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Som allerede navnet tyder på, skal slægten laCour 
oprindelig være fransk, men faderen til den danske linies 
stamfader skal have forladt Frankrig, enten, som der al
mindelig siges, fordi han efter ophævelsen af det nantiske 
edikt savnede den trosfrihed, han som hugenot trængte til, 
eller, hvad der også er blevet ymtet om, fordi han havde 
indgået polittiske forbindelser, der bleve farlige for hans 
borgerlige sikkerhed. Der findes endnu en mængde laCourer 
i Frankrig, men trods flere tilfældige sammenstød har det 
aldrig kunnet udredes, i hvad forhold disse, der tilhøre 
mange ulige slægter, stå til den danske linie, hvis stam
fader næppe har kendt sit adelige «våben», saafræmt han 
virkelig havde et sådant, eller også har bortlagt det som 
noget, han ikke havde brug for i sin nuværende stilling. 
(Jeg ejer dog aftryk, af hvad man har kaldt hans faders og 
hans moders «våbener», men i det mindste moderens er 
bevisligt uægte: det er det segl, som brugtes af [a. 10.] 
sbnnesonnen, Jorgen laCour i Odder.) — Man kender 
ikke engang hans faders, den udvandrede laCours, fornavn, 
men ved kun, at han hed Dornumville (eller Dornonville?) 
de la Cour, og at han var gift med en Marie Foziehac, der 
var fransk af byrd lige som han selv, skont hendes forældre 
boede i Halle. Sandsynligvis vare de noget tidligere ud
vandrede af samme grund som han. Et familiesagn, der 
gik fra son til son, og som jeg selv har fra nys afdøde 
general N. G. laCour, vil vide, at Dornumville de la Cour 
var «ministre» (o: præst? som generalen gættede) og boede 
på et slorre landsted tæt udenfor Paris. Da han pludselig 
så dette omringet af soldater, flygtede han med sin unge, 
frugtsommelige kone bort igennem haven, satte hende på 
et æsel og undslap heldig med hende til Tyskland, hvor 
han da boede, indtil der kort efter oprandt mindre farlige 
tider for dem.

Rentrykt d. 27. septb. 1877. I
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Af disse to forældre fødtes altså den danske linies 
stifter, Pierre (Domumville de) laf our, i den lille by Köpenick 
ved floden Spree i Mittélmarck-Brandenburg. Han fødtes 
d. 22. febr. 1716, men præsten Kikebusch skriver, at han 
«hværken i den franske menigheds eller i de tyske menig
heders kirkebøger har fundet det pågældende navn, og at 
han med bestemthed kan sige, at forældrenes ophold i 
Köpenick kun kan have været forbigående»). Det er da 
næppe usandsynligt, at han kan være født på en gennem
rejse. Men han var kun åtte måneder gammel, da hægge 
hans forældre vendte tilbage til Frankrig, og siden kende 
vi aldeles intet hværken til dem eller deres skæbne. Han 
så dem aldrig mere og hørte nok heller ikke fra dem, 
hvad enten de så kort efter ere døde, eller hvad grunden 
ellers kan have været. Ti Pierre fulgte ikke med dem til 
Frankrig, men blev hos sin moders forældre i Halle, i 
Sachsen. Af dem blev han da opdraget og i sit syvende 
år sat i byens latinskole, i hvilken han gik i fire år og 
havde, da han var elleve år, nået op i dens 4de leksie. Men 
1728 flyttede morforældrene til Leipzig, og han fulgte dem. 
Her synes han dog ikke at have gået i latinskolen, men 
foruden i regning og skrivning nød han undervisning i 
musik. Da morforældrene 1730 flyttede til Berlin, blev 
han dog atter sat i latinskole, skönt han ikke nåede at 
blive student; ti, just som han skulde trådt ind i 5teleksie, 
blev han kaldt til Danmark.

Det var Kristiane Dortea v. Redern, enke efter den (i 
marts?) 1732 afdøde major Henrik de Lasson til Åkær, som 
kaldte den sejstenårige dreng herind fra Berlin, for at han 
kunde undervise hendes seksårige sön i fransk. (Söpnen 
hed Vensel Frederik de Lasson og døde allerede 1758 som 
kaptejn og generaladjudant, den sidste mand af den 1731 
adlede slægt.) Det var 1732, at laCour kom herind, og 
på Åkær var han i fire år, men kom dernæst paa sin frues 
forord til Ørslevkloster, hvor han ligeledes skulde undervise 
oberstlöjtnantinde Berregaards sön Frederik i fransk. Men 
oberstlöjtnantinden var en Marie de Lasson fra Rødsiet, 
og hun var bleven enke femten uger för sönnens fødsel. — 
På Ørslevkloster var han i seks år, indtil 1742, da hans 
lærling, den attenårige kammerjunker Frederik Berregaard, 
tiltrådte sin udenlandsrejse. Det næste år kom han så som 
«språgmester» til fru Berregaards broder Matias de Lasson 
på Björnsholm, hvor han atter var i fire år, indtil hans 
tidligere elev, kammerjunker Berregaard, der samme år
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havde arvet sin moder, 1747 kaldte ham som sin hånd
skriver til København. I denne stilling var han i tre år, 
men 1750 blev han Berregaards foged (forvalter) på Stårup- 
gård med gods, og det næste år tillige hans foged på 
Ørslevkloster og Strandet. — Alle de nævnte tre gårde ligge 
i den nordlige del af Fjends herred, som danner en halvø 
i Limfjorden, omgiven af Skive og Hjarbæk fjorde, og de 
tilhørte alle Berregaard. Af hornenes fødsel fremgår det, 
at laCour det forste års tid har boet på Stårupgård, der
næst et par år på Ørslevkloster. Han har så et par år 
boet på Bådsgård, en avlsgård i den nordligste ende af 
halvøen, fræmstået ved sammenlægning af et par bønder
gårde. Hvad der bragte ham til at slå bo her, vides ikke, 
men sagtens har Bådsgård også tilhørt Berregaard. Endnu 
inden denne døde (kammerherre Berregaard døde i Varsjav 
2e/iol757 som dansk sendemand ved det sachsisk-polske 
hof; han var født n/8l724), fik laCour Strandet i forpagt
ning på livstid og opgav da samtidig sin fogedpost. Det 
synes dog ikke, at forpagtningskontrakten har været lov
formelig afsluttet inden kammerherrens død, eftersom dennes 
enke (Henriette Frederikke, født rigsgrevinde v. Bunow) 28/a 
1758 gav ham et skriftligt løfte på forpagtningen, som han 
også synes at have overtaget i maj 1758. JVlen kort efter 
sålgte kammerherrinden alle sine ejendomme til amtsfor
valteren i Nyborg, Bartolomæus Bærteisen de Cederfeld, 
som atter strags sålgte dem til borgmesteren og byfogden 
sammesteds, kanselliråd Jakob Lerche. Denne indfriede 
fru Berregaards ord og overlod ved kontrakt */s 1759 Strandet 
til laCour mod- en årlig forpagtningsafgift af 200 rdl. Han 
boede altså sine sidste sytten år på Strandet, men silke 
spandt han ikke ved forpagtningen, i hvad så grunden kan 
have været. Hans økonomiske omstændigheder skulle have 
været meget trykkede, men han var en særdeles agtet mand, 
afholdt af alle, og iblandt flere stod han i et meget nært 
forhold til den hæderlige Kasper Peter Rothe, som netop 
den gang var byfoged i Skive, herredsfoged i Salling og 
landsdommer i Nørrejylland (og hvis datterdatter et par 
menneskealdre senere blev gift med hans sonnesbn). — 
Efter sin forste kones død fik han kgl. bevilling til at sidde 
i uskiftet bo, men, da han atter vilde gifte sig, og hans 
bOrns nærmeste slægt, deres morfader og morbroder, ikke 
kunde komme herned fra Findås, fik han sine og sine borns 
«fælles venner», kanselliråd Lerche til Ørslevkloster og 
præsten Jorgen Gron i Tårup og Kvols, til at holde sam-
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frændeskifte (5/s 1763), ved hvilket boets formue sattes til 
617 rdl. Da han selv frafaldt en broderiod, fik således 
hvær af de tre sonner 61 rdl. 67*75 sk. i arv, og hvær af 
de fire døtre 30 rdl. 813/s sk. — Endnu tarveligere var ud
byttet på skiftet efter ham selv. Det sluttedes forst 2% 1779. 
Lerches svigerson, Hans Henrik Jørgensen, var dengang 
(siden 1768) ejer af Ørslevkloster og Strandet. Han blev ikke 
alene enkens lavværge, men «for venskabs skyld mod den 
afdøde og af hensyn til hendes fattige omstændigheder», 
synes han virkelig at have vist hende megen godhed. Han 
afkøbte hende således femten par stude, «som på den tid 
vare uafsættelige», «til den hoje pris af 33 rdl. for parret», 
og købte desuden to heste af hende for 50 rdl. Desuagtet 
udgjorde boets aktiver kun 2,025 rdl. 26 sk., men dets 
passiver 1981 rdl. 2 sk., så der til deling mellem enken 
og hornene kun blev 44 rdl. 24 sk., af hvilke enken, som 
frafaldt en broderiod, fik 22 rdl. 12 sk., men hvær af de fem 
sonner 3 rdl. 153/7 sk., hvær af de fire døtre 1 rdl. 555/? sk.

I høsten 1774 blev laCour overfalden af nogle «tildels 
smærtefulde tilfælde». Han fandt dog atter nogle ugers 
lindring, men døde allerede d. 14. marts 1775, kun tyve dage 
over femtini år gammel. — Der er al grund til at mene, at 
han var en brav, from og gudfrygtig mand. Skont han havde 
lagt sig alvårlig efter dansk, som han godt havde næmmet 
og skrev så godt som de fleste danske i den tid, bad han 
vistnok stadig selv sit fadervor på fransk; i det mindste 
havde han lært sin datter Apollone det på fransk, og andet 
fransk kunde hun heller ikke. — Han synes at have været 
en smuk mand med ædle træk. Man har næmlig endnu et 
oliemaleri af ham. Det tilhørte i sin tid hans datterson, 
præsten Peter Worm, som 1855 lånte sin fætter, general 
N. G. laCour, det, men havde lovet en anden fætter, Peter, 
laCour på Margretelund, at han skulde arve det efter ham, 
og samtidig givet dennes broderson Jorgen laCour (fra Skærsø) 
udsigt til at arve det efter farbroderen. Efter generalens 
død er det da nu blevet Jorgens lovlige ejendom.

Fra Pierre laCour nedstamme alle de danske laCourer, 
som dog atter dele sig i to hovedlinier, eftersom de enten 
nedstamme fra hans næstældste eller fra hans yngste son. 
Han var næmlig to gange gift:

*1.) på Ørslevkloster 13. juli 1751 med Margrete Susanne 
Hertzberg, en datter af Nils Jensen Hertzberg (født i Vrå 
l7/2 n. st. 1693, måske en son af degnen Jens Gertson; stud. 
fra Hjorring skole 1711, teol. kand. havd. 2/al716, prøve
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prædiken lavd.1718; tog derpå hjem; præsteviedes S1719, 
hvad enten det nu var som skibspræst eller som pers. kap. 
i Ejdsfjord præstegæld [en, som det synes, ellers fuldt pålidelig 
og nojagtig præsterække i gehejmearkivet siger, at han forst 
blev kapellan her 25/i 1728, men det er dog vist unojagtigt]; 
præst for Viborg Norresogn 9/i 1733, hvor han ved en ilde
brand mistede alt, hvad han ejede og havde, så han kom 
i en bundløs gæld, da man i hin tid ingen assuranse kendte; 
præst i Findås 7/sl744, død ssteds'17Zto 1764) og Dorte Ka
trine Harboe (jordet i Viborg 29/i 1743, en stifdatter af den 
Peder Rasmussen Finde, hos hvem hendes mand var kapellan. 
Hetfdes egne forældre vare i øvrigt præsten Peder Harboe 
i Sellø præstegæld og Margrete Randulf, hvilken sidste atter 
var en datter af biskop IN ils Enevoldsen Randulf i Bergen og 
Mette Pedersdatter). — Marg. Susanne blev dåbsfæstet i 
Viborg 6/io 1737 og har vistnok en tid tjænt den forste 
kammerherindeBerregaard (o: baronesse SofieElisabetHolck); 
ti, da hun 9Zs1751 har et barn til dåben, nævnes hun «på 
Ørslevkloster». Hun skænkede sin mand åtte born: fire 
sonner og fire døtre, og døde på Strandet d. 24. febr. 1763, 
gammel «42 år 6 mdr. 4 dage», var altså født d. 20. avg. 
1720, sandsynligvis på Daviken, hvor kapellanen i Ejdsfjord 
havde bolig. — (4/s1752 gjorde hun og hendes mand hendes 
systers, Mette Kirstine Hertzbergs, stuebryllup på Stårup- 
gård med msr. Povl Kristian Cormontan. Og fem ijærdingår 
efter hendes død, tre flærdingår efter sit andet ægteskab, 
gjorde laCour endnu hendes anden systers, Marie Elisabet 
Hertzbergs, bryllup på Strandet med forpagteren på Ørslev
kloster, Jakob Bregendahl, som efter hans død blev de 
umyndige borns formynder, og hvis sønnedatter to men
neskealdre senere blev gift med laCours sonneson.)

*2.) på Frisholt 26. avg. 1763 med Kristiane Frederikke 
Nohr, om hvis slægt det ikke hidtil har været mig muligt 
at erfare det mindste. Jeg ved kun, at hun bar
degnens datter til dåben i Sal kirke, og at ved hendes 
bryllup vare kanselliråd Lerche fra Ørslevkloster og præ
sten «Povl Ambdrup i Kobberup» (det skal være: i Ørum; 
et par år tidligere kapellan i Kobberup) brudeparrets for
lovere. Hun skænkede sin mand to sonner og overlevede 
ham i tyveseks år. — Jeg har allerede sagt, at hendes be
skikkede lavværge var Hans Henrik Jorgensen til Ørslev
kloster; ti på skiftet efter sin mand erklærede hun, at 
hun var «uden slægtninger». Jorgensen løste hende strags 
fra forpagtningen og indvilgede hende i to år (indtil Vs 1777)
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fri bolig med ildebrændsel samt foder og græs til to køer 
og ti får, desuden tolv tdr. rug, tolv tdr. byg og ti rdl. i 
penge årlig samt brug af en del af haven «m. m.» Så 
længe blev hun altså boende på Strandet, hvis hun ellers 
kunde bo der, ti gården afbrændte netop 1775; men, hvor 
hun siden færdedes, er uvist, indtil hun sluttelig tog bo hos 
sin yngste son i Odder, i hvis hus hun døde 30. juli 1801. 
Når kirkebogen siger, at hun døde 77 år gammel, er det 
sagtens rigtigt (hun skulde altså være født 1724); men, 
når den endvidere siger, at hun også var født i Odder, er 
dette vistnok en skrivfejl; hun findes i det mindste ikke 
blandt de fødte, og der findes heller ikke spor af hendes shegt. 
Hun synes ikke at have været i nogen særlig hoj grad 
elsket hværken af sine egne born eller sine stifborn (dog 
kunde måske det tale for det modsatte, at hendes næst
ældste stifson kaldte sin yngste datter Kristiane Frederikke, 
hvis det da ikke har været en ren tilfældighed); måske, og 
det synes næsten så, har hun på sine gamle dage været 
«en smule underlig».

Vi skulle nu ‘i aldersfølge nævne Pierre laCours ti 
born (o: a. 1 til a. 10) og hele deres afkom, i det vi mærke 
os, hvorledes næsten alle hans born ere opkaldte dels efter 
venner og velgorere, dels efter nærmeste slægt.

a. 1.) Marie Sofie laCour, født på Stårupgård d. 23. apr. 
1752, «kondisjonerede» ved faderens død hos mad. Bjerring 
i Holstebro; — *1.) 1782*) med Severin Thørche (en son af 
borgmester Kristen Mårtensen Thørche og Mette Marie Hel
sted; i Viborg 7/s 1750, stud. 1771, huslærer på Strandet 
1771 — 73, i Strandby 1773—75, teol. kand. (havd.)97/n 1776, 
et år huslærer på Søholt v. Maribo og tre år i Kalundborg; 
præst i Holeby og Bursø n/41782, f i Holeby ’% 1788); 
— *2.) Holeby 5. juni 1789 Kristen Andersen Lund (3 i Kbbvn 
28/i21763, stud. 1780, lærer for grev Danneskjold-Samsøe 
1785, teol. kand. (havd.) 13/io 1788; præst i Holeby og Bursø 
17/iol788, i Kældby p. Møn 10/s 1792; konsistorialråd1/ul829; 
f 10/sl833; hæderlig kendt som mand og som digter). — Selv 
døde hun i Kældby 9. avg. 1801. — Med sin sidste mand 
havde hun ingen,born; med den forste havde hun føl
gende fem: 1.) Peder Kristian Thørche O 18/n 1783, f som

*) At Thørche havde bryllup 1782, har jeg kun fra Rhodes «Sam
linger» o$v., men årstallet har i hoj måde sandsynligheden for sig. 
Når jeg desuden af «Viborger Samler« ser, at han ®/7 1782 kom med 
børten til Århus', skulde jeg næsten finde det rimeligt, at han den
gang er tagen til Jylland for at holde bryllup.
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præst i Toksvær 5/i2l850); 2.) Susanne Marie Thørche (jj -°/a 
1785, jordet 12/i 1787); 3.) Katrine Elisabet Kaskade Thørche 
(3 1786, | i Kbhvn 24/b 1866; * Kældby 17/«1829 Jorgen
Nissen til Boderupgård p. Falster); 4.) Povl Sofus Thørche 
(3 1,/io 1787, urtekræmmer i Kbhvn, f ssteds 24/b 1865); 
5.) Severin Thørche (hj.p 16/i21788, jordet l7/ol789).

a. 2.) Frederik la Co ur, født på Ørslevkloster 16. septb. 
1753, dimitteret fra Viborg skole 1771 (fik ved sin udgang 
af skolen tre tdr. rug og tre tdr. byg), men blev forst ind
skreven som student Vs 1772 og fik Kofod-Ancher til privat- 
præceptor; tog 2den eks. 18/sl773; «kondisjonerede» 15/a 
1775 på kongsgården Lund på Mors, men allerede 18/< 1775 
på Åbjærg hovedgård v. Ringkøbing. Om ham skriver faderen 
i sin sidste villie, at han «siden hans udgang af sin faders 
hus for at forhværve sit brød iblandt fremmede har i klæder 
og penge fuldkommen fået den arv, han efter hans salig 
moder... kan tilkomme»; men «i henseende at han ikke 
til dato har forårsaget mig nogen sorg,, beregnes kun de 
rede penge, han har fået, mest til hans tvende rejser til 
København, som beløber sig i alt til 38 rdl., hvilke penge 
han efter lovens bydende bor lade sig afkorte i hans mø
dernearv». Men under skiftet erklære hans syskende (15/7 
1777), at de, siden han har «ladet sig formå at følge med 
sin yngre broder Jakob« til Kbhvn, for at «være ham til 
al mulig assistense» ved hans eksamen, «ingen påstand 
gore om strikte opfyldelse af, hvis faderen i så måde har 
optegnet»; og ved skiftets slutning hedder det endvidere, 
at «den Frederik laCour til hans studeringers fortsættelse 
af faderen skete forstrækning er ... af arvingerne eftergivet». 
Han blev teol. kand. (n. c.) ai/sl781, men døde ikke meget 
længe efter som hovmester hos kammerherre Frederik v. 
Arenstorff på Visborggård. Et sagn siger, at hesten styrtede 
med ham, som han en vinterdag i glat føre red til sit eget 
bryllup; man væntede længe på ham, og bruden var allerede 
fuldt smykket; så sendte man folk ud, der fandt ham med 
sønderslået hoved. Men et andet og vistnok langt pålideligere 
sagn siger, at han vilde ride et sted til barnedåb, hvor 
hans fæstemø var gudmoder, da hesten styrtede med ham; 
han døde dog ikke strags, men bragtes døende ind i et 
hus ved vejen. Navnet Sommer nævnes i denne forbindelse, 
men det er usikkert, om hans fæstemø hed Sommer, eller 
om dette var navnet på den familie, hos hvem barnedåben 
stod, eller på den, hos hvem han udåndede. Jeg har gjort 
utallige frugtesløse forsøg på at udfinde hans dødsår og
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dødssted, da kirkebogen for Skelund og Visborg er brændt. 
— Ej alene hans syster Lone omtalte ham som et sær
deles elskværdigt menneske, der var særlig afholdt af sine 
elever, men det samme sagde i det mindste en af de sidste 
af disse, gamle fru Marie Sofie Lichtenberg, født Arenstorff, 
sagtens den sidstlevende af dem alle (hun døde næmlig 
5/al861 i sit nitiende år).

a.3.) Niels laCour, født på Ørslevkloster 25. oktb. 1754; 
lærte vistnok forst landvæsenet hos sin fader, men var der
hos en ypperlig jæger og fik som sådan en præmie for 
at have skudt forst en ulveunge og siden ulvinden, dens 
moder, en af de sidste her i landet. Han var hjemme ved 
faderens død, men en af dennes venner, kaptejn v. Støcken, 
havde kort forinden lovet, at han skulde blive «underoffiser 
på avantage» ved kronprinsens fodregiment. Dette blev 
han så, men blev senere kommanderskærsant og ordonnans 
hos kommandanten i København, general Johansen. Denne 
vilde ikke slippe ham, og han blev derfor forbigået af flere 
yngre, som fik offiserspatenter. Han klagede da til kron
prinsen og havde en pebret samtale med denne, som førte 
til, at han tog sin afsked af hæren og22/iol784 blev «hæge- 
mester» på vajsenhuset, hvad han var til ^la 1789*). Ned
satte sig så som spisevært i Skindergade nr. 10, hvor tillige 
en mængde studenter holdt klub hos ham, men synes efter vej
viseren også at have boet i Vigandsgade nr. 314. I København 
reddede han med livsfare på Peblingesøen et ungt menneske 
(siden præst i Jylland), som var i færd med at drukne, og 
blev derfor mange år senere besungen af Sten St. Blicher, 
som skal have fræmsagt sit digt om ham ved en folkefest 
(himmelbjærgsfesten 1839?). Da det 1795 var brændt for 
ham, flyttede han til Gamle-Skivehus, hvor han vistnok 
indtil videre sad til huse hos ejeren, en af hans faders 
gamle elever, Aksel Rosenkrantz de Lasson, en son af 
Matias de Lasson til Bjornsholm. Dernæst blev han fuld
mægtig hos byskriveren, kanselliråd Gjerulff i Viborg; så 
ldjtnant i landeværnet 1801 (noget senere kaptejn); post

*) «Hægefri esteren» skulde have stadigt tilsyn med drengene udenfor 
skole- og kirketiden og på en måde være deres opdrager og værge. 
Han boede på stiftelsen, til hvilken han var bunden, og skulde 
være ugift. — Når »Kbhvns vejviser» endnu opfører laCour som 
«hævdemester» på Vajsenhuset 1790 og 1791, er dette urigtigt; — 
og ligeledes er det urigtigt, når der blandt subskribenterne på H. J. 
Birchs »Haandbog for Præster og unge Geistlige« (1791) står opført 
«Lacour, J., Klubvært»; det skal naturligvis være NJaConr.
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mester i Holstebro 2ft/il802; kaptejn og kompagnisjef ved 
det fynske infanteriregiments annekterede batallion 1807 (lå 
som sådan i Randers, Æbeltoft og Holstebro); postmester 
i Randers n/s1810; kanselliråd 19/6 1810; døde pludselig 
i Randers 10. maj 1827. Hans grovhed var bleven et 
mundhæld, og endnu har man langtfra glemt «den gamle 
bulderbasse»; men stiftamtmand Rosenørn kalder ham «en 
brav mand og tro ven». Han var «en hoj mand med stive 
stovler og pisk, let i sine bevægelser, snurrig i sine tale
måder». — Han var *1.) Ørum v. Skive 23. apr. Georgia Niko- 
lineflorch, i Gerding 14. jan. 1760, (tjænte?) ved sit bryllup 
«på Strandet», f i Holstebro 1. juni 1804 (en datter af provst 
Otto Himmelstrup Morch i Gerding og Blenstrup og Kristine 
AvgustaHvass); — *2.) Randers 29. juli 1810 Karen Elisabet 
Lund, 3 i Randers 11. juli 1772, f ssteds 25. avg. 1836 (en 
datter af farver Mårten Brøchner Lund og Anne Marie Haa- 
sum). Hans sidste ægteskab var barnløst; i det forste havde 
han syv born (o: b. 1 — b. 7):

b. 1.) Peter David laCour, J) (i København?) 16. juni 1790, 
kom 1!u 1800 i Viborg latinskoles nederste klasse, dåbs
fæstet n/4 1805, stud. (priv. dim. fra Viborg) 9/nl809; 
blev strags efter huslærer på Boltinggård hos proku-

