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Slægter - og kvindeled
En slægt består - pr. definition - af mænd, 
deres koner og døtre (og ikke andre!). Når 
en slægts sidste mand - og dennes døtre 
dør, ja, så uddør slægten - og det til trods 
for, at slægtens døtre kan have efterladt 
sig efterkommere i hobetal!

Vi kender problematikken fra kongefa
milien: Den ældre olderborgske slægt ud
døde på tronen 1863 med Frederik VII og 
den glückborgske (yngre oldenborgske) 
slægt vil uddø med Margrethe II. Og der
efter vil en helt ny slægt - en fransk - be
stige tronen med den nuværende kronprins 
Frederik som Frederik X, der blot gennem 
kvindeled er efterkommer efter forgænger
ne, glücksborgeme, oldenborgerne - og ef
ter Gorm den Gamle, hvis slægt jo uddøde 
allerede 1042 med Knud den Stores søn 
Hardeknud, men hvis efterkommere trods 
alt stadig beklæder Danmarks trone.

Bl.a. for at understrege denne kendsger
ning er dette hæftes anetavle ikke opstillet 
på den gængse måde: Den såkaldte Kekule 
v. Stradonitz’, hvor probandens - udgangs
personens - forfædre beskrives i følgende 
rækkefølge: Forældre, bedsteforældrene - 
først faderens forældre og så moderens 
forældre, de 4 hold oldeforældre fra far
fars forældre til mormors forældre, de 8 
hold tipoldeforældre osv. - alle nummere
ret fortløbende 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 osv., så
ledes at mændene har lige numre og kvin
derne ulige - og således, at morfar, ane 6, 
er søn af ane 12 og 13.

I dette system beskrives far og søn jo 
med flere - måske mange - siders afstand, 
og man må bladre frem og tilbage i det u- 
endelige, altså i bund og grund et meget u- 
praktisk system.

I stedet for er der til denne anetavle valgt 
et lidet udbredt system, hvor slægterne be
skrives liniært i mandsstammer, slægt for 
slægt, fra de yngste til de ældste generatio
ner. Personemes/aneparrenes biografier

indledes med en talkode, f.eks. 3 (2-4,9). 
Tallet 3 er biografiens (tilfældige) num
mer, mens tallene i parentes henviser til 
den pågældendes bams biografi - 2 - samt 
den pågældendes forældres biografier - 4,9 
- for henholdsvis faderen og moderen (hvis 
biografi dog er behandlet i forbindelse 
med ægtefællens; hvis en stammors her
komst er ukendt, får hun ikke selvstændigt 
nummer). Når en slægt ikke kan følges 
længere tilbage, er ældste generations for
ældre betegnet x,x. Ægteskaber mellem 
beslægtede medfører, at der ved den fælles 
stamfar står to tal før bindestregen inde i 
parentesen, f.eks. 98 (97,107-x,x)

De største fordele ved dette system er 
dels, at slægterne beskrives samlet, og dels 
at der kan indsættes fornuftige overskrifter 
over de enkelte afsnit eller slægter.

Ved alle systemer er der ulemper. En af 
dette systems er, at biografierne først kan 
nummereres efter at indsamlingsfasen er 
afsluttet; finder man pludselig forældrene 
til nr. 10, skal alle de følgende numre æn
dres. - En nødløsning er formen nr. 27a-c.

Det anvendte system er tidligere set be
nyttet 1939 af den norske ingeniør Mogens 
Bugge i værket Våre Forfedre, alle påvise
lige Forfedre av Johanne Andersdatter til 
Asdal, Henrik Henriksen Friis til Holme- 
gaard, Sven Galde til Thom, Jørgen Ør- 
bech Bugge og Anna Johanne Amesen 
(Holst), samt i lidt ændret form af Arne 
Jensen Knudby i 1990 i Tre brødre Knud- 
bys forfædrebog omhandlende deres for
fædre i Danmark, Norge, Sverige og Is
land gennem 1200 år.

De forskellige slægter bindes altså sammen 
af kvinder - derfor tilegnes dette hæfte:

Til Laura!
Til alle Laura’er - store som små!
Til de alle de kvinder,
der blev bindeled mellem slægterne!

AB
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Forord
Der blev tænkt mange tanker, skrevet 
mange bøger og forventet en masse, mens 
vi ventede på "Bryggeren”. Nu, hvor seri
en er afsluttet, og vi føler, vi kender dem 
alle sammen, skrives der stadig artikler i 
aviser og blade, ældre publikationer om 
bryggeren får en renaissance, og mange 
vender og drejer flasken en ekstra gang og 
sender Bindesbøll en venlig tanke for den 
fine HOF-etiket.

Den gamle brygger, Christen, var "fra 
Jylland", og den importerede Laura var fra 
Thisted og et godt parti - i hvert fald, hvis 
det stod til hendes egen opfattelse - for 
"fætter Jacob". - En lang række lokalhisto
rikere og slægtsforskere har ledt forgæves 
efter slægtskab mellem Laura og J.C., 
men fundet andre familiebånd og taget en
ten Christen, Caroline, J.C. eller Laura til 
sig som "en af deres egne". - Man er ikke 
nødvendigvis i familie med Gorm den 
Gamle, men Christens eller Lauras aner 
genfindes i mange anetavler, og det er vel 
i disse tider "li’ så godt, som det blå 
blod".

I forbindelse med alle de førnævnte 
publikationer udsendes dette temahæfte 
som en "påskebryg" fra SLÆGTEN.

Bryggernes anetavle og tilhørende side- el
ler efterslægtslinjer har været genstand for 
megen bevågenhed - med dette hæfte for
søger vi at se på disse brudstykker med 
"slægtsforsker-briller" og sætte dem sam
men til et hele.

Alle efterkommerne efter Carl Jacobsen 
(1842-1914) - og da både han, faderen 
J.C. Jacobsen, 1811-1887, og farfaderen, 
den første brygger Christen Jacobsen, 
1773-1835, var enebørn efter oldefaderen, 
bonden på Nørkær i Dronninglund (nu As- 
aa-Melholt) Sogn Jacob Jensen, 1738- 
1799, - er på forbilledlig vis samlet af 
Hans H. Worsøe i udgivelse nr. 2 på litte
raturlisten.

Vor opgave har derfor været fra mange si
der at samle bidrag til denne anetavle, som 
fortæller om alle forfædrene til Carl Ja
cobsen, både på faderen J.C. Jacobsen og 
moderen Laura C. Holsts side så langt til
bage, som det har været praktisk muligt. 
Slægtsforskning behøver ikke blot at være 
et spørgsmål om at "hige og søge" i gamle 
arkivalier på landets mange arkiver. Det 
kan - som i dette tilfælde - også være et 
spørgsmål om at "hige og søge" i bøgerne 
på vore biblioteker, og der finde gode, til
forladelige oplysninger, som så kan kon- 
trolleres/suppleres med undersøgelser i ar
kivalierne. - Som det ses af kildeme/litte- 
raturlisten til dette hæfte, skorter det ikke 
på bøger, der kan hentes oplysninger i og 
dermed forskes videre fra.

Med hæftet håber vi at kunne udvide 
kendskabet til bryggernes slægt og bl.a. 
med side- eller efterslægtslinjerne hjælpe 
interesserede til at "komme i familie med 
bryggerne". - Men vi håber også at kunne 
inspirere bl.a. slægtsforskere til at inddra
ge bibliotekernes store bogbestand i deres 
forskning.

Alle, der har arbejdet med anetavler, ved, 
at helt færdig bliver man aldrig; der er al
tid "spor", som burde forfølges, og som 
måske kunne kaste lys over endnu flere 
slægtssammenhænge. - Jo længere tilbage, 
jo flere aner pr. generation og u-udnyttede 
"spor"! - Alle ideer til yderligere undersø
gelser medtages med tak.

Tak til alle, der undervejs har bidraget 
med oplysninger, både til selve anetavlen 
for Carl Jacobsen og til de tilknyttede ef
terslægtslinjer - Bryggernes slægtninge.

BØ
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Nummer 2

VED TH. HAUCH-FAUSBØLL

Februar 1914 8. Aargang

Artiklen "Brygger Carl Jacobsen’s Forfædre og Slægt1' 
og dens forfatter
Den blev trykt første gang i Genealogisk 
Tidsskrift, udgivet af Dansk Genealogisk 
Institut, 1914, nr. 2, 8. årgang, og er 
grundlaget for dette temahæfte. Anetavlen 
s. 8, efterslægtstavlen s. 15 og silhuetten 
s. 18 gengives efter artiklen. - Af hensyn 
til nutidens læsere er artiklens retskrivning 
ændret til nutidens, ligesom mindre tekst
ændringer har været nødvendige. Enkelte 
rettelser og tilføjelser er indføjet i [skarp 
parentes].

Genealogisk Tidsskrift med artiklen Bryg
ger Carl Jacobsen \  Forfædre og Slægt fra 
1914 har således en central placering i det
te hæfte. - Om de nære familiemæssige 
sammenhænge, personerne og livet bag 
navnene lader vi nemlig genealogen Theo
dor Hauch-Fausbøll (1879-1948) fortælle. 
Genealogisk Tidsskrift var hans eget værk 
blandt mange andre, han havde med at gø
re.

