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FORORD.

Idet vi herved fortsætter udgivelsen af hæfterne om Høgs

brofamiliens forfædre, vil jeg gærne på given foranledning be

mærke, at jeg er ganske klar over, at disse hæfter har meget væ

sentlige mangler, og navnlig at de næppe kan have synderlig vær

di for slægtsforskere af faget; stoffet er ret tilfældigt samlet 

og langt fra gennemarbejdet; mange arter af kilder er næsten 

slet ikke benyttet, og der vilde sikkert på mangfoldige punkter 

let kunne findes meget mere. Men en saadan gennemarbejdelsesom vil

de være en nødvendig forudsætning, om meddelelserne skulde tryk

kes og udsendes offentligt som bog, vilde kræve meget mere tid 

og forudsætninger, end jeg kan præstere. Det drejer sig for mig 

blot om at få ordnet det, vi hidtil ad mange spredte veje lej

lighedsvis har fået samlet, og at give de interesserede i famili

en en let overskuelig oversigt. Jeg har derfor heller ikke vil

let tynge fremstillingen med alt for mange kildehenvisninger 

og anden dokumentation. Særligt interesserede kan få alle nærmere 

oplysninger hos mig.

Malt, 28. nov. 1945»
Gudmund Kelstrup.
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JÜRGENSEN

(Mest efter forhenv. amtsforvalter i Odense Leopold V»olf 
Jürgensen).

VII 35. JÜRGEN JÜRGENSEN.
En mand af dette navn ejede 1672 og 1689 en gård (£ gård) 

i Nustrup ved Haderslev. En familietradition vil vide, at hans 
far skal være indvandret fra Kur-Hessen i tjeneste hos hertugen 
af Augustenborg; men der findes ingen autentiske vidnesbyrd her
om. Jürgen Jürgensen levede endnu 1714 i gården sammen med (og 
vel på aftægt hos) en Peter Jürgensen, formodentlig hans ældste 
søn.

Hans sønner er formodentlig:
a. Peter, som havde gården 1714. Ellers ukendt.
b. Christen, VI 17.

VI 17- CHRISTEN JÜRGENSEN.
Er antagelig født omtrent 1690-1700. Købte 1732 en gård i 

Magstrup (Maugstrup), noget nærmere ved Haderslev. Kirkebogen 
herfra, hvis døderegister begynder 1751, omtaler ikke hans død, 
så han er nok død før dette år.

Han blev trolovet i Agerskov (2 mil syd for Nustrup) 31. 
juli 1732 med MAREN HANSDATTER, VI 18, fra Galsted i Agerskov 
sogn. Hun var født l.apr. 1705 og døde 19.dee. 1794. Hun var 
datter af HANS MATZEN, VII 35, og ANNE Harfs (sikkert læsefejl 
for HANS’S) VII 36, af Galsted, om hvem iøvrigt intet vides. 
Maren Hansdatter blev gift 2.g.m. Peter Thomsen, men fik ikke 
børn med ham.

Med Christen Jürgensen havde hun følgende børn:
a. Jürgen, V 9, f.1733-
b. Hans, nævnes i konfirmationsregistret og som fadder til den

ældre broders børn, men er borte fra sognet 1764, for
modentlig draget andet steds hen.

c. Jeppe, do. do.
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V 9. JÜRGEN CHRISTENSEN.
Født ca.1733. Nævnes flere gange som ejer af faderens gård 

i Magstrup (i- gård), en selvejergaard som næsten overalt i Søn
derjylland. Han contribuerede (svarede) 1776 og 1787 kun 13 1/3 sk. 
til kirken, måske p.gr. af dårlig høst eller kvægsyge; eller, f. 
eks. 1793, som en almindelig halvgård. Han blev sognefoged 1773 
og var det, til han døde 18. nov. 1817, "næsten 84 Aar gi. Han 
haver i 44 Aar været velmeriteret Sognefoged i Maugstrup". (Kir
kebogen) .

Han blev gift 4.juni 1758 med ANNA HANSDATTER, V 10, født 
7-febr. 1732, død 14.okt. 1801. Hendes forældre var HANS BER- 
THELSEN fra Ringtved i Magstrup sogn, VI 19, og "TRINCHEN HANS'3?,
VI 20. Om dem vides ellers intet.

Jürgen Christensen og Anna Hansdatter havde følgende 5 børn:

a. Maria Dorthea, f.1759. Gift 1780 m. Niels Christensen af
Selskær i nabosognet Sommersted.
De fik 3 sønner og 1 datter, men efterslægten er ikke 
undersøgt.

b. Christen, 1761-1837. Fik gården og blev sognefoged efter fa
deren; gift 1780 m. Christine Lauesdatter. 1 søn, 1 
datter. Sønnen fik gården, men hans gren af slægten 
er uddød og gården på fremmede hænder. Datteren havde 
efterslægt.

c. Hans, f.1764, død s.år.
d. Hans, f.1765, gårdejer i Kolsnap i Nustrup sogn, 2 børn, lin

jen ikke fulgt.
e. Peder. IV 5- 1769-1852.