- rator (senere birkedommer) Johannes Otto Holm, med 
hvem han siden flyttede til Hojrupgård; tog dansk jur. 
eks. (bekv.j 27/il812 (praktikum temm. vel 10/21812); købte 
Møllemosegård af birkedommer Holm for 12,000 rdl. 
(skøde 12/i 1813, altså åttendedagen efter den ulykkelige 
rigsbankforordning) og boede derefter her som sagfører 
(siden 7 underretssagfører i Svendborg amt); betalte 
strags hele købesummen på 2700 rbd. nær, som Odense 
katedralskole havde indestående i ejendommen. Denne 
gjorde tilsidst indførsel og udlæg i gården for kapital og 
renter, og den blev28/2l 823 sålgt for hojeste bud: 2200 rbd. 
Men forinden var han i slutningen af 1819 flyttet fra egnén 
(hvor han endnu har et godt navn) og havde nedsat sig 
i Svendborg. Efter længere tids sygelighed døde han 
pludselig på Frederiks hospital i København 10. septb. 
1848. «De ham oftere meddelte konstitusjoner i dom
merembeder bare vidne om hans foresattes agtelse og 
erkendelse af hans juridiske dygtighed. I alle hans 
handlinger og utrættelige virksomhed sporedes den stræn- 
geste retsind, der i forening med hans kærlige sindelag» 
[vi tilfoje: hans livlighed og selskabelige ævner] «gjorde 
ham agtet og afholdt af de mange, som kendte ham». —
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* Hojrupgård 12. juni 1811 Ane Klavsiue Haastrup, ¡3 i 
«det nye hus» i Svaninge hestehave 14. april 1786 (en 
datter af skytten Hans Haastrup og Margrete Beate 
[Holm?], der næsten synes at have været en syster til 
den ovenfor nævnte birkedommer Holm); hun tjænte 
ligesom laCour hos denne Holm, forst på Boltinggård, 
siden på Hojrupgård; levede som enke i Svendborg; 
f ssteds 26. maj 1863. — Foruden en valgson (o: e.l.) 
havde de endnu åtte bom (o: e. 2 — e. 9):

e.l.) Hans Otto Ohlander laCour, valgson, 3 i Nybølle 
3. marts 1806, lærte 1824—25 landvæsenet paa Hjort
holm (Langl.) og 1826—1827 påLammehave; arbej
dede dernæst på faderens kontor; godsforvalter på 
Hesselågergård 1833— Vn 1848; kæmner i Svend
borg ^io 1848, tog sin afsked med årpenge 17/s 1872; 
tillige sparekassekasserer ssteds /iol852, tog lige
ledes sin afsked med årpenge ^51876; lever endnu 
ssteds; — * Svendborg 25. oktb. 1836 Johanne Ka
trine Ravn, 3 1 Svendborg 21. maj 1811 (en datter af 
garver Kristen Ravn ssteds og Margrete Gotschalck);

de have fem born (o: 1.1 — 1.5):
1.1. ) Jørgen Peter laCour, $ i Svendborg 27. apr. 
1838, kom i lære hos bogbinder Clement i Kbhvn 
22/iol853, bogbindersvend ,3/31857 , gik %1859 
til Lejpzig for yderligere at udvikle sig som bog
binder; reserveoffisersaspirant 8/i 1864 og deltog 
som sådan i den sønderjyske krig; sekundlojtnant 
i infanteriets krigsreserve 1867 (med alders- 
følge fra 25/io 1864); gik derpå til Newyork, hvor 
han forst arbejdede som bogbinder; var siden 
i tre år kasserer hos jærnvejsejeren Vanderbilt, 
men oprettede så en handel med hår, på hvilken 
han led et stort tab, da et hus i Filadelfia 1872
gik fallit; — * Newyork (desb.?) 1868 Carrie.........
(en engelsk præstedatter), som døde tre måneder 
efter byllupet, (marts?, 1869.
1.2. ) Klavsiue Hargrete laCour, 3 i Svendborg 31. jan. 
1842; uddannede sig i København, Geneve og 
Paris; var i flere år lærerinde hos baron Schaffa- 
litzky de Muckadell i Svendborg, blev tø 1875 
lærerinde hos lord Abergarny i London og 15/9 
1876 hos godsejer Blakiston Houston ved Belfast.
1.3. ) Kristiane Frederikke Otilie laCour, ¡3 i Svend
borg 1. avg. 1847, musiklærerinde ssteds.
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1. 4.) Hans Otto laCour, 3 i Svendborg 25. maj 1852, 
lærte litografien i Kbhvn 1868—70, øvede sig så 
i hjemmet i tegning, men gik /s 1875 til London, 
hvor ban lærer kobberstikning hos Ballin.
l. 5.) Hanne Charlotte laCour, 3 i Svendborg 21. maj 
1854, var et par år lærerinde hos præsten Mork- 
Hanseu i Vonsild, #u lærerinde i Svendborg.

e. 2.) Nils Peter laCour, på Møllemosegård 1. febr. 
1812; godsforvalter på Lykkesholm v. Odense 1831 
—42 (ejede tillige en fæstegård her 1838—42); for
pagter på Stensmark ved Grenå 1842, købte den af 
sin svigerfader 1845 (sålgte den atter/io 1855); købte 
tillige Sofiesminde v. Randers 1851, men sålgte den 
atter i våren 1855 og købte Mariagergård, som han 
dog atter sålgte samme efterår, men f 7. jan. 1856, 
inden han endnu havde forladt den; var en brav og 
dygtig mand, men hans overordentlige sværhed og 
fedme blev hans tidlige død; — * Holme 29. oktb. 1845 
Kristiane Hortea laCour (en datter af hans farbroder 
b. 3), 3 på Svensholm 14. avg. 1818, havde i et år 
været husjomfru på Åkær og dernæst i halvandet år 
hos præsten Storm i Stadil; flyttede efter sin mands 
død til Århus i efteråret 1856. — De havde seks 
born (o: m. 1 — m. 6):

m. 1.) Kristina Frederik laCour, 3 på Stensmark 
. 27. maj 1847, f ssteds 26. marts 1850.

m. 2.) Anna Katrine laCour, 3 Paa Stensmark 8. jan. 
1849, lærte i to år husholdning i Skive, nu 
musiklærerinde i Århus.
in. 3.) Kristian laCour, 3 på Stensmark 22. juli 1850, 
f ssteds 20. febr. 1851.
m.4.) Peter Georg laCour, 3 på Sofiesminde 9. marts 
1852, lærte i to år landva^enet på Rolsegård, 
gik på Jorgen laCours landboskole 1870—71, 
forvalter hos P. Poulsen på Dalsgård 1871—72, 
soldat (fæstningsartillerist; underkorporal) 1872— 
73, blev så forvalter på Norregård v. Skive, men 
1876 på Grinderslevkloster.
m. 5.) Ane Klavsiue laCour, 3 på Sofiesminde 24. 
febr. 1853, f i Århus 9. desb. 1860. 
m. 6.) Johannes Kristian Karl laCour, 3 på Mariager
gård 27. oktb’ 1855, f ssteds 20. apr. 1856.

e. 3.) Hargrete Kirstine laCour, $ på Møllemosegård 
13. jan. 1814; — * Svendborg l.septb. 1841 farver



14 Den ældre linie (Nils laCours ætlinger).

Mårten Peter Kisbye (medlem af byrådet og premier
løjtnant i brandkorpset, 0 i Skalkendrup 18/nl809; 
en son af Jens Brandt Kisbye, præst i Avnslev og 
Bovense, og Sofie Vilhelmine Lund); — de have 
datteren Sofie Vilhelmine Kisbye (0 i Svendborg 
15/nl848, * ssteds 8/71870 købmand og skibsreder 
Lavrits Kristian Albrekt Bonnelycke).
e. 4.) Johannes Georg laCour, på Møllemosegård 2. 
avg. 1815, kom i Odense latinskole 1830, stud. 1834, 
teol. kand. (havd.) 8/n 1841, lærer for sine tre fæt- 
tere og svågre på Stensmark 1842—45; pers. kap.på 
Helgenæs 18/71845, købte 1845 den ene af Kongs- 
gårdene ssteds tillige med omtrent halvdelen af Hel
genæs kirkes korn- og kvægtiende for 8000 rbd. 
(sålgte atter gården, men ikke tienden, 1859); præst 
på Helgenæs n/e 1858; — * Holme 30. oktb. 1845 Kri
stine Katrine laCour (en datter af hans farbroder b. 3), 
0 på Svensholm 24. juli 1820; — de have haft tre 
born (o: n. 1 — n. 3):

n.l.) Peter David laCour, 0 i Kongsgård 17.septb. 
1847, kom i Århus latinskole 1860, stud. 1867, teol. 
k^pd. (havd. 1.) 21/il 873, soldat (fæstningsartillerist) 
1873, vikarierende lærer ved Århus kommune
skoler I2 1874, konst. lærer v. friskolen ssteds 
8/sl874, ord. kateket i Skanderborg 15/n 1875; — 
* Århus 26. maj 1874 Anna Erikgine Ilarie Emborg, 
0 i Grenå 31. maj 1850 (en datter af købmand 
Jens Karl Emborg og Klara Kristine Møller); — 
de have to born (o: dd. 1 — dd. 2):

dd. 1.) Klara Kristine Katrine laCour, 3 i Århus 
6. avg. 1875.
dd. 2.) Johannes Georg laCour, 0 i Skanderborg 
25. juli 1877.

n. 2.) Nikoline Georgine laCour, 3 i Kongsgård 6. 
apr. 1850, f- ssteds 19. jan. 1851. 
n. 3.) Nikoline Sofie laCour, 0 i Kongsgård 19.febr. 
1853, lever i hjemmet.

e. 5.) Nikoline Georgine laCour, 0 på Møllemosegård 
18. desb. 1817, brystsvag, f i barselsæng på Ham- 
melevgård v. Grenå 8. novb. 1848; — * Hammelev 
23. septb. 1843 EmilAvgust Andersen (son af proprie
tær Peter Oktavius Andersen og Katrine Petronella 
Gundersen; 0 på Rosengården v. Ringsted 1815, 
forst avlsforvalter på Juellund, så materialforvalter
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på Gjorslev; ejer af Hammelevgård [1842?], som han 
dog atter solgte l4/sl850; opholdt sig så i tre år 
hos sin broder på Fuglsang, men styrede fra 1853 
forst Kærstrup, så Søholt og så Gammelgård, hvor 
han kastedes af vågnen ved et par løbske heste og 
f 24/i 1867); — de havde Hornene: 1.) Peter David 
Oktavius Andersen (p på Hammelevgård 2% 1844, 

•J- i Svendborg 8O/<>1845; 2.) Peter Frederik Kristian 
Andersen (3 på Hammelevgård 12/n 1845, manufak
turhandler i Kbhvni; 3.) Sofus Karl Andersen (3 på 
Hammelevgård 14/i21847, læge i Børkop); 4.) død
født son (f) 8/u 1848).
e. 6.) Hansine Beate laCour^ p på Møllemosegård 27. 
oktb. 1819, flyttede efter sin mands død 1866 til 
Odense, 1869 til Kbhvn; — * Svendborg 11. apr. 
1845 Jens Kristian Ziemer (en son af dava&ende 
lojtnant, siden kaptejn, Jens Kristian Ziemer og Kir
stine Hagemann; $ i Ribe 4/sl8l5, gik i latinskolen 
ssteds indtil 1830; var så på Haderslev apotek til 
påske 1835, det sidste halve år som medhjælper; 
dernæst i tre år medhjælper på Svendborg apotek; 
tog 1838 til Kbhvn, hvor han tog lægeeksamen 
(havd. 1.) 1842; nedsatte sig s. å. som læge i Svend
borg, f ssteds n/9 1865); — de havde hornene: 
1.) Frederikke Kristiane Ziemer (3 i Svendborg 12/i 
1846, * Odense 18/s 1868 Aksel Georg Hansen, fuld
mægtig i privatbanken i Kbhvn); 2.) Hansine Beate 
Ziemer (0 i Svendborg 18/i 1848).
e. 7.) Kristian Frederik laCour, ¡3 i Svendborg 13. marts 
1822, lærte skibsbyggeriet i Troense og blev mester
svend; forestod som sådan bygningen af et storre 
skib, men blev syg og f på Frederiks hospital i Kbhvn
5. oktb. 1842; ugift.
e.8.) Rikardine Karoline laCour, ¡5 i Svendborg 17.avg. 
1826, f i Horsens 8. jan. 1860; — * Svendborg 
5. juni 1850 Emil Bahnsou (¡3 26/4l824, manufaktur
handler i Horsens, f i Kbhvn 9/i 1873; en son af 
justitsråd Bane Kristian Bahnson og Regine Vil- 
helmine Filipine Gastonier); — de havde hornene: 
1.) Anna Regine Klavsine Bahnson (3 i Horsens 
14/ø 1851, plejedatter af sin morbroder Karl A. laCour 
(o: e. 9), er nu i huset hos herredsfoged Hansen i 
Kalundborg); 2.) Bane Kristian Bahnson (3 i Hor
sens 24/io 1854, f ssteds 3/iol855); 3.) Regine Vil-
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helmine Filipine Bahnson (¡5 ssteds 26/io 1859, f ssteds 
12/61860).
e. 9.) Hari Avgust laCour, 3 i Svendborg 21. septb. 1828 
og gik 1840—43 i realskolen ssteds; kom i lære 
hos Brodersen og Tychsen i Odense tøl843, han- 
delsbetjænt hos samme fra ’/ni847 til tø 1854; op
rettede selv en manufakturhandel i Odense tø 1854 
og havde indtil l/51861 Jakob Kristian Hvalsøe i 
kompagni med sig; handlede derpå ene, indtil han 
Ml 87 5 gik i kompagni med Georg Tychsen. Var 
ligningskommissær 1866—69. Var i årene 1854—63 
to gange årlig i Paris og var der atter 1867 under 
udstillingen; gjorde 1856 en Rhinfærd indtil Heidel- 
berg og tilbage igen; tog 1859 med sin kone fra 
Paris over Harzen til Berlin og gjorde 1875 en rejse 
til Schweiz med hende. Ejer landstedet Ly ved 
Næsbyhoved, som hans kone fik i brudegave af sin 
broder. — * Næsbyhovedbroby 9. juli 1858 Hrbtiane 
Martine Trolle, på Ravnholt 16. desb. 1820 (en dat
ter af daværende forpagter Jorgen Trolle, siden ejer 
af Næsbyhoved, og Gertrud Eriksen); af deres 
mange plejeborn er nys den ene nævnt, og en anden 
vil blive nævnt om lidt.

b. 2.) Kristine Avgusta Elisabet laCour, 3 i Kbhvn 27. novb. 
1792, f ssteds 30. oktb. 1794. *) 
b. 3.) Otto Avgust laCour, 3 på Gamle-Skivehus 12. febr. 
1796, kom efter sin moders død til justitsråd Schønau 
i Lemvig, på hvis kontor han senere blev sat; fik nogen 
formue med sin kone (12,000 rbd.?) og byggede så 
Svensholm af et par sammenlagte bøndergårde; var i 
halvtredie år forpagter af Østergård, et afbygge af Ryd- 
have; købte Øgelstrup v. Norrevosborg og boede der i 
tre år; købte 1827 Timgård, som han atter sålgte 1840; 
valgtes 15/n 1834 til stænderdeputeret for Viborg-Ribe 
stifters sædegårdsejere og mødte som sådan i Viborg 
1836 og 1838; inden han sålgte Timgård, havde han 
1839 købt Stensmark v. Grenå, som han dog atter sålgte 
1845 til sin svigerson (o: e. 2); købte 1844 Saralyst 
v. Århus, men sålgte den atter og købte strags efter, 
/to 1851, Åbjærg v. Ringkøbing; tiendekommissær for

‘) I graverens -protokol kaldes hun «Kiersthine Elisabet.Agnete* og 
regnes for «Itø år» gammel, men hægge dele må utvivlsomt 
være fejl (hun var naturligvis opkaldt efter sin mormoder).
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Århus amt fra 16/sl850 til 2% 1853; sålgte Åbjærg 1857 
og flyttede til Århus, i hvis nærhed han så byggede 
Katrinebjærg, hvor han flyttede ud i efteråret 1858, og 
hvor han f 8. avg. 1860. Var en virksom, dygtig og 
brav mand, der kunde være meget livlig og underhol
dende, men stundum også lunefuld. — * Rammegård 
3. febr. 1816 Ane Katriue Strandbygaard, 3 i Ringkøbing 
21.oktb. 1796 (en datter af købmand Kristen Strandby-. 
gaard, der siden 1792 tillige var ejer af Pallesbjærg gård 
og gods, og Kristiane Dortea Rindom) ; hun vedblev i 
Qorten år efter sin mands død at bo på Katrinebjærg, 
men sålgte den 1874 og flyttede til Århus. — De havde 
elleve born (o: f. 1— f. 11):

f. t) Nikoline Georgine laCour, p på Svensholm 3. novb. 
1816, f på Timgård 28. jan. 1831. 
f. 1) Kristiane Dortea laCour, * sin fætter N. P. laCour 
(o: e. 2); se denne!
f. 3.) Kristine Katrine laCour, * sin fætter J. G. laCour 
(o: e. 4); se denne!
1.4.) Sofie Frederikke laCour, 3 på Østergård 31. maj
1822, lærerinde hos sin faders fætter H. M. laCour 
(o: d.2) på Søholt, f ssteds 17. novb. 1842. 
f.5.) Karoline Amalie laCour, 3 på Østergård 16. juni 
1824, — * Århus 11. novb. 1858 Hans Kristian Vil- 
ladsen Printi (en son af skibsfører Peter Hansen Printz 
og Kristiane Sorensen), 3 i Århus 15/n 1830, i han
delslære ssteds 1846—49, tog styrmandseksamen i 
Flensborg 1851, styrmand 1853, skibsfører 1856, 
tillige skibsreder 1860 (forliste ved Frederikshavn 
1857 og ved Mecklenburgs kyst 1869); sejlede mest 
på England, Belgien, Rusland, Preussen, Holland, 
Norge, Sortehavet og Vestindien; købte en gård i 
Vesteralling v. Gl.-Estrup 29/b1870 (sålgte den 29/a 
1873), købte en gård i Sangskov v. Randers 
1873 (sålgte den 19/al874), købte en gård i Asfærg 
v. Hobro 10/sl874. — De have ingen born. 
f.6.) Lovise Nilsine laCour, 3 på Øgelstrup 6. febr. 
1827, — * Århus 24. novb. 1858 Gomme Frederik 
Braudt (en son af præsten Gomme Frederik Brandt 
i Tryggelev og Fodslette og Lovise Brochdorf), 3 i 
Tryggelev 18/9l814, stud. 1832, teol. kand. (lavd.) 25/4 
1837, kateket i Ringkøbing 12/s 1841, præst i Henne og 
Lonne 28/i<> 1847, i Storring, Stær og Galten 9/s 1856, 
f på kommunehospitalet i Kbhvn 8/e 1868; — de 

2Slægten laCour.
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havde hornene: 1.) Henriette Brandt (!jb i Storring 
12/©1859, -j- ssteds 10/i 1860); 2.) Otto Avauet laCour 
Brandt (0 ssteds 1/i 1861, kom 1873 i Arhus latin- 
skole) ; 3.) Marie Hikoline Henriette Brandt (¡ft i 
Storring ,0/iil862); 4.) Sofie Frederikke Brandt (fl 
ssteds 28/iol864); 5.) Anton Karl Ludvig Brandt
(0 ssteds 9/n 1866). — Med Brandt fik hun desuden 
adskillige stifborn.
f. 7.) Nils laCour, 0 på Timgård 11. septb. 1829, 
f ssteds 13. septb. 1833.
f. 8.) Nikoline Georgine laCour, 0 på Timgård 2. marts 
1832, f ssteds 31. juli 1834. 
f.9.) Nils Peter Georg la Co ur, 3 P& Timgård 23. avg. 
1834, kom på kadetakademiet */u 1850, sekundlojtnant 
*/nl853, premierløjtnant 28/4l864, kaptejn %1873; 
stod ved 1ste jægerkorps (garnison: Kbhvns kastel) 
1853—62, men gjorde tjæneste i artilleriet fra Vi 
1860 til M1862, forst i Kbhvn, siden i Rensborg; 
stod ved 6te bataillon fra AU862 til /o 1867 (garnison: 
Slesvig; deltog med den i den anden sønderjyske 
krig 1864; dernæst garnison forst i Århus, så i Vi
borg); stod ved 29de batallion (garnison: Viborg) 
1867—73; stod ved 28de batallion (garnison: Århus) 
fra le 1873 til/io 1876; står siden /iol876 ved Ude ba
tallion (garnison: ligeledes Århus); købte borgmester 
Hertz’s gård i Århus 24/s 1876; — * Dråby 23. apr. 1862 
Kristiue Charlotte laCour, 0 på Skærsø 7. oktb. 1836 (en 
datter af hans faders fætter Lavrits Dlrik laCour [o: d.3] 
og Ellen Kirstine Poulsen), læste i nogle år, foruden 
med lærerinden, med, sin farbroder Peter; — dé 
have haft åtte born (o: o. 1 — o. 8):

o.l.) Otto Avgust laCour, ¡ft i Slesvig 4. febr. 1863, 
f på Skærsø 30. jan. 1864. 
o.2.) Lavrits Ulrik laCour, 3 i Århus 5. marts 1865. 
o.3.) Georg Emanuel laCour, 0 i Viborg 14. marts 
1866, f ssteds 30. juni 1872. 
o. 4.) Ellen Kirstine laCour, 3 på Skærsø 22. febr. 
1868.
o. 5.) Anna Katrine laCour, 3 i Viborg 16. novb. 1869. 
o. G.) Janus Andreas laCour, 0 ssteds 12. septb. 1871. 
o.7.) Kristine Charlotte laCour, 3 ssteds 21.desb. 
1872.
o«8.) Jenny Dortea Lavristine laCour, 3 i Århus 
7. febr. 1874.
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f. 1G.) Janus Andreas Bartholin laCour, på Timgård
5. septb. 1837, lærte i skolen (fra 1846) og siden 
privat (fra 1851) tegning af Guldberg i Århus; kom 
på konstakademiet i Kbhvn /i 1854, blev elev af dette 
1857, medlem af det 15/2l872; fik 1861 den neu- 
hausenske præmie for billedet «tidlig sommermorgen 
ud over en eng»; kom samme år til at bo hos maler 
Skovgaard, med hvem Hoyen fem år tidligere havde 
bragt ham i forbindelse, og som havde en ikke 
ringe indflydelse på hans konstnerretning; rejste 
1865 med akademiets understøttelse over Paris til 
Italien; hjemvendte 1867 efter to års ophold i Roma; 
rejste atter over Schweiz til Italien 1868 og hjem
vendte 1870; fik 1871 den thorvaldsenske medallie 
for billedet «aften ved Nemisøen»; tilbragte sommeren 
1871 i Schweiz og Norditalien, sommeren 1874 i 
Schweiz, Roma og Napoli og et par måneder af 
somrene 1875 og 1876 i Schweiz, men glemte dog 
aldrig Danmark, særlig ikke Jylland, over Schweiz 
og Italien; flere billeder af ham findes i den kgl. 
malerisamling; som den, der stod Skovgaard nærmest 
både som konstner og som mangeårig husfælle og 
ven, holdt han mindetalen over ham ved akademiets 
årsfest, og fik. ligeledes det hværv at ordne hans 
konstnerske efterladenskaber; — ugift.
i. 11.) Frederik Kristian Karl laCour, på Timgård
6. jan. 1839, lærte landvæsenet på Åbjærg 1854—58, 
på Skårupgård 1858—59; købte Kongsgård af sin 
svåger (o: e. 4) /io!859, sålgte den atter /11I868 og 
købte Limegården fe 1869; — * Vistofte 1. marts 
1861 Sofie Johanne Marie Schmidt, på Østergård v. 
Grenå 20. jan. 1840 (en datter af proprietær Nils 
Ole Jörgen Secher Schmidt, nu ejer af Bogensholm 
på Mols, og Margrete Sofie Leopoldine Mohr); — 
de have haft tolv börn (o: p. 1 — p. 12):

p. 1.) largrete Sofie Katrine laCour, p i Kongsgård 
29. marts 1862.
p.2.) Avgusta laCour, 3 ssteds 11. septb. 1863. 
p. 3.) Ane Katrine laCour, 3 ssteds 27. septb. 1864. 
p.4.) Nils Schmidt laCour, 3 ssteds 29. marts 1866. 
p.5.) Gvidia Charlotte laCour, 3 ssteds 14. juli 1867, 
f ssteds 10. jan. 1869.
p. 6.) largrete Johaune Marie laCour, 3 ssteds
7. juni 1868.