Den personalhistoriske interesse, der 
blev grundlagt hos ham allerede i drenge
årene, fik overordentlig stor betydning for

ham. Han udgav Personalhistoriske Sam
linger (senere G.T.), 1900-1914 med til
lægget Slægthaandbogen, interesserede sig 
meget for adelsgenealogien og borgerska
bets genealogi, og med jævne mellemrum 
udgav han større eller mindre publikatio
ner om sammenhænge derfra, slægtsover
sigter, artikler eller egentlige bøger, hvor
ved mange mennesker kunne stifte be
kendtskab med hans forskning. 1927 ind
valgtes han i bestyrelsen for Samfundet for 
dansk genealogi og Personalhistorie, og 
hans nekrolog i dette tidsskrift, skrevet af 
Albert Fabritius, betegner Hauch-Fausbøll 
som Lengnicks Arvtager - det er paa den 
borgerlige, nærmere bestemt, patriciske 
Genealogis Omraade, at hans Hovedind
sats ligger, og dansk Slægtsforskning er 
ham paa dette Felt megen Tak skyldig for 
fortrinlige Undersøgelser og nøjagtige Re
degørelser.

Kilde: Personalhistorisk Tidsskrift 12-3, 
1948 - nekrolog over genealogen Theodor 
Hauch-Fausbøll, 1879-1948.

BØ
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Gaardfæster af Nørkjær, Dron
ninglund Sogn, Jacob Jensen 
(1738—99),

g. m.

Gertrud Clemensdatter (1733-95).

Silkevæversvend i Kjøbenhavn 
Søren Jensen Schelbeck (1746— 
1820),

g. m.

Birthe Maria Conradsen Bremer 
(1755— 1812).

Parykmager i Thisted Albrecht 
Christopher Holst (1733— 1807), 

g- m.

Anne Marie Seebye (f. 1735).

Frants Vogelius Steenstrup til 
Nandrup (1746— 1810),

g. m.

Kirstine (Stine) Marie Ballebye 
(1749— 1805).

Jens Sørensen af Gaarden Vorsaakrog i Al
bæk Sogn (1696— 1741),

g- m.
Sofie Poulsdatter (1715—75).

Smed i Melholt i Dronninglund Sogn Clemen 
Larsen (c; 1680— 1755),

g. m.
Ane Lauridsdatter.

Vognmandskusk i Fiolstræde Jens Nielsen 
(c. 1703—53),

g- m.
Maren Andersdatter.

5

7

10

15

25

Formand for Favnsætterne, tidligere Øltapper 2*7 
i Kjøbenhavn Andreas Conradsen fra Jylland,

g- m.
Birthe Larsdatter ( f  1774).

Parykmager i Aalborg Bertel Pedersen 
Holst (c. 1691 — 1752),

g. m.
Anna Marie Helman (c. 1697— 1750).

27

32

Garver i Thisted Jesper Sørensen Seebye, 44 
g- m-

Kristine Andersdatter Kjeldgaard.

Sognepræst til Sjørring og Torsted Johannes 
Vogelius Steenstrup (1706—74),

g. m.
Helene Cathrine Søl to ft (1716— 1800).

67

86

Niels Sørenssøn Ballebye til Strandbygaard, |20 
(c. 1716—67),

g- rn.
Mette Olufsdatter Dahl (c. 1724—91). 127

Anetavlen fra 1914. Til højre tilføjet de numre, ældste generation betegnes med s. 24 ff.
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Brygger Carl Jacobsen’s Forfædre og Slægt
Ved Th. Hauch-Fausbøll

Som vi har set af foranstående anetavle må 
den overvejende del af brygger Carl Ja
cobsens forfædre søges i den danske bon
de- og borgerstand, kun én eneste af de 16 
familier, anetavlen omfatter, nemlig Hil
man eller Helman, hvis navn, brygger Ja
cobsen jo i øvrigt bar ved opkaldelse efter 
sin morfar, lader os skimte muligheden af 
tilgang fra udlandet [nemlig fra Norge, se 
herom under nr. 32 ff.], men denne ligger 
i hvert fald så langt tilbage i tiden, at dens 
indflydelse på anernes nationale karakter 
må siges at være betydningsløs.

I over 200 år har alle forfædrene været 
danske, og at brygger Jacobsen i høj grad 
har været præget af sin slægts oprindelse, 
lader sig ikke betvivle. Han var det i sit 
ydre, denne store, stovte skikkelse med 
den sunde ansigtsfarve og havde endnu, li
gesom farfaderen, der også skildres som 
en høj mand med et kraftigt rødt ansigt, 
bevaret træk af landlivets sundhed. Hans 
indre var gennemtrængt af en varm fædre
landskærlighed, der kunne bruse op, hvor 
han mente den nationale ære trådtes for 
nær, og han havde et storstilet borgersind, 
der gjorde ham til sin bys bedste borger. 
Med rund hånd strøede han sine gaver ud 
og smykkede den by, hvor hans forfædre 
havde boet som stille, agtværdige småbor
gere, ved et tilfælde netop benyttede de to 
kirker, Frue og Nikolaj, på deres højtids
dage, som deres ætling 100 år senere øn
skede at pryde med tårne.

I sit store mindeskrift om J.C. Jacob
sen, udgivet af Carlsbergfondet på hun
dredårsdagen for hans fødsel, har profes
sor C. Nyrop [kilde 25] givet en række in
teressante oplysninger om Jacobsens fæd
rene slægt, som jeg i det følgende med 
forfatterens tilladelse skal benytte. Jeg skal 
dertil knytte nogle oplysninger, jeg har 
samlet om de andre forfædre, navnlig de 
københavnske, hvor jeg har haft lettest ad

gang til at benytte kilderne.

Fæstebonde under Gettrup Gods
I Vorsaakrog, en gård i Albæk Sogn, et 
par mil syd for Sæby, levede for snart [nu: 
over] 200 år siden Jacobsens tipoldefar, en 
Vendsyssel-bonde Jens Sørensen [nr. 5].

Vi kan af aldersangivelsen ved hans død 
22. maj 1741 regne ud, at han må være 
født omtrent 1696, men i øvrigt ved vi kun 
om ham, at han blev gift med den 19 år 
yngre Sofie Poulsdatter [nr. 7] og i dette 
ægteskab fik en søn, Jacob Jensen [nr. 4] 
(født 11. januar 1738), der altså kun var 
godt 3 år gammel, da hans far døde. Mo
deren var jo endnu en ganske ung kone, da 
hun mistede sin mand, og selv uden dette 
havde hun sikkert fulgt tidens skik og sna
rest muligt indgået et nyt ægteskab.

Hun fandt en ny mand i Jesper Chri
stensen på Lyngsaagaard i samme sogn, og 
på denne gård fik Jacob Jensen da sin op
dragelse. Han blev oplært ved landbruget 
og blev hjemme på gården hos sin stedfar, 
indtil han 16. november 1766 holdt bryllup 
[uvist hvor - oplysningen er ikke verificer
bar] med Gjertrud Clemensdatter [nr. 9], 
en ung kone fra nabosognet Dronninglund. 
Jacob Jensen var da 28 år, enken 33, og 
hun havde efter sin første mand, Christen 
Asgersens død beholdt Nørkær, der var en 
fæstegård under Gettrup Gods [oplysnin
gen om Gjertruds 1. mand er ligeledes u- 
verificerbar, men hendes 1. mand var i al 
fald ikke Christen Asgersen!]. Når hun nu 
valgte en 5 år yngre mand fra nabosognet 
til brudgom, tør vi måske deri se et vid
nesbyrd om, at Jacob Jensen har været 
dygtig til sit arbejde.

Da han var død 28. januar 1799, benyt
tede præsten [kilden hertil kendes ikke] 
som tekst for sin begravelsestale bibelorde
ne "Jeg haver med al god samvittighed 
vandret for Gud indtil denne dag." Han
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havde idelig læst og gransket Guds ord og 
må have været et dybt religiøst gemyt. 
Hans hustru var død 4 år forud 7. juli 
1795 og blev begravet 12. juli, 62 år 11 
mdr. 5 dage gammel, men trods denne mi
nutiøse opgørelse findes hun ikke blandt de 
fødte i 1732. Derimod havde Clemen Lar
sen af Melholt [nr. 10] og hans kone Ane 
Lauridsdatter [nr. 15, rettere Levisdatter] 
langfredag 1733 en datter Gjertrud til då
ben, og at dette er vor Gjertrud Clemens- 
datter, tør vi ikke tvivle om. Hun er må
ske allerede i en tidlig alder blevet gjort et 
år ældre, end hun var, thi da hun blev 
konfirmeret 13. april 1749, omtales hun 
som 17 år gammel.

Clemen Larsen kaldes ved et ældre barns 
dåb Clemen Smed og har vel altså drevet 
dette hæderlige håndværk. Han begravedes 
75 år gammel 6. april 1755. Hvornår de 
har indgået ægteskab, kan man ikke kon
statere, da Dronninglund kirkebog ikke har 
vielsestilførsler før 1749, ligesom den også 
på flere andre punkter svigter os. Således 
mangler vielser og begravelser fra om
kring 1758-75, og hverken Gjertrud Cle- 
mensdatters første mands død eller hendes 
andet ægteskab har derfor kunnet verifice
res efter kirkebogen.

Barndomshjemmet Nørkær
Det her gengivne billede [tegnet efter et 
fotografi fra ca. 1910] viser naturligvis ik
ke Nørkær som den var, da Jacob Jensen 
og Gjertrud Clemensdatter levede der, 
men det giver dog et vist indtryk af går
dens størrelse. Den ligger på den østlige 
side af landevejen mellem Øster Melholt 
og Geraa og havde, da den i 1799 gik over 
fra fæste- til selvejendom, et tilliggende af 
2 tdr. hartkorn ager og eng og 2 skpr. 2 
fjk. øde mølleskyld.