IV 5. PEDER JÜRGENSEN.
Født i Magstrup l.juni 1769« Konfirmeret omtrent 17 år gi.; 

kort efter kom han på det nyoprettede Tønder seminarium, vistnok 
på dets første hold. 1792 blev han kaldet til lærer ved den nye 
"danske skole" (c: borgerskole, modsat latinskole) i Kolding. 
Han fik 2.juli 1794 skøde på en ejendom, Rendebanen nr.15 (nu 
Vestergade), som endnu 100 år derefter hed Jürgensens gård; dog 
kunde han først 1840 indløse de sidste prioriteter. Skolefor
holdene var primitive, først 1815 (efter den nye skolelov af 
1814) fik skolen eget lokale. 1811 blev han klokker og kordegn.
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Hans eftermæle som skolemand er meget rosende; og hans 50 års 
jubilæum 1842 fejredes med stor højtidelighed og mange hæders
bevisninger, såsom sølvpokal og andre gaver og dannebrogsmænde- 
nes hæderstegn. Først 1845 fik han hjælpelærer. Under bombarde
mentet 23.april 1849 led hans hus betydelig skade. Han døde 9. 
jan. 1852.

Gift 15-aug. 1795 m. CHRISTINE SOPHIE BUNTZEN, IV 6. Hun 
var født på Strårup (herregård på sydsiden af Kolding fjord) 26. 
okt. 1774. Da hun blev gift, var hun lærerinde på herregården 
Fovslet 10 km syd for Kolding. Familietraditionen siger, at hun 
"havde opdragelse"; "hun var sikkert mere intelligent og belæst 
end de fleste" (L.Wolf J.). Hun talte tysk, da hun kom til Kol
ding. "Oldemors Erindringer" (udg.1908 ved Olav Høgsbro, i det 
følgende citeret som O.E.) giver hende jo også et godt skuds
mål (O.E. 60 f.). Oldemors skildring af hjemmets store fattig
dom (O.E. 60 f., 82, 111) er sikkert overdrevet. Omgangskresen,
f.eks. fadderne, var "bedre folk", f.eks. adjunkt Ploug og hu
stru (digterens forældre); og 4 sønner blev ført frem til præster. 
Et smukt indbundet bibliotek, bl.a. med tyske klassikere, er 
gået i arv til familien og ejes nu af L.Vi/olf J.

Christine Sophie Buntzen døde 22.sept. 1824. Af hendes 
slægt kendes kun hendes forældre. En hårdnakket tradition vil 
vide, at slægten stammer fra en skovfoged på en herregaard i 
Angel, som løb bort med husets datter. Noget sikkert herom vi
des dog ikke. Faderen hed ASMUS BUNTZEN, V 11, født omkr. 1743. 
"Det vides", at han er i slægt med fru Gyllembourg (f.Buntzen), 
men bindeleddet mangler. Han var mejeriforpagter på Strårup. 
Moderen hed MARGRETHE CATHRINE FISCHER, V 12; hun må være født 
omkr. 1735; L.Wolf J. har undersøgt "snese af slægter Fischer" 
uden at finde hendes afstamning. 1801 boede de to gamle som 
fledføringe (aftægtsfolk) hos skolemesteren i Kolding. Han døde 
31.jan. 1808, hun 24. sept. s.år.

Peter Jurgensen og Christine Sophie Buntzen havde 12 børn. 
Om flere af dem kan der læses karakteristiske enkeltheder i 
O.E.:
a. Jiirgen, 1796 - 1851, præst, sidst i Højen-Jerlev ved Vejle. 

Gift med Michaeline Goelitz-Koch. De havde 10 børn, 
28 børnebørn. O.E. 61 f.
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b. Christian August, 1797 - 1867, præst, bl.a. i Grønland, sidst
i Emmerlev ved Tønder. Gift med Marcussine Cathrine 
Wolf. Om deres forlovelse og bryllup fortælles der 
i O.E. s. 68 - 71, men fremstillingen indeholder 
flere letpåviselige fejl og må tages med stort for
behold.
9 børn, 32 børnebørn. O.E. 62.

c. Asmus, 1799 - 1813.
d. Peter, III 3, 1802 - 76.
e. Johannes, 1804 - 87, købmand i Kolding; ejede faderens gård

på Rendebanen. Gift m. Othilia Mørch, 1815-60.
7 børn, mindst 6 børnebørn. O.E. 80. 165»

f. Margaretha Catharina, 1805 - 77, "tante Trine", død ugift i
Vejle. O.E. 80. 132 f.

g. Andreas, 1807 - 86; student, cand.phil., bogholder, død i
København, ugift. O.E. 61. 162.

h. Frans Jürgen Hvass, f.1810, cand.phil., sproglærer, død i
Amerika. O.E. 59 ff.

i. Jacob Buntzen, 1813 - 87, præst i Engom ved Vejle (efter bro
deren Chr.Aug.). Død ugift i Vejle. O.E.50.110 f.165-

j. Asmus Buntzen, f.1815, død samme år.
k. Asmus Buntzen, f.1816, druknet 1820.
l. Anna Petrea, 1821 - 1905. Død ugift i Vejle. O.E.132.