Rentrykt d. 0. novb. 1877. 2*
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p. 7.) Valdemar laConr, 3 på Limegård 11. desb.
1869, f ssteds 18. desb. 1869. 
p. 8.) Helga Marie laCour, 3 ssteds 7. desb. 1870. 
p. 9.) Ellen laCour, jS ssteds 4. avg. 1872, f ssteds 
15. apr. 1876.
p. 10.) Otto Afgust laCour, ft ssteds 9. juli 1873. 
p. 11.) Sofie Johanne Marie laCour, J3 ssteds 11. jan.
1875.
p. 12.) Inger Marie laCour, ft ssteds 8. febr. 1877. 

b. 4.) Mis Georg laCour, ft i Viborg 11. desb. 1797, fulgte 
som barn sin fader og hans kompagni, hvor dette lå i 
kvarter, ja fulgte dem allerede 1809, selv væbnet, i kamp 
mod en engelsk barkasse ved Æbeltoft; blev kostkadet 
10/i 1810 og følte sig fra den tid indtil sin død i den 
dybeste taknæmmelighedsgæld til Frederik d. sjette; se- 
kundlójtnant i slesvigske infanteriregiment 1813; var 
/al8l4 med det hærkontingent, som skulde afgået til 
Frankrig, men som ikke kom længere end til Rhinen; 
blev på ansøgning overført til 2det jyske infanteriregiment 
!t 1815 og var da med det danske kontingent i Frankrig 
1816—18 (gik fra Rensborg *°/n 1815 og kom til Bou- 
chain 16/i 1816; hilste tilfældig undervejs i Ütrecht på 
en laCour, som var gift med en Dornumville de la Cour); 
premierlojtnant17/a 1824; gennemgik efter ansøgning 1829 
kavalleri-ekserserskolen ved det sællandske lansenerregi
ment i Næstved; inspeksjonsoffiser og lærer ved det kgl. 
militære gymnastiske institut samt medhjælper hos direk
tøren for gymnastikken 93/nl829 (hvortil han vistnok 
ganske særlig egnede sig ved sin overordentlig kraftige 
bygning, sin store smidighed og sine udholdende kræfter); 
tillige lærer ved landkadetkorpset */5l833; underviste 
1833—34 prins Frederik (VIL) to gange ugentlig i våben
øvelser; fik kaptejns tjænestealder 13/el834; danebrogs- 
ridder 12/nl834; fik kaptejns navn 15/sl839; gjorde 
samme sommer med kgl. understøttelse en rejse i Tysk
land og Frankrig, nærmest for at góre sig kendt med 
gymnastikundervisningen ssteds; sat å la suite i infan
teriet som kaptejn af 1ste klasse og udnævnt til for
stander for det kgl. militære gymnastiske institut */t1842; 
ridder af den preussiske røde ørn fa 1845; direktør for 
gymnastikken i Danmark 23/e 1847 og vandt i denne stil
ling store fortjænester af gymnastikkens udvikling; sjef for 
sentral- og kommandoskolerne i Kbhvn la 1848; major å 
la suite i infanteriet 17/t 1848; øvede i vinteren 1848—49



Nilg Georg laGour. 21

søoffisererne i de for dem brugelige dele af landtjænesten; 
danebrogsmand -9/i2 (med aldersfølge af13/») 1848; kom
mandør for 6te reservebatallion ’/al 849; deltog med 
ildfuldt mod og stor hæder i slagene ved Kolding («tø 
1849) og Gudsø (tø 1849; hvor han med fire batallioner 
og halvandet batteri måtte kæmpe mod en langt over
lægen magt under general Bonin), i slaget ved Popholt 
(94/71850, hvor en hest blev skudt under ham) og (sted 
I25/? 1850) samt i rekognoseringerne mod Stentenmølle 
(8/sl850) og Stabelholm (8/ol85O); fik navn af oberst
løjtnant ,0/51849; virkelig oberstløjtnant 10/i 1850 (med 
aldersfølge fra 15/71849); ridder af den russiske st. anna- 
ordenc/iol850; kommandør for 4de linieinfanteribatallion 
tøl852; oberst 17/iol855; tog for ojensvaghed sin afsked 
23/al858 og fik generalmajors navn; gjorde derpå med 
sin kone af sundhedshensyn en rejse, til Schweiz og 
Norditalien; danebrogskommandør 14/sl859; tilbød atter 
sin tjæneste i krigen 1864, men blev den gang ikke 
brugt, da han ikke vilde modtage kommandantposten 
på Trekroner og desuden i en indsendt afhandling havde 
erklæret sig uenig med regeringen om måden, hvorpå 
krigen blev ført; fratrådte på grund af den nye hærlov 
som gymnastikinspektør tø 1868; tog sin afsked som 
gymnastikdirektør 28/5l870; gennemgik en hård og lang
varig sygdom i våren og sommeren 1875; f i Køben
havn efter få dages sygeleje 21. desb. 1876. Han blev 
(1850?) efter en tegning af L. A. Smith litograferet (af 
C. Simonsen?) til Flamands bog om «Slagene ved Frede
ricia og Isted». Med fuldeste foje siger «Den Berlingske 
Tidende»: «Han var en grundhæderlig mand, og alle, 
der kendte ham eller kom i berøring med ham, måtte 
elske og højagte ham på grund af hans retskafne og 
bramfri karakter og vandel»; men han var en kongens 
mand af den gamle skole, og vor nye forfatning kunde 
han ikke med. Ved hans jordefærd d. 27. desb. holdt hans 
fætter, provst K. G. laCour (o: d. 5) ligtalen og udførte 
jordspåkastelsen. — * Frederiksberg 14. maj 1835 Emilie 
Antonette Bruun, 3 i København 22. jan. 1812, f ssteds 
9. marts 1872 (en datter af kommandør Evsebius Bruun og 
Marie Kristiane Sofie Gether). Da hun gik bort, var ol
dingens kraft brudt. — De havde tre born (0: g. 1 — g. 3):

g. 1.) Evgen laCour, 3 i København 26. jan. 1836, kadet 
^111851, sekundlojtnant tøl853 (med tjænestealder 
fra tø 1852), premierløjtnant 28/4l864, kaptejn tø 187 5;
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var fra ^31853 til repetent ved landkadet*-
korpset; hlev så ansat ved 7de batallion og lå med 
den i Kbhvn, men fra 20Ml861 i Sønderborg; gjorde 
i denne hele krigen med og deltog navnlig i fægt
ningen v. Dybbøi 17/sl864; lå efter krigen i Svend
borg og Fåborg, men overflyttedes 17In 1864 til 14de 
batallion, med hvilken han forst lå i Viborg, men fra 
20/41865 i Ålborg. Da batallionen midlertidig gik ind 
x/s 1866, overflyttedes han til 18de batallion og lå med 
den i Kbhvn, men fra 20/4l868 i Helsingør; ^41872 
overflyttedes han til 1ste batallion i Kbhvn, men an
sattes, da han udnævntes til kaptejn, ved 22den ba
tallion i Helsingør og overflyttedes x0/71876 til 3die 
batallion, ligeledes i Helsingør; — gjorde fra juli 
1867 på egen bekostning en seks måneders rejse til 
Frankrig, særlig til Paris; — ugift.
g. 2.) Charles laCour, 3 i Kbhvn 22. juni 1838; kom 
1853 på et tre måneders togt til England; tog 1853 
—54 hægge sine styrmandseksaminer i Kbhvn; var 
også det følgende år til søs, men var 1856 uheldig 
ved adgangseksamen til søkadetakademiet; landkadet 
*/nl856; sekundlojtnant x/3l858 og som sådan an
sat ved 3die dragonregiment (Århus); overflyttet til 
6te regiment i Wansbeck 1863; adjudant hos for
postkommandøren ved Danevirke og i Dybbølstillingen 
1864; danebrogsridder 27tel864; lå så en tid i Kol
ding, men overflyttedes efter sit ønske 1865 atter til 
Århus dragoner; tog sin afsked28/» 1866 med.årpenge 
og med premierløjtnants navn, da rytteriet ifølge hær
loven skulde indskrænkes; anlagde så et kalkbrænderi 
ved Ris skov, som han dog atter nedlagde i høsten 
1867; assistent ved de jysk-fynske jærnvejes drift /10 
1867, ved jærnvejskontoret 1870; tog sin afsked her 
1872; debuterede 27/s 1872 ved folketeatret i Kbhvn, 
hvilket han atter forlod ai/s 1876; trådte noget senere 
med sin kone ind i Fogths skuespillersælskab og 
tiltrådte med dette en konstrejse i Norge, men vendte 
1877 tilbage til folketeatret; — *1.) Århus 22. juni 
1865 Karen Kristiaue Juditta Christensen, 3 i Århus
11.marts 1838; var en yndet sanglærerinde, havde 
senere et agtet navn som sangerinde; f på Kbhvns 
kommunehospital 5. oktb. 1875 efter lange og hårde 
lidelser af kræft i brystet (en datter af købmand, 
jærnstøber og borgerkaptejn Kristen Christensen og
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Karoline Agnete Brorson Schinnerup); — *2.) Kbhvn
12. avg. 1876 Eleonora Karoline Køller, 3 i Frederiks« 
berg 31. jan. 1851 (en datter af slagtermester Lars 
Møller og Karen Marie Møller), koristinde ved folke
teatret 16/sl872, skuespillerinde ssteds l8/sl873; — 
af 1ste ægteskab fire born (o: r. 1— r. 4):

r. 1.) Henri Dieudonné laCour, 3 i Århus 18. marts 
1866.
r. 2.) Emilie Karoline Agnete laCour, 3 ssteds 5. apr. 
1868, f ssteds 30. maj 1869. 
r. 3.) Adele Antonette laCour, p ssteds 12.julil869, 
plejedatter af sin faders fætter Karl A. laCour 
(o: e. 9), f i Odense 28. jan. 1877.
r. 4.) Amalie Hortense laCour, 3 i Kbhvn 14. maj
1875.

g. 3.) Viktor laCour, 3 i Kbhvn 15. jan. 1843, landkadet 
sekundlojtnant ved 5te dragonregiment (Ran

ders) 1860; gjorde som sådan krigen med 1864; 
gennemgik 1863 et fire måneders kursus ved det 
gymnastiske institut i Kbhvn og gennemgik 1865—
67 den militære «manege»; premierløjtnant 21/o 1867; 
gjorde umiddelbart efter en seks ugers rejse til Paris; 
ledede 1867—75 gymnastikundervisningen i Randers 
latinskole; kammerjunker 4/al869; overflyttet til 4de 
dragonregiment (Næstved) 1/iil875; beordret til tjæ- 
neste i krigsministeriets 3die kontor 5/i (n/2) 1877; 
— * Randers 24. juli 1870 Agnes Levise Køller, 0 i 
Flensborg 7. novb. 1847 (en datter af toldkontrollør 
ssteds Sven Kristian Møller, siden toldinspektør i 
Husum, nu toldkontrollør i Randers, og Nilsine 
Vestine Buch); — de have tre born (s. 1 — s. 3):

s. l.) Louis Dornonviile de laCour, ¡3 i Randers 
26. juni 1872.
s. 2.) Emilie Antonette laCour, 3 ssteds 4. apr. 1874. 
s. 3.) Olga Marguerite laCour, >3 i Næstved 25. apr.
1876.

b. 5.) Susanne Kargrete laCour, 3 i Viborg 23. juni 1799, 
kora efter moderens død som plejedatter til præsten 
P. Sand på Venø, som dog allerede døde 1810; var 
atter hjemme, da hun gik til præsten og (1814) dåbs
fæstedes; blev senere husjomfru hos Secher på ....., 
hos generalkrigskommissær Undall i Viborg o. fl. st., 
tilsidst også hos sin svåger Nielsen (se b. 6) i Randers; 
fik efter faderens død en årpenge af postkassen; boede
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i tyverne en tid i Brandstrup v. Viborg; — f ugift 
(uvist hvor) 20. febr. 1842.
b. 6.) Birgitte Sofie Elisabet laCour, $ i Viborg 6/iol801, 
kom efter moderens død til sin farbroder Jorgen laC. 
(o: a. 10) i Odder; var efter dennes død hos præsten 
Blicher i........... , og dernæst i flere år et slags pleje
datter hos fru Sehested på Rydhave; tjænte siden på 
flere steder, således hos Folsachs på Gesinggård; fik 
efter faderens død indtil sit giftermål en årpenge af 
postkassen; f i Grenå 1. febr. 1855; — * Randers 
2. maj 1838 Jorgen Kristian Nielsen (3 1811?, var ved 
sit bryllup restavratør i Randers, siden vinhandler i 
Viborg, endelig, fra omtr. 1843, bundtmager i Grenå. 
Det var egentlig hans flittige kone, som drev dette ar
bejde, og efter hendes død tog han derfor med under
støttelse af sin svåger O. A. laCour (□: b. 3) til en syster 
i Skanderborg; dernæst efter svågeren iaCours død 1860 
til sin svigerinde på Katrinebjærg og flyttede med hende 
1874 til Århus, hvor han f 19/i21875). — De havde 
næppe nogensinde born, eller, hvis de have haft sådanne, 
døde de i al fald spæde.
b. 7.) Kristiane Frederikke laCour, JJ i Holstebro 2,/7l803, 
kom efter moderens død ’ til sin farbroder Jorgen laC. 
(o: a. 10) i Odder, og var hos ham til hans død; kom 
så til sin faster Wormslev (o: a. 5) i Viby; var senére 
dels hjemme, dels andensteds, såsom i Kbhvn (og 1824 
hos avlsforvalter Nielsen på Norlund), men aldrig ret 
længe på samme sted; ti hun var meget enfåldig og 
desuden sindssvag (rimeligvis tildels på grund af en 
underlivssygdom); — f ugift (183*?).

a. 4.) Henriette Frederikke laCour, 3 på Bådsgård 31. avg. 
1756, «kondisjonerede» ved faderens død hos borgmester 
Høeg i Viborg og var der endnu 2%1775, men synes at 
have forladt dette hus inden 17/51776; — * Århus 11. juni 
1777 «købmandskarl» Povl Tomassen Sabroe (en son af køb
mand Tomas Tomassen Sabroe i Århus), der inden ^nHSO 
var konsumsjonsbetjænt i Grenå (sandsynligvis var hap en 
af de syv betjænter, om hvis antagelse imod en Ion af fem 
eller seks mark om ugen tolderen 28/i21778 skrev til told
kammeret, og hvis antagelse kammeret billigede 19/i 1779), 
i hvilken stilling han f 28/cl789, gammel 56 år (skulde 
altså være født 1733*). Hele boets formue («den gronmalede

*) I domsognets kirkebog findes han ikke, og Frue sogns kirkebog fra 
den tid er ikke længer til.
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himmelsæng» og det øvrige løsøre4illige med «den blå klædes 
kjole, vest og bukser» osv.) løb ved salget u/s 1789 op til 
74 rdl. 42 sk., men gælden var 223 rdl. 68 sk., altså under
skuddet 149 rdl. 26 sk. (Hovedkravet i boet var en obli- 
gasjon på 120 rdl. med ti års «simple renter», udstedt 28/i 
1779 til Tomas Hansens enke, Maren Lavrsdatter i Århus, 
med Jakob Bregendahl til Århus mølle som selvskyldner.) 
— Sabroes stakkels enke er sagtens nu flyttet til sin syster 
Kragballe i Odder; her boede hun i det mindste i flere 
år; men overtog så husholdningen i Randlev præstegård, 
som hendes broder Jorgen havde forpagtet; efter forpagt
ningens ophør flyttede hun tilbage til Odder; var fra 1814 
en tid husholderske hos Holstein-Rathlou på Ratlovsdal, 
men vendte tilbage til Odder, hvor hun stadig levede i 
trange kår, yderlig simpel i hele sit væsen og deri, som i 
meget andet, sine systre ulig, men afholdt i det mindste af 
sin nærmeste slægt; f 10.jan. 1824; — ingen born. 
a. 5.) Elisabet Katrine laCour, ¡3 på Bådsgård 4. jan. 1758, 
var hjemme ved faderens død; tjænte på Rodstenseje, da 
hun blev gift; — *1.) Odder 28. juli 1786 Anders Kragballe 
(en son af præsten ssteds Jens Kragballe og Øllegård Da- 
vidson; # i Odder 16/jO1742, stud. fra Horsens skole 26/7 
1762, teol. kand. n. c. 6/al765, fik løfte på Odder præstekald

adjungeret og suksederende sognepræst ssteds 
24/al786, fulgte sin fader som sådan ®°/e 1789; var mærkelig 
ved sin umådelige sværhed og sin overnaturlige fedme, 
hvorfor han måtte tilbringe det meste af somrene i kælderen; 
f i Odder 3. novb. 1796); — *2.) Odder 19. oktb. 1798 
Mis Wormslev (en son af skipper Kristian Wormslev og ....; 
3 i Århus 17/41758, stud. fra Århus skole 27/91779, huslærer 
på Skårupgård 1780—82, teol. kand. (n. c.) 7/iol782, hus
lærer på Åbjærg 1783—84, hører véd Århus latinskole (ind
sat 19/io) 1784, præst i Borum og Lyngby 28/i 1785, i Viby og 
Tiset 16/51792, tog sin afsked 19/71820, fi Viby 12/n 1841). — 
Efter hendes forste mands død, skriver hendes broder Jorgen 
(5/isl796): «Når avksjonen er holdt og gælden betalt, bliver 
hun nok ejer af 15 til 1600 rdl., og, hvis hun kan bortakkor
dere nådsensåret til eftermanden, da håber jeg, hun kan 
drage renter af 2000 rdl. Herskabet har lovet at forbinde 
eftermanden til årlig at give hende 100 rdl. pensjon foruden 
frie værelser i præstegården og frit brænde, så det nok 
bliver muligt for hende at leve anstændig og tillige at 
kunne opdrage syster Worms uskyldige små; ti disse til
lige med moderen vil hun ingenlunde give slip på. Jeg
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elsker hende for denne beslutning hojere end nogensinde 
for. Hvad hun ellers led ved sin mands død, kan jeg ikke 
beskrive dig: hun falmede på nogen tid så kendelig, at 
jeg meget frygtede for, hun snart skulde have fulgt ham; 
dog giver hun sig tilfreds i skæbnen, oplivet ved det glade 
håb at kunne forsorge syster Worm og hendes born». — 
Hun f. i Viby 1. marts 1827; selv havde hun ingen bOrn, 
men med Wormslev havde hun fire stifdøtre og en stifsbn. 
Af disses born skildres hun som «en venlig gammel kone 
med sølvhvidt hår, der var meget god imod stifbornene. Hun 
var temmelig mager med lidt skarpe ansigtstræk og gik 
temmelig rask i sin hoje alder, skdnt hun jævnlig klagede 
over sin gigt, men dog sjælden til fremmede», 
a. 6.) Peter fflatias laCoiir, f) på Strandet 6. maj 1759, f ssteds 
5. febr. 1763.
a. 7.) Jakob laCour, 3 på Strandet 14. juli 1760; var hjemme 
ved faderens død; kom i Viborg latinskoles mesterleksie 
u/51775; havde ingen kostpenge, men 1775 fik han ved 
uddelingen af stipendier seks tdr. rug og seks tdr. byg, 
og 1776, da der tilfojes: «temmelig godt håb; er trængende», 
fik han åtte tdr. rug og åtte tdr. byg; stud. herfra (havd.) 
8/io 1777 og fik Mølmann til privat-præceptor; hjalp strags 
præsten Rasmus Bagge i Holme og Trandbjærg med at 
prædike og findes 1778—79 to gange årlig blandt sognets 
nadvergæster. Da han her forlovede sig med præstens 
eneste datter, Karen Bagge (3 i Holme io/io 1758, f i Hylle
sted "tø 1840), gjorde hendes forældre indvendinger, fordi 
han var for ung og ingen eksamen havde. Hun blev sendt 
ét år til Konstantinsborg for at glemme ham, og han drog 
til Kbhvn, hvor han tog 2den eks. (havd.) *77 1780; var 
så vistnok en tid huslærer på Østergård v. Århus; teol. 
kand. (n. c.) 18/il784, men f strags efter i Kbhvn, d. 12. 
marts 1784, sagnet siger enten af kopper eller mæslinger. 
En gron saffians tegnebog, som tilhørte ham, og i hvilken 
han havde tegnet en kniv og en ndgle, arvede hans fæstemø, 
fra hvem den gik i arv til hendes ældste datter, som endnu 
gemmer den. Ti Karen Bagge blev 12/ol789 på Konstantins
borg gift med Fred. Krist. Hjort (3 på Gunderslevholm €/io 
1760, præst i Hyllested og Rosmus 9/il789, f i Hyllested 
8/H820), og hendes yngste datter skulle vi om lidt se gift 
med en systerson af hendes fbrste fæstemand, 
a. 8.) Apollone Dortea laCour, 3 P& Strandet 3. septb. 1761, 
var hjemme ved faderens død; siden en tid lærerinde, uvist 
hvor; — * Holeby 3. novb. Peder Worm (en sbn af skole-
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lærer Sdren Worm og Birte...........), $ i Dyrlev v. Præstø
15/-r 1758, en tid forvalter på Iselingé; — de havde hornene:
1. ) Birgitte Worm (3 i Holeby 5/ia 1786, f i Kristrup v. Ran
ders 19/ial850; * Præstø 17/«1817 Karl Kristian Madsen, 
urtekræmmer i Kbhvn); 2.) Peter Worm (3 i Vordingborg 
"I9IISS, stud. fra Vordingborg skole 1807, teol. kand. 
lavd. 18/il813, præst i Hyllested og Rosmus 14tøl820, i 
Kristrup og Hornbæk rø/6 1838, f i Kristrup 81/i 1865; det 
var ham, som ®/ib1824 blev i Hyllested gift med sin for
mands og Karen Bagges (se a. 7) yngste datter: Lovise Teo- 
dora Pe trine Hjort, 0 i Hyllested 2,/i21800); 3.) Povl Frederik 
Worm (0 i Kbhvn [,8/io 1790?], gik til Vestindien, hvor 
han blev fuldmægtig i overformynderiet og f 1825. — 
Gamle «tante Worm», der i mange år var i huset forst hos 
sin svåger Kragballe og hans enke i Odder (til 1798), så 
hos sin broder Jorgen og hans enke ssteds (til 1817), 
dernæst hos Barfoeds i Lyngby (til 1823), f 10. novb. 1843 
hos sin sén i Kristrup, hos hvem hun havde tilbragt sine 
tyve sidste år. Hun var en elskelig gammel kone, ualmin
delig smuk (med fint formede træk) endnu i sin hdje alder
dom, livlig og underholdende, så hun kunde fortælle lige 
så flinkt som hendes rok gik, og den snurrede dog stadig, 
a. 9.) Bernt laCour, J) på Strandet 11. juni 1764; gik til 
søs, siger slægtsagnet, men blev i en ung alder bortreven 
af tyfus på Frederiks hospital. Hospitalets dødebog siger 
derimod: «skriverkarl uden kondisjon i Kattesundet nr. 129, 
f 3. desb. 1784 kl. 1 morgen af vand i hovedet». Ifølge 
denne sygdom har han da sagtens været en stakkel fra 
barn af, og kan næppe have været egentlig sømand. Gik 
han nogensinde «til søs», må det da sagtens have været 
som «skriverkarl» på et eller andet storre skib.
a. 19.) Jorgen laCour, stifteren af den yngre linie af laCourer, 
ligesom hans broder Nils af den ældre, var 3 P& Strandet
2. oktb. 1767, kom 1778 i Viborg latinskoles 2denleksie «og 
havde forhen intet lært» (vil vel sige: intet latin); kom 1785 
i mesterleksien og blev 8/41785 dåbsfæstet. 1782 fik han 
i distributsprotokollen vedtegnelsen «stort håb», bægge de 
følgende år «nogenl. godt håb». 1782 havde han ingen 
kostpenge, men fik ved den årlige uddeling fire tdr. rug 
og fem tdr. byg; i de følgende fem år (1783—87) fik han 
mellem sejsten og treti rdl. årlig. Sagtens har han sam
tidig måttet tjæne sig kost og husly ved at undervise små
barn, måske tillige ved at spille orglet i Søndersogns kirke. 
Blev student (lavd.) ^101787 og valgte Riisbrigh til privat-



præseptor; tog 2den eks. (lavd.) 23/71788; kaldet til degn 
i Odder u/5l789 af Sofie Amalie Rantzau (si. oberst Malte 
Sehesteds) til Rodstenseje; teol. kand. (havd.) */;>1793; søgte 
i de næste fire år adskillige præstekald, men fik intet, og 
opgav det så; var tillige (1798—1807?) forpagter af Randlev 
præstegård; købte tillige (1798?) en lille gård i Odder (den 
nuværende Kristianslund); var en af de forste hos os, som 
dyrkede kartofler efter en storre målestok, og måske den 
allerforste, der brugte dækkede ris- eller stengrøfter til det 
skadelige vands afledning; var en hædersmand med en lys 
forstand, et ædelt hjærte og en virksom, redelig gavnelyst, 
hvorfor han nød alle samfundsklassers udelte højagtelse, 
de højestes med de lavestes; f i Odder efter et åtte ugers 
smærteligt sygeleje af (nyresten? og) mavebetændelse 3. septb. 
1809. — * Ribe 2. marts 1798 Kristiue Charlotte Guldberg 
(en datter af tolder Holger Guldberg og Petrea Margrete 
Schwane Bang), 3 i Skagen 10. juni 1777, kom næste år 
efter sin moders død til Fuglede, til sine morforældre, 
præsten Jorgen Andreas Bang og Kristine Charlotte Friboe, 
med hvem hun 1782 flyttede til Korsør; kom 1789, efter 
sin mormoders død, til sin morfaders broder, amtsforvalter 
Jakob Bang i Odense; kom 1791, efter sin morfaders død, 
til sin eneste moster, Anna Dortea drikke Eleonora Bang og 
dennes mand, passkriver Lavrits Leth i Kbhvn; blev 1793 
kaldt hjem til Ribe af sin fader; vedblev efter sin mands 
død at bo på sin gård i Odder, indtil hun 25. marts 1817 
i Viby ægtede præsten Hans Peter Barfoed i Lyngby og 
Albøge*); flyttede 1823 med ham til Fakse, hvor hun 
28. febr. 1826. Var en udmærket elskelig kvinde både som 
datter, som syster, som hustru og moder, udmærket også 
som kærlig og trofast stifmoder; en klog og agtsom hus
holderske, en støtte for de svage og lidende. For at man ikke 
skal fatte mistvivl til min dom som måske vildig, vil jeg her ud
skrive, hvad præsten Ingerslev skrev mig til fulde femti år efter 
hendes død: «Hvor’fornøjeligt var det ikke at komme ind 
til laCours i Odder, hvor der var et liv og en munterhed 
hos den hele familie, der,måtte indtage enhvær og kendelig 
nok var helt fri for det trivielle og snæverhjærtede, der i 
hin tid var temmelig almindeligt i landbolivet, til stor for
træd for de unge. laCour var en ypperlig, elskelig mand,

28 Den yngre linie (Jorgen laCour og ætlinger).

*) Med ham havde hun sonnen Immanuel Barfod (født 16. juli 1820, 
nu præst i Våbensted og Engestofte) samt syv stifsonner, iblandt 
hvilke nærværende stamtavles forfatter.
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og Saksild drenge så ham altid komme med glæde. Han 
kunde tale, så det livede op både hos gamle og unge, 
kunde le så hjærtelig og synge så könt, at det var en lyst. 
Hans elskelige hustru var en yndig kvinde med så mildt 
et ansigt, at det kunde fængsle de kåde drenge; og det 
kom helt af sig selv, at vi vare høviske og föjelige, når hun 
var tilstede». — De havde fem sönner sammen (o: d. 1 — d. 5): 

d. 1.) Peter laCour, i Odder 14. novb. 1798; hans ven
stre fod var fra barnsben en klumpfod; blev efter fade
rens død sat i et slags realskole i Århus; dåbsfæstet ssteds 
u/iol812; blev 1813 huslærer i Vendsyssel; 1814 skriver 
hos konst. herredsfoged Björn i Hadsherred, 1815 hos by- 
og herredsfoged, kanselliråd Westengaard i Kolding; kom 
1819 på Lyngby seminarium; dimitteret 22/ö1820 med ud
mærkelse; var så huslærer hos præsten Budtz i Torsager, 
indtil han 23/4l822 blev lærer ved domsognets borger
skole i Århus, hvorfra han /i 1824 kaldtes til andenlærer 
ved den kirketerpske borgerskole i Randers; opgav dette 
embede 1/nl827 for at kunne tage studenteksamen; 
blev student (priv. dim. havd.) 24/iol829 og tog 2den 
eksamen, men blev af en gentagen hårdnakket tyfus 
tvungen til at opgive teologien; oprettede 27/7l832 en 
skole på Kristianshavn, hvilken han atter sålgte 15/i 1835; 
konstitueredes så som skolelærer og kirkesanger i Fakse, 
til hvilket embede han endelig kaldtes 97/iol838; opgav
det igen 7/el843, efter at han 23/nl842 ved sin broder 
Lavrits’s hjælp havde forpagtet og betingelsesvis købt 
Margretelund v. Æbeltoft, hvor han tillige oprettede en 
kostskole, der var både søgt og agtet (forpagtningsaf
giften regnedes til 100 rbd. sølv, den betingede købe
sum til 2600; Lavrits selvskyldner og borgen); fik Mar
gretelund endelig overdraget 7/sl859; f ssteds 25. maj 
1862; efter et fotografi litograferet 1862 af Adolf Lön- 
borg; — * Fakse 28. oktb. 1835 Aue Dortea Elisabet 
Priergaard (en datter af daværende proprietær, siden 
godsforvalter Peter Trolle Priergaard og Else Katrine 
Dortea Barfoed, hans stiffaders syster), 0 på Ridders- 
borg 25. oktb. 1797, var i mange år husjomfru i Hun- 
seby præstegård; sålgte efter sin mands død, ved avk- 
sjon 8/sl865, Margretelund for 10,800 rdl. og flyttede 
så til Æbeltoft, hvorfra hun i våren 1871 flyttede til 
København. — De havde ingen börn, men om den 
kærlighed, hvormed hans mange lærlinger hang ved
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ham, vidner den mindestøtte, dø satte ham på Dråby 
kirkegård, og til hvilken jeg ifølge deres ønske skrev:

