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FORORD.
Dette er det tredje hefte om forfædrene til søskendeflokken
fra Sofus og Amalie Høgsbros hjem.
Titlen kunde have været ’’Johanne Kirstine Hattings forslægt",
da denne er heftets eneste emne, men for udgiverne faar disse gam
le slægter deres interesse ved at Johanne Kirstine Hatting som
provstinde Brøndsted blev oldemor til Amalie Høgsbro f. Jurgensen.

Til orientering for dem der dumper lige ind i historien forudskikker jeg et par ord om ordningen af slægtslinierne.
Først er den lige mandslinie fulgt fra det ældste led til det
yngste; saa er den ældste heri indgiftede linie gjort færdig - med
alle sine forgreninger - før den næste indgiftede slægt fortsætter,
og saa fremdeles.
For at holde rede paa disse hundreder af navne inden for li
nier og generationer er dobbelt-numrene føjet til, f.eks.
JØRGEN MIKKELSEN HATTING, IX 209.
Romertallet IX er nummer paa generationen, idet I.generation
er Sofus og Amalie Høgsbros børn.
Arabertallet 209 angiver hans plads inden for generationen,
idet numrene begynder med den lige mandslinie (Høgsbro) og ender
med den rene mødrelinie (Jurgensen-Brøndsted-Fridsch o.s.v.)
I den nævnte IX. generation er der saaledes 256 aner. Af dem
skal dette hefte omfatte en sekstendedel: IX 209 til 224. Gudmund
har fundet 15 af de 16.’ Hvor fint dette resultat er, vil man se
af at "Sofus Høgsbros forslægt"1943, som repræsenterer halvdelen,
IX 1-128, ialt kun kan opvise 2 sikre, 1 usikker og 1 usandsynlig,
og at forrige hefte med Peter Jurgensens og Chr. Brøndsteds for
slægter som skulde have IX 129-208 kun een gang naar tilbage til
denne generation.
Succesen forklares ved de her omhandlede slægters tilbøjelig
hed for livet i præstegaardene. Den direkte adgang til kirkebøger
ne har gjort præsterne til det taknemligste bytte for genealoger,
se Wibergs uudtømmelige præstehistorie.
Den sidste ottendedel af vor fælles forslægt som endnu staar
tilbage - Charlotte Hedevig Fridsch’s - vil igen føre os ind i nye
og meget videre spændende omgivelser.

København i dec. 1946.
Gunnar Milthers.
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HATTING.
IX 209. JØRGEN MIKKELSEN.
Således hed en præst i Hatting (ved Horsens) i første halv
del af 16oo tallet. Han var magister, altså en lærd theolog, og
blev provst i Bjerre-Hatting herreders provsti. Hans søn og efter
følger må være født omkring 1626, selv må han altsa være født om
kring 1600 eller noget før. Han døde 1659* Det er alt, hvad man
ved om ham.
Efter en udokumenteret tradition var han gift med KIRSTINE
SØRENSDATTER GLUD, IX 210, en ellers ukendt datter af Søren Jør
gensen, præst i Glud~Hjarnø. Se om denne slægt s. 5*
Af børn kendes kun:

VIII 105. JØRGEN JØRGENSEN.
Han må være født omkring nytår 1626. Om hans ungdom vides
intet, og om det øvrige er der uenighed i kilderne. Efter Wibergs
præstehistorie blev han 1659 kaldet til at blive sin fars efter
mand og ordineret samme år. Også han blev provst. Han blev gam
mel i embedet, manglede kun 8 måneder i at være '’jubellærer'*, da
han døde 1709, begravet 15*febr.; "var 83 år, 1 måned og 6-i dag
gammel". I Hatting kirke hænger et epitafium over ham, som ikke
stemmer med Wibergs oplysninger; efter det var han provst i 27
år og præst i Hatting menighed i 34; måske har han trukket sig
forholdsvis tidligt tilbage og ladet sin søn Jørgen passe embe
det fra midt i 90erne, men heller ikke hans data passer helt med
epitafiets.
Han blev gift o. 1661 med ELLEN HENRIKSDATTER PONTOPPIDAN,
VIII 106, født l.maj 1641 i Odense, begravet i Horsens 9.juni
1724. Se om slægten Pontoppidan s. 5.
De levede ifølge epitafiet sammen i et hæderligt ægsteskab
i 48 år og havde 3 sønner og 7 døtre, af hvem vi dog kun kender
følgende, som tog navnet Hatting:
a. Anne, død 1739 i Ulfborg. Gift l.g. med Anders Madsen Stabye,
præst i Staby (i Vestjylland), død 1687« Gift 2.g.m.
eftermanden Albert Villadsen Grove, død 1713« Da hun
blev enke 1687, havde hun allerede 3 børn; hun er da
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nok født omkring 1662 og altså nok den ældste. Hun havde
efterslægt, bl.a. af navnet Bording.
b. Jørgen, ca. 1665-1738. Kaldet "cum spe successionis" (med håb
om at blive eftermand) i faderens embede allerede 1695»
Blev provst 1714. Død 1738, 73 år gi. Gift med Sara Lud
vigsdatter Pontoppidan, datter af stiftsprovsten i Aar
hus, som var hans morbror, IX 211 e. Muligvis 1 datter
gift med Jesper Jacobsen Norup, sognepræst i Horsens.
c. Henrik, 1666-1729. VII 53.

VII 53. HENRIK JØRGENSEN HATTING.
Født 1666, formentlig i Hatting. Han blev student 1685 fra
Kalundborg, hvor hans morbror Israel Pontoppidan var rektor.
1695 blev han sognepræst i Karise på Stevns. Tog magistergraden
1706. Død 5.aug.l729.
Han havde "giftet sig til kaldet", idet han blev gift med
enken efter sine to formænd i embedet SUSANNE KJELDSDATTER SCHYTTE, VII 54, 1661-1724. Se om slægten Schytte s.10 og om hende
s.12.
Efter hendes død giftede han sig med Mette Marie Pindsfeldt;
med hende havde han en datter, men hun er os ellers ukendt.
I 1. ægteskab var der 2 børn:
a. Hans, 1699-1765. VI 27.
b. Ellen Cathrine. Var 1746 gift med mons. Hans Nyeland af Hor
sens (jfr. Sofus Høgsbro’s forslægt s.3).
Af 2. ægteskab:
c. Susanne Margrethe. 1728-57, gift med Johan Holgersen Olivarius,
1721-74, spr. i Ørslev i Sydsjælland (den 5te af sin
slægt i samme embede); magister; provst. 1 søn.