Hun var altså født året efter sine forældres sølv
bryllup, 25 år yngre end sin ældste bror.

III 3. PETER JÜRGENSEN.
Født i Kolding 5-jan. 1802. Student fra Kolding lærde sko

le 1821. Theologisk kandidat 1826. Huslærer i Asminderød prov
st egård. Sognepræst Agersø-Omø 1828. Darum-Bramminge 1834. Oxen- 
vad-Jels 1847. Hesselager 1859. Afsked 1872. Død i København 
27. marts 1876.

Han blev 8.sept. 1829 i Asminderød gift med SOPHIE CONRA- 
DINE BRØNDSTED, III 4, født i Hviding præstegård ved Ribe 26. 
juli 1910. Død i København 22.marts 1892. I "Oldemors Erindrin
ger" fortæller hun om sit liv indtil omkr. 1850; hendes fortæl
lertalent er kendt og højt skattet indenfor familien, men der 
må advares mod at stole for meget på O.E. som objektiv historisk
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kilde.
De havde 6 børn:

a. Christine Sophie, 1830 - 1901. Gift med Harald C. L. Jenssen-
Tusch, oberst,R.a.D., 1815 - 1894. Ægteskabet op
løst; ingen børn. Hun holdt skole for sin søster 
Amalies yngste børn. O.E. 60. 103 ff. 155.

b. Charlotte Hedevig, 1831 - 1914. Gift med Jens Michael Raunsøe,
1824 - 79, inspektør ved Gram slot i Sønderjylland.
1 søn, 4 døtre; 7 børnebørn. O.E. mange steder.

c. Amalie Gabrielle, II 2, 1833 - 93«
d. Gerhardt Theodor Benedikt, 1834 - 1905. Farmer i Wilbur,

Washington, U.S.-A. Gift med Jensine Dorthea Prysse.
4 sønner og 3 døtre, stor efterslægt, altsammen i 
Amerika. 0.E, 113. 116. 131 f. 164 f.

e. Peter Gottlob. 1838 - 1918. Arkitekt i Hamborg. Direktør.
Gift med Emma H.J. Schlabsy, f.1844. 1 s. 3 d.; 
adskillige børnebørn, alle i Tyskland. O.E. 165 ff.

f. Alfred Katharus, 1843 - 86. Handelsagent i Chicago. Gift 1.
g. med Louise Henningsen. 1 datter. Gift 2.g. med 
Vivian Foot. O.E. 154. 157. 170 ff.

II 2. AMALIE GABRIELLE JÜRGENSEN.
Født på Agersø 23-maj 1833. Død i København 27• dec. 1895« 

Omtales mange steder i O.E. Hun blev gift 2.nov. 1852 i Oksen
vad med SOFUS MAGDALUS HØGSBRO, II 1; se Sofus Høgsbros forslægt, 
1943-

BRØNDSTED.

VI 25. GERT MADSEN BRØNDSTED.
Hans fødselsår og -dag kendes ikke, så lidt som hans af

stamning. Formodentlig er han kommen fra landsbyen Brøndsted i 
Gaverslund sogn ved Fredericia. Han havde i mange år været liv
tjener hos Christian Rathlou på Rathlousdal ved Odder - nogle 
steder nævnes han ogsaa som ridefoged eller forvalter - da han i 
1740 fik den indbringende Skægs mølle, umiddelbart ved hoved-
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gaarden, som fæste. "Oldemor" kalder ham med lidt foragt i stem
men for gartner. (O.E. 58); dette er altsaa forkert og hertil kan 
bemærkes, at en møller var ingailunde at ligestille med tyende 
eller lavere funktionærer på en herregård. Han stod afgjort over 
bondestanden, var "seigneur" og omgikkes på lige fod med f.eks. 
præster og større købmænd. Ved sit bryllup indføres han endog i 
kirkebogen som "ædle og højfornemme". Hans nære forhold til sit 
herskab er udtrykt ved, at han paa sit dødsleje modtog Chr. Rath- 
lous tilsagn om frihed for hans tre sønner. Greven tog dem under 
sin beskyttelse og gav afkald paa afgift af møllen de første to 
år. Gert Brøndsted døde, formodentlig endnu i sin bedste alder, i 
alt fald efter kun 6 års ægteskab, år 1746; begravet på Odder 
kirkegaard 6.maj.