Selv barnløs havde han hjærte og tanke dog for de små, 
hans ord var for barnesjælen som duggen for markens strå.

d. 2.) Holger flagarus laCour, 3 i Odder 18. novb. 1800*); 
blev efter faderens død taget i huset af kammerjunker 
Kristian Magnus Voss til Rodstenseje; gik derpå i henved 
to år i et slags realskole i Ribe, men gik strags efter sin 
dåbsfæstelse (2Ul815) til søs og for på en mænade 
evropæiske havne; tog styrmandseksamen i Kbhvn 
1818, gik endnu 1820 som matros til Bahia, men blev 
så styrmand; toges 1823 til fange af spanske sørøvere 
ved udsejlingen fra Bordeaux, men frigjorde sig ligesom 
det øvrige mandskab og bragte sørøverne fangne til 
Kbhvn; vedblev at fare indtil våren 1827; gik samme 
års høst i kompagni med sin broder Lavrits om Skærsø; 
udtrådte af kompagniet efter halvsjette års forløb og 
forpagtede n/øl832 Mejlgård (fra til
købte 21/al835 (skøde 11/t 1836) for 7500 rbd. sølv Ob
drupgården, som han af nyt opbyggede, og hvis jorder 
han alle bragte under plov (tidligere havde næppe tredie- 
delen af de 410 tdr. land været dyrket), men sålgte den 
atter 28/sl848 for 70,000 rbd.; købte tillige 
(skøde 28/el840) for 9000 rbd. sølv Søholt v. Æbeltoft, 
som han atter sålgte i høsten 1847 for 24,000 rbd.; 
købte 1848 for 64,000 rbd. Hjortshojlund, som han 
atter sålgte 28/i 1852 med kongetiende, gods, bésætning 
og inventarium for 62,500 rbd. ; og købte w/9l848 Kær- 
gård for 60,000 rbd. (på en måde en byttehandel mod 
Obdrupgården), men boede 1844—58 for sine bbrns 
skolegangs skyld i Århus, hvor han u/i& 1845 købte den så
kaldte guldbergske gård for 8000 rbd. (sålgt igen for købe- 
prisen 14/u 1854). Siden 1858 boede han på Kærgård, som 
han dog 27/s 1875 sålgte for 220,000 kr., og købte isteden 
29/sl875 for 28,000 kr. Petersminde v. Randers, hvorhen 
han flyttede samme års høst; — * Hyllested 28. april 1830 
Edle Charlotte Ingerslev (en datter af overkrigskommissær 
Hans Peter Ingerslev til Rugård og Severine Elisabet 
Rothe, som atter var en datter af landsdommer Kasper

*) Kirkebogen har d. 17. novb. Han blev næmlig født ved midnatstid; 
men faderen holdt på, at det var d. 18., og således er der altid 
regnet. — (Således lader også kirkebogen Kristine Katrine laCour 
[o: f. 3] være født 25. juli isteden for 24. juli.)
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Peter Rothe; se side £), 3 i Århus 24. juni 1795; — 
de have seks born (o: h. 1 — h. 6):

h. 1.) Jorgen Peter lugerslev laCour, 3 på Skærsø 1. marts 
1831; gik i Århus realskole 1844—47; lærte så 
landvæsenet på Sjørupgård 1847—48 og på Nakke
bølle 1848—50; var dernæst underforvalter på Kallø 
1850—52, forvalter på Hjortshojlund Vn 1852—53, 
på Mallinggård 1853—55, på Vilhelmsborg 1855—58, 
hos sin fader på Kærgård 1858—72; styrer siden 
novb. 1872 Løvenholm for sin broder Lavrits. 
h. 2.) Jorgen Karl laCour, 0 på Mejlgård 10. juni 1833, 
kom 1844 i Århus katedralskole, stud. herfra (lavd.) 
17/o53, teol. kand. (havd.) 98/i 60, huslærer hos gods
forvalter Kjer på Herlufsholm 1860, hos proprietær 
Petersen på Ødemark 1861, hos etatsråd Neergaard 
på Førslev 1862—66 og hos grev Moltke på Nor
ager 1866—68; pers. kap. i Helsinge og Valby ^/t 
1869; præst i Torup, Kvols og Borris 1O/©1873; — 
* Kbhvn 6. maj 1874 Adelaide Charlotte Pransiska Cio- 
vannina Huth (en datter af Kaptejn Frederik Johannes 
Herman Huth og Adolfine Eleonora Emilie Møller, 
hans farbroder Karls svigerinde), J5 i København
12. novb. 1844, kom 1869 i huset hos sin nysnævnte 
onkel Karl G. laCour (o: d. 5), med hvem hun 1872 
gjorde en rejse til Italien.
h.3.) Lavrits Ulrik laCour, 3 P& Mejlgård 27. juni 1834, 
gennemgik fra 1844 Århus realskole, kom /i 1850 
på et mæglerkontor i Århus, drog /n 1854 til Skot
land; nedsatte sig 1856 som mægler og købmand 
i Leith sammen med R. Tvermoes; da denne næste 
år drog tilbage til København, tog han Ant. Watson 
(senere hans svåger) i kompagni; dansk visekonsul i 
Granton 1863; købte brugsretten til seks storre kul
gruber (o: Townhill 1867, Dykehead og ^Vest Limerigg 
1869, Lochgelly, Edellewood og Labuan 1872); købte 
Løvenholm v. Randers 1872 ; — * London 19. oktb. 
1864 Alice Saria klam (en datter af købmand og 
klædefabrikant John Elam og Maria Stanborough), 
$ i London 3. febr. 1843, gik 1853—59 i en kost
skole i Bryssel; — de have haft åtte horn (o: ti—18): 

ti) Alice Beatrix laCour, 3 i Edinburgh 7. avg.
1865, f ssteds 29. avg. 1865.
t.2.) Constance Alice laCour, 3 ssteds 13. septb.
1866.
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13.) label Adrienue laCour, 3 ssteds 19. apr. 1868.
t. 4.) Ethel laud laCour, 3 ssteds 6. desb. 1869.
t. 5.) fflUdred Severine laCour, 3 ssteds 19. juni 1871. 
t. 6.) Kathleen lary laCour, 3 ssteds 8. apr. 1873. 
t. 7.) Dagmar Louise laCour, 3 ssteds 19. desb. 1874.
t. 8.) John Holger Dornonville laCour, 3 ssteds 15. 
septb. 1876.

h. 4.) Severine Elisabet laCour, 3 på Mejlgård 24. mårts 
1836; har stadig haft sin gerning i hjemmet, 
h. 5.) Holger Vitus Louis laCour, 3 P& Mejlgård 10. avg. 
1837, kom i Århus realskole 1845, i latinskolen 1848; 
lærte landvæsenet påSkårupgård 1852—54 og på Ru-' 
gård 1854—55; tog afgangseksamen på Skårupgårds 
landvæsensinstitut 29/4l857; forvalter på Konstan- 
tinsborg 1857, på Overbjærg v. Frederikssund 1858, 
på Bodal v. Sorø 1861; gjorde krigen 1864 med som 
menig i kaptejn Aarøes frikorps; blev dernæst atter 
forvalter på Bodal, som han forpagtede fra 1/s1870; 
— * Farum 6. maj 1870 Karoline Amalie Rudolfine 
Fensmark (en datter af generalmajor Johan Henrik 
Fensmark og Talia Lovise Dortea baronesse Holck), 
3 i København 19. desb. 1843; de have haft tre 
born (0: u. 1 — u. 3):

u. 1.) Henrik Holger Dornonville laCour, 3 på Bodal
14. marts 1871, f ssteds 13. marts 1875.
u. 2.) Edle Talia Alice laCour, 3 ssteds 26. apr. 1873.
u. 3.) EdleLavrence laCour, 3 ssteds 27. febr. 1876. 

h. 6.) Edle Kristine Charlotte laCour, 3 på Søholt 20. 
juli 1839; var 1871 hos sin broder Lavrits i Skot
land; lever hjemme; har en lille skole for småpiger, 

d. 3.) Lavrits Ulrik laCour, 3 i Odder 6. apr. 1802; kom 
efter sin faders død i huset hos krigsråd Hans Kristian 
Møller på Rodstenseje, der en kort tid satte ham i et 
slags realskole i Århus, og med hvem han siden fulgte til 
Østergård, hvor han lærte landvæsenet; styrede 1/s 1820 
— 1/nl823 sin stiffaders avling i Lyngby præstegård; 
forvalter hos Ingerslev på Rugård 1/nl823— ’/s 1825; 
forpagter af Hyllested præstegårdsavling ’/si 825 — ’/si 826; 
købte Skærsø med Frederikkesminde 8/iol825 (skøde 
5/i21825); sålgte Frederikkesminde til J. L. V. Hansen 
1827 (skøde 13m1828), men købte den atter af ham 
3/t1840 (skøde 19/3l842) og sålgte den påny (til J. L. 
Faurschou) 1848 (skøde 24/e 1853); afstod en del af 
Skærsø (det nuværende Godthåb) til R. Horn 1827 (skøde
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13/ifcl828); havde 1857—33 sin broder Holger (o: d. 2) i 
kompagni med sig om Skærsø; befalingsmand for 8de 
kystmilisedistrikt i Randers amt 17/s 1831; stænderdepu
teret for8de distrikt afNorrejyllands mindre landejendoms
besiddere l8/i21834 og mødte som sådan i Viborg 1836, 
1838 og 1840 ; købte Skødshoved 8/io 1834 (skøde 7/i 1836), 
men sålgte den atter 10/i 1846* (skøde 21ii 1846); købte 
/:1840 (skøde "/71842) en gård i Stubbe for 1350 rbd., 
men gav den 1852 til sin forvalter Fr. A. Worm; for
mand for Dråby sogneforstanderskab11/^ 1841—1/i 1845; 
sognets skolepatron u/i21841—medlem af 
Randers amtsråd 12/a 1845 — 1849 (genvalgt 5/s 1854); 
købte Jægergården v. Århus 1847 (skøde 1/sl849), men 
sålgte den atter 9/ol851 (boede her fra maj 1848 til 
maj 1852); forpagter af Mallinggård og Holtskovgård 
1/51852-t60; amtstaksasjonsmand H 1857; folketingsmand 
for Randers amts 5te valgkreds 14/e1858 og mødte som 
sådan på de tre følgende rigsdage; landvæsenskom
missær i Randers amt 26/iol858; købte Sølyst v. Grenå 
16/iol868 (skøde 19/nl868), men sålgte den atter til sin 
svigersøn Aubert (skøde 3/sl873); sålgte Skærsø til sine 
sonner Nils og Jakob V51871 (skøde 6/ol873); •}* P& 
Skærsø 27. febr. 1875; — * Rolse 5. oktb. 1833 Ellen 
Kirstine Poulsen (en datter af Nils Poulsen til Rolsegård 
og Dorte Dinesdatter), 3 på Norlund 26. desb. 1809, 
var en tid i en kostskole hos degnen Lund i Agri, der
næst (1819?— 1823?) i en lignende skole hos degnen 
Bjødstrup i Hornslet, men tøl825—/$1826 i syskole 
hos Sev. Katr. Hem (nu enkefru Jessen) i Randers; 
styrede indtil sit bryllup huset for sine brødre på Rolse
gård; f på Skærsø 5. marts 1875 og jordet på Dråby 
kirkegård samtidig med sin mand 11. marts 1875. Dette 
elskelige ægtepar har jeg nærmere skildret i en selv
stændig lille bog: «Lavrits Ulrik laCour og Ellen Kirstine 
Poulsen«, af hvilken denne stamtavle nærmest er et kort 
uddrag, — De havde tilsammen ti born (o: i. 1 — i, 10): 

i. 1.) Dortea laCour, 3 P& Skærsø 4, oktb. 1834, op
kaldt efter sin mormoder (ved hendes dåb 1834 
var krigsråd Møller fra Marselisborg en af gæsterne); 
læste i nogle år med sin farbroder Peter, hos hvem 
hun desuden tilbragte vinteren (1848—49) for sin 
dåbsfæstelse; styrede 1852—53 den store hushold
ning på Skærsø, mens hendes fader byggede, og 
hendes dengang svagelige moder var med de andre born 

3Slægten laCour.
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i Århus; — * Dråby 25. septb. 1860*) Markus Anton 
Siegumfeldt (en son af tobakspinder, lojtnant Kristian 
Anton Siegumfeldt og Dortea Marie Elisabet Hjelm
drop), i Århus 14/i 1827, stud. fra Århus skole (lavd.) 
1846, gik frivillig med i krigen 1848—50 (skærsant; 
hjemlovet 1851); måtte så for udkommets skyld 
hjælpe til ved korrekturlæsningen på «Adresseavisen»; 
teol. kand. (lavd.) 24/i 1855, og arbejdede nu en tid på 
«Dagbladets» kontor; pers. kap. i Lyngby og Albøge20/5 
1857, tillige andenlærer ved Lyngby seminarium 
1860, res. kap. i Hjorring, St. Hans og St. Ols 24/n 
1865, præst i Sneum og Tjæreborg 12Atl873: — 
de have tilsammen haft følgende åtte born: 1.) Lav- 
ristine laCour Siegumfeldt (3 i Lyngby 27/t1861); 
2.) Kristiane Dortea laCour Siegumfeldt (3 ssteds 
16/s 1863); 3.) Peter Kristian Georg laCour Siegum
feldt (3 ssteds 10/71865, kom 1876 i Ribe latinskole); 
4.) Jorgen Karl laCour Siegumfeldt (3 og i Hjor
ring 6/2l867); 5.) Johanne Hendrine Marie laCour 
Siegumfeldt (3 ssteds 16/21868); 6.) Ellen Marie Eli
sabet laCour Siegumfeldt (ft ssteds % 1869); 7.) Im
manuel laCour Siegumfeldt (3 ssteds 8/i 1871); 8.) Ni
kolaj Frederik Severin laCour Siegumfeldt (3 ssteds 
29/7 1872).
i.2.) Kristine Charlotte laCour, opkaldt efter sin far
moder; holdt 1853—54 hus for sine tre ældste brødre 
i Århus; * Nils Peter Georg laCour (o: f. 9); se denne ’ 
i. 3.) Jorgen Karl laCour, 3 på Skærsø 8. juni 1838, 
opkaldt efter sin farfader (og farmoder); gik i sin far
broder Peter laCours kostskole på Margretelund 1846 
—1848, i Århus realskole 1848—53, i latinskolens 
realklasser 1853—54, tog afgangseksamen herfra 
(2den kar.) 1854; kom så på polyteknisk læreanstalt, 
hvortil han tog adgangseksamen 1855; tog landbrugs
eksamen her (2den kar.) “/llSb?; lærte så land
væsenet og blev forvalter hos sin fader; assistent ved 
landbohojskolen 19/c1858 — #67; imidlertid reserve
løjtnant i fodfolket 80/wl861, gjorde som sådan krigen 
med 1864, danebrogsridder 27/el864; stiftede land-

*) Karen Stub Midvad (født 9/t 1781) havde 1799 været Dorte Dines
datters brudepige og havde 1833 været med til hendes datters, 
Stine Poulsens, bryllup; nu var hun atter brudepige for Stines 
datter, Dortea laCour, og dansede om aftenen iblandt andre med 
Madsen (se s. 27). Hun døde i Æbeltoft 24/r 1875, gi. 94 år.
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boforeningen for Ballerup og omegn nyår 1863; sty
rede folkehøjskolen på Frederiksværk vinteren 1864— 
65; berejste på offentlig bekostning Belgien, Holland, 
Skotland, Irland, England, Frankrig, Schweiz og 
Tyskland 1865—66; medlem af landbrugssælskabet 
for «Departement du Nord» 1865; medredaktør af 
«tidsskrift for landøkonomi» Vi 1867 (havde været 
medarbejder i det siden 1860) og eneredaktør 27/□ 
1868; rejste atter for landhusholdningssælskabet til 
England 1867; oprettede Vn 1867 landboskolen i 
Nærum, som han Viol868 flyttede til den bygning 
på Virum mark, til hvilken han 97/sl867 havde lagt 
grundstenen; tillige (med sin broder Jakob) medejer 
af Skærsø 17/»1873 (købekontrakt 7/41874, skøde l9/9 
1875); tillige konstitueret sekretær i landhushold
ningssælskabet 8/s1875 (virkelig sekretær 15/is 1875); 
medlem af Lyngby sogneråd Vi2l876; æresmedlem 
af Horns herreds landboforening 12/nl876; sekretær 
for den fjortende almindelige landmandsforsamling 
(som skal afholdes i Svendborg 1878); — * Vartov 
20. septb. 1867 Agate Johanne Gote Birkedal-Barfod 
(en datter af Povl Frederik Barfod og Emilie Birke
dal), 3 på Søvang v. Kbhvn 29. jan. 1845, berejste 
1862 Sverrig med sin fader, lærte landhusholdning 
på Skærsø juni—novb. 1865; de have haft fem born 
(□: v. 1 — v. 5):

v. 1.) Lars Frederik Rarfod-laCour, på Landbo
skolen 15. juni 1869, kom i Thyssens realskole i 
Lyngby 10/91877.
v. 2.) Povl Barfod-laCour, ssteds 6. juni 1870, 
kom samtidig med sin broder i Thyssens realskole, 
v, 3.) Jorgen Karl Barfod-laCour, 3 ssteds I. septb. 
1872.
v.4.) Ellen Kirstine Poulsen Barfod-laCour, p ssteds
13. jan. 1876.
v. 5.) larie Barfod-laCour, 3 ssteds 23. jan. 1878, 
f ssteds 24. jan. 1878.

i. 4.) Nils laCour, ¿5 på Skærsø 1. maj 1840, opkaldt 
efter sin morfader; gik i sin farbroder Peters kost
skole på Margretelund 1846—48, i Århus borger- 
realskole 1848—53, i latinskolens realklasser 1853 
—55; var så et halft år hos sin farbroder Kristian 
i Ålsø, hvor han dåbsfæstedes; lærte landvæsenet hos 
sin fader 1856; gik den følgende vinter på poly- 

3*Rentrykt d. 11. april 1878.
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teknisk læreanstalt og veterinærskolen; lærte land
væsenet på Rolsegård 21M1857 —-°/5l858; forvalter 
hos sin fader 1858—61; styrede Odder præstegårds
avling 1862—63, havde den i forpagtning tø1863 — 
tø 1867; offisersasp.irant 1863, kom til Dybbøl 1864, 
reserveløjtnant i fodfolket 3O/5l864; forpagtede (med 
sin broder Jakob) Skærsø tø 1867; formand for våben
brødrenes afdeling i Dråby sogn tøa 1869—74; over
tog (ligeledes med Jakob) Skærsø som ejendom tø 
1871; købte Nils Fransens gård ved Stubbe sø 1871 
(bortforpagtede den 1874); sålgte sin medejendom i 
Skærsø til sin broder Jorgen 17/nl873; købte Sønder
ris v. Varde ^/n 1873 (tiltrådte dentøl874, ombyggede 
den tildels 1877); — * Randers 21. juni 1872 Anine 
Karoline Elisabet Jacobsen (en datter af institutbestyrer 
Hans Karl Jacobsen og Kristiane Hem), $ i Randers 
20. septb. 1840, var fra sit syttende år den meste 
tid ude, dels hos sin farbroder i Randers (tre år), 
dels på Skærsø (halvandet år), hos sin syster og 
svåger i London (to år), i København (to år) og 
andensteds; — de have tre born (o: y. 1 — y. 3):

y. 1.) Severine Kristiane laCour, 3 på Skærsø 24. 
maj 1873.
y. 2.) Lavrits Ulrik laCour, ¡3 på Sønderris 21. marts
1875.
y. 3.) Ellen Kirstiue laCour, 3 ssteds 24. desb. 1876. 

i. 5.) Hans Kristian Ditlev laCour, jfr på Skærsø 6. maj 
1842, opkaldt efter sin faders plejeforældre (krigsråd 
Møller og kone); gik i Århus borgerrealskole 1849 
—53, i latinskolens realklasser 1853—55, hos far
brødrene Peter på Margretelund og Kristian i Ålsø 
1856—58; lærte så landvæsenet hos morbroderen 
Peter Poulsen på Dalsgård 1858—59; var dernæst 
hjemme; kom 1860 på landbohojskolen, hvor han 
tog landbrugseksamen (1ste kar.) M1862; forvalter 
hos kammerråd Andersen på Gunderslevholm 1862 
—64; frivillig soldat (skærsant) i krigen 1864; ledede 
for landhusholdningssælskabet overførslen af krea
turer fraKbhvn til Leith 1865; forvalter påTrinderup 
1866; købte 1868 Havmøllen v. Æbeltoft af enkefru 
Juliane Aubert Thaulow for 33,000 rdl. (skøde 28/is 
1869; opførte her en ny lade og kostald; sålgte 
møllens vandkraft /s 1875 for 18,000 rdl., men be
holdt selve avlsgården); formand for Dråby sogne-
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råd 1871; forpagtede hovedgården Trinderup af 
sin svigermoder 1/sl873; medstifter af og formand 
for landboforeningen for Hobro og omegn 1874; 
— * Hornum 29. maj 1868 larie Sofie Utaou Vand
borg (en datter af proprietær, stænderdeputeret Ma
fias Peter Wandborg og Johanne Steenild, altså en 
datter af sin mands næstsyskendebarn), 0 på Trin
derup 11. novb. 1841, lærte 1866 mejeri og hushold
ning på Dybvad; — de have fem börn (o: å.l—å.5): 

å. 1) Jflatias Peter Vandborg laCour,, 3 på Hav
møllen 4. apr. 1869.
ft. 2«) Lavrits Ulrik laCour, 0 ssteds 25. desb. 1870. 
å. 3.) Johannes laCour, 0 ssteds 26. novb. 1872. 
å. 4.) Ellen Kirstine Poulsen laCour, 0 på Trinderup 
8. marts 1875.
å. 5.) Pierre Dornonville de laCour, 0 ssteds 4. desb. 
1877.

i. 6.) Jakob Ludvig Vauvert laCour, 0 på Skærsø 25. apr. 
1844, opkaldt efter sin faders ungdomsven (med
køberen af Skærsø); gik i sin farbroder Peters kost
skole på Margretelund 1852—60; lærte så land
væsenet i hjemmet; gik på Frederiksværk folkehøj
skole hos sin broder Jörgen 1864—65; lærte land
væsenet i Skotland 1865; forpagtede Skærsø (sammen 
med sin broder Nils) ^5 1867; købte den (ligeledes 
sammen med Nils) ‘/s 1871; ejer den nu sammen med 
sin broder Jörgen (skøde 19/ö 1875); — * Tiist 24. apr. 
1874 Johanne Katrine Faurschou (en datter af Jens Lassen 
Faurschou, nu ejer af Brændstrup, og Ane Johanne 
Steenild, et syskendebarn til hans broder Kristians 
svigermoder og et næstsyskendebarn til sin sviger- 
sön), 0 på Frederikkesminde 21. juni 1851; — de 
have tre börn (0: æ. 1 — æ. 3):

æ. 1.) Lavrits Ulrik laCour, 0 på Skærsø 17. marts 
1875.
æ. 2.) Jens Lassen Faurschou laCour, 0 ssteds 15. 
maj 1876.
æ. 3.) Ane Johanne Steenild Faurschou laCour, 0 ssteds 
18. jan. 1878.

i. 7.) Povl laCour, 0 på Skærsø 13. apr. 1846, opkaldt 
efter sin morbroder Povl Poulsen; gik i sin farbroder 
Peters kostskole på Margretelund 1853—58 og for
beredtes her til 3die klasse i Randers latinskole, i 
hvilken han kom 1858, og fra hvilken han blev student
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(2den kar.) 1864 (boede hele tiden hos den enkefru 
Sev. Jessen, hos hvem hans moder havde gået i sy
skole); gik på landbohojskolen 1864—65; tog poly
teknisk adgangseksamen 1865; studerede insjeniør- 
fagene 1865—68 og tog imens 2den eks. ved uni
versitetet; lærer på landboskolen v. Lyngby (Virum) 
1868—69; cand. mag. i fysik 17/4l869; soldat (kor
poral) 1869—70; gjorde en videnskabelig rejse til 
Holland, Skotland og Norge 1870; fik 1872 viden
skabernes sælskabs sølvmedallie for meddelelsen af 
sin (det foregående år gjorte) opdagelse, hvorledes 
man kan måle skyernes hojde; var atter lærer ved 
landboskolen 1871; gjorde 23/i21871 en rejse til 
Wales, herfra 17/21872 søleds til Sicilien og derfra 
igennem Italien samt over Triest, Wien, Berlin og 
Hamburg hjem; understyrer ved Kbhvns vejrkure 
x/41872 (på ansøgning afskediget 15/a [fra */<] 1877); 
opfandt 10/sl874 det fonotelegrafiske system, for 
hvilket videnskabernes sælskab 26/s1875 tilkendte ham 
sin guldmedallie (ligesom både rigsdagen, Karlsberg- 
fondet o. fl. fond 1876 og 1877 tilkendte ham under
støttelser til fortsættelsen af hans videnskabelig-prak- 
tiske forsøg); gjorde juli 1875 en rejse gennem 
Polen og Rusland til det telegrafiske møde i Peters
borg og derfra gennem Polen og Tyskland hjem; 
opfandt /si875 tonehjulet; gjorde i septb. s. a. en 
rejse til London; rejste i oktb. s. å. med sin kone og 
sin syster Jenny gennem Tyskland, Schweiz og det 
sydlige Frankrig til Syditalien, hvor han i seks måneder 
for sin sundheds skyld opholdt sig i Cava dei Tirreni; 
kom igennem Østerrig og Tyskland hjem igen 3O/sl876; 
rejste 14/al878 til Paris, hvor han delvis sålgte sin 
opfindelse (tonehjulet) til elektrisk insjeniør Hardy, 
og gik i regeringens ærende hjem over Bryssel for 
at gore sig kendt med vandstandsmålingerne samme
steds; — * Vartov 4. apr. 1873 Hulda Kristine Nielsen 
Birkedal-Barfod (en valgdatter af Povl Frederik Barfod 
og Emilie Birkedal), 3 på Kbhvns Norrebro 28. juni 
1850, ætledet 27/7 (kgl. bevill. 25/s) 1851; var 1866 i 
huset hos præsten Rørdams i Unløse; gik 1867 på 
Askov pigehojskole; var 1869—70 i huset hos sin 
ældste svåger og syster på landboskolen og 1870 
—71 hos sin fætter, forpagter Ludvig Thomsen på 
Edelgave; — de have to bom (o: ø. 1 — ø. 2):
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ø.l.) Dan Barfod-laCour, p på Kalkbrænderivejen 
12. septb. 1876.
ø.2.) Kristine Sjarlotte Barfod-laCour, 3 ssteds 4. 
novb. 1877.