VI 27. HANS HENRIKSEN HATTING.
Født 17.dec.1699 i Hatting. Student fra Køge 1718.Baccalaurgraden 1719. Alumnus på Valkendorffs Kollegium 1722-1725. Til Hat
ting kaldedes han 1732 med løfte om succession efter sin farbror
Jørgen,men kom først i embedet efter dennes død 1738. Han døde i
Hatting 16.juli 1763 kl.5 morgen (...Hora quinta Mortuus Celeberrimus ille Pastor Dominus Hatting.).
Gift 1.g.1739 med Ellen Hansdatter Toxverd, 1705-1740, dat
ter af Hans T., capelian ved Frue kirke i Aarhus; dette ægteskab
varede kun 1 ar og 2 dage; hun blev begravet 3 uger efter at
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have født en datter.
Gift 2.g. ca.1741 med ANNICHE CATHRINE JACOBSDATTER STEEN
STRUP, VI 28, født 19.maj 1718 i Torrild, begravet 4.marts 1782
1 Skanderborg, hvor hun vel som enke har boet hos sin ugifte
søster, Hedevig Margrethe. Se om slægten Steenstrup s.14 f.
2 sønner og 8 døtre.
Datter af 1.ægteskab:
a. Susanne, 1740-1783; gift 1765 med Poul Helms, 1736-1806, sog
nepræst i Kristrup ved Randers. 4 døtre, kun 2 gift,
5 børnebørn.
Af 2.ægteskab kendes (fra kirkebogen) følgende børn:
b. Jørgen, født 1742.
c. Ellen Cathrine,1743-48.
d. Johanne Kirstine, 1745-79, V 14.
e. Henrica, 1746-48.
f. Anna Jacobine, f,1748.
g. Ellen Cathrine, f. 1749.
h. Henrica, f.1751, gift 1772 i Aale med Christen Brasch, 17421818, sognepræst, sidst i Hillerslev i Thy. 1 søn.
i. Anna Margrethe, f. 1753.
j. Dorthe Marie, f.1756.
k. Jacob Steenstrup, 1759-1763.
V 14. JOHANNE KIRSTINE HANSDATTER HATTING.
Født 3o.jan.1745 i Hatting. Var sikkert opkaldt efter Mada
me Johanne Kirstine Bentzon, født Berner, der var gift med provst
Peder Nielsen Bentzon i Væhr nord for Horsens. De stod tit fadder
til børn i Hatting præstegård. Hvorfra denne forbindelse stammer,
vides ikke. Johanne Kirstine blev - uvist når og hvor, vel ca.
1770 gift med daværende sognepræst i Fruering, senere provst i
Horsens, CHRISTIAN BRØNDSTED, V 13. Hun døde 15.juli 1779. Se un
der Brøndsted i foregående hæfte s. 8.
Hendes søns datterdatter var Amalie Gabrielle Høgsbro, II 2.
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GLUD.
X 419. SØREN JØRGENSEN (RAARUP).
Var vistnok en præstesøn fra Raarup i Bjerre herred (ved
Horsens)o Han var født omkr. 1564 og blev præst i Glud og Hjarnø
i samme herred; vistnok også provst. I Glud kirke findes en lig
sten over ham; han døde her 1618O
Af hans børn kendes?
a. Jørgen, res. kapellan ved Nikolaj kirke i København, død
barnløs 1644.
b. Maren, gift med faderens eftermand Søren Andersen Jelling,
1590-1681, jubellærer. Hans børn antog slægtsnavnet
Glud, og han regnes for Glud-slægtens stamfader. 4 søn
ner blev præster. Blandt efterkommerne: Clausen-Bagge.
c. Kirstine, IX 210.

IX 210. KIRSTINE SØRENSDATTER GLUD
Skal være gift med JØRGEN MIKKELSEN, IX 209, præst i Hat
ting, se s. 2. Johanne Kirstine Brøndsteds farfars farmor.