På denne gård voksede Christen Jacob
sen, født 15. marts 1773, op som eneste 
barn. Han havde haft en lille søster [rette

re ældre], men hun var død spæd, og må
ske har hans ensomme stilling bevirket, at 
forældrene har lagt for meget af arbejdet 
på gården over på hans unge skuldre og 
derved givet ham afsmag for landbruget, 
eller også har eventyrlysten kriblet i den 
unge velbegavede mand. Han ville ud i 
verden og prøve sine kræfter. Så længe fa
deren levede, var han "gammelmandssøn" 
og som sådan fri for militærtjeneste, nu 
var forældrene døde, han stod ene i ver
den, og der var intet, der mere hindrede 
ham i at søge sin lykke andetsteds.
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Til Kongens Bryghus
Med pas fra lægdsmanden af 8. september 
1800 og med et godt vidnesbyrd fra stedets 
sognepræst, der udtalte, at han havde nydt 
en god kristelig opdragelse og blandt sine 
jævnaldrende udmærket sig i Guds kund
skab og oplysning, drog Christen Jacobsen 
til København. Fra april til november 1801 
træffer vi ham som arbejdskarl på Kon
gens Bryghus, og hans liv blev virkelig 
noget af et eventyr, thi i denne virksom
hed, hvor han begyndte som den ringeste 
arbejder, skulle han senere komme til at 
herske som direktør. Han var dog ikke no
gen lykkeper, der kom sovende til sin lyk
ke, han skabte den selv ved sit arbejde og 
sin energi.

Allerede hans første skudsmål fra Kon
gens Bryghus lyder på, at han har tjent tro 
og skikkelig, og endnu som 50-årig borger 
i staden overværede han de naturvidenska
belige professorers forelæsninger, når han 
mente, de kunne bringe ham noget nyt, 
der kunne være ham til gavn i hans virk
somhed som brygger. En sådan arbejds- 
somhed og kundskabstrang skulle nok bæ
re gode frugter, og han havde da heller ik
ke været mange år i København, før han 
fra arbejdskarl var blevet til bryggersvend 
og havde tilegnet sin den viden, der udfor- 
dredes til selv at drive et bryggeri.

Christen og Caroline Frederikke 
Imidlertid havde han fattet kærlighed til en 
ung københavnsk pige, Caroline Frederik
ke Scheibeck, der den gang var i begyn
delsen af 20’rne, 14 år yngre end han 
selv. De blev viet i hjemmet 24. oktober 
1810, og Jacobsen lejede nu en brygger
gård i Brolæggerstræde [matrjnr. 74 (nu 
[gade]nr. 9) af kommandørkaptajn og ge
neraladjudant Niels Sehested af Gylden- 
feldts enke. Det er den store gård, der lig
ger på højre hånd på hjørnet af Brolægger
stræde og Knabrostræde, når man kommer 
fra Nytorv, og lige overfor på den mod
satte side af Knabrostræde, i [matrjnr. 75

(nu [gade]nr. 9) fik det unge ægtepar deres 
første hjem indtil 1815, da de flyttede to 
huse længere ned i gaden til Knabrostræde 
[matrjnr. 115 (nu [gade]nr. 13).

Den sidste ejendom stødte bag om nu
værende nr. 9 og 11 i Knabrostræde [ikke 
helt korrekt, se kortskitsen] op til gården 
[gade]nr. 5 (dengang [matrjnr. 76) i Bro
læggerstræde, og disse to gårde [nemlig 
matr.nr. 76 og 115 med Knabrostræde ga- 
denr. 11 og 13 samt Brolæggerstræde ga- 
denr. 5], der til sammen dannede et ret 
stort kompleks, købte Jacobsen ved aukti
on i februar 1826; for nr. 5 i Brolægger
stræde måtte han betale 23.240 rdl. og for 
nr. 13 i Knabrostræde 9.555 rdl. Kort ef
ter, nemlig 10. juni 1826, tog han borger
skab som virkelig brygger, som lejebryg
ger havde han haft borgerskab siden 1817.

Udsnit a f kort over Snarens Kvarter 1886 
med ejendommene i Brolæggerstræde og Kna
brostræde.
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I ægteskabet fødtes kun den ene søn, Jacob 
Christian Jacobsen 2. september 1811. - 
Christen Jacobsen var begyndt med de ba
re næver, men i løbet af få år gik han 
frem til solid velstand, og samtidig med 
ham arbejdede også en svoger af ham sig 
op. Hermed skal jeg gå over til at omtale 
hans hustrus slægt lidt nøjere.

Familien Schelbeck
Navnets stavemåde, om hvilket der i øvrigt 
indenfor familien har hersket nogen uenig
hed, thi 1812 skriver Søren Schelbeck [nr. 
24] sig Schelbech samtidig med, at hans 
søn Carl skriver sig Schelbeck, kunne tyde 
på tysk oprindelse, og det er i virkelighe
den også præsten ved Petri Kirke, der har 
slået det fast. Vi træffer det første gang i 
Petri Kirkes vielsesprotokol 1767 ved Pe
der Schelbecks bryllup, og ved hans børns 
dåb i de følgende år blev det videre fæst
net, således at det var naturligt, at det ved 
den yngre broder Sørens giftermål i 1781 
og ved hans børns påfølgende dåbshandlin
ger allerede var blevet et fast slægtsnavn. 
De tyske præster var ikke vant til de dan
ske sen-navne og søgte derfor at erstatte 
dem med rigtige slægtsnavne, således fik 
også Søren Schelbecks hustru navnet Bre
mer, som ellers ikke vides at være brugt i 
hendes slægt, og ved hendes død kaldes 
hun da også ret og slet Conradsen i skifte
protokollen.

I øvrigt var Schelbeck-navnet sikkert af 
dansk oprindelse, thi rent ud i luften har 
præsten naturligvis ikke grebet det, det må 
antages at have været vognmandskusk Jens 
Nielssøns kendingsnavn, og han har vel i- 
gen haft det fra sin hjemstavn, en af de 
sjællandske gårde eller huse af navnet 
Skelbæk, eller muligt var han kommet helt 
ovre fra Skelbæk ved Holstebro eller fra 
Skelbæk ved Assens.

Vognmandskusk Jens Nielssøn 
Vi træffer Jens Nielssøn [nr. 25] første 
gang nævnt i Frue Kirke ved sin vielse

1739. Han var da "ungkarl", og hans hu
stru var "pige". Hun boede hos murer
svend Jørgen Larssøn i Fiolstræde, der 
måske har været hendes slægtning. Præ
sten fik 1 rdl. i offer, hvilket var det al
mindelige ved småborgeres vielse. Famili
en boede stadig de følgende år i Store 
Fiolstræde og bragte regelmæssigt hvert 
andet år et barn til dåben i Frue Kirke, 
sidste gang i 1754, men da var Maren An- 
dersdatter enke, idet hun et par måneder 
før den yngste søns dåb havde mistet sin 
mand.

Han blev kun 50 år gammel og nævnes 
i disse år snart som vognmandskusk og 
snart som vognmandskarl. Han har vist 
nok stået i tjeneste hos en vognmand Ba
ger, idet denne familie stadig forekommer 
blandt fadderne ved hans børns dåb, men 
da der var hele tre vognmænd af dette 
navn, Peder Nielssøn Bager i Larsbjøm- 
stræde, Niels Pederssøn Bager og Hans 
Nielssøn Bager, begge i Studiestræde, kan 
vi ikke afgøre, hos hvem af dem det var. 
At han har stået i et godt forhold til sin 
husbond, må vi slutte af, at disse familier 
stadig optræder ved hans børns dåb.

Det må have været svært for Jens Niels
søns enke at slå sig igennem, da hun plud
selig mistede sin forsørger. Ingen af bør
nene var endnu konfirmerede, og hun ven
tede det sidste barns fødsel, men måske 
har hun haft formående venner, der har 
hjulpet hende over den første trange tid, 
indtil børnene kunne komme i lære. Da al
le de tre ældste sønner blev sat i silkevæ
verlære, er det sandsynligt, at deres mor 
har haft nogen støtte eller forbindelse i 
dette håndværk.

At en søster [Johanne] derefter blev gift 
[1781] med en silkevæversvend af brødre
nes omgang var jo kun naturligt. Denne, 
der hed Johannes Leth, skrev en særdeles 
smuk og kraftig hånd, hvad der i forbin
delse med hans navn kan tyde på, at han 
var kommet af "godtfolk". Ved vielsen si
ges han i Frue kirkebog at være "ung
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karl". - Familien [Leth] flyttede ind i A- 
delgade [matrjnr. 268 (nu [gade]nr. 91), 
og der fødtes kun 3 døtre i ægteskabet, 
hvoraf den ene straks døde. Hans hustru 
var allerede en ældre pige, da hun blev 
gift, 33 år, og har vistnok ikke været sær
lig stærk; hun blev kun 44 år og døde af 
tæring. Boet blev udlagt manden til begra- 
velsesomkostningeme. Knapt et års tid ef
ter giftede Leth sig på ny, denne gang blev 
han viet i Nicolai Kirke, og dermed er han 
nok gledet ud af den nærmere forbindelse 
med familien Schelbeck.

De tre silkevæversvende - heriblandt 
Carls oldefar
Af familien kan vi i øvrigt kun følge de tre 
silkevæversvende, og om den mellemste af 
dem, Niels, ved vi kun, at han forekom
mer som fadder ved brordatterens dåb i 
1770.