Trolovet 20.maj 1740 i Blegind kirke, hvor en svoger (se 
senere under Vtorsøe, VTI 51 c) var præst. Hans hustru hed ANNE 
SOPHIE SØRENSDATTER WORSØE, VI 26. Hun var født ca.1717 paa Sød- 
ringholm. De havde 5 børn, se nedenfor. Efter Gert Brøndsteds 
død giftede hun sig allerede 12,okt. samme år med den 22-årige 
godsforvalter paa Rathlousdal, Hans Hansen Møller, som derefter 
fik fæstet af Skægs mølle. Han var arving efter den hovedrige møl
ler i Fillerup, hans forgænger som ridefoged på Rathlousdals gods, 
og kunde derfor give sine stedsønner en god start i livet. Med ham 
havde hun 4 børn. Hun døde i Skægs mølle 23.juni 1767. (Efter 
hendes død giftede Hans Møller sig påny. Fra dette ægteskab stam
mer en kendt nulevende præsteslægt og familien Bojsen-Møller; men 
de har altså ikke slægtsforbindelse med os.. Han døde 1773)-

Børn af Gert Brøndsted og Anne Sophie Worsøe: 
a - b. tvende navnløse børn, begr. 16. marts 1741.
c. Christian, V 13, 1742 - 1823.
d. Gert Ditlev, 1743 - 1760. Der er bevaret en fortegnelse over

det elegante udstyr han fik med sig da han blev 
anbragt paa Marselisborg godskontor.

e. Søren, f.1745* Han nævnes 1773 som fadder til Gerhard Johs.
Brøndsted (IV 7) i Fruering kirke; han havde da 
ophold på Marselisborg ved Aarhus. Ellers vides 
intet om ham.

Børn af Anne Sophie liiiorsøe og Hans Møller:
f. Hedevig Johanne, f.1747; skæone ukendt.
g. Hans, f. 1749; blev student 1767, ellers ukendt.
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h. Dorte Sofie, f.1752; skæbne ubekendt. Sikkert opkaldt efter
grevinden på Rathlousdal, Dorthe Sophie Rathlou.

i. Ancher Svenstrup, 1758 - 1774.

V 15, Christian Brøndsted.
Født på Skægs mølle 22.marts 1742, sikkert opkaldt efter 

greven på Rathlousdal, Christian Rathlou. Han blev student fra 
Horsens 1761, sammen med den senere biskop i Aalborg Rasmus 
Jansen (se Sofus Høgsbros forslægt s. 16, VI 15 c). Cand.theol 
1765- Derefter "conditionerede" han i tre år på Billesborg ved 
Vallø og havde her tit lejlighed til at prædike for stiftsdamer
ne. 1768 blev han sognepræst på hjemegnen, nemlig i Fruering ved 
Skanderborg. Under udskiftningen her fandt han, at præstegården 
blev forfordelt, søgte derfor bort og fik embede i Horsens 1785. 
Året efter blev han provsti Nim herred. R.af D. 1811. Rang med 
amtsprovster 1812. Dbm.1818. Afsked 1821. Død i Horsens lo.'febr. 
1825.

Portrætter af ham og hans anden hustru (se nedenfor) blev 
malet 1794 af Hans Hansen (Constantin Hansens fader), og findes 
gengivet i '’Portrætmalerens dagbog", Memoirer og Breve VI, der 
også gir en ret udførlig omtale af ham selv og hans familie: 
"Han opkaager intet gammelt Tøy med mistænkelige Mirakler eller 
beviiser Religionens Sandheder af overnaturlige Ting; heller ik
ke lærer han, at Vejen til Lyksalighed bestaar i Troen fra Jesum 
aleene, men fornemmelig i en dydig Vandel." Men han "har nogle 
meget fatale hypocondriske Luner, som meget diffigurerer denne 
saa fortreffelige Mand."

Hans 5O-års jubelfest fejredes 50.september 1818 i Horsens 
med megen højtidelighed; der var taler i kirken af jubilaren og 
hans to sønner, i hjemmet af barndomsvennen Rasmus Jansen o.m. 
fl., digte af bl.a. Rahbek og Oehlenschlæger, vocal og instru
mental musik o.s.v. Hans økonomiske kår var gode ("ret velha
vende", "formuende" hedder det i breve fra sønnen P.0.Brøndsted).

Horsens-historikeren Fabricius skriver om ham, at "det vid
nesbyrd, inscriptionen på gravmindet giver om ham, at han "var 
sin Gud, sin pligt og sin konge tro og bar sine grå hår med ære”, 
er vistnok sandfærdigt" Provst Br. har efterladt sig et hæder
ligt minde i Horsens som en dygtig og nidkjær præst, om end noget
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myndig.
Han blev gift l.g., uvist hvornår og hvor, med præstedatte

ren JOHANNE KIRSTINE HANSDATTER HATTING, V 14, født i Hatting 
30.jan. 1745« Hendes forfædre behandles i et senere hæfte. Hun 
modtog 1779 Det kgl.landhusholdningsselskabs større sølvmedaille 
eller 20 rdlr. for i årene 1777 og 1778 "at have ladet forfær
dige 1195 alen tøjer af adskillige slags, saasom drejl, nettel- 
dug, frakketøj, fioner (flonel?), hvergarn, bolster, lærreder m. 
v., hvoraf nogle indsendte prøver især fremfor andre har udmær
ket sig i henseende til deres finhed".