PONTOPPIDAN.
XII 1685. JESPER LAURIDSEN.
Saledes hed en bonde fra Aaby, vistnok Vester Aaby i Sal
ling herred på Fyen (ved Faaborg). Han skal være født omkring
1480. Han blev grebet af tidens nye tanker, solgte sin gård og
flyttede til Odense, ked af den "viderværdighed og tumult", som
grevens fejde førte med sig, ikke mindst paa Fyen. Desuden havde
han af kærlighed til det klare evangelii lys besluttet at opofre
sine tvende sønner til Herrens tjeneste og skaffe dem en god op
dragelse. Han købte da en gård straks ved kirken og skolen belig
gende, kaldet Klingeberg, og levede der som borger og slagter i
Odense. Ellers vides intet om ham.
De to sønner var:
a. Laurids, 1522-1604, XI 845.
b. Jørgen, 1525-1609, sognepræst i Svindinge i 40 år; afsat på
sine gamle dage (1595), fordi han ej ret og ritualmæs-
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sig havde uddeled det hellige alterens sacramente. Biskob Jacob Madsen karakteriserer ham således (på latin):
Hvidt skæg; rig mand, tager rente. Han havde 9 børn,
deraf de 6 i præstehjern.
XI 843 o LAURIDS JESPERSEN.
Han er født 1522, sikkert i Vester Aaby. Blev student fra
Odense skole og 1551 sognepræst i Espe-Vantinge i det hjemlige
Salling herredo Provst 1562. Jubellærer. Døde 9«juni 1604. Bi
skop Jacob Madsen siger om ham: Noget grå. God forkynder og hus
holder (concionator et oeconomus); klangfuld røst.
Gift l.g. med Maren ...
8 børn.
Gift 2og. med SARA CHRISTENSDATTER, XI 844, datter af præ
sten i Fraugde CHRISTEN CHRISTENSEN, XII1687. 10 børn (ialt
altså 18 børn; 64 børnebørn, 110 bbb.).
Blandt hans efterkommere er flere kendte gamle præsteslægter, såsom: Achton, Lacoppidan, Lucoppidan, Steenstrup, Schebye.
8 af børnene blev præster eller gift med præster. Deres alder og
rækkefølge er meget utilstrækkeligt oplyst.
a. Karine, gift l.g.m. Hans Frandsen, præst i Gislev, død 1595;
derefter med eftermanden, Jacob Christensen, død ca.1625.
b. Jesper, præst i Østrup nord for Odense, omkr.1555-1630.
c. Christopher, efterfulgte sin far i Espe, død før 1612.
d. Hans, født ca. 1560, død 1619, præst i Kirkeby ved Ollerup.
Hans Dattersøns søn Dines Hansen (1633-1709) blev præst
i Sønder Broby (ved Faaborg). Dennes børn optog navnet
Pontoppidan, og det er denne såkaldte yngre slægt Pontoppidan, der nu er talrig og berømt, mens den ældre
(se nedenfor), som havde taget navnet vel et halvt år
hundrede før, og som vi nedstammer fra, vistnok ikke
er talrig i vore dage.
e. Jørgen, 1567-1648, præst i Søllinge ved Ringe.
f. Christen, præst i Jordløse mellem Assens og Faaborg, død ef
ter 1628. 8 børn, som tog navnet Achton (ordret: ikkejord = Jordløse).
g. Jens, præst i Halsted på Lolland, død 1624.
h. En datter, gift med Hans Gamalielsen i Gudbjerg ml. Ringe og
Svendborg. Han døde ca. 1640.
i* Anna, 1580-1670, X 422, gift med:
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X 421. ERIK KNUDSEN.
Han er født 12.marts 1568. Hans fødested og forældre er ukendte. Han studerede hjemme og udenlands og blev så forvalter
på rigsrad Christen HolckTs godser i Sydfyen, samlet om Brobygaard i Sønder Broby sogn« Samtidig var han også forvalter pa
geværfabrikken Brobyværk, som var anlagt af rigens marsk Anders
Bille, og som senere blev "ruineret” af Karl Gustavs svenskere.
Han døde 31«jan.1651«
Han blev 1.g.gift 1596 med Karen Madsdatter,som døde 1597 på
barselseng tillige med barnet. Med "hans anden ægteven”, ANNA
LAURIDSDATTER, X 422, hr. Laurids Jespersens datter af Espe (se
ovenfor) havde han bryllup 1598. Om hende vides iøvrigt kun, at
hun sad enke i næsten 40 år, idet hun først døde juledag 1670,
da hun havde levet 90 år, 9 måneder og 2 uger; hun skulde alt
så være født 11.marts 1580. Hun opholdt sig ved sin død hos sin
yngste datter Sara på Taagerød ved Køge og blev begravet i Lide
mark kirke samme sted.
Af hendes (og Erik Knudsens) 12 børn levede 8, som "gjorde
hende til en mærkværdig stammemoder”. De optog efter deres føde
sogn navnet Pontoppidan og blev stamfædre til den såkaldte ældre
slægt Pontoppidan, der nu ikke er talrig mere. De er:
a. Knud Eriksen Pontoppidan, 1599-1662, præst og provst i Halsted-Aunede på Lolland, hvor han efterfulgte sin mor
bror Jens Lauridsen. 12 børn, hvoraf lo skal have væ
ret dødfødte.
b. Karen, født 1601; gift l.g. med Ole Lauritsen, 1582 - ca.1640,
præst i Marslev-Birkende; 2 sønner. Derefter med efter
manden, Peder Rasmussen, 1611-1675« Uden børn.
c. Lars (Laurids), 1604-1675, præst i Utterslev på Lolland; 1 søn.
d. Jacob, 1606-38, præst i Dannemarre på Lolland, gift med Gjertrud Lauritsdatter Krabbe, død 1663, søster til sviger
inden IX 212, se nedenfor. Børn ikke kendt.
e. Henrik, 1608-59, IX 211.
f. Maren, født 1609; gift l.g.med Christen Thomæsen, 2.g. med
Knud Pedersen, fuldmægtig på Aagaard paa Sjælland.
g. Sara, født 1612; gift med Hans Mortensen, ridefoged på Lellinge ved Køge, købte senere Taagerød i Lidemark sogn
pa samme egn.
h. Erik, 1616-78, slotspræst på Antvorskov,sognepræst i Køge;
biskop i Trondheim; dr.theol, forfatter, digter. 1 søn.
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IX 211o HENRIK ERIKSEN PONTOPPIDAN.
Han var født 12.marts 1608 på Bjergegaard i Sdr. Broby sogn.
Han blev student fra Odense 1629 og drog året efter udenlands;
kom til Wittenberg og Jena og besøgte også i nogen tid holland
ske akademier. Kom så hjem og tog 1633 magistergraden ved Køben
havns universitet. 1637 blev han rektor i Odense, og da han blev
indsat, holdt han en "oration”, kaldet: Schola ad Deum Schala
(c: skolen som en stige til Gud) "hvori skolens overensstemmel
se med Jacobs stige kort og formfuldendt demonstreredes". Som
rektor blev han "formanet i henseende til strenghed og gerrig
hed". 1642 blev han udnævnt til sognepræst i Vejle og - maske
senere -provst i Nørvang herredo "I Vejle fandt han med suk og
græmmelse mange, der betalede ham had for hans kærlighed, hvil
ket han overvandt ved standhaftighed i gudsfrygt, ved stilhed
og årvågenhed". (Wiberg). Han døde i Vejle i fejdetiden 14.marts
1659. Epitaphium i kirken.
Gift i Odense 21.juni 1640 med ANNE LAURIDSDATTER KRABBE,
IX 212. Hun var ifølge gravskriften, som iøvrigt er ganske upå
lidelig, barnefødt 16.marts 1610 på sin fædrenegård Ølmenæs i
Halland og døde kort efter sin mand 7.sept.l659. Se nedenfor om
slægten Krabbe.
De havde 5 børn«. Kilderne er ikke enige om dem, men vi no
terer dem således:
a. Ellen, 1641-1724. VIII 106.
b. Erik, født 1642« Nævnes i en gravskrift over Anne Krabbe, men
ellers ukendt.
c. Lauritz, 1644-98, præst i Hylke ved Skanderborg, 3 børn.
d. Israel, 1646-1716, rektor i Kalundborg 1677-94, siden sogne
præst i Butterup ved Holbæk. Børn kendes ikke.
e. Ludvig, 1648-1706. Stiftsprovst i Aarhus. Gift 2 gange, ialt
11 børn. En datter Sara blev gift med Jørgen Hatting,
ældste søn af VIII 105, se foran. En anden datter blev
gift med Hans Toxverd, Kapellan ved Aarhus Frue kirke;
deres datter Ellen Toxverd var gift med Hans Hatting,
VI 27.
Den yngste af stiftsprovstens børn var den berømte
Erik Pontoppidan, biskop i Bergen, senere professor i