Den ældste bror, Peter, boede i Fiol
stræde. Hans tre børn døde alle ganske 
små af "slag", hvilket formodentlig skal 
forstås som krampeslag. Hvornår hans hu
stru er død, ved vi ikke, men det er dog 
vistnok sket før 1803, da Peter Schelbeck 
måtte ty til fattigvæsenets hjælp for at kla
re sig. Den sidste tid, han levede, boede 
han hos spisemester Jacobsens enke på Op
fostringshuset i Store Kongensgade, og da 
han ikke efterlod afkom, fik hun de få ef
fekter, der var efter ham, i alt vurderet til 
10 rdl. og 1 mk. udlagt til begravelsesom- 
kostningeme.

Den tredje bror, Søren [nr. 24], var 
brygger Carl Jacobsens oldefar. Han boede 
ved sit bryllup, der ligesom børnenes dåb 
som omtalt fandt sted i Petri Kirke, i Fiol
stræde [matrjnr. 190, nu [gade]nr. 32. 
Ved brylluppet var hans bror, Peter Jensen 
Schelbeck, forlover. Han var da 35 og 
bruden 26 år. I ægteskabet fødtes 7 børn, 
af hvilke brygger Christen Jacobsens hu
stru var den mellemste, to brødre og en 
søster var ældre og 3 søstre yngre. Af de 
yngre søstre døde den ene før moderen,

medens de to andre på dette tidspunkt end
nu var ugifte.

En af dem [Catharina Charlotte] må 
kort efter være blevet gift ude på landet 
med en mand ved navn Johannsen, thi hos 
dem opholdt brygger Jacobsens hustru sig 
på besøg i sommeren 1815, som det kan 
ses af et brev fra ham, offentliggjort i fak
simile i det omtalte mindeskrift om J.C. 
Jacobsen [gengives efter denne artikel]. 
Den ældre søster var 20 år gammel blevet 
gift med smed ved Holmen, Jens Ander
sen. Den ældste af brødrene, Christian, 
blev kun 26 år gammel. Han boede ved 
sin død i Borgergade [matrjnr. 164 (nu 
[gade] nr. 81) og efterlod sin hustru frugt
sommelig og med et 2 års barn på skødet.

Carl Schelbeck - bror til Carl Jacobsens 
farmor
Den næstældste af brødrene, Carl Schel
beck, er den, der synes at have stået fami
lien Jacobsen nærmest. Det er den bror, 
som jeg ovenfor har omtalt, gik frem i 
velstand samtidig med Jacobsen. Da han 
både ved broderens død 1808 og ved mo
derens død 1812, altså 4 år efter, at han 
har taget borgerskab som te- og porcelæns
handler, endnu kaldes stenhugger, må han 
ligesom sin ældre bror være blevet uddan
net i dette håndværk. Det er dog nok ved 
butikshandlen, han har tjent sine penge.

I det nævnte brev skriver Jacobsen til 
sin hustru, der på denne rejse var ledsaget 
af sin bror, Carl, at han har besøgt sidst
nævntes hustru og tilføjer "alting er vel, 
en temmelig stærk søgning", hvilket tyder 
på, at det er gået godt med forretningen. 
1820 kunne han købe gården [matrjnr. 17 
(nu [gade]nr. 26) i Gothersgade af mægler 
Hans Jørgen Herløw. Omtrent samtidig 
hermed var han også steget i ydre anseel
se, idet han var blevet løjtnant i det bor
gerlige artilleri. Han blev kun 41 år gam
mel, og hans hustru døde 5 år senere. I 
deres ægteskab var der kun 1 søn, ved 
hvis dåb i Petri Kirke brygger Christen Ja
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cobsen havde stået fadder, han arvede nu 
efter sin forældre 7.594 rdl. 1 mk. og 6 
sk. i rede sølv og 1.312 rdl. i sedler og 
tegn. - Efter et avertissement i moderens 
dødsbo ses han at være blevet anbragt ved 
landbruget.

Skiftet efter Søren Schelbecks hustru
Søren Schelbeck og hans kone havde set 
deres børn komme i vej, men de var dog 
døde, forinden pengene rigtig havde be
gyndt at samle sig på kistebunden. Da hun
1 1812 døde af "Nervefeber", boede fami
lien til leje i Adelgade [matr.jnr. 264, nu 
[gadejnr. 91, lige ved Sølvgade, og noget 
rigt bo var der ikke, men de fleste af bør
nene havde jo også allerede forladt hjem
met, og hver havde vel nok fået sit med.

I alt blev boet vurderet til 39 rdl. 2 
mk., nemlig: 1 spejl og 3 fag gardiner til
2 rdl., 1 Nürnberger ur og 11 papirstyk
ker, det vil sige skilderier til 2 rdl., 1 
gammel fyrre dragkiste 4 rdl. og 4 mk., 
noget gammelt tetøj 4 mk., 1 bord og 5 
stole 4 rdl., 2 borde og 1 træstol 2 rdl., 1 
fag gardiner 2 mk., 1 himmelseng med 
"kortis" omhæng og tæppe 4 rdl., 3 dyner, 
2 puder og 1 par lagen 5 rdl., 1 tekedel, 1 
messingkedel, 1 tinfad og 1 økse 4 rdl., 
1 tinstage og 1 ildtang 4 mk. - Meget 
strengt til værks er vurderingsmændene 
heller ikke gået, da gangklæder slet ikke 
nævnes, men enkemanden erklærede også, 
at hans hustrus begravelse havde kostet 98 
rdl., som sønnen Carl havde lagt ud, og at 
boet hæftede for indeværende halvårsleje 
med 28 rdl., så man har straks været klar 
over, at der intet blev at arve.

6^2 år senere fik den gamle Søren, 12. 
august 1818, plads i Vartov, hvorfra han 
vel let, trods sine 70 år, har kunnet aflæg
ge et lille besøg i ny og næ hos bryggerens 
i Knabrostræde. - Han fik de kgl. kommit
teredes seng nr. 1, måske har sønnen Carl 
været virksom for at skaffe ham pladsen; 
bestemt kan intet siges herom, da der in
gen ansøgning eller indstilling er bevaret.

Han har kun haft det nødvendigste med sig 
derind vel vidende, at hvad han førte med 
sig, var tabt for hans efterkommere, thi 
det tilfaldt ved hans død stiftelsen. - Hele 
møblementet bestod af et bord, en stol og 
en kiste foruden den seng, der hørte til 
værelset, og hvori han havde et par lage
ner, en overdyne, to underdyner og tre ho
vedpuder. Hans garderobe omfattede to 
brune frakker med veste, tre par sorte 
bukser og en sort vest, en brystdug, tre 
skjorter, tre par strømper, en hat og et par 
sko. Et bundt "adskilligt" kan vi vist nok 
lade være ude af betragtning, da det næppe 
har indeholdt værdigenstande.

Den gamle hæderlige håndværker, der 
her havde fundet et alderdomshjem, har 
sikkert ikke drømt om, at det barnebarn, 
der sad på hans knæ, engang få skridt fra 
hans bolig skulle rejse videnskaberne et 
palæ og hans barnebarns barn kunsten et 
tempel. Det havde været et større og skøn
nere eventyr om, hvad mænds driftighed, 
fædrelandssind og kunstbegejstring kunne 
skabe end selv den mest spændende trold
tøjs-fortælling, men om det havde fore
kommet barnebarnet mere sandsynligt, er 
jo et andet spørgsmål.

Oldemor, Birthe Maries familie
Søren Schelbecks kone, Birthe Marie [nr. 
26], var også udgået fra et københavnsk 
småborgerhjem. Som jeg ovenfor har om
talt, tillægger den tyske præst ved Petri 
Kirke hende slægtsnavnet Bremer, men 
hendes fader bruger det aldrig, han kaldes 
regelmæssigt Conradsen, en enkelt gang 
Conradt. Bremer har vel været et ken
dingsnavn, og måske har hans fader båret 
navnet Conrad Bremer, hvad der atter kan 
tyde på en germansk oprindelse, men 
brygger Jacobsens tipoldefar, Anders Con
radsen [nr. 27], var i hvert fald en god 
dansk mand, thi han var født i Jylland ved 
det år 1713.

Da han ikke ses at have haft bryllup i 
København, og hans hustrus navn, Birthe
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Larsdatter [nr. 27], også nok kan tyde på 
landlig oprindelse, er han vist nok først 
som moden mand kommet til byen. Han 
var da også 32 år, da han den 6. septem
ber 1745 fik borgerskab som øltapper i 
København og må da mindst have været 
gift et års tid, thi den 17. marts samme år 
havde han haft sit første barn i kirke. Ved 
den lejlighed kaldes han "Anders Conrad- 
sen i Mad. Kroils kælder", og vi ser der
af, at han har gennemgået samme udvik
ling som adskillige værtshusholdere i vore 
dage, der først er begyndt som bestyrere 
af en andens bevilling, inden de bliver 
selvstændige.

Anders Conradsen drev sin forretning 
først i en kælder i Helliggeiststræde, sene
re i en kælder i Kompagnistræde, men da 
der op til den tid i København med dens 
ca. 80.000 indbyggere efter en udtalelse af 
Kommercekollegiet, der vel nok er en del 
overdrevet, skal have været 1.000 øltappe
re, kan der ikke have været megen forret
ning for den enkelte, selvom der på den 
tid i København fandtes betydelig mere 
drikfældighed end nu, og det var derfor 
ikke til at undres over, at Anders Conrad
sen søgte sig en solidere og roligere be
skæftigelse.