Men hun døde allerede samme år (1779). "Torsdagen den 15. 
Julij aftenen kl. 10 var den bedrøvelige time, der berøvede mig 
min uskatteerlige koene J.Chr.H.; efter at hun i 6 timer hafde 
udstaaet de største fødselssmerter, opgav hun uformodentlig u- 
den at blive forladt sin kostbare siæl i sin forløsers haand og 
legemet derefter d, 23de ejusdem needsat her i Fruering" (fra 
kirkebogen). Hun havde 5 børn, se nedenfor.

Christian Brøndsted giftede sig 2.gang 26.januar 1780 med 
Mette Augusta Petersen fra Aarhus, født 3«nov. 1758, død i Hor
sens 15.april 1832. Hendes afstamning kendes ikke. I dette ægte
skab var der 1 søn. "Fromme, kloge, huuslige, fredsæle hustruer 
faldt i min lod", udtalte den gamle provst ved sin jubelfest.

Oldemors erindringer omtaler Chr. Br. s.5» 16. 19; hans 
første hustru (forkert) s.20; anden hustru s.18 f. 82. Oldemors 
ture til Horsens kan næppe have været mange, når hun først kom 
der efter Chr.Brøndsteds død 1823. Hendes far flyttede til As
minderød i forsommeren 1825; måske gik rejsen hertil netop over 
Horsens.

Christian Brøndsteds børn af 1.ægteskab er:
a. Hans Hatting, f.ca. 1772, død 1791. Student.
b. Gerhard Johannes, IV 7, 1773 - 1846.
c. Anne Sophie, 1774 - 1804. Gift 1801 med Rudolf Helms, apote

ker i Varde, købmandssøn fra Horsens, af den 
kendte apotekerslægt der. Hun fik inden sin død 
to døtre. Apoteker Helms giftede sig igen med Ma
thilde Fridsch, datter af stiftsfysicus Andreas 
Frausing Fridsch i Ribe og blev således dobbelt 
svoger til Gerh.Johs.Brøndsted. O.E. nævner lige
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s.21, at Helms havde været gift før ("en anden 
kone"), men synes ikke at ane, at denne var 
hendes egen faster. Om den berømte store børne
flok i dette hjem nærmere under familien Fridsch 
(O.E. siger, at der var 26; der var dog kun 16 
ialt).

d. Joachim Otto, f.1775« Skæbne ukendt.
e. Anniche Cathrine, 1777-1778.

Af 2.ægteskab:
f. Peter Oluf, 1780 - 1842; den verdensberømte klassiske arkæo

log; slægtens store navn. Professor 1813- Gift 
samme år med Frederikke Koes, som døde ung 1818. 
Hun var datter af finansråd og godsejer Koes. 
De havde 3 børn: Georg, gift med sin kusine 
Julie (IV 7 j). (O.E. 156.161). Marie, g.m. po
litikeren C. C. Hall; "hun udviklede sig til en 
af Danmarks betydeligste og ejendommeligste 
kvinder" (Holger Begtrup), Frederikke, g.m. 
godsejer og jernværksejer Michael Treschow. Om 
P.O.Br. se O.E. 19. 50. 53- 56 ff. 76. 157-

IV 7. GERHARD JOHANNES BRØNDSTED,,
Født i Fruering ved Skanderborg 21.april 1773- Student fra 

Horsens 1791. Cand. theol, 1797. Derefter informator hos kam
merherre, stiftamtmand Moltke i Ribe. Sognepræst på Askø 1800; 
i Hviding ved Ribe 1808; i Varde 1815; i Asminderød-Grønholt og 
slotspræst ved Fredensborg slotskirke 1824; samtidig provst for 
Kronborg-Lynge herreders provsti. Afsked 1840. Død i Fredensborg 
17.maj 1846.

Om ham kan læses i "Oldemors Erindringer" og i "Portrætma
lerens Dagbog"« Sidstnævnte skildrer ham som ung student i Hor
sens (1794). Han går da, tilsyneladende med god tid, hjemme i 
Horsens; holder meget af at spille billard og disputere; er tem
melig "revolutionær", kunde f.eks. finde på at sige: "Lærdom om 
Gud og Religion var kun nyttig for Skomagere og Skræddere; op
lyste Folk behøvede ikke sligt." "Brøndsted forsikrede, at ingen 
kunde være Demokrat (c: republikansk - som i Frankrig 1794) uden 
at hade og forfølge dem, som tænkte anderledes; for denne Sekt
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erklærede han sig”. En overgang har han vistnok tænkt sig at 
blive pædagog, gjorde i hvert fald studier i den retning, har og
så senere udgivet et par mindre skrifter om herhenhørende emner. 
Men efterhånden gik det radikale dog af ham, og han blev med al
deren endog særdeles gejstlig. Praktisk har han sikkert ikke væ
ret, ialtfald ikke i pengesager. Det store embede i Asminderød, 
som var et af landets største (og det betød noget dengang)»måtte 
han forlade (tvunget til at gå frivillig) med regnskaberne i 
vild uorden (eftermanden kalder embedsarkivet "et Chaos af Papiir") 
og med stort underskud i de forskellige kasser, han skulde stå 
til ansvar. Det måtte dækkes af den velstående familie. Afskeden 
blev i nåde og med pension; men sagen var alvorlig nok. Oldemors 
fremstilling vidner om, at hun, da den stod på, sad som præste
kone i det fjerne Darum (O.E. 48 ff.).