København; produktiv og myreflittig forfatter: "Pontoppidans forklaring", salmebog, kirkehistorie, Danske At
las, Marmora Danica, m.m. Slægtens berømteste skud.
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VIII 106. ELLEN HENRIKSDATTER P0NT0PPIDAN.
gift med JØRGEN JØRGENSEN HATTING, VIII 105, se s.2. Johanne
Kirstine Brøndsteds farfars mor.

KRABBE.
Forfædrene til ovennævnte Anne Krabbe, som muligvis vil in
teressere enkelte i særlig grad, fordi det er en adelig slægt, og
fordi man vel derfor regner med at kunne komme særlig langt til
bage, er kun delvis undersøgt. Der er så megen unøjagtighed i de
ældre kilder, at det hele bliver ret usikkert. Vi medtager her
kun, hvad man nogenlunde sikkert kan stole på.
Der findes ialtfald 8 gamle slægter Krabbe. Dansk adelslek
sikon (1904) nævner vores slægt som nr. VII. Den stammer fra Hal
land og er forlængst uddød, våbenet var et rødt hjerte i hvidt
felt; på hjelmen to jærnklædte arme, holdende et rødt hjerte.

XIII 5377. ROGVALD MADSEN
er den første, der med sikkerhed kan nævnes. Han ejede Sa
gerød (i Halland?). Var dansk ritmester 1530. Betegnes som stam
fader til de svenske adelige slægter Hierta. Hans søn var
XII 1689. LAURIDS ROGVALDSEN,
som giftede sig til Ølmenæs (eller Ulmenæs) i Halland. Han
døde ca. 1560. Konen hed ELIN HÅRD, XII 1690, og var datter af
CARL HÅRD til Ølmenæs, XIII 3379. Deres søn var

XI 845. ERIK LAURIDSEN,
om hvem intet nærmere angives. Hans søn var
X 425. LAURIDS ERIKSEN KRABBE
til Ølmenæs. Han var gift med KAREN FRIIS, X 424, datter
af PETER FRIIS til Græsnæs, XI 847, og KIRSTIN LYSTRUP fra Bir
kevold, XI 848, begge steder vist i Norge. Peter Friis var død i
aret 1576. såvel de Friis’er som de Lystrup’er kan vistnok føres
med nogen sikkerhed ret langt tilbage; det vil for størstedelen
dreje sig om kendte, danske ætter. Men forsøget er ikke gjort.
I den ovennævnte gravskrift over Anne Krabbe nævnes hendes
søskende, nemlig følgende:
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a. Peder Krabbe til Olsnæs i Norge og Ølmenæs, kaptajn. Gift
med Kirsten Due.
b. Erik, faldt 1637 i den spanske krig for Breda udi Brabant.
c. Peder til Ølmenæs, løjtnant, (sagtens identisk med nr. a),
død 1667. Med ham uddøde mandslinien.
d. Kirstine, gift med to svenske adelsmænd.
e. Gjertrud, gift l.g. med Jacob Eriksen Pontoppidan (se foran,
X 421 d), sognepræst i Dannemarre; derefter med efter
manden Hans Mule. Hun døde 1663 (eller 64).
f. Anne, 1610-59, IX 212.

IX 212. ANNE LAURITZDATTER KRABBE
Gift med rektor HENRIK ERIKSEN PONTOPPIDAN, IX 211, se
s. 8. Johanne Kirstine Brøndsteds farfars mormor.

SCHYTTE.

Der fortælles noget forskelligt om de ældste led af denne
slægt, deres giftermål og deres børn. Det følgende skulde være
nogenlunde sikkert,

XI 849. OLE (OLUF) SCHYTTE.
Navnet staves forskelligt, men denne form sejrer til; sidst.
Ole Schytte var 1543 kompastor (c: den ene af to ligestillede
sognepræster ved samme kirke) ved Gråbrødrekirke i Viborg; kir
ken er nu nedrevet, og stedet kaldes Hans Tavsens plads. Samti
dig var han også skolens rektor, skønt det nylig var blevet for
budt at forene disse to embeder. Han roses af biskoppen for sin
nidkjære og opofrende virksomhed som skolemester, 1550 blev han
kannik (c: fik del i indtægter fra det tidligere katolske kirke
gods). 1554 opgav han rektorembedet, som han havde beklædt i 14
år, altså fra 1540. Hans navn træffes tit i den gejstlige rets
pleje, og det ses, at han var ven med flere af tidens åndelige
foregangsmænd. Han levede endnu ved juletid 1590; men i april
1601 var han død.
Han havde tre sønner, som blev præster:
a. Peder, præst i Gunderup ved Aalborg og der gift med forman
dens datter, Maren Kjeldsdatter Trane.
b. Niels, død 1601, X 425.
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c. Anders, t 1592« Nævnes af Wiberg som sin faders eftermand hvordan det så skal forklares.
X 425o NIELS OLUFSEN SCHYTTE.
Der kendes et brev fra ham fra 1554, han var da student.
1562 nævnes han som sognepræst i Kobberup ved Skive» Døde efter
sandsynligste kilde 1601« Angivelserne ang. hans giftermål er usikre. Der var adskillige børn, deraf kendes:
a. Maren, gift med sin farbrors svoger, Thøger Kjeldsen Trane,
spr. i Gunderup, broder til ovennævnte Maren Trane«
b. Anders, spr. i Skelund i Aalborg amt. Gift 3 g. 3 sønner 1
datter.
c. Anders, (således Wiberg) 1565- ca. 1634, IX 213»