1761 træffer vi ham som favnsætter ved 
Nyhavn. København fik dengang hovedsa
gelig sin brændetilførsel med skippere, der 
lagde til ved Nyhavn. Brændet opstabledes 
og opmåltes i rammer af 3 alens højde og 
3 alens bredde af de af magistraten beskik
kede edsvorne favnsættere, og det var ved 
en forordning 1726 blevet forbudt andre 
end disse at lade sig bruge som håndlange
re i Nyhavn ved brændets udlosning, idet 
der hidtil herved var foregået mange uor
dener ved tyverier af nogle stykker af hver 
favn.

Blandt disse favnsættere fik Anders 
Conradsen altså plads, og da han ved sin 
død var deres formand, ser vi heri et bevis 
på, at han har været en solid, pålidelig og 
stræbsom mand. I årenes løb var der født

ham 1 søn og 8 piger, den ældste datter 
Karen døbtes 17. marts 1745, derefter føl
ger sønnen Conrad, der døbtes 29. decem
ber 1746, men han må være død som 
barn, da han hverken nævnes i et skatte
mandtal fra 1762 eller ved skiftet efter 
moderen i 1774, 14. september 1748 fød
tes datteren Abel Catrine, 6. marts 1751 
datteren Charlotte, 12. januar 1753 datte
ren Sophia, 8. april 1755 Birte Maria [nr. 
26], brygger Carl Jacobsens oldemoder, 
26. december 1757 datteren Anna Cathari
ne, 27. august 1761 datteren Alhed Maria 
og endelig døbtes det yngste pigebarn In
ger Maria 5. maj 1765. Ligesom hendes 
foregående søster og de 4 ældste søskende 
fandt hendes dåb sted i Nicolai Kirke, 
hvorimod de tre mellemste var døbt i Hel
ligåndskirken. 1762 boede familien i kæl
deren i det nuværende [gade]nr. 21 i Ny
havn, i de senere år derimod nogle huse 
længere ned i gaden i det nuværende [ga
de] nr. 39.

Her døde både Conradsen og hans hu
stru af "tærende syge"; han blev begravet 
19. januar 1773 og hun 3 dage efter sin 
død 2. februar 1774, begge på Assistens 
Kirkegård fra Nicolai Kirke. Medens han 
blev 60 år gammel, var Birthe Larsdatter 
kun 54.

Det Conradsenske hjem i Nyhavn
Hvorledes der har set ud i det Conradsen
ske hjem i Nyhavn, kan vi danne os et be
greb om ved hjælp af registreringen efter 
Conradsens enke i 1774. Lejligheden be
stod af 3 værelser, køkken, et lille kam
mer og loftsrum. I stuen til gaden, der ser 
ud til både at have tjent som stadsstue, spi
sestue og soveværelse, fandtes et spejl i 
sort ramme (3 mk.), et bord på fod (1 mk. 
8 sk.), et slagbord (1 mk. 8 sk.), 6 træsto
le (3 mk.), en himmelseng med gammelt 
grønt raskes omhæng (1 rdl.), hvori der 
var 3 dyner (3 rdl.), 3 puder (3 mk.) og et 
par lagener, en standseng, det vil sige en 
almindelig fritstående træseng på fire stol
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per, der som regel ikke ragede op over en
destykkerne, den vurderedes til 1 mk. og 
8 sk., deri var der 3 gamle dyner (3 rdl.), 
2 puder (2 mk.) og et par lagener, senge
tøj vurderedes højt i forhold til det øvrige 
bohave.

Endvidere stod der en kistebænk (1 mk. 
8 sk.), hvorover formentlig har været an
bragt et stort skilderi og en tabulet, det vil 
sige et lille møbel, der var indrettet med 
hylder til at sætte porcelæn og andet på til
sammen vurderet til 1 mk. og 8 sk. - End
videre fandtes en grønmålet skænk (3 
mk.); i og på skænken var anbragt 9 for
skellige flasker og 8 glas (4 mk.), 2 kob
ber tragter og en tin tepotte (3 mk.) og no
get "søndrig" (skåret) porcelæn (8 sk.).

I mellemstuen stod der kun en gammel 
standseng (1 mk.), der indeholdt 3 forskel
lige gamle dyner (3 rdl.) og et lagen, den
ne stue har altså udelukkende været benyt
tet til soveværelse for et par af døtrene.

I den øverste stue stod en gammel drag
kiste (1 rdl. 2 mk.), en stor kiste forseglet, 
hvilket vel betyder, at den har været tilluk
ket (1 rdl.), en mindre do (1 rdl.), på 
væggen var anbragt et hængeskab og tabu
let (2 mk.) og på gulvet stod et langt 
skænkebord (2 mk.). Derefter blev døren 
for et lidet kammer med rettens segl forsy
net.

I køkkenet fandtes 2 tinfade (4 mk.), et 
par tinstager (3 mk.), en stor kobber teke- 
del (1 rdl.), 1 mindre kobber tekedel (1 
mk. 8 sk.), 2 jerngryder (1 rdl.), 1 jern
pande, en rist, en træfod og en håndøkse 
(1 mk. 8 sk.), en balje, en spand, et dej
trug og et hakkebræt (2 mk.).

På loftet fandtes to gamle standsenge (1 
mk. 8 sk.), der vel er havnet der efter, at 
de ældste børn har forladt hjemmet, en 
skæppe (4 mk.), en halvskæppe (2 mk.), 
to sold og et skabilkenhoved (en træblok i 
form af et hoved, hvorpå damerne arran
gerede deres hovedpynt), tilsammen (1 
mk.), 3 fyrrekasser (2 mk.), en spinderok 
og noget jemskrammel (2 mk.), noget for

skelligt træskrammel (1 mk.).
Hvad der herefter følger, kan ikke anta

ges at have været på loftet, men må være 
hentet frem af kister og skabe og måske 
fra det lille kammer, hvis dør retten havde 
forseglet uden straks at undersøge dets 
indhold. Der var først 6 tintallerkner å 12 
sk. (4 mk. 8 sk.), endvidere 6 røde sten
krus med tinlåg (1 rdl.), 6 do. med do. (1 
rdl.), 3 blå do. med do. (2 mk.), 6 hvide 
engelske stentallerkener (3 mk.), en hvid 
klædes kjole og en do. vest og bukser (1 
rdl. 2 mk.), 3 gamle brystduge og en vest 
(3 mk.), en kittel og et par bukser, en 
gammel kjole og en do vest (2 mk.), en 
hvid klædes "roch de lohr" og en do. kjole 
(1 rdl.), 9 enkelte gamle lagener (1 rdl. 3 
mk.), 3 skjorter (3 mk.), en gammel kaffe 
mølle, en ildtang og 2 kedelkroge samt et 
jernfang (2 mk.). Det var det hele.

Ud i verden
Der var naturligvis ingen rigdom, men det 
har været et pænt og ordentligt hjem. 
Hvad der blev af alle pigebørnene, ved vi 
kun meget lidt besked med, Birthe Maria 
blev altså brygger Jacobsens oldemor, og 
i hvert fald de to ældste døtre blev ligele
des gift, Karen med en skibstømmermand 
Jonas Monsen, der efter navnet at dømme 
har været svensk, og Abel Cathrine med 
sergent ved Prins Frederiks Regiment, Ur
ban Ketner. Det sidste ægtepar fik to børn 
af samme navn: Johann Christian døde i 
Garnisons tyske Menighed i København, 
den første, der vel er død spæd, 7. decem
ber 1774, og den anden 4. december 1776. 
Har Urban Ketner været tysker, er der alt
så kommet et lille internationalt pust ind i 
familien, hvilket måske snarere har virket 
spredende end samlende på den.

Brygger Jacobsens mødrene side 
- familien Holst i Thisted
Også på mødrene side tilhørte brygger Ja
cobsen væsentligst borgerstanden, og vi 
skal helt tilbage til tipoldeforældrene for at
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finde en enkelt akademiker. Medens al for
bindelse med den fædrene slægt i henved 
et århundrede synes at have været afbrudt, 
stod fru Laura Jacobsen [nr. 28] gennem

årene i stadig berøring med sin slægt, af 
hvilken adskillige følte sig nær knyttede til 
hjemmet på Carlsberg.

På den her gengivne silhuet, der må anta
ges at være udført omtrent 1818, eftersom 
fru Laura Jacobsen, der er født 29. august 
1819, ikke er afbildet derpå, ses hele den 
Holst’ske købmandsfamilie i Thisted.

Familien afbildes ved eftermidagskaffen 
i købmand Holsts have, der vel oprindelig 
har hørt til amtmandsboligen, siden den i 
mange år gik under navnet "Amtmandens 
have". Købmand Holsts gård [Vestergade 
16] vendte ud til Vestergade, Amtsstrædet 
og Skovgade, på den anden side af Skov
gade lå amtmandens bolig og have, der og
så stødte op til Tingstrupvejen, der løb i 
fortsættelse af Amtsstrædet. På den anden 
side af Tingstrupvejen lå købmand Holsts 
have, der nu er gennemskåret af Rosen- 
krantzgade. - Konsul N.C. Andersen, der 
var gift med J.P. Jacobsens søster, købte 
og nedlagde haven.

Ved bordet sidder madame Holst [65], 
født Steenstrup, herremandens datter fra 
Nandrup på Mors; hun er 15 år yngre end 
sin mand - født 2. august 1778, han 4. de
cember 1763 - men de mange børnefødsler 
har taget på hende, og hun gør nærmest

indtryk af at være hans jævnaldrende. På 
den anden side af bordet står en kvindelig 
medhjælp i huset, derefter følger den yng
ste datter, Johanne Bertheline (født 21. 
september 1812, død 17. april 1867), der 
var den sidste af døtrene, der blev gift. 
Hun havde i nogle år en modehandel i 
Thisted og var 36 år, da hun ægtede sit 
bysbarn, guldsmed Jens Christian Sund 
(død 26. april 1892). Deres søn, Lauritz 
Christian Sund bor nu [1914] i Vildsund 
ved Thisted.