i. 8.) Lavristine laCour^ p på Skærsø 19. febr. 1848, op
kaldt efter sin fader og moder; gik 1857—60 i sin 
farbroder Peters kostskole på Margretelund og var 
dernæst halvandet år bos sin svåger Siegumfeldt i 
Lyngby; gæstede med sin fæstemand (husbonde) 
Norge 1868, 1874 og 1876—77; — * Dråby 31. avg. 
1871 Emil René Aubert (en son af professor Ludvig 
Cæsar Martin Aubert og Ida Dortea Mariboe), $ i Kri- 
stiania 13/nl843; var forst tre år ved handelen og 
dernæst ved studeringerne; lærte så fra 15/o 1865 
landvæsenet hos sin onkel Tbaulow på Havmøllen 
v. Æbeltoft, fra /11I866 hos Jensen på Holmegård 
v. Hobro; styrede fa 1867 — /s 1868 Havmøllen for 
sin faster Thaulow; forvalter på Nissumgård v. Skan
derborg /s 1868; styrede fra nyår 1869 Sølyst v. 
Grenå for sin svigerfader; købte den 1871 af ham 
og fik 3/sl873 skøde på den; mageskiftede den 27/3 
1876 mod Vestereng v. Århus (Sølyst regnet til 
54,000 kroner, Vestereng til 130,000); fik skøde på 
Vestereng io/io 1876 og tiltrådte den apr. 1877.
i. 9.) Jenny Erasiniue laCour, p på Jægergården v. År
hus 20. maj 1849; opkaldt efter sin morbroder Jens 
Poulsen og dennes kone; gik 1857—60 i sin far
broder Peters kostskole på xMargretelund og var 
dernæst halvtredie år hos sin svåger Siegumfeldt i 
Lyngby; gik på Askov pigehojskole 1872 (og påny 
1876, tildels dog som lærerinde); var med sin syster 
Lavristine i Norge 1874; flyttede efter forældrenes 
død til sin broder Povl i Kbhvn og gjorde med ham 
den italienske rejse 1875—76; styrer siden sin sviger
indes død 1G/al877 huset på Havmøllen for sin yngste 
broder, Peter.
i. 10.) Peter Ilolger flagarus Kristian laCour, p på Jæger
gården 21. apr. 1852, opkaldt efter sin faders fire 
bedsteforældre (og med det samme efter sin faders 
tre ældste helbrødre); gik i sin farbroder Peters 
kostskole på Margretelund 1861—62, dernæst i latin
skolens realklasser i Randers 1862—67 og i Århus 
1867—69; lærte landvæsenet hos sin broder Kristian 
på Havmøllen 1869—70; gik på sin broder Jorgens
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landboskole 1870—71; lærte landvæsenet på Frisenfelt 
og hos sin fætter Albert laCour (o: j. 3) på Sæding- 
gård 1871—73; soldat (underkorporal) 1873—74; 
styrede så Havmøllen for sin broder Kristian og for
pagtede den Vs 1875; — * Vartov 17. septb. 1875 
Kristine Sjarlotte (¡ote Birkedal-Barfod (en datter af 
Povl Frederik Barfod og Emilie Birkedal), 3 på 
Mosedal v. Kbhvn 24. apr. 1852; forlovet 29/a 1868 
med stud. theol. Hans Andreas Rosendahl (3 i Påby 
præstegård 7/nl845), et fromt, dygtigt og elskeligt 
menneske, hvis ojne hun selv måtte lukke på Kbhvns 
kommunehospital 19/iol868, efter at ban havde ligget 
femten uger i tyfus; da sang hun så stille:

Korset trykker mer, end nogen ved! 
korset bojer mig i støvet ned; 
korset lægger mig for Jesu fod; 
korset lærer mig, at Gud er god —

mens hun til sine forældre skrev: «Eders hjærter 
forfærdes ikke; tror på Gud og tror på mig; Joh. 
14. 1.» Var så klasselærerinde hos Nataiie Zahle 
1871 — 73 og genvandt under denne gerning både 
sin sjælelige og sin legemlige sundhed; var tillige 
lærerinde i sin broder Frederiks pigegeskole 1872 
—75; gav Peter laCour sin tro 12/e 1874*); f i Hav
møllen efter næsten syv måneders sygeleje 16. marts 
1877; jordet i sine forældres gravsted på Frederiks
berg kirkegård (jfr. «Ved lille Sjarlottes jordefærd») 
23/a 1877. Hele hendes korte livsfærd var idel kærlig
hed, trofasthed og selvopofrelse, idel fred og glæde 
i Herren. — De havde sonnen:

6.1.) Åge Birkedal Barfod-laCour, 3 P& Havmøllen
23. avg. 1876, hjemmedøbt ssteds sin mormoders 
årsdag 18/iol876, dåben stadfæstet i Dråby kirke 
på hans oldemoders hundredårsdag 10/e 1877, 
medens det dejlige syskendemøde holdtes i Hav
møllen og på Skærsø.

*) Da Lars havde modtaget denne efterretning, skrev han iblandt 
andet til hende: «Vil du hilse dine kære forældre ret hjærtelig fra 
os gamle, med hvem de — udtalt i Molbospråget — ved din og Peters 
ægteskabelige forening i sin tid ville blive end yderligere sammen* 
svågrede; men, hvad måske ingen Molbo kan stikke os i, det er, 
at sammensvågringen da vil ske for fjærde gang, det vil sige, når 
jeg regner Mine Barfod som vor plejedatter med i tallet»; — og det 
kunde han med fuld foje gore. (Denne »Mine Barfod», rettere 
Mine Osten feid, blev 4/a 1868 gift med de tre systres ældste broder, 
lægen Hans Peter Gote Birkedal-Barfod.)
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d. 4.) Peter Kristian laCour, f) i Odder 26. jan. 1805* kom 
i sommeren 1815 til Skive, hvor provst Bregendahl (en 
fætter til hans faders halvbrødre) tog ham som sit eget 
barn og satte ham i borgerskolen, hvis førstelærer, kand. 
R. Rasmussen (siden præst i Håsum og Ramsing), des
uden forberedte ham til Århus latinskole, i hvilken han 
kom 1822; stud. herfra (lavdj 20/io 1824; lærer forst for 
sine tre tilkommende svågre og så (fra marts til oktb. 
1827) for sine brødre Frederik og Peter Barfod; teol. kand. 
(havd*) 2/a 1831; pers. kap. i Fakse 14/a 1832, præst i 
Nimtofte og Tøstrup 25/t1837 ; valgt af Randers amts 
4de valgkreds til medlem af den grundlovgivende rigs
forsamling 5/jo 1848 og til medlem af folketinget 4/is 1849; 
mødte altså som sådan i rigsforsamlingen og på de tre 
forste rigsdage; var desuden formand for Randers amts 
landkommunalforening, hvilken han stiftede 1842 (man 
påstod 1845, måske med nogen overdrivelse, at hans 
præstegård var det bedst drevne avlsbrug i amtet); med
lem af Randers amtsråd 1849; præst i Ålsø og Hod 
27/iol853, i Odder 6/51861; f ssteds 16. marts 1865. 
Litograferet 1865 af I. V. Tegner efter et fotografi. Var 
fra ung af svagelig og blev det mer og mere, hvorfor 
han tilsidst måtte tage kapellan; men det var dog nok 
nærmest sorgen over Sønderjyllands tab, der slog ham 
ihjæl. Han var en ret Natanael, i hvis hjærte der ikke 
fandtes svig, og han var desuden en særdeles nidkær 
og troende præst, der i et mål som de allerfærreste 
vedblev at våkse i tro og troens frimodighed, så længe 
han levede. — * Ønslev 30. desb. 1835 Karoliue Jakobine 
Bregendahl (en datter af hans plejeforældre, provst Albert 
Filip Bregendahl og Karen Marie Morch), jø i Skorping 
9. juni 1809, vedblev efter sin mands død at bo i Odder, 
f ssteds 19. febr. 1871; hun var en inderlig from, blød 
og kærlig sjæl, der bar på et sygeligt legeme fra ung
dommen af. Hans mange venner og tilhørere rejste dem 
hægge og deres datter Hanne smukke mindesmærker på 
Odder kirkegård. — De havde åtte born (o: j. 1—j. 8): 

j. 1.) Kristine Charlotte laCour, 3 i Fakse 8. novb. 1836, 
lærerinde ved Koids pigehojskole 1868 og 1869; — 
* Odder 30. novb. 1870 Hans Bernstorf Lillelund (en 
son af proprietær Anders Nikolaj Lillelund og Kir
stine Elisabet Lund), 3 P& Kovstrup (Sønderhå sogn) 
i Ty 24. desb. 1827, stud. fra Viborg skole (lavd.) 1846, 
teol. kand. (havd. 1.) 21/el 854, bestyrer af en pigeskole
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i Tisted 1855—60, huslærer hos Callisen på Nors
lund 1860 — 63, måtte for en halssyge gore en bade
rejse til Ems 1863; pers. kap. i Øster- og Vester- 
assels 14/41866, præst ¡¡Frøslev og Mollerup 26/sl869; 
deltog i Appels præstevielse 1874; — de have hor
nene: 1.) Peter Kristian Lillelund (3 i Frøslev 14/n
1871) ; 2.) Johannes Nikolaj Lillelund (3 ssteds 10/s 
1873); 3.) Jens Peter Lillelund (3 ssteds Val 876); 
4.) Karen Marie Lillelund (3 ssteds -/e 1877).
j. 2.) Karen larie laCour, 3 i Nimtofte 23. febr. 1839, 
var hjemme indtil sit bryllup; f i Middelfart efter 
elleve ugers sygeleje 30. septb. 1876; hendes stille 
og arbejdsomme liv randt hen i skjul for verden, 
men hun levede og døde som en sand kristelig helt
inde; — * Odder 28. avg. 1863 Nils Larsen Tybjerg 
(en son af husmand Lars Jensen og Kirsten Jens
datter), 3 i Fredsgårde v. Ringsted 20/sl831, semi
narist fra Lyngby seminarium 1855; huslærer i Ålsø 
hos sin tilkommende svigerfader Vnl855— 1/sl857; 
tog så til Kbhvn for at udvide sine kundskaber og 
var her tillige huslærer hos Fred. Barfod 1858«—59; 
lærer ved den offentlige friskole i Middelfart /s 1860, 
tog sin afsked som sådan med årpenge Vn 1871 og op
rettede en privat friskole ssteds; — de havde hornene: 
1.) Hanne Petrea laCour Tybjerg (3 i Middelfart n/i2 
1864); 2.) Valborg laCour Tybjerg (3 ssteds 3/s 1866); 
3.) Sigrid laCour Tybjerg (3 ssteds n/51868); 4.) Jens 
laCour Tybjerg (3 ssteds 1I/sl870); 5.) Peter Kri
stian laCour Tybjerg (3 ssteds ’/al 872, -J- ssteds 2/s
1872) ; 6.) Peter Kristian laCour Tybjerg (3 ssteds 
4/sl873); 7.) en datter (3 ssteds 15/7 1876, men f 
næste morgen, inden hun blev døbt).
j. 3.) Albert Filip laCour, 3 i Nimtofte 9. desb. 1841, var 
Vo 1854 — Vn 1855 i sin farbroder Peters kostskole på 
Margretelund; lærte så landvæsenet hos landstings
mand O. Larsen i Tøstrup, hos sin fader og på Malling- 
gård; kom 14/41860 til Kbhvn, tog præliminæreksamen 
/e 1860 og landbrugseksamen på landbohojskolen 
(1ste kar.) M 1862; underforvalter på Gedsørgård 
Vs1862; deltog som underoffiser i krigen 1864 (sær
lig 17. marts); ledede for landhusholdningssælskabet 
overførslen af kreaturer fra Kbhvn til Leith 1865; 
forvalter på Ovrupgård 15/3 1866, på Sædinggård 
V* 1870; foretog, tildels med offentlig understøttelse,
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en rejse i England i sommeren 1871; forstander 
for landbrugsskolen på Næsgård — * Mid
delfart IL maj 1870 Henriette Yilhelmiue Blicher (en 
datter af distriktslæge Jens Blicher og Juliane Jo
hanne Mantzius), 3 i Ringkøbing 2. maj 1848; — de 
have haft fem horn (o: aa. 1 — aa. 5):

aa.1.) Peter Kristian Blicher laCour, 3 på Sæding- 
gård 29. marts 1871.
aa. 2.) Åge Blicher laCour, 3 ssteds 9. juli 1872, 
f ssteds 22. desb. 1875.
aa. 3.) Hakon Blicher laCour, 3 ssteds 29. juni 1874. 
aa. 4.) Juliane Johanne Blicher laCour, ssteds
24. desb. 1875.
aa. 5.) Johannes Blicher laCour, 3 Næsgård 26. 
juni 1877.

j. 4.) Apollone Elise laCour, 3 i Nimtofte 5. juni 1843, 
f ssteds 21. jan. 1849.
j. 5.) Georgia laCour, 0 i Nimtofte 26. desb. 1844, gik 
på Askov pigehojskole 1866, lærerinde hos Hovring 
i Lund 1866—69, lærerinde ved Rødding pigehojskole 
1871—74; — * Frøslev 6. novb. 1874 Knud Petersen 
(en son af gårdejer Kristian Peter Andersen Aakjær 
og Bodil Marie Knudsdatter), 3 på Brøstrupgård 
2,/9l845, gik tre fjærdingår på Tønder seminarium, 
indtil det lukkedes af Preusserne; seminarist fra Blå
gård seminarium 1866; udvist af Sønderjylland 1867; 
var så huslærer i Idom, konst. lærer i Våelse (1868), 
midlertidig lærer i Hygum, huslærer i Hjærting 1871 
—74; oprettede friskolen i Skibelund (umiddelbart ved 
grænsepælene) /s 1874 og tillige kostskolen ssteds 13/n 
1874; — de have haft hornene: 1.) Kristian Peter 
Petersen, og f i Skibelund 1876; 2.) en yngre 
tvillingbroder til den forrige, f udøbt 14/ol876; 3.) 
Karen Marie laCour Petersen, i Skibelund 26/il878.
j. 6.) Jorgeu Holger Lavrits laCour, i Nimtofte 28. 
avg. 1846, f ssteds 5. jan. 1847.
j. 7.) Hanne Petrea Karoline laCour, den forriges tvilling- 
syster, 3 ssteds 28. avg. 1846, f ssteds 14. marts 1848. 
j. 8.) Hanne Petrea laCour, 3 i Nimtofte 19. juni 1848, 
f i Odder 18. marts 1865.*)

) Kristian og Bine laCour toge endvidere i forsommeren 1857 som 
plejebarn Vilhelrrdne Sofie Danielsson, født i Lyngby v. Grenå ®/a 1854, 
datter afen svensk fader (skomager) og hans tidlig afdøde danske kone.



Den yngre linie (Jörgen laCours ætlinger).

d. 5.) Karl Georg laCour, ß i Odder 2. avg. 1808, var fra 
novb. 1820 til maj 1824 i huset hos sin fætter Peter 
Worm (se a. 8) i Hyllested, som forberedte ham til uni
versitetet, derpå i Fakse hos sin stiffader; stud. priv. dim. 
(lavd.) 18/io 1826; læste så med provst Bregendahls sönner 
og 1829 med kantor Lang på Vemmetofte, som havde 
tænkt at studere; teol. kand. (lavd.) 29/io 1830; adjunkt på 
Herlufsholm 11/iel830; lå i Karlsbad for sin sundhed 
1832; præst i Björnsholm og Malle 4/e 1834, i Helsinge og 
Valby 2I/d 1847; gæstede gentagne gange Tyskland, Sver- 
rig, Norge, Schweiz, Frankrig og Italien, dels for sin 
sundheds skyld, dels for at göre sig kendt med det 
lavere undervisningsvæsen (særlig gymnastikken) og bil
ledgallerierne; deltog som afsending i de «almindelige 
skolelærermøder» för 1855 ¡Århus, København og Odense; 
provst i Strø og Holbo herreder ao/n 1856 (tog sin af
sked som sådan 18/io 1872 fra 1/i 1873), og var som sådan 
medlem af amtsskoledireksjonen; i tyvefem år formand 
for sogneforstanderskabet og i mange år forligsmægler 
i tyende- og aftægtssager; danebrogsridder 28/7l869; 
efter et fotografi litograferet 1873 af Harald Jensen; — 
*1.) Vemmetofte 25. maj 1835 Ida Teodora Vilhelmine Heller 
(en datter af kammerråd Ludvig Nikolaj Møller, siden 
godsforvalter på Vemmetofte, og Johanne Kirstine Mort- 
horst), ft i Vordingborg 30. desb. 1814; ledsagede sin 
mand både til haveudstillingen i Hamburg, på en kanal
færd til Stokholm samt på en Rhinfærd; i Dyrhuset v. 
Frisenborg 16. marts 1875 efter et halft års håbløst 
sygeleje; jordet på Helsinge kirkegård; var en trofast 
hustru, en kærlig og selvopofrende moder; — *2.) Lemvig 
26. maj 1876 Hanne Vilheltniue Solling (en datter af distrikts
læge Gustav Emil Sølling og Henriette Katrine Plum), 
3 i Rudkøbing 15. oktb. 1848; fulgte 1858 med sine 
forældre til Lemvig; opholdt sig efter sin faders død 
1865 dels hos slægtninger (som forpagter Andersen på 
Skovsbo, landstingsmand Andersen på Søvertorp), dels 
hos adskillige andre; kom i juli 1874 til Helsinge som 
medhjælp i huset, da Ida allerede i flere år havde været 
meget svagelig. — Af 1ste ægteskab tre börn (o: k.l—k.3):

k. 1.) Lovise Nikoline laCour, 2) i Ranum præstegård 22.

Hun blev 1 huset hos dem til hægges død og kaldes derfor almindelig 
laCour, udeD dog at være ætiedet. Dernæst var hun et halft år hos 
provst Boesen i Odder, så hos Lillelunds i Frøslev 1871—75, men 
blev så lærerinde på Korstoftgård v. Herning.
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apr. 1837; var med sin fader i Stokholm og Upsala 
samt i saksisk Schweiz og Hårzen; — * Helsinge 2. 
avg. 1866 Johannes Frederik Spleth (en son af provst 
Frederik Spleth og Karen Magdalene Frederikke Ellef- 
sen), i Barmer præstegård 16/i 1835, stud. fra Viborg 
skole 1853, teol. kand. (lavd.) 28tøl859; huslærer hos 
Neergaard på Skjoldnæsholm ’/H1859 — /s 1864; sty
rede folkehøjskolen på Frederiksværk i vinteren 1865 
—66; godsforvalter på Skjoldnæsholm 1/sl866) tillige 
konst. godsforvalter for den suhrske stiftelse (Bon- 
derup og Merløsegård) M1871, fast ansat som sådan 
^51876; — de have hornene: 1.) Konrad Karl Fre
derik Spleth (3 på Skjoldnæsholm 27/n 1867); 2.) 
Ludvig Nikolaj Spleth (¡9 ssteds 5/i° 1868); 3.) Gustav 
Johannes Spleth (J9 ssteds 26/i2l869).
k. 2.) Georgia Kristine Charlotte laCour, ft i Ranum
25. fehr. 1839, f ssteds li. jan. 1845.
k. 3.) Jean Henry Villiam Avgust laCour, 3 i Ranum 
30. juni 1842, kom i Frederiksborg latinskole 1854, i 
Roskilde latinskole 1857, stud. herfra (2den kar.) 1862, 
tog 2den eks. 1863, lærte praktisk skovbrug i Ods
herreds distrikt Ib 1863—/g 1864, skovbrugskandidat 
(2den kar.) */e 1868, strags efter assistent hos skovrider 
Christensen i Dyrhuset v. Frisenborg, konst. skovrider 
ssteds ^51872, virkelig skovrider Viil872; — * Hel
singe 9. septb. 1872 Sofie Amalie Suhr (en datter af 
forvalter Georg Frederik Suhr og Sofie Magdalene 
Worm), ¡5 på Brede 8. novb. 1840, kom tidlig som 
plejebarn i huset hos sine tilkommende sviger
forældre; — de have tre born (bb. 1 — bb. 3):

bb. 1.) Nils Georg laCour, ¡9 i Dyrhuset 9 septb. 
1873.
bb. 2.) Teodor Sofus laCour, 3 ssteds 30. desb. 1874. 
bb. 3.) Povl laCour, J9 ssteds 25. juni 1876.



Tidstavle for de danske laCourer
(3 = født; = døbt; * = viet; % = enke; | = død).

222 1716 3 Pierre (Dornumville de) laCour (Köpenick).
2g° 1720 ^Margrete Susanne Hertzberg * laCour (Daviken?).

1724 3 Kristiane Frederikke Nohr * laCour.
V3 1751 * Pierre (Dorn. de) laCour og Marg. Susanne Hertzberg

(Ørslevkloster).
2/ 1752 3 Marie Sofie laCour * Thørcke *Lund (Stårupgård). 
y 1753 3 Frederik laCour (Ørslevkloster).
|| 1754 3 Nils laCour (Ørslevkloster), 
y 1756 3 Henriette Frederikke laCour * Sabroe (Bådsgård).
| 1758 3 Elisabet. K. laCour * Kragballe * Wormslev (Bådsgård), 
f 1759 3 Peter Matias laCour (Strandet), 
y 1760 3 Georgia Nikoline Mörck * laCour (Gerding). 
y — 3 Jakob laCour (Strandet).
| 1761 3 Apollone Dortea laCour *Worm (Strandet).
| 1763 f Peter Matias laCour (Strandet).

2/ — t Margrete Susanne Hertzberg * laCour (Strandet).
V — * Pierre (Dorn. de) laCour og Kristiane Fred. Nohr

(Frisholt).
y 1764 3 Bernt laCour (Strandet).
t2ü 1767 3 Jörgen laCour (Strandet).
y 1772 3 Karen Elisabet Lund * laCour (Randers), 
y 1775 f Pierre (Dornumville de) laCour (Strandet), 
y 1777 ft Krist. Charlotte Guldberg * laCour *Barfoed (Skagen), 
y — * Henriette Fred. laCour og Povl Tom. Sabroe (Århus).

1782 * Marie Sofie laCour og Severin Thørcke. 
y 1784 f Jakob laCour (København).

— t Bernt laCour (København), 
y 1786 3 Ane Klavsine Haastrup * laCour (Svaninge).
•y8 — * Elisabet Katr. laCour og Anders Kragballe (Odder).
TST — * Apollone Dortea laCour og Peder Worm (Holeby),
y 1788 Marie Sofie laCour * Thørcke (Holeby).
| 1789 * Marie S. laCour (Thørcke) og Kristen A. Lund (Holeby).
V — % Henriette Fred. laCour * Sabroe (Grenå).
2Ta 1790 * Nils laCour og Georgia Nikoline Mörch (Ørum).
V — 3 Peter David laCour (København?).
|| 1792 3 Kristine Avgusta Elisabet laCour (København).
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|| 1794 f Kristine Avgusta Elisabet laCour (København), 
y 1795 Jft Edle Charlotte Ingerslev * laCour (Arhus), 
y 1796 {ft Otto Avgust laCour (Gl.-Skivehus).
|| — Jft Ane Katrine Strandbygaard * laCour (Ringkøbing), 
jr — U Elisabet Katr. laCour *Kragballe (Odder).
|| 1797 Jft Ane Dort. Elisabet Priergaard * laCour (Riddersborg). 
|| — 3 Nils Georg laCour (Viborg).
-j 1798 * Jorgen laCour og Kristine Charlotte Guldberg (Ribe). 
|| — * Elisabet Katr. laCour (Kragballe) og Nils Wormslev

(Ribe).
|| — 3 Peter laCour (Odder).
2/ 1799 ^Susanne Margrete laCour (Viborg).
|| 1800 Jft Holger Magarus laCour (Odder).
37° 1801 f Kristiane Frederikke Nohr * laCour (Odder).
| — f Marie Sofie laCour *Thørcke *Lund (Kældby).

t6o — $ Birgitte Sofie Elisabet laCour * Nielsen (Viborg).
| 1802 3 Lavrits Ulrik laCour (Odder).
y 1803 # Kristiane Frederikke laCour (Holstebro).
| 1804 f Georgia Nikoline Morch * laCour (Holstebro).

2t6 1805 Jft Peter Kristian laCour (Odder).
| 1806 Hans Otto Øhlander laCour (Nybølle).
|- 1808 jft Karl Georg laCour (Odder).
| 1809 Jft Karoline Jakobine Bregendahl * laCour (SkOrping).
| — | Jorgen laCour (Odder).
|| — Jft Ellen Kirstine Poulsen * laCour (NOrlund). 
y 1810 * Nils laCour og Karen Elisabet Lund (Randers), 
y 1811 Johanne Katrine Ravn * laCour (Svendborg), 
y — * Peter David laCour og Ane Kl. Haastrup (HOjrupgård).
2t2 1812 ft Emilie Antonette Bruun * laCour (København).
| — Jft Nils Peter laCour (Møllemosegård),
y 1814 3 Margrete Kirstine laCour * Kisbye (Møllemosegaard). 
|| — Jft Ida Teodora Vilhelm. Møller * laCour (Vordingborg).