IX 213. ANDERS NIELSEN SCHYTTE.
Født 1565» Nævnt i embedet som sognepræst i Tostrup og
Roum i Himmerland 1592 og 1622. Gift 3 gange„ l.g. med Maren
Andersdatter, datter af Anders Madsen, præst i Hersom ved Ran
ders. 3 sønner, 1 datter. 2»g. 1599 med Anna Jensdatter, må
ske datter af en ellers ukendt præst i Agerskov, død okt. 1599»
3.g. 1600 med MAREN JENSDATTER TRANE, IX 214, datter af JENS
TRANE, X 427, i Laastrup-Skals ved Viborg. 13 børn. Deraf ken
des :
a. Christen, 1604-66, spr. i faderens embede fra 1634.
b. Hans, 1605-81, præst i Fanefjord på Møen. Jubellærer.1 datter.
c. Niels, død 1676 eller 86, præst i Vestervig, i hv.f. 5 børn.
d. Kjeld, 1619*1680, VIII 107«

VIII 107. KJELD ANDERSEN SCHYTTE.
Født 2.juni 1619. Student fra Slagelse 1641. Rejste til Kø
benhavn og begyndte studierne, men blev 1642 huslærer hos en
toldembedsmand i Helsingør (Jørgen Bejer); 1643 tilbage til Kø
benhavn, candidat 1644. Derefter huslærer en tid; først på en
gård Aastrup ved Elverdam, derefter en pavse med dimisprædiken
i København, så i april 1645 huslærer i Herfølge, men kort efter
kaldet til præceptor for en søn af rigsråd Chr. Skeel til Vallø
m.m. 1649 prædikede han første gang i kongsted ved Faxe (hos
svigerfaderen, Hans Nyborg). Først da denne døde 1652, blev
Kjeld Schytte hans efterfølger i embedet, provst 1678. Død 4.
oktober (eller november) 1680. "En særdeles opbyggelig, retsindig
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og gudsfrygtig lærer”.
Gift l.g. 19.juni 1655 med forgængerens datter ABIGAEL HANS*
DATTER NYBORG, VIII 108. Hun boede hele sit liv i Kongsted,hvor
hun var født 22.dec.1627 og døde 28.juli 1665 efter at have faaet 10 børn i 12 aars ægteskab, 5 sønner og 5 døtre. Om hendes
far se nedenfor.
Gift 2.g. 1666 med Engelke Albertsdatter Schouward, død
1721; hun var datter af en Dorthea Friis og havde til stedfader
Hjeronymus Weitzius, professor i Sorø; med hende 2 sønner, 5
døtre.
Af de 17 børn kendes følgende:
a. Hans, 1655; "collega" i Sorø; druknede i Sorøo
b. Anders, 1656-1678. Døde i Kongsted.
c. Hjeronymus, collega i Sorø. Ellers ukendt.
d. Susanna, 1661-1724, VII 54.
e. Albert, 1668-1744, præst i Hvedstrup ved Roskilde; magister,
jubellærer. Gift 2 gange. Den sidste hustru var født
17151
f. Dorothea, gift med en Tuede, præst i København.
g. Abigael, gift med "præsten i Vindbyholt". De to sidstnævnte
nævnes ikke i Wibergs præstehistorie.
VII 54. SUSANNA KJELDSDATTER SCHYTTE,
Født 11.juni 1661 i Kongsted. Hun blev gift l.gang med ma
gister Hans Christensen Muhle, død 1685 eller 84, sognepræst i
Karise på Stevns. 5 sønner. 2.gang gift med eftermanden, magister
Rasmus Blad, som døde 1695. 5.gang endelig med dennes eftermand,
magister HENRIK JØRGENSEN HATTING, VII 55. Se s 5 . Med ham fik
hun 2 sønner og 1 datter. Hun døde 1724«
Farmor til Johanne Kirstine Brøndsted.

NYBORG.
IX 215. HANS SØRENSEN NYBORG.
Om hans afstamning vides intet. Han er jo nok fra Nyborg,
men i så fald er han ikke præstesøn. Wiberg oplyser om ham, at
han er student 1602, men meddeler så uden nærmere forklaring, at
han blev 1.kapellan ved Nicolaj kirke i København 1595. 1606 blev
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han sognepræst i Kongsted ved Faxe. Blev også provst. Død 18.juli
1652. Han betegnes som jubellærer; det betyder jo 50-års jubilar
og stemmer altsa ikke med, at han blev student 1602.
Han giftede sig, uvist hvornår, med ANNA JØRGENSDATTER,
IX 216, se slægten Lauritsen i det følgende. 2 børn kendes:
a. Abigael, 1627-1665, VIII 108.
b. Susanna t 1655, gift med Jesper Jepsen Engberg, 1599-1668;
sognepræst i Stubbekøbing. Han var gift 2 gange til og
havde ialt 5 sønner og 7 døtre.

VIII 108. ABIC-AEL HANSDATTER NYBORG.
Gift med KJELD ANDERSEN SCHYTTE, VIII 107, se s,11 f.
Johanne Kirstine Brøndsteds farmors mor,

LAURITSEN.

XI 861. LAURITS JØRGENSEN.
En mand af dette navn var 1584 præst i Hammer mellem Næstved
og Præstø; han blev da udnævnt til provst i Hammer herred. Han må
være død ca. 1591. Formodentlig er eftermanden i embedet hans æld
ste søns

X 431. JØRGEN LAURITSEN.
Nævnes som sognepræst i Hammer 1595 og 1610. 1595 brændte
hans præstegaard. D.ød efter 1610.
Han var gift med ABEL THOMASDATTER, X 432. Hun var datter af
præsten i Allerslev syd for Præstø, THOMAS CHRISTENSEN (eller
Christophersen), XI 863, som kom til Allerslev 1555 og døde som
jubellærer 15.april 1608. Han var magister og altså en lærd mand;
men herudover vides intet om ham, sålidt som om hans datter.
Jørgen Lauritsen og Abel Thomasdatter havde antagelig i alt
fald 5 børn:
a. Laurits Jørgensen Hammer. Død 1668, præst i Lynge ved Sorø.
Børn kendes ikke.
b. Hans J. Hammer, ca. 1605- ca 1691; magister; sognepræst i Førslev ved Flakkebjerg. 1 datter.
c. Anna, IX 216,
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IX 216. ANNA JØRGENSDATTER.
Gift med HANS SØRENSEN NYBORG, IX 215, se s. 12.
Johanne Kirstine Brøndsteds farmors mormor.

STEENSTRUP.