Det næste barn på billedet er Frantsine 
Kirstine (født 18. april 1808, død 20. april 
1890), der 23. juli 1830 ægtede senere 
provst og sognepræst i Karlebo, Christian 
Djørup (født 20. juli 1804, død 8. januar 
1879); blandt deres børn, om hvilke i øv
rigt findes oplysninger i S.O. Fastings bog 
om lægen Frans Casper Djørups slægt 
(S.O. Fasting: Lægen Frans Casper Djø
rups slægt. Kbh., 1913), var Laura i sit 
ægteskab med pastor Biltzing i Agri moder 
til direktør Djørup Biltzing, hvem jeg 
skylder tak for flere af de her meddelte 
oplysninger, og Magnella ægtede brygger
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Erhard Kogsbølle, der 1871-81 var J.C. 
Jacobsens kompagnon på Gl. Carlsberg.

Den næste forestiller Nicoline Severine 
Holst (født 12. oktober 1809, død 17. juni 
1880), der 15. december 1832 blev gift 
med sin legekammerat, amtmandens søn 
fra den anden side af gaden, by skri ver i 
Thisted, Andreas Emil Stockfleth Faye 
(født 29. august 1796, død 22. oktober 
1842), deres ægteskab var barnløst, men 
mandens brorsøn, nuværende [1914] besty
rer af Nakskov Sukkerfabrik, Gerhard C. 
Faye, var 1871 J.C. Jacobsens hjælper ved 
indretningen af det første laboratorium på 
Carlsberg.

Nu kommer ægteparret Holsts eneste 
søn og ældste barn Johannes Vogelius 
Holst (født 3. marts 1805, død 1. juli 
1842), der blev købmand i Thisted, hvor 
han ejede en gård [Vestergade 18] med 
indkørsel fra Tingstrupvejen vis å vis fade
rens på den anden side af Amtsstrædet. 
Han døde før forældrene og havde i sit 
ægteskab med en præstedatter fra Hund
strup, Else Dorothea Prior, to børn, hvor
af en datter Jacobine Helene (født 17. sep
tember 1830, død 1. juli 1913) var gift 
med toldassistent Harald Gottlieb i Nibe 
(født 24. december 1818, død 22. septem
ber 1868).

Vendt mod faderen står den ældste datter, 
der allerede er blevet så ferm i kvindelige 
dyder, at hun kan strikke en strømpe. Det 
er Lyna Marie (født 13. oktober 1806), 
der som husjomfru på Lerbæk ved Vejle 
blev forelsket i forvalteren sammesteds, 
Christian Albrechtsen, hvem hun kort efter 
ægtede.

Til sidst kommer købmanden [nr. 29], 
der synes at være i færd med at give sin 
datter en faderlig formaning. Skønt Holst 
var en driftig købmand, fik han ikke lejlig
hed til at samle sig nogen formue; efter 
hans død 16. december 1836 sad hans en
ke i uskiftet bo, og da også hun var gået 
bort 10. januar 1843, blev al den arvepart, 
fru Jacobsen fik efter sine forældre, 740 
rdlr. Selv om der altså ingen rigdom har 
været tilstede, har familien indtaget en so
lid og anset stilling i byen, siden den tråd
te i svogerskab med amtmandsfamilien og 
madame Holst var jo også, som det frem
går af Slægthaandbogens artikel om fami
lien Steenstrup [bogen er omtalt i de indle
dende ord om artiklens forfatter, Hauch- 
Fausbøll], af særdeles god familie.

Kortskitse over det nordlige Mors 
med bl.a. herregården Nandrup.
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Til venstre købmand 
H olst’s gård i Thi
sted, Vestergade 16 
(materialistforretning) 
på hjørnet a f Amts
stræde. - Maleri fra  
ca. 1865-70, 35x35 
cm., signeret Jul. An
dersen. - Maleriet har 
tilhørt Alfr. Jacobsen, 
Frederikshavn, gengi
vet i "Landet mod 
Nordvest - Thy og Ve
ster Han Herred", 
red. a f C. Brunsgaard 
og Henry E. Peder
sen, bd. 2, 1947, s. 
226; billedet hænger 
nu hos arvinger i Hel
singør, genfundet a f 
Ketty Johansson og 
udstillet / Sundby 
Samlingerne i Nørre
sundby 1997.

Udsnit a f kort over Thisted 1859 efter Trap: Danmark, 1. udgave. Nordvest fo r  kirken ses Amts
stræde mellem Vestergade nederst og Skovgade med amtmandens bolig og have øverst. - H olst’s 
gård lå på højre hjørne a f Amtsstræde.
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Udskrift og brev fra Christen Jacobsen, dateret Kbh. 1.7.1815. - En smuk og flydende 
håndskrift, som man måske ikke skulle have tiltroet en mand, der er født 1773 som søn 
af "en ussel, stavnbunden fæstebonde".

Til Madam Jacobsen

Elskede Koene.
Gud give, du kunne modtage disse Linnier ved Helsen og i Velbefindende. - Jeg haaber 
det og er selv glad ved dette Haab. - Her hiemme er Gud skee tak alting vel og ingenting 
a f Vigtighed passeret, undtagen at den Nat, I  reiste, opkom Ildløs hos en Sneker i Farve- 
gaden om Natten Klokken 1 og 2. Stedet afbrænte, men der skeede ingen videre Skade hos 
andre, og kl. 4 var næsten alt forbi. - Vi ere frisk og vel, men den stakkels Jacob begyn
der at blive noget utalmodig forsin Moder. Jeg haver noget skiønt at fortælle dig om ham 
i denne Anledning, naar du kommer hiem. - Vi ønskede gierne, at du kunne følge med 
Carl igien hiem. Men du ved, det staar alt til dig, om du vil, eller du vil blive nogle dage 
Længere. Dog til Torsdag eller Fredag, maae du være hierne. - Gode Koene, ieg beder 
dig, drik ingen øø og spis ingen eller meget lidet Tykmelk, og skulle der være nye Katøf- 
ler, da spis dem ikke. Hvad ieg har sagt om dig, gielder og om Carl. Fra hans Koene, 
hils ham fra hænde, ieg kommer derfra i dette eyeblik. Alting er Vel. En tæmelig stærk 
Søgning. Hun vænter ham Mandag Aften. - Hils din gode Søster og Johannsen saa meget 
fra mig. Minne oprigtige ønsker for deres Vel opsændes til Vores Gud, og han, den algo
de og viise, vil nok vide paa den beste Maade at hielpe.

Lev nu alle vel, saa vel, som omstændighederne Tillade. Værd tilbage, saa snart skee 
kan, og tænk på dille Jacob og

din Christ. Jacobsen

Kiøbh. d. 1. Juli 1815 Kl. 5

Gode Svoger, alting er vel. Ingen Forandring i Priserne. Spesier koster i dag 36V2. Ingen 
Bekræftelse paa det omtalte slag, uden nogle Modsigelser. Du maae give min Koene nogle 
Pænge at rejse hiem med, og lad hænde ikke blive forlænge.

Din hengivne C. Jacobsen

Den oprindelige stavemåde er bibeholdt, men brugen af store og små bogstaver samt tegn
sætningen er normaliseret efter gammel retskrivning.
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Bidrag til anetavle for Carl Jacobsen, 1842-1914.
Ved Anton Blaabjerg og Birgit Øskov

I den følgende anetavle er der efter hvert anepar henvisninger til yderligere materiale med 
supplerende oplysninger. Efter anetavlen findes en nummereret kildeoversigt, hvorfor 
"Kilder: 1-7, 4-9" skal forståes således: I kilde (bog) 1 side 7 og i kilde (bog) 4 side 9 
findes mere vedrørende aneparret. - Det meste trykte/mangfoldiggjorte materiale kan lå
nes via bibliotekerne - enkelte ting findes vist blot på arkiverne og derfor mærket *.

Bryggerne
1 (..-2,28)
Carl Christian Hilmann Jacobsen, født 2.3.1842 i København, Helliggejst (nu Hellig
ånds) Sogn, død 11.1.1914 på Frederiksberg, 71 år gi., hensat i sarkofag i Jesuskirkens 
krypt i Valby ved København.

J.C.s søn, Carl, må være opkaldt efter farmoderen (Caroline Fr. Schelbeck) eller hen
des bror (Carl Aug. Schelbeck, død 1824), faderen og morfaderen - og findes indført i 
kirkebogen med følgende tekst under fødte mandkøn:

2den Marts 1842 Carl Christian Hilmann Jacobsen, døbt d. 5*e Mai i Kirken, Forældre: 
Brygger Jacob Christian Jacobsen og Hustrue Laura Cathrine, født Holst, Brolæggerstræ
det N°' 76, Faddere: Madam Jacobsen og Faderen.

Carl Jacobsen blev gift 2 gange: 1. gang 24.9.1874 i København, Garnisonskirken, med 
Ottilia (egl. Ottilie) Mary Stegmann, født 27.3.1854 i Edinburgh i Skotland, død 20.7. 
1903 i Valby, hensat i sarkofag i Jesuskirken. Hun var datter af danske forældre, begge 
præstebørn, Conrad Stegmann (egl. Lorents Konrad Carl S., født 21.4.1819 i Ulfborg By 
og Sogn i Vestjylland, død 17.3.1880 i København, begr. på Frederiksberg), købmand 
i Leith og Edinburgh i Skotland, sidst grosserer i København, og hustru - gift 19.2.1851
1 Paarup på Fyn - Louise Brummer (egl. Margrethe Lovise Marie B., født 16.2.1825 i 
Sønderhaa By og Sogn i Thy, død 12.10.1914 i København, begr. på Frederiksberg fra 
Jesuskirken. - Carl blev gift 2. gang 26.4.1906 i Jesuskirken med Laura Louise Henriette 
(Lilli) v. Kohi, 1882-1931; ægteskabet blev opløst 1908, og hun blev senere gift endnu
2 gange.