Han blev gift 5.december 1800 i Ribe med en datter af stifts- 
fysikus Andreas Frausing Fridsch CHARLOTTE HEDEVIG FRIDSCH, IV 8; 
hendes forfædre behandles under slægterne Fridsch og Lorck i se
nere hæfter. Hun var født i Ribe 12.jan.1777, død i Fredensborg 
7.juli 1863« "Gud, hvad min Broder er lykkelig med en sådan Ko- 
nel" udbryder P.O.Brøndsted efter et besøg hos de nygifte på 
Askø 1801.

Der var i ægteskabet 12 børn; om de fleste fortælles der i 
K.G.Brøndsteds håndskrevne erindringer (afskrift kan lånes hos 
G.K. ) og i "Oldemors Er.". For nogen af dem er de nøjagtige data 
ikke undersøgt.

a. Andreas Christian, f.1801, præst og missionær i Vestindien,
senere i Skovlænge på Lolland, gift 1833 med 
Pauline (Polly) Elise Schlegel, datter af regi
mentskirurgen i Vestindien. 6 børn.

b. Charlotte Christine Augusta, f.1802, død 1807.
c. Peter Fridrik Engelbreth, f.1803, købmand i Hamborg. Hans

kone hed Johanne; 3 børn.
d. Elisabeth (Betty), f.1804, gift 1826 med etatsråd Carl Vil

helm Thaibitzer, som ejede Cathrinebjerg ved 
Taastrup. Hans mor, f. Zinn, szrev de interes
sante "Grandmamas Bekendelser" (Memoirer & Breve). 
Stor efterslægt, bl.a. overlæge Sophus Th. og 
flere officerer.
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e. Ane Sophie, f. og død 1806.
f. Andreas Fridsch, f.1807, forpagter på Mejlgaard ved Grenaa;

omkr. 1851 var han på Frydensbjerg i Rosmus 
sogn ved Grenaa; senere stationsforstander i 
Middelfart. Gift med Ida Nic.Fred.Jahnsen. 4 
børn. En søn Michael (1851-1912) var en afholdt 
præst i Slagelse.

g. Charlotte Augusta, f.1809; ugift, blev gammel; "døv, naiv".
(K.G.Br.)

h. Sophie Conradine, III 4, 1810 - 1892.
i. Augusta Cornelia Elise Amalia,1811 - 1812.
j. Georgia Henriette (Jette), 1812 - 79; gift 1839 m. Valdemar

Klingberg, 1606-81, krigsassessor og distrikts- 
og sygehuslæge i Esbønderup, søn af højesterets
advokat Chr. Kl. Deres søn Christian, f.1840, 
var hippolog og dyrlæge i Fredensborg. Datteren 
Charlotte, f.1843, blev gift med faderens ama- 
nuensis, senere stiftslæge i Vallø Ludvig Rode. 
Efterslægt: Asmund, Paludan.

k. Andrea Mathilda, f.1814; ugift; "krigerisk".
l. Juliane Eulalia (Julie), f.1816; gift med sin fætter, justits

råd Georg Koés Brøndsted til Gyldenholm ved Sla
gelse, senere Røde Hus på Frederiksberg. Bl. ef
terslægten: arkæologen, prof. Johs. Brøndsted 
og dr.phil. Holger Br., forstander på Købmands
hvile.

m. Carl Gustav, 1818 - 1903; skoleinspektør i København; gift m.
Vilhelmine Petersen. Hans søn var forfatteren 
K.G.Brøndsted, 1851-1945-

n. Frederik Vilhelm, f. og død 1820.

III 4. SOPHIE CONRADINE BRØNDSTED, født i Hviding ved Ribe 26. 
juli 1810, død i København 22.marts 1892. Gift 1829 med PETER 
JURGENSEN, III 3, se Jurgensen-linjen foran.
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WORSØE.