1815 3 Johannes Georg laCour (Møllemosegård).
| 1816 * Otto Avgust laCour og Ane Katrine Strandbygaard

(Rammegård).
rr — 3 Nikoline Georgine laCour (Svensholm).
|-| 1817 Nikoline Georgine laCour * Andersen (Møllemosegård), 
y 1818 {ft Kristiane Dortea laCour * laCour (Svensholm).
|| 1819 Jft Hansine Beate laCour * Ziemer (Møllemosegård), 
y 1820 3 Kristine Katrine laCour * laCour (Svensholm).
|| — jft Kristiane Martine Trolle * laCour (Ravnhølt). 
y 1822 ft Kristian Frederik laCour (Svendborg).
»_i — {ft Sofie Frederikke laCour (Østergård).
\° 1824 f Henriette Frederikke laCour * Sabroe (Odder).
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lg6 1824 $ Karoline Amalie laCour * Printz (Østergård).
2/ 1826 f Krist. Charlotte Guldberg * laCour * Barfoed (Fakse). 
$ — $ Rikardine Karoline laCour * Bahnson (Svendborg).
| 1827 3 Lovise Nilsine laCour * Brandt (Øgelstrup).
| — f Elisabet Katr. laCour * Kragballe * Wormslev (Viby).

| Nils laCour (Randers).
2gl 1828 3 Karl Avgust laCour (Svendborg).
u 1829 3 Nils laCour (Timgård).
2/ 1830 * Holger M. laCour og Edle C. Ingerslev (Hyllested). 
2t8 1831 f Nikoline Georgine laCour (Timgård).
| — 3 Jörgen Peter Ingerslev laCour (Skærsø).
| 1832 ^Nikoline Georgine laCour (Timgård).

1833 3 Jörgen Karl laCour (Mejlgård).
— f Nils laCour (Timgård).

Töo — * Lavrits Ulrik laCour og Ellen Kirstine Poulsen (Rolse).
V 1834 0 Lavrits Ulrik laCour (Mejlgård).
sTl — f Nikoline Georgine laCour (Timgård).
2g3 — 3 Nils Peter Georg laCour (Timgård).
T% — Dortea laCour * Siegumfeldt (Skærsø).
y 1835 * Nils G. laCour og Emilie A. Bruun (Frederiksberg). 
2/ — * Karl G. laCour og Ida T. V. Møller (Vemmetofte).
2-| — * Peter laCour og Ane D. E. Priergaard (Fakse).

— * p. Kristian laCour og K. Jakobine Bregendahl (Ønslev). 
y 1836 3 Evgen laCour (København).
V — 3 Severine Elisabet laCour (Mejlgård).
V — f Karen Elisabet Lund * laCour (Randers). 
tu — P Kristine Charlotte laCour * laCour (Skærsø).
2 ö — * Hans otto laCour og Joh. Katr. Ravn (Svendborg),
/r — 3 Kristine Charlotte laCour * Lillelund (Fakse).
2^ 1837 3 Lovise Nikoline laCour * Spleth (Ranum).

— 3 Holger Vitus Louis laCour (Mejlgård).
| — 3 Janus Andreas Bartholin laCour (Timgård).

1838 3 Karen Kristiane Juditta Christensen * laCour (Århus).
2_7 — 3 Jörgen Peter laCour (Svendborg).
2 — * Birgitte S. E. laCour og Jörgen Kr. Nielsen (Randers). 
| — ¡3 Jörgen Karl laCour (Skærsø).

2^2 — 3 Charles laCour (København),
f 1839 p Frederik Kristian Karl laCour (Timgård).

2^3 — ¡3 Karen Marie laCour * Tybjerg (Nimtofte).
225 — 3 Georgia Kristine Charlotte laCour (Ranum).
2y° — 3 Edle Kristine Charlotte laCour (Søholt).
2t° 1840 3 Sofie Johanne Marie Schmidt * laCour (Østergård).
| — 3 Nils laCour (Skærsø).

29° — 3 Anine Karoline Elisabet Jacobsen * laCour (Randers).
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t8t 1840 3 Sofie Amalie Sulir * laCour (Brede).
| 1841 * Marg. Kirst. laCour og Mårten P. Kisbye (Svendborg).

— 3 Marie Sofie Utzon Wandborg * laCour (Trinderup).
— 3 Albert Filip laCour (Nimtofte).

Y 1842 3 Klavsine Margrete laCour (Svendborg).
2/ — t Susanne Margrete laCour.
e — 3 Hans Kristian Ditlev laCour (Skærsø).
y — 3 Jean Henry Villiam Avgust laCour (Ranum).

| Kristian Frederik laCour'(København).
|| — f Sofie Frederikke laCour (Søholt).
y 1843 3 Viktor laCour (København).
| — 3 Alice Maria Elam * laCour (London).
| — 3 Apollone Elise laCour (Nimtofte), 
y — * Nikoline G. laCour og Emil A. Andersen (Hammelev). 
|| — f Apollone Dortea laCour *Worm (Kristrup).
|| — 3 Karoline Amalie Rudolfine Fensraark * laCour (Kbhvn).
y 1844 3 Jakob Ludvig Vauvert laCour (Skærsø).
|| — 3 Adelaide Charlotte Fransiska Giovannina Huth * laCour

(København).
|| — 3 Heorgia laCour * Petersen (Nimtofte).

2t9 — 3 Agate Joh. Gote Birkedal-Barfod * laCour (Søvang), 
y — * Hansine Beate laCour og Jens Kr. Ziemer (Svendborg).

.2 9 — * 2iils Peter laCour og Kristiane D. laCour (Holme),
f | — * Johannes G. laCour og Kristine Katr. laCour (Holme),
y 1846 3 Povl laCour (Skærsø).
2g8 — 3 Jörgen Holger Lavrits laCour (Nimtofte).
%8 — 3 Hanne Petrea Karoline laCour (Nimtofte).
| 1847 f Jörgen Holger Lavrits laCour (Nimtofte), 
y — 3 Kristian Frederik laCour (Stensmark).
| "— 3 Kristiane Frederikke Otilie laCour (Svendborg),
y — 3 Peter David laCour (Kongsgård).

— 3 Agnes Lovise Møller * laCour (Flensborg),
y 1848 3 Lavristine laCour * Aubert (Skærsø), 
y — t Hanne Petrea Karoline laCour (Nimtofte).
| — 3 Henriette Vilhelmine Blicher * laCour (Ringkøbing),
y — 3 Hanne Petrea laCour (Nimtofte),
y — | Peter David laCour (København).
|| — 3 Hanne Vilhelmine Sølling * laCour (Rudkøbing).
t8t — f Nikoline G. laCour * Andersen (Hammelevgård).
| 1849 3 Anna Katrine laCour (Stensmark), 
y — f Apollone Elise laCour (Nimtofte). 
y — 3 Jenny Erasmine laCour (Jægergården).
%6 1850 f Kristian Frederik laCour (Stensmark).

Slaglen laConr. 4
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| 1850 $ Nikoline Georgine laCour (Kongsgård).
V — 3 Anna Erikgine Marie Emborg * laCour (Grenå).

— * Rikardine Karol. laCour og Emil Bahnson (Svendborg).
V — 3 Hulda Kristine N. Birkedal-Barfod * laCour (Kbhvn).
Y2 — 3 Kristian laCour (Stensmark).
y 1851 f Nikoline Georgine laCour (Kongsgård).
3t’ — 3 Eleonora Karoline Møller * laCour (Frederiksberg).
23° — | Kristian laCour (Stensmark).
‘^l — jb Johanne Katr. Faurschou * laCour (Frederikkesminde). 
| 1852 J5 Peter Georg laCour (Sofiesminde).

— jfr Peter Holger Magarus Kristian laCour (Jægergården).
V — 3 Kr. Sjarlotte Gote Birkedal-Barfod * laCour (Mosedal).
V — 3 Hans Otto laCour (Svendborg).

1853 0 Nikoline Sofie laCour (Kongsgård).
V — 3 Ane . Klavsine laCour (Sofiesminde).

1854 3 Johanne Charlotte laCour (Svendborg).
| 1855 f Birgitte Sofie Elisabet laCour * Nielsen (Grenå).
Il — 3 Johannes Kristian Karl laCour (Mariagergård).

1856 f Nils Peter laCour (Mariagergård).
4° — t Johannes Kristian Karl laCour (Mariagergård).
| 1858 * Karl A. laCour og Kristiane Martine Trolle (Næsby-

hovedbroby).
— * Karoline A. laCour og Hans Kristian V. Printz (Århus).

|4 — * Lovise N. laCour og Gomme Frederik Brandt (Arhus),
f 1860 f Rikardine Karoline laCour * Bahnson (Horsens).
| — f Otto Avgust laCour (Katrinebjærg).
y — * Dortea laCour 'og Markus Anton Siegumfeldt (Dråby).
t92 — f Ane Klavsine laCour (Arhus).
| 1861 * Fred. Kristian K. laCour og Sofie Joh. Marie Schmidt

(Vistofte).
1862 3 Margrete Sofie Katrine laCour (Kongsgård).

2t3 — * Nils Peter G. laCour og K. Charlotte laCour (Dråby).
V — t Feter laCour (Margretelund).

1863 3 O^o Avgust laCour (Slesvig).
2k6 — | Ane Klavsine Haastrup * laCour (Svendborg).
2/ — * Karen Marie laCour og Nils Larsen Tybjerg (Odder).

— ¡ftAvgusta laCour (Kongsgård).
3t° 1864 f Otto Avgust laCour (Skærsø).
V — 0 Anna Katrine laCour (Kongsgård).

— * Lavrits U. laCour og Alice Maria Elam (London).
1865 ¿5 Lavrits Ulrik laCour (Århus).

f Peter Kristian laCour (Odder).
— f Hanne Petrea laCour (Odder).

V — * Charles laCour og K. K. Juditta Christensen (Århus).
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1865 3 Alice Beatrix laCour (Edinburgh), 
y — t Alice Beatrix laCour (Edinburgh), 
y — Hansine Beate laCour * Ziemer (Svendborg), 
y 1866 3 Georg Emanuel laCour (Viborg).
V — $ Henri Dieudonné laCour (Arhus).
y — 3 Nils Schmidt laCour (Kongsgård).
| — * Lovise Nik. laCour og J. Frederik Spleth (Helsinge),
y — 3 Constance Alice laCour (Edinburgh),
y 1867 3 Ovidia Charlotte laCour (Kongsgård). 
y° — * Jörgen K. laCour og Agate Joh. G. Birkedal-Barfod

(Vartov).
2/ 1868 3 Ellen Kirstine laCour (Skærsø).
| — 3 Emilie Karoline Agnete laCour (Århus).

— 3 Mabel Adrienne laCour (Edinburgh).
V — * H. Kristian D. laCour og Marie Sofie U. Wandborg

(Hornum).
| — ‘tøs Lovise Nilsine laCour * Brandt (København).
| — 3 Margrete Johanne Marie laCour (Kongsgård).

— * Jörgen Peter laCour og Carrie........... (Newyork).
y 1869 f Ovidia Charlotte laCour (Kongsgård).
3 — i Carrie..........* laCour (Newyork).
-J- — 3Matias Peter Wandborg laCour (Havmøllen).

35° — f Emilie Karoline Agnete laCour (Århus), 
y — 3 Lars Frederik Barfod-laCour (Landboskolen),
y — 3 Adele Antonette laCour (Arhus).

— 3 Anna Katrine laCour (Viborg).
Ty — 3 Ethel Maud laCour (Edinburgh).
tI — 3 Valdemar laCour (Limegård).
II — t Valdemar laCour (Limegård).
■| 1870 * Holger V.L. laCour og Karoline A.R. Fensmark (Farum), 
y — * Albert F. laCour og Henriette V. Blicher (Middelfart).
I — 3 Povl Barfod-laCour (Landboskolen).
y — * Viktor laCour og Agnes L. Møller (Randers).
»u — * K. Charlotte laCour og Hans B. Lillelund (Odder). 
Ty — 3 Marie laCour (Limegård).
II — 3 Lavrits Ulrik laCour (Havmøllen).
l/ 1871 f Karoline Jakobine Bregendahl * laCour (Odder).' 
y — 3 Henrik Holger Dornonville laCour (Bodal),
y — 3 Peter Kristian Blicher laCour (Sædinggård).
y — 3Hildred Severine laCour (Edinburgh), 
y — * Lavristine laCour og Emil R. Aubert (Dråby).
V — 3 Janus Andreas laCour (Viborg).
| 1872 f Emilie Antonette Bruun * laCour (København), 
y — * Nils laCour og Anine K. E. Jakobsen (Randers).

4*Rcntrykt d. 25. april 1878.
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2/ 1872 3 Louis Dornonville laCour (Randers).
3k° — f Georg Emanuel laCour (Viborg).
% — ¡9 Age Blicher laCour (Sædinggård).
| Ellen laCour (Limegård).
I — 3 Jörgen Karl Barfod-laCour (Landboskolen).
| — * J. H. Villiam A. laCour og S. Amalie Suhr (Helsinge).

— 3 Johannes laCour (Havmøllen).
|| — {9 Kristine Charlotte laCour (Viborg).
| 1873 * Povl laCour og Hulda K. N. Birkedal-Barfod (Vartov), 
f — 3 Kathleen Mary laCour (Edinburgh).

246 — 3 Edle Talia Alice laCour (Bodal).
2K4 — 3 Severine Kristiane laCour (Skærsø).
% — J9 Otto Avgust laCour (Limegård),
i — 3 Nils Georg laCour (Dyrhuset).
| 1874 3 Jonny Dortea Lavristine laCour (Århus).
| — 3 Emilie Antonette laCour (Randers).
V — * Jakob L. V. laCour og Johanne K. Eaurschou (Tiist),
f — * Jörgen K. laCour og Adelaide C. F. G. Huth (Kbhvn).
2_s — * peter David laCour og Anna Erikgine Marie Emborg

(Århus).
2/ — ß Hakon Blicher laCour (Sædinggård).
t6t — * Georgia laCour og Knud Petersen (Frøslev).

— {9 Dagmar Louise laCour (Edinburgh).
| j — {9 Teodor Sofus laCour (Dyrhuset).
¥ 1875 Sofie Johanne Marie laCour (Limegård).
2/ — f Lavrits Ulrik laCour (Skærsø).
I — f Ellen Kirstine Poulsen * laCour (Skærsø).
| — 3 Ellen Kirstine Poulsen laCour (Trinderup).

— f Henrik Holger Dornonville laCour (Bodal).
— f Ida Teodora Vilhelmine Møller * laCour (Dyrhuset),

y — ¡9 Lavrits Ulrik laCour (Skærsø).
— P Lavrits Ulrik laCour (Sønderris).
— ¡9 Amelie Hortense laCour (København).

| — ¡9 Klara Kristine Katrine laCour (Arhus).
— * Peter Holger M. K. laCour og Kristine Sjarlotte Gote

Birkedal-Barfod (Vartov).
— f Karen Kristiane Juditta Christensen * laCour (Kbhvn). 

|| — t Åge Blicher laCour (Sædinggård).
|| — 3 Juliane Johanne Blicher laCour (Sædinggård).
y 1876 ft Ellen Kirstine Poulsen Barfod-laCour (Landboskolen). 
2/ — ¡9 Edle Lavrense laCour (Bodal).

— f Ellen laCour (Liraegård).
V — 3 Olga Marguerite laCour (Næstved).

— ¡9 Jens Lassen Faurschou laCour (Skærsø).
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1876 * Karl 6. laCour og Hanne V. Soiling (Lemvig).
V — P Povl kCour (Dyrhuset).
V — * Charles laCour og Eleonora K. Møller (København).

— 3 Åge Birkedal Barfod-laCour (Havmøllen).
— 3 Dan Barfod-laCour (Kalkbrænderivejen).
— 3 John Holger Dornonville laCour (Edinburgh).

3/ — f Karen Marie laCour * Tybjerg (Middelfart).
|| — I Nils Georg laCour (København).
|| — ß Ellen Kirstine laCour (Sønderris).
2T8 1877 f Adelo Antonette laCour (Odense).
I — 3 Inger Marie laCour (Limegård).

— f K. Sjarlotte G. Birkedal-Barfod * laCour (Havmøllen).
V — 3J°bannes Blicher laCour (Næsgård).
y — 3 Johannes Georg laCour (Skanderborg).
14T — 3 Kristine Sjarlotte Barfod-laCour (Kalkbrænderivejen).
T45 — 3Pierre Dornonville de laCour (Trinderup).
Kf 1878 $ Ane Johanne Steenild Eaurschou laCour (Skærsø). 
2T3 — $ Marie Barfod-laCour (Landboskolen).
24 — i ]tøarie Barfod-laCour (Landboskolen).

Mærkedage (299).
Januar måned (29).

4« 1758 J5 ElisabetK.laCour *Kragballe *Wormslev (Bådsgård). 
5* 1847 f Jörgen Holger Lavrits laCour (Nimtofte).
6« 1839 jb Frederik Kristian Karl laCour (Timgård).
7* 1856 f Nils Peter laCour (Mariagergård).
8* 1849 3 Anna Katrine laCour (Stensmark).

1860 f Rikardine Karoline laCour *Bahnson (Horsens).
1(L 1824 f Henriette Frederikke laCour * Sabroe (Odder).

1869 f Ovidia Charlotte laCour (Kongsgård).
IL 1845 f Georgia Kristine Charlotte laCour (Ranum).

1875 ft Sofie Johanne Marie laCour (Limegård).
13* 1814 Margrete Kirstine laCour * Kisbye (Møllemosegård).

1876 ß Ellen Kirstine Poulsen Barfod-laCour (Landboskolen). 
14» 1760 ß Georgia Nikoline Mörch * laCour (Gerding).
15* 1843 3 Viktor laCour (København).
18* 1878 3 Ane Johanne Steenild Faurschou laCour (Skærsø). 
19* 3851 f Nikoline Georgine laCour (Kongsgård).
20* 1840 3 Sofie Johanne Marie Schmidt * laCour (Østergård). 
21 ♦ 1849 f Apollone Elisa laCour (Nimtofte).
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22. 1812 3 Emilie Antonette Bruun * laCour (København).
23* 1878 Marie Barfod-laCour (Landboskolen).
24. 1878 f Marie Barfod-laCour (Landboskolen).
26* 1805 3 Peter Kristian laCour (Odder).

1836 3 Evgen laCour (København).
28. 1831 f Nikoline Georgine laCour (Timgård).

1877 f Adele Antonette laCour (Odense).
29. 1845 3 Agate Joh. Gote Birkedai-Barfod * laCour (Søvang).
30. 1864 f Otto Avgust laCour (Skærsø).
31. 1842 Klavsine Margrete laCour (Svendborg).

1851 3 Eleonora Karoline Møller * laCour (Frederiksberg). 

Februar måoed (24).
1. 1812 Nils Peter laCour (Møllemosegård).

1855 f Birgitte Sofie Elisabet laCour * Nielsen (Grenå).
3. 1816 * Otto Avgust laCour og Ane Katrine Strandbygaard

(Rammegård).
1843 Alice Maria Elam * laCour (London).

4« 1863 $ Otto Avgust laCour (Slesvig).
5* 1763 f Peter Matias laCour (Strandet).
6* 1827 Bovise Nilsine laCour * Brandt (Øgelstrup).
7. 1874 ¡5 Jenny Dortea Lavristine laCour (Arhus).
8. 1877 ¡9 Inger Marie laCour (Limegård).

12. 1796 Otto Avgust laCour (Gl.-Skivehus).
19. 1848 Lavristine laCour * Aubert (Skærsø).

1853 ¡5 Nikoline Sofie laCour (Kongsgård).
1871. f Karoline Jakobine Bregendahl * laCour (Odder).

20. 1842 i Susanne Margrete laCour.
1851 i Kristian laCour (Stensmark).

22. 1716 3 Pierre (Dornumville de) laCour (Köpenick).
1868 3 Ellen Kirstine laCour (Skærsø).

23. 1839 3 Karen Marie laCour * Tybjerg (Nimtofte).
24. 17 63 f Margrete Susanne Hertzberg * laCour (Strandet).

1853 3 Ane Klavsine laCour (Sofiesminde).
25« 1839 3 Georgia Kristine Charlotte laCour (Ranum).
27. 1875 f Lavrits Ulrik laCour (Skærsø).

1876 jb Edle Lavrense laCour (Bodal).
28. 1826 f Krist. Charlotte Guldberg * laCour * Barfoed (Fakse).

Harts måued (31).
1. 1827 t Elisabet Katr. laCour * Kragballe * Wormslev (Viby).

1831 0 Jörgen, Peter Ingerslev laCour (Skærsø).
1861 * F. Kristian K. laCour og Sofie J. M. Schmidt (Vistofte).

2. 1798 * Jörgen laCour og Kr. Charlotte Guldberg (Ribe).
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2< 1832 Nikoline Georgine laCour (Timgård).
3« 1806 ¿5 Hans Otto Øhlander laCour (Nybølle).
5* 1865 3 Lavrits Ulrik laCour (Århus).

1875 f Ellen Kirstine Poulsen * laCour (Skærsø).
8* 18751 3 Ellen Kirstine Poulsen laCour (Trinderup).
9* 1852 3 Eeter Georg laCour (Sofiesminde).

1872 f Emilie Antonette Bruun * laCour (København).
IL 1838 Karen Krist. J'uditta Christensen * laCour (Århus). 
12> 1784 f Jakob laCour (København).
13. 1822 3 Kristian Frederik laCour (Svendborg).

1875 f Henrik Holger Dornonville laCour (Bodal).
14» 1775 f Pierre (Dornumville de) laCour (Strandet).

1848 f Hanne Petrea Karoline laCour (Nimtofte)
1866 J5 Georg Emanuel laCour (Viborg).
1871 3 Henrik Holger Dornonville laCour (Bodal).

16* 1865 f Peter Kristiah laCour (Odder).
1875 f Ida Teodora Vilhelmine Møller * laCour (Dyrhuset).
1877 f Er. Sjarlotte G. Birkedal-Barfod * laCour (Havmøllen). 

17« 1875 3 Lavrits Ulrik laCour (Skærsø).
18* 1865 f Hanne Petrea laCour (Odder).

1866 3 Henri Dieudonné laCour (Århus).
2L 1875 3 Lavrits Ulrik laCour (Sønderris).
24♦ 1836 0 Severine Elisabet laCour (Mejlgård).
26. 1850 f Kristian Frederik laCour (Stensmark).
29. 1862 Margrete Sofie Katrine laCour (Kongsgård).

1866 Nils Schmidt laCour (Kongsgård).
1871 Eeter Kristian Blicher laCour (Sædinggård).

April måued (25).
4. 1869 3 Matias Peter Wandborg laCour (Havmøllen).

1873 * Povl laCour og Hulda K. N. Birkedal-Barfod (Vartov).
1874 Emilie Antonette laCour (Randers).

5. 1868 Emilie Karoline Agnete laCour (Århus).
6. 1802 Lavrits Ulrik laCour (Odder).

1850 3 Nikoline Georgine laCour (Kongsgård).
8« 1873 3 Kathleen Mary laCour (Edinburgh).

IL 1845 * Hansine Beate laCour og Jens Kr. Ziemer (Svendborg). 
13* 1846 3 Eovl laCour (Skærsø).
14< 1786 Ane Klavsine Haastrup * laCour (Svaninge).
15* 1876 f Ellen laCour (Limegård).
19* 1868 3 Mabel Adrienne laCour (Edinburgh).
20. 1856 f Johannes Kristian Karl laCour (Mariagergård).
21 ♦ 1852 3 Peter Holger Magarus Kristian laCour ( Jægergården).
22. 1837 Lovise Nikoline laCour * Spleth (Ranum).
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23. 1752 3 Marie Sofie laCour * Thørcke * Lund (Stårupgård). 
1790 * Nils laCour og Georgia Nikoline Mörch (Ørum). 
1862 * Nils Peter G. laCour og K. Charlotte laCour (Dråby).

24. 1852 3 Kr. Sjarlotte G. Birkedal-Barfod * laCour (Mosedal). 
1874 * Jakob L. V. laCour og Johanne K. Faurschou (Tiist).

25. 1844 3 Jakob Ludvig Vanvert laCour (Skærsø).
1876 3 Olga Marguerite laCour (Næstved);

26. 1873 3 Edle Talia Alice laCour (Bodal).
274 1838 3 Jörgen Peter laCour (Svendborg).
28* 1830 * Holger M. laCour og Edle C. Ingerslev (Hyllested). 

Maj måned (26).
L 1840 3 Nils laCour (Skærsø).
2» 1838 * Birgitte S. E. laCour og Jörgen Kr. Nielsen (Randers). 

1848 3 Henriette Vilhelmine Blicher * laCour (Ringkøbing).
64 1759 3 Peter Matias laCour (Strandet).

1842 3 Hans Kristian Ditlev laCour (Skærsø).
1870 * Holger V. L. laCour og Karoline A. R. Fensmark

(Farum).
1874 * Jörgen K. laCour og Adelaide C. F. G. Huth (Kbhvn). 

Hk 1827 f Nils laCour (Randers).
IL 1870 * Albert F. laCour og Henriette V. Blicher (Middelfart). 
144 1835 * Nils G. laCour og Emilie A. Bruun (Frederiksberg).

1875 3 Amelie Hortense laCour (København).
154 1876 3 Jens Lassen Faurschou laCour (Skærsø).
20. 1849 3 Jenny Erasmine laCour (Jægergården).
2b 1811 3 Johanne Katrine Ravn * laCour (Svendborg).

1854 3 Johanne Charlotte laCour (Svendborg).
25. 1835 * Karl G. laCour og Ida T. V. Møller (Vemmetofte). 

1852 3 Hans Otto laCour (Svendborg).
1862 f Peter laCour (Margretelund).

26. 1863 f Ane Klavsine Haastrup * laCour (Svendborg^
1874 * Peter David laCour og Anna E. M. Emborg (Århus).
1876 * Karl G. laCour og Hanne V. Sølling (Lemvig).

27* 1847 3 Kristian Frederik laCoür (Stensmark).
29. 1868 * H. Kristian D. laCour og Marie Sofie U. Wandborg

(Hornum).
30. 1869 f Emilie Karoline Agnete laCour (Århus).
31. 1822 3 Sofie Frederikke laCour (Østergård).

1850 3 Anna Erikgine Marie Emborg * laCour (Grenå).

Juni måned (34).
L 1804 f Georgia Nikoline Mörch * laCour (Holstebro).
3. 1868 ^Lovise Nilsine laCour * Brandt (København).
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5. 1789 * Marie S. laCour (Tkørcke) og Kristen A. Lund (Holeby). 
1843 3 Apollone Elisa laCour (Nimtofte).
1850 * Rikardine K. laCour og Emil Bahnson (Svendborg).

6. 1870 3 Povl Barfod-laCour (Landboskolen).
7. 1868 3 Margrete Johanne Marie laCour (Kongsgård).
8. 1838 3 Jörgen Karl laCour (Skærsø).
9* 1809 3 Karoline Jakobine Bregendahl * laCour (Skörping). 