IX 217o SØREN SØRENSENo
Således hed omkring midten af 1600-tallet en bonde i Sten
strup i Jylland. Det må være Stenstrup i Arden sogn i Himmerland.
Han var gift med MARIE LAURIDSDATTER, IX 218.
Deres søn var

VIII 109. NIELS SØRENSEN STEENSTRUP.
Han var født i Steenstrup 9.sept.l644. Student fra Viborg
1667; candidat 1669 med karakteren illum accipimus (vi antager
ham), vist ikke nogen særlig stor karakter. Sognepræst i Øsløs
og Vesløs i Vestre Hanherred 1674. Provst 1679 (en ung provst).
Død 15.aug.1696. Biskop Birkerod ’’havde mere fornøjelse af hans
smukke bibliotek end i den øvrige gode medfart, med hvilken han
og bispinden ej mindre af ham end af de andre præster bleve accomoderede1’.
Han var gift med CATHRINE PEDERSDATTER BODTZEN, VIII 110.
Hun var født ca. 1645 og døde i Viborg, hvor hun findes begravet
22.dec.1725. Hvor hendes far, som jo altså må have heddet PEDER
BODTZEN, IX 219, stammer fra eller har boet, vides ikke. Men hun
har sikkert været en søster til Niels Bodtzen, som døde 1674 som
res. kapellan i Nykøbing Mors, og til Anne Pedersdatter Bodtzen,
der var gift med Jens Ibsen Vidsted, en vendelbo, som var præst
i Sejerslev på det nordlige Mors, og som efter hans død blev
gift med hans eftermand Jacob Erslew i Alsted ved Nykøbing.
Der var 7 sønner og 2 døtre. Deraf kender liviberg:
a. Magdalene; død 1750; gift 1698 med Michael Frantsen Vogelius,
1671-1731, som fulgte sin svigerfar i embedet i Øsløs.
De havde 6 sønner og 5 døtre, som kaldte sig Steenstrup;
fra dem nedstammer de senere kendte personer af navnet,
såsom f.eks. professorerne Japetus St. og hans søn Jo
hannes St.

15
b. Lucas, 1681-1732, præst i Vridsted-Fly ved Skive» 2 sønner og
2 døtre.
c. Jacob, 1683-1760, VII 55*

VII 55. JACOB NIELSEN STEENSTRUP.
Født ll.febr.1683; student fra Viborg 1702; candidat 1705
(haud illaud); magister 1714; sognepræst i Torrild-Vedslet ved
Odder samme år; 1735 blev han provst for Hads herred. Han døde
18.apr.1760» Han betegnes som en "vigilantissimus proeco" - en
særdeles årvågen forkynder. Biskop Hygom i Aarhus visiterede hos
ham 1741 og 1744 og giver ham særdeles smukt vidnesbyrd. 1741:
Provst Jacob St. prædikede som han altid plejer opbyggelig og
tydelig. Han er ellers os bekendt for en af de forstandigste og
flittigste præster her i stiftet; men ungdommen og menigheden
havde dog kun yderst svage begreber om de himmelske ting. (Thi
degnen var fordrukken). Gud se i nåde til dette mørke sted.
1744 var forholdene blevet betydeligt bedre: Provsten prædikede
hel opbyggelig og vel, ligesom han iøvrigt forretter sit embede
med en særdeles flid og vindskibelighed og i al hans adfærd er
for andre et eksempel. Frugterne deraf viste sig derfor også i
hans menighed, hvor de unge svarede med stor færdighed, og de
gamle hørte til med agtsomhed og andagt.
Han var gift med ANNA CATHRINE JOCHUMSDATTER BRORSON,
VII 56, født 1683 i Randlev, begravet 12efebr.l733 i Torrild.
Se slægten Brorson s. 16.
Hun fødte ham 6 døtre:
a. Hedevig Margrethe, 1715-97; ugift, boede 1749 hos den s.4
nævnte pastor Bentzon i Væhr præstegård; 1766, 1770 og
1787 i Skanderborg hvor hun levede af sine midler meget
honnet og havde tjenestepige; ved sin død boede hun i
Torrild Præstegaard. Hun er sikkert »opkaldt efter
fruen til Aakjær Hedevig Margrethe Bornemann, gift Ro
senørn.
b. Anniche Cathrine, 1718-1782, VI 28.
c. Dorthe Sophie, 1719-1778. Gift l.g. med Laurits Nielsen Span
det, 1712-57, sognepræst på Alrø. Gift 2.g. med efter
manden Jens Hansen Møller, 1720-1785. Børn i begge æg
teskaber.
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d. Øllegaard, 1721-1804. Gift 1752 med Jørgen Christian Møller
i Bjerre mølle i Aale sogn. 1801 var hun enke og boede
da i Tyrsted præstegaard; døde og blev begravet der.
(En datter af søsteren Dorthe S. fra Alrø var gift med
præsten Schandorff i Tyrsted-Uth.).
e. Dorethe Johanne, 1722-60; ugift; død i Torrild. Stod 1756
fadder til en søsterdatter i Hatting.
f. Magdalene Sybille, 1723-1791. Gift 1761 med Johannes Hildebrandt, 1724-99» blev sin svigerfars eftermand i Tor
rild; meget elsket, velhavende0
VI 28. ANNICHE CATHRINE JACOBSDATTER STEENSTRUP.
Gift med HANS HENRIKSEN HATTING, VI 27, se s. 3.
Moder til Johanne Kirstine Brøndsted.

BRORSON.