VII 51. SØREN LARSEN (eller Lauritsen) THESTRUP.
Hans fødested har ikke kunnet konstateres, muligvis Aalborg«, 

Der eksisterer flere slægter med navnet Thestrup, og flere byer, 
de kan stamme fra, f.eks. på Himmerland. Han må være født omkr. 
1663- Han var først fuldmægtig hos regimentsskriveren på Dron
ningborg ryttergods. 1701 og 1702 nævnes han som fuldmægtig hos 
sin senere svigerfader, regimentsskriver Lauritz Møller i Ovstrup 
syd for Hammel; denne døde 1702, og Søren Larsen havde da en del 
løn tilgode af dødsboet. Samme år kom han til grevskabet Løven
holms godskontor, fra 1705 til 1709 som administrator, da Fre
derik d.IV havde inddraget godset, medens den vidtløftige grev 
Rantzau var i unaade. 1709 fik han forpagtningen af herregården 
Sødringholm ved Randers fjord (under Løvenholm). 1722 købte han 
gården og øen Vorsø i Horsens fjord ved auktion og her døde han 
aaret efter, 1723, som en formuende mand. Begravet 17-november, 
60 år gi., på Søvind kirkegaard. Antagelig vil der kunne findes 
mere om ham i de forskellige godsarkiver.

Ham må være blevet gift omkring 1706 (uvist hvor) med JO
HANNE MARIE LAURIDSDATTER MØLLER, VII 52. Hun er født omkring 
1687, død. på Vorsø 1724; blev begravet 14. februar på Søvind kir
kegaard, knap 3 måneder efter manden, 37 år gi., efterladende sig 
8 umyndige børn ( 5 s. 3 d.).

Om disse børn haves nogen efterretning i et brev, skrevet 
af et barnebarn 1791. De havde det en tid svært. "Provsten fra 
Viborg kom til at vogte Svin for en Bonde paa Alrø ... Provsten 
fra Vejlby kom til at vogte Gæssene hos hans Formynder. Dette 
varede dog kun kort .... de kom i Horsens latinske Skole og for
vandt deres Hyrdestav til brave Mænd og fik en bedre Hjord at 
sørge for ..." De antog alle navnet Vvorsøe.

a. Holger, f.1707. Var før faderens død anbragt paa kontoret hos 
en regimentsskriver i Randers. Der er bevaret et 
brev fra ham til skifteforvalteren, hvor han 
beder om hans ældste søster, som havde taget sig 
af de smaa søskende, da moderen blev syg og dø
de , maa blive belønnet forlods af boet med en 
kostbar guldkæde. Han "rejste til Norge og man
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hørte aldrig til ham siden”.
b. Marie Elisabeth, 1708 (?)-1751. Gift med herredsskriver for

Hads-Ning herreder i Odder Knud Engelbrethsen 
(fra Norge), 1701-67- 14 børn, hvoraf dog kun 
8 blev voksne. Det er hendes datter, der skriver 
ovennævnte brev. En sønnesøn var den lærde præst
1 Lyderslev Wolf Frederik Engelbreth,1771-1862, 
studenterkammerat med P.O.Brøndsted, som kalder 
ham "fætter"; hans dattersøn var biskop Thomas 
Skat Rørdam. løvrigt stor efterslægt i Danmark 
og Norge (Møller, Mønsted, Fensten, Langberg, 
Selchou, Lund, Ladorph, Hvid).

c. Anna Sophie, 1710, død som barn.
d. Lauritz, 1711-1780. Provst i Blegind-Hørning. Kendt i egnens

overlevering under navnet Slanterlavs, kunde 
mane m.m.; herom findes flere historier forsk, 
steder hos Evald Tang Kristensen. Gift m. Ida 
Margrethe Bøgh, f.1716. 15 børn, hvoraf dog kun
2 fortsatte slægten. (Efterslægt: Stockfleth, 
Høyer).

e. Ditlev, f.1713. Købmand i Haderslev, ukendt.
f. Anne Sophie, VI 26. f.ca. 1717, død 1767.
g. Wilhelm Adolf, 1718-81. Stiftsprovst i Viborg. Gift med Bodil

Kemier. 10 børn, stor efterslægt (ikke nærmere 
undersøgt).

h. Frederik Christian, 1720-91; provst i Vejlby-Hornaa ved Gren-
aa. Gift med Mette A. Friis. 2 s. 2 d.

i. Johanne Marie, 1722-56; gift m. Rasmus Begtrup, skovrider på
baroniet Høgholm på Djursland, død 1762, bror 
til Holger Begtrups oldefar. 1 datter, gift 
Klitberg i Haderslev, ikke undersøgt-.

VI 26. ANNE SOPHIE WORSØE, f.ca.1717, død 1767; kom efter foræl
drenes død til si- morbroder og formynder, Ditlev Møller, for
pagter på herregården Pandum ved Nibe. Gift med GERT MADSEN 
BRØNDSTED, VI 25- Se slægten Brøndsted foran.
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MØLLER.