10» 1777 3 Kr. Charlotte Guldberg * laCour * Barfoed (Skagen).
1833 3 Jörgen Karl laCour (Mejlgård).

Ib 1764 3 Bernt laCour (Strandet).
1777 * Henriette Fred. laCour og Povl T. Sabroe (Århus).

12. 1811 * Peter David laCour og Ane Kl. Haastrup (Hojrapgård).
15. 1869 3 Lars Frederik Barfod-laCour (Landboskolen).
16. 1790 Peter David laCour (København?).

1824 3 Karoline Amalie laCour * Printz (Østergård).
19. 1848 Hanne Petrea laCour (Nimtofte).

1871 3 Mildred Severine laCour (Edinburgh.)
2b 1851 Johanne Katr. Faurschou * laCour (Frederikkesminde).

1872 * Nils laCour og Anine K. E. Jacobsen (Randers).
22. 1838 Charles laCour (København).

1865 * Charles laCour og K. K. Juditta Christensen (Århus).
23. 1789 Henriette Frederikke laCour * Sabroe (Grenå).

1799 0 Susanne Margrete laCour (Viborg).
24. 1795 3 Edle Charlotte Ingerslev * laCour (Århus).
25. 1876 3 Povl laCour (Dyrhuset).
26. 1872 3 Louis Dornonville laCour (Randers).

1877 3 Johannes Blicher laCour (Næsgård).
27. 1834 3 Lavrits Ulrik laCour (Mejlgård).
28» 1850 3 Hulda Kristine N. Birkedal-Barfod * laCour (Kbhvn).
29. 1874 3 Hakon Blicher laCour (Sædinggård).
30» 1842 3 Joan Henri Villiam Avgust laCour (Ranum).

1872 f Georg Emanuel laCour (Viborg).

Juli måned (17).
9. 1858 * Karl A. laCour og Kristiane M. Trolle (Næsbyhoved).

1872 3 Åge Blicher laCour (Sædinggård).
1873 3 Otto Avgust laCour (Limegård).

Ib 1772 3 Karen Elisabet Lund * laCour (Randers).
12. 1869 3 Adele Antonette laCour (Århus).
13. 1751 * Pierre (Dorn. de) laCour og Marg. Susanne Hertz-

berg (Ørslevkloster).
14» 1760 3 Jakob laCour (Strandet).

1867 3 Ovidia Charlotte laCour (Kongsgård).
20. 1839 3 Edle Kristine Charlotte laCour (Søbolt).
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22. 1850 3 Kristian laCour (Stensmark). •
24» 1820 3 Kristine Katrine laCour * laCour (Svensholm).

1870 * Viktor laCour og Agnes L. Møller (Randers).
25. 1877 3 Johannes Georg laCour (Skanderborg).
28. 1786 * Elisabet Katrine laCour og Anders Kragballe (Odder).
29. 1810 * Nils laCour og Karen Elisabet Lund (Randers). 
30» 1801 j- Kristiane Frederikke Nohr * laCour (Odder).
31. 1834 i Nikoline Georgine laCour (Timgård,.

Avgust måned (23).
1. 1847 Kristiane Frederikke Otilie laCour (Svendborg).
2» 1808 3 Karl Georg laCour (Odder).

1815 3 Johannes Georg laCour (Møllemosegård).
1866 * Lovise N. laCour og J. Frederik Spleth (Helsinge).

4. 1872 p Ellen laCour (Limegård).
6. 1875 3 Klara Kristine Katrine laCour (Arhus).
8. 1860 f Otto Avgust laCour (Katrinebjærgl.
9. 1801 f Marie Sofie laCour * Thørcke * Lund (Kældby).

10. 1837 Holger Vitus Louis laCour (Mejlgård).
12* 1876 * Charles laCour og Eleonora K. Møller (København).
14. 1818 Kristiane Dortea laCour (Svensholm).
16. 1788 % Marie Sofie laCour * Thørcke (Holeby).
17. 1826 ØKikardine Karoline laCour * Bahnson (Svendborg). 
20. 1720 JftMargrete Susanne Hertzberg * laCour (Daviken?).
23. 1834 3 Nils Peter Georg laCour (Timgård).

1876 3 Åge Birkedal Barfod-laCour (Havmøllen),
25. 1836 t Karen Elisabet Lund * laCour (Randers).
26. 1763 * Pierre (D. de) laCour og Kristiane F. Nohr (Frisholt). 
28. 1846 {5 Jörgen Holger Lavrits laCour (Nimtofte).

1846 Hanne Petrea Karoline laCour (Nimtofte).
1863 * Karen Marie laCour og Nils L. Tybjerg (Odder).

31. 1756 0 Henriette Frederikke laCour * Sabroe (Bådsgård).
1871 * Lavristine laCour og Emil René Aubert (Dråby).

September måned (26).
1. 1841 * Margrete K. laCour og Mårten P. Kisbye (Svendborg).

1872 Jörgen Karl Barfod-laCour (Landboskolen).
3. 1761 ß Apollone Dortea laCour * Worm (Strandet).

1809 f Jörgen laCour (Odder).
5. 1837 0 Janus Andreas Bartholin laCour (Timgård).
9. 1872 * J. H. Villiam A. laCour og S. Amalie Suhr (Helsinge).

1873 Nils Georg laCour (Dyrhuset).
10. 1848 f Peter David laCour (København).
11. 1829 Nils laCour (Timgård).
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IL 1863 3 Avgusta laCour (Kongsgård).
1865 Hansine Beate laCour * Ziemer (Svendborg).

12. 1871 3 Janus Andreas laCour (Viborg).
1876 Dan Barfod-laCour (Østerbro).

13# 1833 f Nils laCour (Timgård).
1866 3 Constance Alice laCour (Edinburgh).

15» 1876 3 John Holger Dornonville laCour (Edinburgh).
16. 1753 3 Frederik laCour (Ørslevkloster).
17* 1847 3 P^er David laCour (Kongsgård).

1875 * Peter Holger Mag. Kr. laCour og Kr. Sjarlotte Gote 
Birkedal-Barfod (Vartov).

20. 1840 3 Anine Karoline Elisabet Jacobsen * laCour (Banders).
1867 * Jörgen Karl laCour og Agate Johanne Gote Birkedal-

Barfod (Vartov).
21. 1828 Karl Avgust laCour (Svendborg).
23. 1843 * Nikoline G. laCour og Emil A. Audersen (Hammelev). 
25. 1860 * Dortea laCour og Markus A. Siegumfeldt (Dråby).
27. 1864 3 Anna Katrine laCour (Kongsgård).
30. 1876 f Karen Marie laCour * Tybjerg (Middelfart).

Oktober måned (19).
2. 1767 3 Jörgen laCour (Strandet).
4. 1834 3 Dortea laCour * Siegumfeldt (Skærsø).
5. 1833 * Lavrits U. laCour og Ellen Kirstine Poulsen (Boise).

1842 f Kristian Frederik laCour (København).
1875 f Karen Krist. Juditta Christensen *laConr (Kbhvn).

7. 1836 3 Kristine Charlotte laCour * laCour (Skærsø).
15. 1848 3 Hanne Vilhelmine Sølling * laCour (Budkøbing).
19* 1798 * Elis. K. laCour (Kragballe) og Nils Wormslev (Odder).

1864 * Lavrits U. laCour og Alice M. Elam (London).
21. 1796 3 Ane Katrine Straudbygaard * laCour (Bingkøbing). 
25. 1754 3 Nils laCour (Ørslevkloster).

1797 3 Ane D. Elisabet Priergaard * laCour (Biddersborg).
1836 * Hans Otto laCour og Johanne K. Bavn (Svendborg).

27. 1819 3 Hansine Beate laCour * Ziemer (Møllemosegård).
1855 3 Johannes Kristian Karl laCour (Mariagergård).

28. 1835 * Peter laCour og Ane D. E. Priergaard (Fakse).
29. 1845 * Nils Peter laCour og Kristiane D. laCour (Holme).
30. 1794 f Kristine Avgusta Elisabet laCour (København).

1845 * Johannes G. laCour og Kristine K. laCour (Holme).

November måned (21).
3. 1786 * Apollone D. laCour og Peder Worm (Holeby).

1796 % Elisabet Katrine laCour * Kragballe (Odder).
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3» 1816 fl Nikoline Georgine laConr (Svensholm).
4* 1877 3 Kristine Sjarlotte Barfod-laConr (Østerbro).
6. 1874 * Georgia laCour og Knud Petersen (Frøslev).
7. 1847 3 Agnes Lovise Møller * laCour (Flensborg).
8* 1836 0 Kristine Charlotte laCour * Lillelund (Fakse).

1840 3 Sofie Amalie Suhr * laCour (Brede).
1848 | Nikoline Georgine laCour * Andersen (Hammelevgård).

10* 1843 f Apollone Dortea laCour * Worm (Kristrup). 
lk 1841 Marie Sofie Utzon Wandborg * laCour (Trinderup).

1858 * Karoline A. laCour og Hans Kr. V. Printz (Århus).
12. 1844 3 Adelaida Charl. Fr. Giovannina Huth * laCour (Kbhvn). 
14« 1798 3 Peter laCour (Odder).
16* 1869 Anna Katrine laCour (Viborg).
17« 1842 f Sofie Frederikke laCour (Søholt).
18» 1800 3 Holger Magarus laCour (Odder).
24« 1858 * Lovise N. laCour og Gomme Fr. Brandt (Århus).
26. 1872 3 Johannes laCour (Havmøllen).
27» 1792 p Kristine Avgusta Elisabet laCour (København).
30. 1870 * K. Charlotte laCour og Hans B. Lillelund (Odder).

Desember måned (24).

3. 1784 f Bernt laCour (København).
4. 1877 3 Pierre Dornonville de laCour (Trinderup).
6. 1869 (5Ethel Maud laCour (Edinburgli).
7. 1870 3 Helga Marie laCour (Limegård).
9. 1841 3 Albert Filip laCour (Nimtofte).

1860 f Ane Klavsine laCour (Århus).
11. 1797 3 Nils Georg laCour (Viborg).

1869 p Valdemar laCour (Limegård).
16» 1820 3 Kristiane Martine Trolle * laCour (Ravnholt).
18. 1817 ¿4 Nikoline Georgine laCour* Andersen (Møllemosegård).

1869 f Valdemar laCour (Limegård).
19« 1843 3 Karoline Amalie Rudolf. Fensmark * laCour (Kbhvn). 

1874 3 Dagmar Louise laCour (Edinburgh).
21. 1872 3 Kristine Charlotte laCour (Viborg).

1876 f Nils Georg laCour (København).
22. 1875 | Åge Blicher laCour (Sædinggård).
24. 1875 Juliane Johanne Blicher laCour (Sædinggård). 

1876 3 Ellen Kirstine laCour (Sønderris).
25. 1870 ^Lavrits Ulrik laCour (Havmøllen).
26. 1809 3 Ellen Kirstine Poulsen * laCour (NOrlund).

1844 3 Georgia laCour * Petersen (Nimtofte).
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30. 1814 ¡3 Ida Teodora Vilh. Møller * laCour (Vordingborg). 
1835 * P. Kristian laCour og K. JakobineBregendahl (Ønslev). 
1874 3 Teodor Sofus laCour (Dyrhuset).

januar. . .
fødsler, vielser, dødsf.

17 „ 12.
fødsler, vielser, dødsf. 

juli . ... 10 5 2.
februar . . 15 1 8. avgust . . 14 5 4.
marts . . . 17 2 12. september. 15 6 5.
april . . . 17 6 2. oktober . . 9 7 3.
maj .... 13 9 4. november .12 5 4.
juni. . . . 24 6 4. desemher .18 1 5.

Følgende 165 af årets dage ere endnu ikke mærkedage:

januar. . . 1. 2. 3. 9. 12. 16. 17. 25. 27.
februar . . 2. 9. 10. 11. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 21. 26. 29.
marts . . . 4. 6. 7. 10. 15. 19. 20. 22. 23. 25. 27. 28. 30. 31.
april . . . 
maj ... .

1. 2. 3. 7. 9. 10. 
3. 4. 5. 7. 8. 9. 12.

12. 16. 17. 18. 29. 30.
13.16.17.18.19. 22. 23. 24. 28.

juni . . . . 
juli . . . .

2. 4. 13. 14. 17.
1. 2. 3. 4. 5. 6.

18. 20.
7. 8. 10. 15. 16. 17. 18. 19.

avgust. . .
21. 23. 26. 27.
3. 5. 7. 11. 13. 15. 18. 19. 21. 22. 24. 27. 29. 30.

september. 2. 4. 6. 7. 8. 14. 18. 19. 22. 24. 26. 28. 29.
oktober . . 1. 3. 6. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 16. 17. 18.

november .
20. 22. 23. 24. 26. 31.
1. 2. 5. 9. 13. 15. 19. 20. 21. 22. 23. 25. 28. 29.

desember . 1. 2. 5. 8. 10. 12. 13. 14. 15. 17. 20. 23. 27.
28. 29. 31.

Følgende mandsnavne ere brugte i slægten:

Peter 13 gange, Kristian 9 g., Georg 8 g., Nils 8 g., 
Jörgen 7 g., Karl 7 g., Lavrits 7 g., Holger 6 g., Ulrik 6 g., 
Avgust, Frederik, Johannes og Otto hvær 5 g., Hans og Povl 
3 g., Andreas, David, Henri, Jakob, Janus, Louis, Magarus, 
Matias, Pierre og Age hvær 2 g., Albert, Bernt, Charles, Dan, 
Dieudqnné, Ditlev, Emanuel, Evgen, Filip, Hakon, Henrik, Jean, 
Jens, John, Lars, Ludvig, Sofus, Teodor, Valdemar, Viktor, 
Villiam og Vitus hvær 1 g.
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Følgende kvindenavne ere brugte i slægten:
Kristine og Sjarlotte (Charlotte) 12 g., Maria 11 g., Ka

trine 10 g., Johanne og Sofie 9 g., Karoline 8 g., Elisabet, 
Kristiane og Nikoline 7 g., Ane, Ellen, Kirstine og Margrete 
6 g., Dortea og Frederikke 5 g., Alice, Edle, Georgine og Lo- 
vise 4 g., Amalie, Anna, Antonette, Emilie, Georgia, Hanne, 
Karen, Klavsine, Severine og Vilhelmine 3 g., Apollone, Av
gusta, Gote, Henriette, Jenny, Lavristine, Petrea og Susanne 
2 g., Adelaida, Adele. Adrienne, Agate, Agnes, Agnete, Amelie, 
Anine, Beate, Beatrix, Birgitte, Carrie, Constance, Dagmar, 
Eleonora, Elise, Erasmine, Erikgine, Ethel, Fransiska, Giovan- 
nina, Hansine, Helga, Hortense, Hulda, Ida, Inger, Jakobine, 
Juditta, Juliane, Kathleen, Klara, Lavrense, Mabel, Marguerite,. 
Martine, Mary, Maud, Mildred, Nilsine, Olga, Otilie, Ovidia, 
Rikardine, Rudolfine, Talia og Teodora 1 g.

Fødesteder:

Bodal — Brede — Bådsgård — Daviken? — Dyrhuset
— Edinburgh — Fakse — Flensborg — Frederikkesminde
— Frederiksberg — Gerding — Grenå — Havmøllen — Hol
stebro — Jægergården — Kongsgård — København — Kö
penick — Landboskolen — Limegård — London — Mariagcr- 
gård — Mejlgård — Mosedal — Møllemosegård — Nimtofte
— Nybølle — Næsgård — Næstved — Nörlund — Odder — 
Randers — Ranum — Ravnholt — Riddersborg — Ringkøbing
— Rudkøbing — Skagen — Skanderborg — Skivehus — 
Skærsø — Skörping — Slesvig — Sofiesminde — Stensmark
— Strandet — Stårupgård — Svaninge — Svendborg —
— Svensholm — Sædinggård — Søholt — Sønderris — Sø
vang — Timgård — Trinderup — Viborg — Vordingborg — 
Århus — Øgelstrup — Ørslevkloster —. Østergård v. Grenå
— Østergård v. Holstebro.

Vielsessteder:

Dråby — Fakse — Farum — Frederiksberg — Frisholt
— Frøslev — Hammelev — Helsinge — Holeby — Holme
— Hornum — Hyllested — Hojrupgård — København — 
Lemvig — London — Middelfart — Newyork — Næsbyhoved- 
broby — Odder — Rammegård — Randers — Ribe — Rolse
— Svendborg — Tiist — Vemmetofte — Vistofte — Arhus
— Ønslev — Ørslevkloster — Ørum.
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Dødssteder:
Bodal — Dyrhuset — Edinburgh — Fakse — Grenå — 

Hammelevgård — Havmøllen — Holstebro — Horsens — 
Katrinebjærg — Kongsgård — Kristrup — Kældby — Køben
havn — Landboskolen — Limegård — Margretelund — Ma- 
riagergård — Middelfart — Newyork — Nimtofte — Odder
— Odense — Randers — Ranum — Skærsø — Stensmark
— Strandet — Svendborg —oSædinggård — Søholt — Tim- 
gård — Viborg — Viby — Arhus.

1
2,
3.
4.
5.
6.
7,
8. 
9,

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20. 
21. 
22,
23.
24.
25.
26.
27.
28.

laCourernes alder ved døden*):
Apollone Dortea laC. * Worm (a. 8)....................
Nils Georg laC. (b. 4)..............................................
Ane Klavsine Haastrup * laC. (se b. 1).................
Lavrits Ulrik laC. (d. 3)........................................
Nils laC. (a. 3).........................................................
Elisabet Katr. laC. * Kragballe * Wormslev (a. 5) 
Henriette Frederikke laCour * Sabroe (a> 4) ...
Ellen Kirstine Poulsen *laC. (se d. 3).................
Otto Avgust laC. (b. 3)...........................................
Karen Elisabet Lund * laC. (se a. 3)....................
Peter laC. (de 1)........................................................
Karoline Jakobine Bregendahl * laC. (se d. 4) . . 
Ida Teodora Vilhelmine Møller * laC. (se d. 5). .
Peter Kristian laCour (d.4)....................................
Emilie Antonette Bruun * laC. (se b. 4).............
Pierre (Dornumville de) laC.....................................
Peter David laC. (b. 1)...........................................
Birgitte Sofie Elisabet laC. * Nielsen (b. 6) . . .
Marie Sofie laC. * Thørcke * Lund (a. 1).............
K. Charlotte Guldberg * laC. * Barfoed (se a. 10)
Georgia Nikoline Mörch * laC. (se a. 3).................
Nils Peter laC. (e. 2)..............................................
Susanne Margrete laC. (b. 5).................................
Margrete Susanne Hertzberg * laC..........................
Jörgen laCour (a. 10)..............................................
Karen Marie laC. * Tybjerg (j. 2)..........................
Karen Kristiane Juditta Christensen * laC. (se g. 2) 
Rikardine Karoline laC. * Bahnson (e. 8) .... .

dage.
68.
10.
42.

327.
197.

56.
132.
69.

178.
45.

192.
255.

70. 
49. 
47. 
20. 
86.

118.
108.
263.
139.
340.
242.
188.
336.
220.
208.
144.

82.
79.
77.
72.
72.
69.
67.
65.
64.
64.
63.
61.
60.
60.
60.
59.
58.
53.
49.
48.
44.
43.
42.
42.
41.
37.
37.
33.

*) Her savnes: Kristiane Fr. Nohr *laC., Frederik laC. (a.2), Kristiane 
Frederikke laC. (b. 7) og Carrie laC. (se L 1), hvis alder ved døden 
jeg ikke kender; for Birgitte S. E. laC. * Nielsen (b. 6) er alderen 
kun sat omtrentlig, da jeg ikke kender hendes /øcfaefodag.
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29, Nikoline Georgine laCour * Andersen (M),
&r. dage.

... 30. 326.
30. Kr. Sjarlotte G. Birkedal-Barfod * laCour (se i. 10) 24.326.
31. Jakob laC. (a. 7).................................... . . . 23.242.
32. Kristian Frederik laCour (e. 7) .... ... 20. 206.
33. Bernt laC. (a. 9).................................... . . . 20.175.
34. Sofie Frederikke laC. (f. 4)................ . . . 20.173.
35. Hanne Petrea laC. (j. 8).................... . . . 16.272.
36. Nikoline Georgine laC. (f. 1)............. ... 14. 86.
37. Ane Klavsine laC. (m, 5).................... . . . 7.289.
38. Adele Antonette laC. (r. 3)................. . . . 7.200.
39. Georg Emanuel laC. (o, 3)................. . . . 6. 108.
40. Georgia Kristine Charlotte laC. (k. 2) . . . 5.321.
41. Apollone Elise laC. (j. 4).................... ... 5.230.
42. Nils laC. (f. 7)........................................ ... 4. 2.
43. Henrik Holger Dornonville laCour (u. i) • • ... 3.364.
44. Peter Matias laC. (a. 6).................... . . . 3.275.
45. Ellen laC. (p. ft).................................. . . . 3.255.
46. Åge Blicher laCour (aa. 2)................. ... 3.166.
47. Kristian Frederik laC. (m. 1).............. . . . 2.303.
48. Nikoline Georgine laC. (f. 8)............. ... 2. 151.
49. Kristine Avgusta Elisabet laC. (b. 2) . f . . 1. 337.
50. Hanne Petrea Karoline laC. (j. 7). . . ... 1.199.

. Ovidia Charlotte laC. (p. 5)................. ... 1. 180.
52. Emilie Karoline Agnete laC. (r. 2) . . ... 1. 55.
53. Otto Avgust laC. (o. 1)........................ . • • „ 360.
54. Nikoline Georgine laC. (n. 2).............. . . . „ 288.
55. Kristian laC. (m. 3).............................. . . . „ 213.
56. Johannes Kristian Karl laC. (m. 6). . , . • „ 176.
57. Jorgen Holger Lavrits laC. (j. 6) . . . . . „ 130.
58. Alice Beatrix laC. (t. 1)....................... . • • „ 22.
59. Valdemar laC. (p. 7)........................... . • • „ 7.
60. Marie Barfod-laCour (v. 5)................. • • • „ 1-

Den sammenlagte alder for alle disse seksti bliver 1850
år og 360 dage, altså gennemsnitslevealderen for hvær enkelt 
30,310, men for de tyvefire mandlige individer bliver gennem
snitsalderen kun 29,171, for de tretiseks kvindelige derimod 
31,282. Der er imidlertid tyvefem börn (under sejsten år), 
hvis gennemsnitsalder kun er 3,86 (de fjorten pigers 3,317, de 
elleve drenges 2,158); tage vi dem fra, bliver gennemsnits
alderen for de tretifem våksne 50,209 (for de tretten mænd 
bliver den 52,125, for de tyveto kvinder 49,193). Men alle 
tallene ere jo så små, så et par dødsfald enten af mænd eller 
kvinder vilde helt kunne omændre forholdet.
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laCourernes alder ved indgået ægteskab.
1.) Mændene*):

1. Otto Avgust laC. (b. 3)................. ^ . . . .
2. Peter David laC. (b. 1)..................................
3. Frederik Kristian Karl laC. (f. 11)..............
4. Peter Holger Magarus Kristian laC. (i. 10)
5. Hans Kristian Ditlev laC. (i. 5).................
6. Peter David laC. (n. 1)..................................
7. Karl Georg laC. (d. 5); 1ste g......................
8. Povl laC. (i. 7)...............................................
9. Charles laC. (g. 2); 1ste g............................

10. Viktor laC. (g. 3)............................................
11. Nils Peter Georg laC. (f. 9).......................
12. Albert Filip laC. (j. 3)........................... . .
13.. Jörgen Karl laC. (i. 3)..................................
14. Holger Magarus laC. (d. 2)...........................
15. Karl Avgust laC. (e. 9)..................................
16. Jakob Ludvig Vauvert laC. (i. 6)..............
17. Jean Henry Villiam Avgust laC. (k. 3) . .
18. Johannes Georg laC. (e. 4)...........................
19. Lavrits Ulrik laC. (h. 3)..............................
20. Jörgen laC. (a. 10)........................................
21. Hans Otto Øhlander laC. (e. 1) .
22. Peter Kristian laC. (d. 4)...........................
23. Lavrits Ulrik laC. (d. 3)..............................
24. Nils laC. (¡.4)................. ................ . . . .
25. Holger Vitus Louis laC. (h. 5)....................
26. Nils Peter laC. (e. 2) ..................................
27. Pierre (Dornumville de) laC.; 1ste g. . . .
28. Nils laC (a. 3); 1ste g...................................
29. Peter laC. (d. 1)...............................................
30. Nils Georg laC. (b. 4)..................................
31. Charles laC. (g. 2); 2den g............................
32. Jörgen Karl laC. (h. 2). . . ......................
33. Pierre (Dornumville de) laC.; 2den g. . .
34. Nils laC. (a. 3); 2den g.................................
35. Karl Georg laC. (d. 5); 2den g.....................

ar. dage.

19. 356.
20. 361.
22. 54.
23. 149. 
26. 23. 
26. 251. 
26. 296.
26. 356.
27. „ 
27. 190. 
27. 243. 
28.153. 
29. 104. 
29. 161. 
29. 291.
29. 364.
30. 71. 
30. 89. 
30. 114. 
30.151. 
30. 236. 
30. 338. 
31.182. 
32. 51.
32. 269.
33. 270. 
35. 141.
35. 180.
36. 348.
37. 154.
38. 51. 
40. 330. 
47. 185. 
55. 277. 
67. 298.

*) Her eT ikke medtaget Jörgen Peter laC. (1.1), hvis bryllupsdag jeg 
ikke kender (han må dog omtr. have været 30,240).

Siegten laConr. 5
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2.) Kvinderne*):
ar. dage.

1. Ane Katrine Strandbygaard * laC................... 19.106.
2. Ida Teodora Vilhelraine Møller * laC...........  20.146.
3. Kristine Charlotte Guldberg * laC..................... 20. 265.
4. Henriette Frederikke laC. (a. 4) * Sabroe .... 20. 284.
5. Sofie Johanne Marie Schmidt * laC.................... 21. 40.
6. Alice Maria Elam * laC.......................................  21. 259.
7. Henriette Vilhelmine Blicher *laC.....................22. 9.
8. Agate Johanne Gote Birkedal-Barfod *laC. . . . 22.234.
9. Agnes Lovise Møller *laC.............................  22.259.