De følgende oplysninger om familien Brorson er næsten ude
lukkende fra en udførlig artikel i Hist. arb. for Aarhus stift,
udkommet nov. 1946.
IX 221. LAURITS J. BRORSON.
Hans oprindelse er ukendt. Det J*, han underskriver sig
med kunde tyde på, at faderens navn ikke har været Broder, men
f.eks, Jochum (som den ældste søn).
Han træffes første gang på Bornholm som skriver og gods
forvalter hos rigshovmester Joachim Gersdorff, der var lensmand
på Bornholm 1651-58. I efteråret 1658 var Brorson en af de 10
sammensvorne, som stod i spidsen for øens befrielse fra sven
skerne. Efter freden 1660 måtte Gersdorff afstå sine skånske
besiddelser og fik i stedet gods i Hads herred i Jylland; for
retningerne i den anledning førtes af Laurits Brorson, som også
siden en tid bestyrede godserne, også efter at Gersdorff var
død 1661.
1665 havde han tjent penge nok til selv at købe godset Dyb
vad i Gosmer sogn af Gersdorffs arvinger«, Han blev således selv
godsejer, anlagde sig våben (signet), som viste et lam med en
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fane, og samlede kirketiender og bondehartkorn, så Dybvad blev
en ’’komplet hovedgård**«
1674 var han skifteforvalter for en tolder Jens Bruun på
Samsø, som han synes at have nogen familieforbindelse med, I de sam
me år afstår han i en række fordelagtige handeler sin hustrus
gods på Bornholm. 1680 blev han landkommissær og var dermed "i
rangen”, hvilket gav forskellige forrettigheder.
I slutningen af året 1681 døde han og blev begravet i Gosmer kirke, hvor han for flere år tilbage havde sikret sig begra
velsesplads. Et epitafium over ham er siden forsvundet.
En halvbroder til ham, Christen Olufsen, boede i Hundslund
sogn; to kvinder, som engang stod fadder sammen med ham hos den
føromtalte tolder, nemlig Kirsten og Dorothe Olufsdatter, er
måske også hans halvsøskende. Det kunde tyde på, at han selv
havde rod i disse egne.
Han var gift 1. gang med KIRSTINE PEDERSDATTER, IX 222,
se s .19. Hun stammede med ret stor sikkerhed fra Hadsherred,
Hundslund og Gosmer, Men i halvtredserne var hun blevet gift
med en mand af de ledende slægter på Bornholm, Jens Clausen
Koefoed, som døde 1657. Fra dette ægteskab medbragte hun en
datter, Margrethe. Omkring 1658 må hun have giftet sig med Lau
rits Brorson. Straks efter brylluppet, vel i sommeren 1658,
blev hun p.gr. af krigstiderne evakueret til Tunby præstegård i
Skåne, hvor den ældst.e søn Jochum blev født. Hendes bornholmske
arvegods solgtes i årene efter 1660, efter at familien var kom
met til Hads herred. Hun må være død omkring 1665-66,
Laurits Brorson giftede sig 2. gang omkr. 1666 med en dat
ter af en borger i Horsens Hans Pedersen; men hun døde allerede
omkr. 1668.
3. gang giftede han sig med Anne Jacobsdatter Friborg,hvis
herkomst ikke kendes. Hun levede endnu - på Dybvad - 1691» men
var død før l.juli 1692.
Der var ialt 8 børn:
Af 1. ægteskab:
a. Øllegaard, opkaldt efter rigshovmesterens frue, Øllegaard
Huitfeldt. Gift 1677 med Ude Pedersen Colding, 16561707, sognepræst i gosmer fra 1677. 2 sønner 3 døtte,
b. Jochum, 1659-1719, VIII 111.
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c. Anne Cathrine, ca. 1660- ca.1716. Gift ca. 1678 med Ole Chri
stensen Friis, ca. 1648-98, præst i Hundslund. 2.g.gift 1699
med eftermanden Peder Hansen Mouridsen. 1 datter og 1 søn
af 1. ægteskab, ingen børn af andet,
d. Peder, 1661-1714(2), løjtnant, faldt over bord under en trop
petransport i nærh. af Antwerpen og druknede. Mindst 4
børn. Om hans ægteskab vides intet udover at han efter
lod sig enke og 1 barn (skal maske forstås sådan, at han
havde været gift før, med 3 børn af første ægteskab).
e. Laurits, ca. 1662-1693» sognepræst i Oddum (ved Skern). Gift
Kirsten Pedersdatter. 1 datter, ukendt.
f. Magdalene Sybille, 1666-1734. Gift Iver Johan Pedersen Bredal,
1666-92, sognepræst i Dover-Venge 1689-92. Ingen børn.
g. Jacob, død 1742 i Assens, kontrollør og konsumptionsforvalter
der. Gift l.g. med Anne Pedersdatter Bredal, søster til
svogeren ovenfor. Gift 2.g. Mette Kirstine From. 8 børn
ialt.
h. Henrich, død før 1692, ugift; var mindreårig 1688.

VIII 111. JOCHUM LAURITSEN BRORSON.
Født 9.maj 1659 i Assum præstegård i Skåne. Student fra
Viborg 1676, cand.theol.1679, kaldet af faderen til at være sog
nepræst i Randlev-Bjerager, kgl. konfirmation herpå 1681, ordi
neret samme år. Provst for Hads herred 1709. Handlede en del med
kaldsrettigheder og tiender o.l. til kirker i Hads herred - ar
vegods fra faderen. Død 1.marts 1719 i Randlev.
Gift 10.okt.1682 med ANNICHE ANCHERSDATTER, VIII 112, født
i Kolding 10.0kt.1657 - holdt bryllup på sin 25 års fødselsdag og død 24.aug.1708 i Randlev. Paa ægteparrets sandstensepitafium
i Randlev kirke gengives et anker som hendes våbenmærke. Se slæg
ten Anchersen s.19 f.
2 sønner og 3 døtre, hvoraf dog kun 1 søn og 2 døtre blev
voksne:
a. Anna Cathrine, 1683-1733, VII 56,
b. Anna Marie, ca. 1685-1740. Gift efter 1711 med Jens Nielsen
Hjersing, 1675-1722, sognepræst i Ørting-Falling fra
1701, magister 1708. 1 datter, død lille.
c. Laurits, 1693-1740, cand.theol.1717, død uden livsarvinger.
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VII 56. ANNA CATHRINE JOCHUMSDATTER BRORSON.
Gift med JACOB NIELSEN STEENSTRUP, VII 55, se s. 15*
Mormor til Johanne Kirstine Brøndsted.

KIRSTINE PEDERSDATTERS ANER.

Kun kendt fra et skifte fra 1693 over en fjern slægtning af
hende. Der nævnes denne række:
XIII 3545 OVE JOHANSEN i Gosmer, gift med
MAREN JENSDATTER, XIII 3546. Deres søn var:
XII 1773 JOHAN OVESEN i Gosmer. Hans søn:
XI
887 JENS JOHANSEN i Svinballe i Hundslund sogn. Hans datter:
X
444 ELSE JENSDATTER, gift med PEDER, X 443, deres datter:
IX 222 KIRSTINE PEDERSDATTER, gift med LAURIDS BRORSON, IX 221,
se s.16 f.
Johanne Kirstine Brøndsteds mormors farmor.