Carl Jacobsen var brygger, kunstsamler og legatstifter. Student fra Borgerdydskolen 
på Christianshavn 1861 og fulgte derefter forelæsninger særligt i fysik og kemi på Den 
polytekniske Læreanstalt og på Landbohøjskolen. Carl studerede bryggeridrift hjemme 
og i udlandet i 4 år, hvorefter faderen og han anlagde 1871 Ny Carlsberg (anneksbrygge
riet), som faderen inddrog 1882. Derefter byggede han selv på en nabogrund det andet 
Ny Carlsberg, som han ved gavebrev af 1901 overdrog til en ny afdeling af faderens 
fond, Carlsbergfondet (Ny Carlsbergfondet), hvorefter Carlsberg-bryggerieme var samlet.

Carl Jacobsen var adm. direktør for Carlsberg Bryggerierne og fra 1906 formand for 
bestyrelsen for de sammensluttede bryggerier Carlsberg og De forenede Bryggerier (bl.a. 
Tuborg). Medlem af bestyrelsen for Carlsbergfondets laboratorium og formand for Bryg
geriforeningen.

Carl Jacobsen og hustru byggede 1891 Jesuskirken i Valby efter sydeuropæiske forbil
leder; 1894-95 tilføjedes kirkens fritstående klokketårn, campanilen.

24



Carl og Ottilia fik 8 børn: Theodora, 1877-1956, Alf, 1880-1890, Beatrice, 1881-188, 
Helge, 1882-1946, Vagn Carl, 1884-1931, Erland, 1886-1887, Thorvald, født og død 
1888, samt Paula, 1890-1981. Ottilia skal have været gravid endnu 3 gange, men aborte
ret 1876, -78 og -79; en familieoverlevering om fødselen af en ældre Alf 1875/76 har ik
ke afsat spor i københavnske kirkebøger, begravelsesregistre eller i Jesuskirkens udsmyk
ning. - Kister med de 4 børn, der døde 1887-90, står under gulvet i krypten under Jesus- 
kirken (i kryptens forhal findes 8 søjler med navnene på alle 8 børn); de 4 levedygtige 
børn og deres efterkommere er begravet andetsteds. Jesuskirkens campanile/klokketårn 
blev kaldt Alf-tårnet og har 4 klokker, opkaldt efter de 4 døde børn. - De 4 levedygtige 
børn mindes i Elefanttåmet på Carlsberg 1901. - Se Bryggernes slægtninge: Linje A.

Kilder: 2-28, 3-46, 7-20, 24-183, 31 og 32.

Gravkapellet i Jesuskirkens krypt med "øl-kongemes fyrstelige begravelser". 
- 1 baggrunden dobbeltsarkofagen med J. C. Jacobsen og Laura.
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Jesuskirkens ydre.

2 (1-3,23)
Jacob Christian Jacobsen, født 2.9.1811 i København, Helliggejst (-ånds) Sogn, død 
30.4.1887 i Rom, 75 år gi., siden 1891 hensat i sarkofag i Jesuskirken i Valby. - Gift 
24.10.1839 med Laura Cathrine Holst, født 29.8.1819 i Thisted, død 14.8.1911 i Valby, 
91 år gi., hensat i sarkofag i Jesuskirken.

Christens søn, Jacob Christian - senere kaldet J.C. eller "Jacobsen”, blev opkaldt efter 
farfar og far; hans fødsels- og dåbsindførsel er indført i kirkebogen således:

Indførslen lyder:
Den l l te Octbr. Christen Jacobsen, Lejebrygger, og Hustrue Caroline Frideriche Schjel- 
bach, boende i Knabroestrædet N°' 75, deres Søn, født den 2?en Septbr., kaldet Jacob 
Christian. - Fadderne: Forældrene og Gjordemoder Mad. Jansen.

Som pænere folk på den tid fik J.C. Jacobsen 1839 bevilling til at måttes vies hjemme 
i huset, hvorom Helligåndskirkens kirkebog oplyser:

Jacob Christian Jacobsen, gi. 28 Aar, Ungkarl og Bryger. - Jomfrue Cathrine Laura 
Holst, gi. 20 Aar, fra Broelæggerstræde N°’ 76, efter Bevilling a f l ste Octbr. 1839 gift den 
24de Octbr. 1839. Forlovere: Cand.Theol. Fr. Jacobsen i Badstuestræde N°' 136 og Ma
lermester John B. Berg ved Fredericsholms Canal N°- 238. - Forloveren Fr. Jacobsen var 
Lauras fætter, hendes mosters søn, se under nr. 66.
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J.C. Jacobsen var brygger, mæcen. Han blev oplært i faderens hvidtølsbryggeri, fulgte 
H.C. Ørsteds forelæsninger på Polyteknisk Læreanstalt og påvirkedes bl.a. af hans inter
esse for videnskabens praktiske anvendelse; overtog faderens virksomhed i Brolægger
stræde som lejebrygger 1835 og som ejer 1840. Efter eksperimenter i årene 1836-44 lyk
kedes det ham at fremstille en fuldstændig undergæring, men manglede stadig den rigtige 
gær.

Efter et besøg i Gabriel Sedlmayers bajerskølbryggeri i München 1845 medbragte J.C. 
to potter gær, som dannede grundlaget for gæren på det senere Gl. Carlsberg. 1847 købte 
han terræn til nyt bryggeri i Valby, og da produktionen begyndte i november 1848, blev 
det navngivet efter sønnen Carl. Fra starten brugte han dampkraft og indførte kuldemaski- 
neanlæg 1878-79.

J.C. Jacobsen gjorde sine første forsøg med bryg
ning af bajerskøl i moderens vaskekedel, som endnu 
opbevares i museet på Carlsberg.

Som en prøve på J.C. Jacobsens håndskrift ses ne
derst indledningen til ansøgningen til Kongen om at 
anlægge det bajerskølbryggeri, der blev Carlsberg i 
Valby:

Kjøbenhavn d. 24*e Juli 1846 
Borger og Borgerrepræsentant Jacob Christian Ja
cobsen heraf Staden ansøger allerunderdanigst om 
Tilladelse til at anlægge og drive et baiersk Ølbryg
geri med tilhørende Lagerkjelder paa et passende 
Sted i Kjøbenhavns Omegn
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1882 inddrog J.C. Jacobsen anneksbryggeriet (det oprindelige Ny Carlsberg), der var for- 
pagtet af sønnen 1870, hvorefter bryggerierne blev drevet under mottoet: "Ved bryggeri
ets drift skal det være det stadige formål uden hensyn til en øjeblikkelig fordel at udvikle 
fabrikationen til den størst mulige fuldkommenhed, således at disse bryggerier og deres 
produkt altid kunne stå som et mønster og ved deres eksempel virke til, at ølbrygningen 
her i landet holdes på et højt og hæderligt standpunkt."

Parret fik 2 børn: En søn, født 1840, død udøbt 10 dage gi. (som efter traditionen vist 
skulle have været døbt Carl) samt sønnen Carl Christian Hilmann, født 1842, nr. 1.

Kilder: 1, 2-27, 3-46, 7-13, 24-183 og 25-107.

3 (2-4,9)
Christen Jacobsen, født 15.3.1773 i Nørkær i Dronninglund (nu Asaa-Melholt) Sogn, 
død 13.2.1835 i København, Helliggejst Sogn, begr. på Assistens Kirkegård. - Gift 
24.10.1810 i København, Helliggejst Sogn, med Caroline Frederikke (egl. Carolina Fri- 
derica) Schelbeck, født 16.12.1787 i København, døbt i Skt. Petri Kirke (den tyske me
nighed), død 5.2.1844 i København, Helliggejst Sogn, begr. på Assistens Kirkegård.

Christens dåb er indført i Dronninglund Sogns kirkebog således:

Indførslen lyder:
1773, d. 21de Marti: Domin. Lætare: Christen. - Par: Jacob Jensen, Giertrud Clemends- 
datter, Nørkiær. - Testes: Johanna Kirstine Møller, Østermølle, Ellen Jensdatter, Jesper 
Christensen, [begge af] Lyngsøegaard i Albech Sogn [henholdsvis faderens søster og sted
far] , Peder Hermandsen, Knirren, Lars Clemendsen [henholdsvis moderens søsters mand 
og moderens bror], Sønder Kiær i Ulsted Sogn. - I noget af den nyere litteratur vedr. 
"Bryggeren" ses navnet stavet Chresten; her i hæftet staves navnet Christen i overens
stemmelse med kirkebogen. - Selve fødselsdatoen kendes kun fra gravstenen.

Christen Jacobsen blev brygger i København. - Fødehjemmet i Vendsyssel, fæstegården 
Nørkær, blev efter faderens død 1799 solgt til fremmede til selveje, og Christen, der var 
eneste barn, rejste i efteråret 1800 til København, hvor han fra april til november 1801 
var arbejdskarl på Kongens Bryghus.
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Starten på bryggereventyret i København var et amtspas fra lægdsvæsenet i Hjørring Amt til at 
rejse til København, og for at få passet måtte en velanset gårdmand i lægdet (sognet) stå inde 
eller kautionere for karlens udeblivelse. - Kautionens første del lyder:

Da nærværende Karl Christen Jacobsen Nørkier har besluttet at reise a f Amtet til Kjøben- 
havn, naar han dertil kan erholde det nødvendige Amtmands Pas. Saa er ieg a f ham anmodet 
om at være hans Cautionist, hvilke ieg ogsaa har lovet og paataget mig, naar vedkommende høye 
Øvrighed mig derfor vil antage.