10. Hulda Kristine Nielsen Birkedal-Barfod * laC.. . 22. 280.
11. Johanne Katrine Faurschou * laC...................... 22. 307.
12. Emilie Antonette Bruun * laC............................. 23. 112.
13. Kristine Sjarlotte Gote Birkedal-Barfod * laC. . . 23.146.
14. Lavristine laC. (i. 8) * Aubert...................... 23.193.
15. Ellen Kirstine Poulsen * laC............................... 23. 283.
16. Rikardine Karoline laC. (e. 8) * Bahnson .... 23. 292.
17. Anna Erikgine Marie Emborg * laC.................  23. 360.
18. Karen Marie laC. (J. 2) * Tybjerg............... 24.186.
19. Ane Klavsine Haastrup * laC.............................. 25. 59.
20. Apollone Dortea laC. (ft. 8) * Worm................. 25. 61.
21. Kristine Katrine laC. (f. 3) *laC....................... 25. 98.
22. Johanne Katrine Ravn *laC..........................  25.157.
23. Hansine Beate laC. (e. 6) * Ziemer................ 25. 166.
24. Eleonora Karoline Møller * laC........................  25.194.
25. Kristine Charlotte laC. (i. 2) * laC..........................  25.198.
26. Nikoline Georgine laC. (e. 5) * Andersen .... 25.279.
27. Dortea laC. (i. 1) * Siegumfeldt..........................   25.356.
28. Karoline Amalie Rudolfine Fensmark * laC. ... 26.138.
29. Marie Sofie Utzon Wandborg * laC................... 26. 200.
30. Karoline Jakobine Bregendahl * laC.................  26. 204.
31. Kristiane Dortea laC. (f.2) *laC......................  27. 76.
32. Karen Kristiane Juditta Christensen * laC. ... 27.103.
33. Hanne Vilhelmine Sølling *laC..................... 27.224.
34. Margrete Kristine laC. (e. 3) *Kisbye........ 27.231.
35. Elisabeth Katrine laC. (a. 5) * 1. Kragballe ... 28. 205.

*) Her fattes både Kristiane Fr. Nohr (gift med Pierre D. laC.), hvis 
fødselsdag Jeg ikke kender, men hun må ved bryllupet have været 
omtr. 39 år; MarieS. laC.s (a. 1) 1ste bryllup (med Thørcke), da jeg 
ikke kender bryllupsdagen, på hvilken hun dog vistnok må have 
været omtr. 30, 80; samt Carrie ...., for hvis bryllup med Jorgen 
Peter laC. (hl) jeg heller ikke kender dagen (så lidt som hendes 
fødselsdag). — Birgitte S. E. laC.s (b. 0) alder har jeg kun kunnet 
give omtrentlig, da jeg ikke kender hendes fødselsdag.
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36. Louise Nikoline laC. (k. 1) * Spleth................. . 29.102.
37. Adelaida Charl. Fransiska Giovannina Huth *laC. 29.175.
38. Georgia laC. (j. 5) * Petersen....................... 29. 315.
39. Georgia Nikoline Mörch * laC......................... 30. 99.
40. Margrete Susanne Hertzberg *laC................  30.327.
41. Anine Karoline Elisabet Jacobsen * laC....... 31. 275.
42. Louise Nilsine laC. (f. 6) * Brandt.................31. 291.
43. Sofie Amalie Suhr *laC................................... 31.306.
44. Kristine Charlotte laC. (j. 1) * Lillelund.......3<. 22.
45. Karoline Amalie laC. (f. 5) * Printz............ 34.148.
46. Edle Charlotte Ingerslev * laC........................ 34. 308.
47. Birgitte Sofie Elisabet laC. (b. 6) * Nielsen ... 36. 208.
48. Marie Sofie laC. (ft. 1) *2. Lund ........................ 37.- 43.
49. Kristiane Martine Trolle * laC.......................  37. 205.
50. Ane Dortea Elisabet Priergaard *laC................38. 3.
51. Karen Elisabet Lund * laC............................... 38. 18.
52. Elisabet Katrine laC. (a. 5) * 2. Wormslev . . . 40. 283.

De tretifem mænds sammenlagte alder på bryllupsdagene
udgOr da i alt 1130 år og 147 dage, eller hvær enkelt af 
dem var i gennemsnit 32,119 ved sit bryllup. Men fire af 
disse bryllupsdage vare 2det ægteskab; regne vi dem fra, få vi 
gennemsnitsalderen på den 1ste bryllupsdag til 29,261.

De femtito kvinders sammenlagte alder på bryllupsdagene 
udgOr i alt 1426 år og 347 dage, eller hvær enkelt af dem 
var i gennemsnit 27,161 på sin bryllupsdag. Men to af disse 
bryllupsdage vare enkers 2det ægteskab; regne vi dem fra, 
få vi 26,358 som gennemsnitsalderen for de femti brude på 
deres 1ste bryllupsdag. Disse femti brude falde imidlertid i 
to hold: nitten fedie laCourer, hvis gennemsnitsalder på deres 
1ste bryllupsdag var 27,234, og tretien, som kun ere indgiftede 
i slægten, og for hvilke gennemsnitsalderen bliver 26,211.

De ved døden afsluttede ægteskabers 
varighed*).

år dage

1. Otto Avgust laCour og Ane Katrine Strandbygaard 44.187.
2. Lavrits Ulrik laCour og Ellen Kirstine Poulsen . 41.145.
3. Karl Georg laCour og Ida Teodora Villi. Møller . 39. 295.
4. Peter David laCour og Ane Klavsine Haastrup . 37. 90.
*) Heller ikke her kan jeg medtage ægteskabet mellem Marie Sofie 

laCour (a, 1) og Severin Thørcke, — eller det mellem Jorgen Peter
laCour (1.1) og Carrie......... (se de to foregående anmærkninger).

5*Rentrykt d. 7. maj 1878.
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5. Nils Georg laCour og Emilie Antonette Bruun . 36. 300.
6. Peter Kristian laCour og Karol. Jakobine Bregendahl 29. 76.
7. Elisabet Katrine laCour og Nils Wormslev ... 28.133.
8. Peter laCour og Ane Dortea Elisabet Priergaard 26. 209.
9. Hansine Beate laCour og Jens Kristian Ziemer . 20.153.

10. Nils laCour og Karen Elisabet Lund................. 16. 285.
11. Birgitte Sof. Elis. laCour og Jörgen Kristian Nielsen 16. 275.
12. Nils laCour og Georgia Nikoline Mörch............. 14. 39.
13. Karen Marie laCour og Nils Larsen Tybjerg . . 13. 33.
14. Marie Sofie laCour og Kristen Andersen Lund .12. 65.
15. Henriette Frederikke laCour og Povl T. Sabroe .12. 12.
16. Pierre (Dorn. de) laCour og M. Susanne Hertzberg 11. 226.
17. Pierre (Dorn. de) laCour og Kristiane Fred. Nohr 11. 200.
18. Jörgen laCour og Kristine Charlotte Guldberg . . 11.185.
19. Charles laCour og Karen Kr. Juditta Christensen 10.105.
20. Elisabet Katrine laCour og Anders J. Kragballe .10. 98.
21. Nils Peter laCour og Kristiane Dortea laCour. . 10. 70.
22. Rikardine Karoline laCour og Emil Bahnson. . . 9. 217.
23. Lovise Nilsine laCour og Gomme Frederik Brandt 9.192.
24. Nikoline Georgine laCour og Emil Avgust Andersen 5. 46.
25. Peter H. M. K. laCour og K. Sjarl. G. Birkedal-Barfod 1. 180. 

Disse tyvefem ægteskaber have altså tilsammen haft en
varighed af 480 år og 164 dage, eller en gennemsnitsvarighed 
af 19,80. Hvis vi nöjagtig kendte varigheden af de tre af
sluttede ægteskaber, hvis varighed vi kun tilnærmelsesvis kende 
(o: Marie Sofie laC. [a.1], Jörgen Peter laC. [1.1] og Apollone 
Dortea laC. [a. 8]), vilde gennemsnitsvarigheden vel endog 
synke ned til omtrent 17,192; og dog have kun ni af de tyve- 
åtte ægteskaber varet ud over dette gennemsnit.

Tallet af born i de ved døden afsluttede ægteskaber.
1. Pierre (Dorn. de) laC. og Marg. Susanne Hertzberg 8 börn.
2. Pierre (Dorn. de) laC. og Kristiane Fred. Nohr . . 2 —
3. Henriette Fred. laC. og Povl T. Sabroe........ 0 —
4. Marie Sofie laC. og Severin Thørcke..................¿5 —
5. Elisabet Katr. laC. og Anders J. Kragballe ... 0 —
6. Apollone Dortea laC. og Peder Worm........... 3 —
7. Marie Sofie laC. og Kristen A. Lund.............. 0 —
8. Nils laC. og Georgia Nikoline Mörch..............  7 —
9. Jörgen laC. og Kristine Charlotte Guldberg ... 5 —

10. Elisabet Katr. laC. og Nils Wormslev........... 0 —
11. Nils laC. og Karen Elisabet Lund.................. 0 —
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12. Peter David laC. og Ane Klavsine Haastrup. . . 8 börn.
13. Otto Avgust laC. og Ane Katrine Strandbygaard 11 —
14. Lavrits Ulrik laC. og Ellen Kirstine Poulsen . . 10 —
15. Nils Georg laC. og Emilie Antonette Bruun ... 3 —
16. Karl Georg laC. og Ida Teodora. Villi. Møller . . 3 —
17. Peter laC. og Ane Dortea Elisabet Priergaard. . 0 —
18. Peter Kristian laC. og K. Jakobine Bregendahl . 8 —
19. Birgitte Sofie Elis. laC. og Jörgen Kristian Nielsen 0 —
20. Nikoline Georgine laC. og Emil A. Andersen . . 4 —
21. Hansine Beate laC. og Jens Kristian Ziemer . . 2 —
22. Nils P^ter laC. og Kristiane Dortea laC............... 6 —
23. Rikardine Karoline laC. og Emil Bahnson .... 3 —
24. Lovise Nilsine laC. og Gomme Frederik Brandt. 5 —
25. Karen Marie laC. og Nils Larsen Tybjerg.... 7 —
26. Charles laC. og Karen Kristiane Juditta Christensen 4 —
27. Jörgen Peter laC. og Carrie................................... 0 —
28. Peter H. M. K. laC. og K. Sjarlotte G. Birkedal-Barfod 1 —

I disse tyveåtte ægteskaber fødtes der altså i alt 105 
börn eller i gennemsnit 33/» i hvært enkelt; men åtte af dem 
vare fuldstændig barnløse, og gennemsnitstallet for de tyve 
frugtbare ægteskaber bliver altså 5^4 for hvært enkelt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18. 
19.

Ægteskaber, som endnu vare ved, i tidsfølge:
siden

Holger Magarus laC. og Edle Charlotte Ingerslev 2¥8 1830. 
Hans Otto 0. laC. og Johanne Katrine Ravn . . f * 1836. 
Margrete Kirst laC. og Mårten Peter Kisbye . . | 1841. 
Johannes G. laC. og Kristine Katrine laC. . . . 1845.
Karl Avg. laC. og Kristiane Martine Trolle . . . | 1858. 
Karoline Amalie laC. og Hans Kristian V. Printz — 
Dortea laC. og Markus Anton Siegurafeldt . . . 2/ 1860. 
Fred. Kristian K. laC. og Sofie Joh. Marie Schmidt 1861. 
Nils Peter Georg laC. og Kristine Charlotte laC. 2Z3 1862.
Lavrits Ulrik laC. og Alice Maria Elam..............1864.
Lovise Nikoline laC. og Joh. Frederik Spleth. . j 1866.
Jörgen K. laC. og Agate J. G. Birkedal-Barfod. 2/ 1867. 
H. Kristian D. laC. og Marie S. U. Wandborg . 2&9 1868. 
Holger V. L. laC. og Karoline A. R. Fensmark. £ 1870. 
Albert Filip laC. og Henriette Vilhelmine Blicher y —
Viktor laC. og Agnes Lovise Møller....................y —
Kristine Charlotte laC. og Hans B. Lillelund . . —
Lavristine laC. og Emil René Aubert.................y 1871.
Nils laC. og Anine Kar. Elis. Jacobsen..............y 1872.
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20. J. H. Villiam A. laC. og Sofie Amalie Suhr . . | 1872.
21. Povl laC. og Hulda Kristine N. Birkedal-Barfod. | 1873.
22. Jakob L. V. laC. og Johanne Katrine Faurschou 2T4 1874.
23. Jörgen Karl laC. og Adelaida C. F. G. Huth . . | —
24. Peter David laC. og Anna E. M. Emborg. . . . tg —
25. Georgia laC. og Knud Petersen............................T°r —
26. Karl Georg laC. og Hanne Vilh. Sølling . . . . y 1876.
27. Charles laC. og Eleonora Karoline Møller .... —

Indgiftede i slægten laCour:
Andersen (Emil August) se s. 14, — Aubert (Emil Bené) 

s. 39, — Bahnson (Emil) s. 15, — Barfod (Agate Johanne Gote 
Birkedal-) s. 35, — Barfod (Hulda Kristine Nielsen Birkedal-) 
s. 38, — Barfod (Kristine Sjarlotte Gote Birkedal-) s. 40, — 
Blicher (Henriette Vilhelmine) s. 43, — Brandt (Gomme Frederik) 
s. 17, — Bregendahl (Karoline Jakobine) s. 41, — Bruun 
(Emilie Antonette) s. 21, — Christensen (Karen Kristiane Juditta) 
s. 22, — Elam (Alice Maria) s. 31, — Emborg (Anna Erikgine 
Marie) s. 14, — Faurschou (Johanne Katrine) s. 37, — Fens- 
mark (Karoline Amalie Budolfine) s. 32, — Foziehac (Marie) 
s. 3, — Guldborg (Kristine Charlotte) s. 28, — Hertzberg (Mar- 
grete Susanne) s. 6, — Huth (Adelaida Charlotte Fransiska 
Giovannina) s. 31, — Haastrup (Ane Klavsine) s. 12, — Ingers- 
lev (Edle Charlotte) s. 30, — Jacobsen (Anine Karoline Eli- 
sabet) s. 36, — Kisbye (Mårten Peter) s. 14, — Kragballe 
(Anders Jensen) s. 25, — Lillelund (Hans Bernstorff s. 41, — 
Lund (Karen Elisabet) s. 11, — Lund (Kristen Andersen) s. 8,
— Møller (Agnes Lovise) s. 23, — Møller (Eleonora Karoline) 
s. 23, — Møller (Ida Teodora Vilhelmine) s. 44, — Morch 
(Georgia Nikoline) s. 11, — Nielseu (Jorgen Kristian) s. 24, — 
Nohr (Kristiane Frederikke) s. 7, — Petersen (Knud) s. 43, — 
Poulsen (Ellen Kirstine) s. 33, — Priergaard (Ane Dortea Eli
sabet) s. 29, — Printz (Hans Kristian Villadsen) s. 17, — Ram 
(Johanne Katrine) s. 12, — Sabroe (Povl Tomassen) s. 24, — 
Schmidt (Sofie Johanne Marie) s. 19, — Siegumfeldt (Markus 
Anton) s. 34, — Spleth (Johannes Frederik) s. 45, — Strand- 
bygaard (Ane Katrine) s. 17, — Suhr (Sofie Amalie) s. 45, — 
Sølling (Hanne Vilhelmine) s. 44, — Thørcke (Severin) s. 8, — 
Trolle (Kristiane Martine) s. 16, — Tybjerg (Nils Larsen) s. 42,
— Vandborg (Marie Sofie Utzon) s. 37, — Vorm (Peder) s. 26,
— Vormslev (Nils) s. 25, — Ziemer (Jens Kristian) s. 15.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. 
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20. 
21. 
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Nulevende laCourer i aldersfølge.
Edle Charlotte Ingerslev * laCour (d. 2)..............2g4 1795.
Ane Katrine Strandbygaard * laCour (b. 3) . . . f -J-1796. 
Ane Dortea Elisabet Priergaard *laCour (d. 1) . |£ 1797.
Holger Magarus laConr (d. 2) ........................... ff 1800.
Hans Otto Øhlander laCour (e. 1)..................... f 1806.
Karl Georg laCour (d. 5).................................... -j 1808.
Johanne Katrine Havn * laCour (e. 1)................. 2^1 1811.
Margrete Kirstine laCour (e. 3) * Kisbye . . . . ^ 1814.
Johannes Georg laCour (e. 4)........................... £ 1815.
Kristiane Dortea laCour (f. 2) * laCour..............’K4 1818.
Hansine Beate laCour (e. 6) * Ziemer................. 1819.
Kristine Katrine laCour (f. 3) * laCour..............2Y4 1820.
Kristiane Martine Trolle * laCour (e. 9) . . . , —
Karoline Amalie laCour (f. 5) * Printz.................1824.
Lovise Nilsine laCour (f. 6) * Brandt.................f 1827.
Karl Avgust laCour (e. 9)................................. 2^ 1828.
Jörgen Peter Ingerlev laCour (h. 1) ............... | 1831.
Jörgen Karl laCour (h. 2).............................. ' . V 1833.
Lavrits Ulrik laCour (h. 3) ............................... 267 1834.
Nils Peter Georg laCour (f. 9)........................ . 2/ —
Dortea laCour (i. 1) * Siegumfeldt.......................y4q —
Evgen laCour (g. 1)..............................................V 1836.
Severine Elisabet laCour (h. 4)........................ %4 —
Kristine Charlotte laCour (i. 2) * laCour . . . . A —
Kristine Charlotte laCour (j. 1) * Lillelund . . . A —
Lovise Nikoline laCour (k. 1) * Spleth.............. 2/ 1837.
Holger Vitus Louis laCour (h. 5)..................... —
Janus Andreas Bartholin laCour (f.10)............ I -
Jörgen Peter laCour (1.1)................................. V 1838.
Jörgen Karl laCour (i. 3)................................. £ —
Charles laCour (g. 2)........................................... ‘V —
Frederik Kristian Karl laCour (f. 11)............... f 1839.
Edle Kristine Charlotte laCour (h. 6)............... Y° —
Sofie Johanne Marie Schmidt * laCour (f. II) . . 2T° 1840.
Nils laCour (i. 4).................................................| —
Anine Karoline Elisabet Jakobsen * laCour (i. 4) %° —
Sofie Amalie Suhr * laCour (k. 3)..................... A* —
Marie Sofie Utzon Wandborg * laCour (i. 5). . . J}1841.
Albert Filip laCour (j. 3)..................................A —
Klavsine Margrete laCour (1.2)........................ y 1842.
Hans Kristian Ditlev laCour (i. 5)..................... £ —
Jean Henry Villiam Avgust laCour (k. 3). . . . 36° —
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43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60. 
61. 
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80. 
81. 
82.
83.
84.
85.
86.

Viktor laCour (g. 3)...............................................V 1843.
Alice Maria Elam * laCour (h. 3)....................... j —
Karoline Amalie Rudolfine Fensmark *laCour (h. 5) —
Jakob Ludvig Vauvert laCour (L 6) . .................1844.
Adelaida Ch. Frans. Giovannina Huth * laCour (h. 2) ff —
Georgia laCour (j. 5) * Petersen...........................fj —
Agate Johanne Gote Birkedal-Barfod * laCour (i. 3) 1845.
Povl laCour (i. 7)..................................................V 1846.
Kristiane Frederike Otilie laCour (1. 3)............. | 1847.
Peter David laCour (n. 1) . . . . ..................... V —
Agnes L ovise Møller * laCour (g. 3) . . . . i . —
Lavristine laCour (I. 8) * Aubert....................... 1848.
Henriette Vilhelmine Blicher * laCour (j. 3). . . f — 
Hanne Vilhelmine Sølling *laCour (d. 5) . . . . —
Anna Katrine laCour (m. 2)................................. § 1849.
Jenny Erasmine laCour (i. 9)..............................—
Anna Erikgine Marie Emborg * laCour (il. 1) . . 3Kl 1850. 
Hulda Kristine N. Birkedal-Barfod * laCour (i. 7) . 2g8 — 
Eleonora Karoline Møller * laCour (g. 2) .... 3T’ 1851. 
Johanne Katrine Faurschou * laCour (i. 6) . . . —
Peter Georg laCour (m. 4).....................................§ 1852.
Peter Holger Magarus Kristian laCour (i. 10). . —
Hans Otto laCour (1.4)........................................ 2/ —
Nikoline Sofie laCour (n. 3)................................. 1853.
Johanne Charlotte laCour (1. 5).......................... 1854
Margrete Sofie Katrine laCour (p. 1)................. 2/ 1862.
Avgusta laCour (p. 2)...........................................y 1863.
Anna Katrine laCour (p. 3)................................. V 1864.
Lavrits Ulrik laCour (o. 2).................................... | 1865.
Henri Dieudonné laCour (r. 1)..............................1866.
Nils Schmidt laCour (p. 4).................................... 2/ —
Constance Alice laCour (t. 2)..............................—
Ellen Kirstine laCour (o. 4)................................. 1868.
Mabel Adrienne laCour (t. 3)..............................—
Margrete Johanne Marie laCour (p. •)..-... . | — 
Matias Peter Wandborg laCour (å. 1) ...... . | 1869.
Lars Frederik Barfod-laCour (f. 1) .................... ,
Anna Katrine laCour (o. 5).................... • • • • ït —
Ethel Maud laCour (t. 4).....................................TBÏÏ —
Povl Barfod-laCour (v. 2) .................................... | 1870.
Helga Marie laCour (p. 8).................................... ¿2 —.
Lavrits Ulrik laCour (å. 2)................................. f j —
Peter Kristian Blicher laCour (aa. 1).................1871.
Mildred Severine laCour (t. 5)..............................—
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87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110. 
111. 
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120. 
121. 
122. 
123.

Janus Andreas laCour (o. •)..............................
Louis Dornonville laCour (s. 1)...........................
Jörgen Karl Barfod-laCour (v. 3).......................
Johannes laCour (A3)........................................
Kristine Charlotte laCour («.7) ..................
Kathleen Mary laCour (t. 6)..................... ... .
Edle Talia Alice laCour (n. 2)........................
Severine Katrine laCour (y. 1)............ ...
Otto Avgust laCour (p. 10)..............................
Nils Georg laCour (bb. 1).................................
Jenny Dortea Lavristine laCour (o. 8)............
Emilie Antonette laCour (s. 2)........................
Hakon Blicher laCour (aa. 3) .........................
Dagmar Louise laCour (t. 7)...........................
Teodor Sofus laCour (bb. 2)...........................
Sofie Johanne Marie laCour (P- U)..................
Ellen Kirstine Poulsen laCour (å. 4)...............
Lavrits Ulrik laCour («. 1)..............................
Lavrits Ulrik laCour (y. 2)..............................
Amelie Hortense laCour (r. 4)........................
Klara Kristine Katrine laCour (dd. 1)...............
Juliane Johanne Blicher laCour (aa. 4)............
Ellen Kirstine Poulsen Barfod-laCour (v. 4) . .
Edle Lavrense laCour («. 3) ...............................
Olga Marguerite laCour (s. 3)...........................
Jens Lassen Faurschou laCour («.2)............ ..
Povl laCour (bb. 3)..........................................
Åge Birkedal Barfod-laCour (ö. 1)..................
Dan Barfod-laCour («. 1).................................
Jon Holger Dornonville laCour (t. 8)...............
Ellen Kirstine laCour (y. 3)...........................
Inger Marie laCour (p. 12)..............................
Johannes Blicher laCour (aa. 5).....................
Johannes Georg laCour (dd. 2)........................
Kristine Sjarlotte Barfod-laCour (e. 2)............
Pierre Dornonville de laCour (å. 5)...............
Ane Johanne Steenild Faurschou laCour («. 3)
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Der lever altså, for øjeblikket 123 danske laCourer, af 
hvilke 53 ere mandlige og 70 kvindelige. Af disse sidste ere 
dog de tyve fødte i andre slægter og altså kun indgiftede i 
laCourernes slægt; men af de 50 fødte kvindelige laCourer 
ere atter ni indgiftede i ni andre slægter, hvorimod de tre 
giftede sig i selve slægten.
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Over 80 år ere idag (30. april 1878) 0 mænd 3 kvinder
imellem. 80 og 75 år............................ . 1 — 0 —

— 75 og 70 - ........................... . 1 — 0 —
— 70 Og 65 - ............................ . 1 — 1 —
— 65 Og 60 - ........................... . 1 — 1 —
— 60 Og 55 - ............................ . 0 — 4 —
— 55 Og 50 - ............................ . 0 — 2 —
— 50 Og 45 - ............................ 2 — 0 —

• — 45 Og 40 - ............................ . 7 5 —
— 40 Og 35 - ............................ . 8 — 7 —
— 35 Og 30 - ............................ . 3 — 7 —
— 30 Og 25 - ............................ . 3 - 9 —
— 25 Og 20 - ........................... . 0 — 1 —
— 20 Og 15 - ............................ . 0 — 1 —
— 15 Og 10 - ............................ . 3 — 5 —
— 10 Og 5 - ............................ . 9 — 8 —

5 Og 0 - ............................ . 14 — 16 —

Rettelser og tillæg.
Side
12. (e. 1.) Hans Otto 0. laC. f i Svendborg 30. apr. 1878, gammel 

72,58, gift i 41,187. Herefter må altså adskillige bereg
ninger rettes. — Han var almindelig kendt som en meget 
nOjagtig og i alle måder strængt retskaffen mand.

13. (I. 5«) Hanne (læs *. Johanne) Charlotte laC.
14. (u. 1.) Peter David laC. gik 1858—60 i Peter laCours kost

skole på Margretelund.
18. (o.2.) Lavrits U. laC. kom is 1877 i Århus latinskole (havde 

tidligere gået i Fengers realskole).
19. (f. 10.) Janus A. B. laC. blev medbestyrer af konstforeningen 

18/il876.
21. (g. 1.) Evgen laC. overflyttedes ved bytning 23/4l878 til 

5te batallion (Odense).
23. (r. 4.) Amalie (læs: Amelie) Hortense laC.
23. (g. 3.) Viktor laC. ritmester 18/3l878 (ansat som sjef for 

ide regiments 3die eskadron 15/a, men vedbliver til tjæneste 
i krigsministeriet til 15/iol878).

31. (h. 2.) Jorgen K. laC. blev 17/i 1878 kaldet til præst i Fjelle
rup og Glæsborg.

45. (L 3.) J. H. Villiam A. laC. og S. Amalie Suhr have en 4de 
sOn, 0 16. apr. 1878, men endnu udøbt.