ANCHERSEN.

X 445. SØREN POULSEN,
Født i Kolding 1561. Faderen kendes ikke, moderens navn var
ELSE POULSDATTER, XI 890. Han blev student fra Roskilde 1584 og
drog udenlands 1586. Blev sognepræst i Egtved-Ødsted 1588. I en
ung alder desuden provst, ca. 1594. Død som jubellærer 1640.
"Meget venerabel og retsindig; stiftede meget godt; dræbte en
gang en ulv med en sten, som i mange ar var i præstegården”.Epi
tafium i Egtved kirke.
Gift l.gang 14.Juni 1590 med METTE STEPHANSDATTER, død 1617,
X 446, se s.21. 8 børn. Hendes morbror var forgænger i embedet
og før ham havde hendes morfar været den første præst i Egtved
efter reformationen.
Gift 2. gang med Inger Nielsdatter, død 1656 uden børn.
Af børnene kendes kun:
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a. Poul, 1596-1659. Sognepræst i Hjarup-Vamdrup. Havde muligvis
1 datter, gift med hans eftermand.
b. Ancher, 1608-1682, IX 223.

IX 223. ANCHER SØRENSEN,
Født 21.juni 1608. Student fra Sorø 1627® Magister 1637.
Kaldet med håb om succession til faderens eftermand i Egtved
1633, men før hans død kaldet til sognepræst i Kolding 1635*
Provst her 1661. Døde 16. (eller 26.) nov. 1682.
Gift l.g. 1637 med Maren Nielsdatter Bøgvad, 1618-39, datter
af borgmesteren i Kolding. 1 søn, se nedenfor.
Gift 2.g. 1641 med ANNA JEREMIASDATTER WULFF; IX 224; født
i Kolding 1625, død 1700, begravet 23.april. Hun var datter af
slotsskriver på Koldinghus JEREMIAS WULFF, X 447, og ANNICHE
HERMANSDATTER REINUNCH, X 448. Om disse hendes forældre må der
antagelig kunne findes mere i gamle Kolding-arkiver. Det er ikke
forsøgt. Med Anna Wulff 3 sønner og 9 døtre. Af dem kendes føl
gende:
Af 1. ægteskab:
a. Søren Anchersen (Colding), 1638-90. Sognepræst i Ringkøbing.
Gift der med formandens datter, Maren Hansdatter Kjær;
1 søn og 2 døtre, alle i præstehjem. En sønnesøn var
Ancher Anchersen, en berømt læge i Ribe, gift med Inge
borg Kirstine Fridsch, datter af Mads Pedersen Fridsch,
som døde 1720; han omtales i næste hefte.
Af 2. ægteskab:
b. Ancher, 1644-1701, sognepræst i Kolding efter faderen 1682.
Biskop i Ribe 1693. Dr. theol. Fik med 2 hustruer 8
børn, deraf 5 i præstehjem,
c. Jeremias, 1650-1719; stiftsprovst i Aarhus. Gift med Sidsel
Christensdatter Friis. 4 døtre.
d. Anniche, 1657-1708, VIII 112.
e. Karen, 1661-94; gift med Rasmus Bager, resid. Capellan i Kol
ding; død 1718. 3 sønner. 1 datter.

VIII 112. ANNICHE ANCHERSDATTER.
Gift med JOCHUM LAURITSEN BRORSON, VIII 111, se s.18.
Johanne Kirstine Hattings mormors mor.
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STEPHAN SØRENSEN.
XI 891. STEPHAN SØRENSEN.
Således hed 1590 og 1600 præsten i Veerst og Bække ved Egt
ved. Han blev provst 1594. Dødsåret kendes ikke.
Han var gift med en datter af MADS BUCH i Egtved, XII 1783,
se nedenfor. De havde 8 sønner og 8 døtre, hvoraf følgende ken
des,
a. Mads, efterfulgte faderen, ellers ukendt.
b. Mette, X 446.
c. Christian St. Werst,T 1629, sognepræst i Vorbasse 1594. Børn
nævnes ikke.
d. Søren. Gift med Maren Jensdatter, sognepræst i Jelling 1619.
Dræbt under tortur af de kejserlige for spionage 1629.
X 446. METTE STEPHANSDATTER.
Gift med SØREN POULSEN i Egtved, X 445, se s. 19.
Johanne Kirstine Brøndsteds mormors mors farmor.

MADS BUCH,

XII 1783. MADS BUCH.
Udnævnt til sognepræst i Egtved som den første efter refor
mationen, allerede 1531. Blev provst og døde som jubellærer 1584.
Af hans børn kendes:
a. Niels Madsen Buch, som fulgte sin far i embedet, men døde alle
rede 1588.
b. en søn, som hos Wiberg også kaldes Niels Madsen Buch, sogne
præst i Vejle 1560, død 1584. Gift med Karen Madsdatter.
c. en datter, XI 892, gift med STEPHAN SØRENSEN, XI 891, sogne
præst i Veerst, se ovenfor.
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Linjen af præstehjem fra Mads Buch i Egtved til Amalie
Gabrielle Jürgensen bliver derefter som følger:

Mads Buch, i Egtved, død 1584.
datter, gift Stephan Sørensen i Veerst.
Mette Stephansdatter, gift Søren Poulsen i Egtved.
Ancher Sørensen, i Kolding.
Anniehe Anchersdatter, gift Jochum Brorson i Randlev.
Anna Cathrine Brorson, gift Jacob Steenstrup i Torrild.
Anniche Cathrine Steenstrup, gift Hans Hatting i Hatting.
Johanne Kirstine Hatting, gift Chr, Brøndsted i Horsens.
Gerhard Johs. Brøndsted, i Asminderød.
Sophie Conradine Brøndsted, gift Jürgensen i Hesselager.
Amalie Gabrielle Jürgensen, gift Sofus Høgsbro.
Dersom vi også regner Sofus Høgsbro for gejstlig - han
var dog theologisk kandidat - fortsættes præstelinjen gennem
Sigrid og Adser Østergaard af Knud og gennem Ædele og Hans Kel
strup af mig«, G.Ko
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