VIII 105- LAURITZ DITLEFSEN MØLLER.
Hans fødsel og afstamning er ukendt, muligvis af møllerslæg

ten fra Vads mølle ved Aakjær. Første gang, vi støder på hans 
navn, er han i tjeneste hos amtmanden over Kronborg amt, Eiler 
Holck; fra denne tjeneste udnavnes han 7«juni 1670 til amtsskri
ver fra Kronborg amt; førte så amtets regnskaber til l.maj 1672, 
hvorefter hans spor forsvinder.1684 blev han regimentsskriver 
(omtrent = amtsforvalter nu) ved det skanderborgske ryttergods. 
Borgmesteren i Aarhus Jens Rasmussen Laasby og en raadmand gik 
i borgen for ham ved hans tiltrædelse. Han boede vistnok en tid 
i Ovstrup i Røgen sogn, i sine sidste år i Dallerup sogn, begge 
steder syd for Hammel i den nordligste del af rytterdistriktet.

I denne egns dokumenter støder man af og til på hans navn. 
F.eks. blev han i vinteren 1701 overfaldet af en beruset herreds
foged, som han havde været i selskab med, og såret: "Han var me
get ilde hugget et stort huil igjonnem Handsken, som sad paa 
Haanden, og i Pege-fingeren et stort huggen skade paa det inder
ste Led ved Haanden indtil Beenet, Hans Lifkjortel, Vest og 
Reise-kjortel var iligemaade ganske blodig", Hans foranomtalte 
fuldmægtig og svigersøn Søren Lauritzen blev ved samme lejlighed 
slaaet i hovedet med en ildrager.

Regimentsskriveren døde i Dallerup 9.december 1702. Han var 
gift 3 gange.

Den første hustru hed LISABETH DAVIDSDATTER VON DER HEIDE, 
VIII 104. Hun må være død omkring 1687 eller lidt før; 15.juli 
dette år oprettedes skiftekontrakt efter hende. Heri nævnes det, 
at hendes moder, KAREN sal. JØRGEN REIMERS (IX 208) endnu er i 
live. Dette kan vel kun forstås sådan, at Karen (IX 208) først 
har været gift med en DAVID v.v HEIDE (IX 207), derefter med Jør
gen Helmer, og at hun nu overlever dem begge..Det er ikke lykke-o 
des at finde nogen forbindelse med kendte slægter Heide. Pa Lol
land (Sandby sogn) døde 1684 Johan Danielsen von der Heide. ("Den
ne forvovne Prest plejede at sige: Saalænge Skoven har Kjeppe, 
saa lad kun Ridefogeden brumme’" - Wibergs præstehistorie). Han 
kan være broder til Lisabeth. men nogen forbindelse har som sagt 
ikke kunnet påvises. Om datterdatteren Johanne Marie (VII 52) 
siges det i det tidligere citerede brev fra 1791, at hendes slægt



16

var af adel, fra Holsten. Adelskabet er vel tvivlsomt, men navnet 
Heide leder jo tanken hen på Holsten.

Den anden hustru hed Elisabeth Jørgensdatter Seidelin, en 
præstedatter fra Skanderborg. Hun må være død omkring 1698 - skif
te af 8.sept.l698. Familien Seidelin var talrig på Aarhusegnen.

Tredie gang giftede han sig med Else Børgesdatter Boller.
Hun overlevede og arvede ham; giftede sig igen 1705 med Hans Møn
ster, forpagter af Aarhus mølle..

Om Lauritz Ditlefsen Møllers børn vides følgende:
Af 1.ægteskab:

a. Ditlef Lauritzen Møller, f.o.1680. Var ved skiftet 1705 (og
1709) handelsmand i Aalborg. Forpagter på herre
gården Pandum ved Nibe.

b. Maren, f.ca.1680-85; død i Dallerup 1697»
o. Johanne Marie, f.ca. 1687, VII 52, se nedenfor.

Af 2.ægteskab:
d. Jde Elisabeth, f.o. 1688. Gift l.g.m. Riis, degn i Ovsted.

2.g. med sin fætter Holger Seidelin, som fulgte 
Riis i embedet.

e. Jørgen, f.o. 1691; var 1705 discipel i Skanderborg lærde skole.
f. Hans. Levede 1698; var død 1705.
g. Anne Sophie, f.o. 1693, gift med præsten på Alrø.
h. Christian, f.1695« Formodentlig død samme år..
i. Christian, født og død 1696.
j. Peder. Død (formodentlig spæd) 1699-

VII 52. JOHANNE MARIE LAURITZDATTER MØLLER.
Født ca. 1687. Død på Vorsø 1724, 37 år gammel. Gift med 

SØREN LARSEN THESTRUP, VII 51, se foran. Hendes dattersøns sønne
datter var "oldemor", Sophie Conradine Brøndsted, III 4.

Der mangler endnu meddelelser om forfædre til Chr.Brønsteds 
hustru Johanne Kristine Hatting, V 14, og til Gerh.Johs.Brøndsteds 
hustru Charlotte Hedevig Fridsch. Til begge linjer haves meget 
stof,som, hvis der bliver råd og tid, kan fremkomme i et par føl
gende hæfter (ad are).