Thi forpligter ieg mig til og herved tilstaar og vitterlige giør, at ieg fo? bemelte Christen Ja
cobsen, som er fød  i Nørkier her i Dronninglund Sogen, fuldkommen vil være ansvarlig fo r hans 
udeblivelse, saa længe han sig uden Districhtet eller Amtet opholder, hvilket ieg med min under
tegnede Haand og Segl bekræfter.

Sørøe [rettere Søraae] i Dronninglunds Sogen d. 30 Augustii 1800
Hans Christensen
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Ved sit bryllup 1810 benævnes han '’bryggersvend" og året efter ved sønnens dåb "leje
brygger" - d.v.s. arbejdede for egen regning i lejet bryggeri, sikkert det gyldenfeldtske 
bryggeri i Brolæggerstræde (nuværende nr. 9), der tilhørte kommandørkaptajn Niels Sehe- 
sted af Gyldenfeldt. Dette bryggeri havde han i hvert fald i forpagtning 1817, da han søg
te og fik borgerskab som lejebrygger. 1823 blev han indvalgt som repræsentant i ledelsen 
af Kongens Bryghus efter samme år at have erhvervet en aktie i selskabet, og 1826 blev 
han optaget i direktionen. Stillingen som meddirektør beklædte han indtil 1830, da han 
påny blev medlem af repræsentantskabet.

20.2.1826 erhvervede han ved auktion ejendomskomplekset Brolæggerstræde 5 og 
Knabrostræde 11-13; komplekset omfattede både et bryggeri med kornmagasin og stald
plads samt private boliger, hvori han allerede havde været lejer i flere år i en mindre lej
lighed. Han flyttede nu ind i stueetagen i Brolæggerstræde og gik straks i gang med en 
betydelig ombygning og udvidelse af bryggeriet.

Gårdspladsen i bryggergården 
i Brolæggerstræde 5.

Ved flid og dygtighed erhvervede Christen sig en blandt fagfolk anset position og blev 
en holden mand. Han følte savnet af en alsidigere uddannelse i ungdommen og søgte at 
råde bod herpå ved at benytte enhver lejlighed til at udvide sine kundskaber. Han fulgte 
forelæsningerne i det 1825 stiftede "Selskab til naturlærens udbredelse" og udnyttede den 
erhvervede viden til forbedringer i sit bryggeri. Han bistod Christen Brøndum med oplys
ninger til den af denne affattede bog Grundsætningerne for Ølbryggeriet og er takket for 
denne hjælp i det af H.C. Ørsted skrevne forord.

Bryggeriet blev ført videre af enken, så længe hun levede, med sønnen som lejebryg
ger, senere i nogle år af denne som ejer. Christen skabte med sit bryggeri et godt grund
lag for sønnen at bygge videre på, og den formue, han efterlod ham, blev et vigtigt ud
gangspunkt for erhvervelsen af grundene i Valby og det første anlæg på Carlsberg.

Parret fik blot et barn, sønnen Jacob Christian, nr. 2.
Kilder: 1, 3-29, 9-82, 10-225, 22-172, 23-160 og 25-8.
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Den fædrene slægt i Vendsyssel
4 (3-5,7)
Jacob Jensen, født 1738 i Voersaakrog i Albæk Sogn, døbt IL L , død 1799 i Nørkær 
i Dronninglund (nu Asaa-Melholt) Sogn, begr. 6.2., 61 år 2 uger 2 dage gi. - Gift se
nest 1770 (uden kildeangivelse angiveligt 16.11.1766 i Dronninglund) med enken Gier
trud Clemensdatter, født 1733 i Melholt i Dronninglund Sogn, døbt 3.4., død 1795 i 
Nørkær i Dronninglund Sogn, begr. 12.7., 62 år 11 mdr. 5  dage gi.

Jacob Jensen opholdt sig i Voer Sogn 1759, da han var fadder hos morbroderen Mor
ten Poulsen ved Skellet i Dronninglund Sogn. Fra senest 1770 var han fæster af gården 
Nørkær i Dronninglund (nu Asaa-Melholt) Sogn i Vendsyssel nær Kattegatkysten mellem 
Sæby i nord og Hals ved Limfjorden i syd. Gården hørte til 1798-99 under ladegården 
Gettrup i Ulsted Sogn under godskomplekset (GI.) Vraa i Ajstrup Sogn og Sdr. Elkær i 
Sulsted Sogn.

Giertrud Clemensdatter, der hævdes gift med Jacob Jensen 1766 i Dronninglund, hvis 
kirkebog imidlertid mangler vielser 1758-77, havde ifølge folketællingen 1787 (hvor hun 
fejlagtigt nævnes med efternavnet Nielsdatter) været gift een gang tidligere; men om hen
des første ægteskab kan intet påvises. Ved folketællingen 1787 nævnes blandt Jacob Jen
sens tjenestefolk i Nørkær karlen Asker Christensen, født 1761 i Nørkær som søn af 
Christen Askersen og hustru Ellen Espensdatter (gift 1753 i Ulsted); Asker nævnes endnu 
i Nørkær 1797 ved nedennævnte skifte i Vraa godsarkiv efter Giertruds bror Peder, der 
skyldte ham penge.

Ved skiftet efter Giertrud Clemmensdatter 5.&A795 i Vraa godsarkiv oplyses: At Fa
deren og Sønnen indbyrdes imellem dem selv var foreenet om den Arv eller Rættighed, 
han efter sin salig Moder kunde tilkomme ...., thi skulde det til det yderste i Alle Deele 
udfordres, saa fik  Sønen[!] som Arving intet, som altsaa vilde blive en Skade uden Nytte 
eller Gavn for nogen. - . .. .  Men da Enkemanden som en gammel og skrøbelig Mand øn
skede giæme at see sin eeneste Søn at beholde alt det, han var ejende af, som icke ander
ledes kunde skee, end ved høye Herskabets venlige overdragelse a f dette Stæd til ham i 
sin Tiid og derved altsaa kunde nyde begge Forældrenes Eiendeele u-adsplit uden Auc
tions Holdelse, som i anden Fald vilde blive fornøden; som enhver lættelig indseer, vilde 
blive Skade for hver." Der blev altså intet egentligt skifte holdt, idet Christen også efter 
faderens død ville blive enearving og - efter faderens ønske - overtage gården. Men sådan 
kom det som bekendt ikke til at gå!

Af Giertruds børn kendes blot 2, begge af ægteskabet med Jacob Jensen: Datteren An
na, født 1770, døbt 12.4., skal være død spæd (nævnes ikke ved folketællingen 1787, 
men sognets kirkebog mangler oplysninger om døde 1758-75), og sønnen Christen (der 
ved folketællingen 1787 fejlagtigt kaldes Jensen i stedet for Jacobsen), født 1773, nr. 3; 
Giertrud kan ikke have haft andre levedygtige børn, da Christen Jacobsen, nr. 3, nævnes 
som hendes eneste barn i skifterne i Vraa godsarkiv 1795 og 1797 efter henholdsvis både 
Giertrud selv og hendes barnløse bror Peder Clemmensen Smed i Melholt. - Blandt fad
derne 1770 og -73 nævnes Giertrud C lemensdatters søskende Mette Clemensdatter og 
Lars Clemensen, begge i Sønderkær i Melholt, samt Jacob Jensens søster Ellen Jensdatter 
og stedfar Jesper Christensen, begge i Lyngsaagaard i Albæk Sogn.

Kilder: 1, 9-71 og 25-8.
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5 (4-6,6)
Jens Sørensen, født ca. 1696formentlig i Voersaakrog i Albæk Sogn, hvor kirkebogen 
ikke går så langt tilbage, død 22.5. 1741 samme sted, 45 år 3 mdr. 3 uger gi. - Gift 
1733-37, formentlig i Dronninglund, hvor kirkebogen mangler vielser så langt tilbage, 
med Sophie Poulsdatter, født ca. 1715på gården Langheden (nu Store L.) i Dronning
lund Sogn, hvor kirkebogen ikke går så langt tilbage, død 5. eller 25.9.1775 i Lyngsaa- 
gaard i Albæk Sogn, 60 1/4 år gi. - Sophie blev gift 2. gang 1746 i Albæk, trolovet 
12.11.1745 og gift 2.1.1746, med Jesper Christensen i Lyngsaagaard i Albæk Sogn, død 
barnløs 1788 ifølge skiftet.

Jens Sørensen overtog senest 1737 gården Voersaakrog i Albæk Sogn i Vendsyssel ef
ter forældrene; ved sønnen Jacobs dåb 1738 nævnes faderens bror og søsters mand samt 
moderens forældre som faddere. "Søren Jensen og hans Søn Jens Sørensen" nævnes som 
fæstere af gården "Waarsoe Krog" med 7 tdr. 1 skp. hartkorn i skødet herpå 2.7.1737, 
tinglæst 9.10 på Viborg Landsting, udstedt af Anders Christensen, forpagter på herregår
den Stenshede, til ritmester Jens Müller til Rugtved. Efter Jens Sørensens død blev Voer
saakrog overtaget af slægten Schioldann, der har ejet gården endnu i vort århundrede. - 
Sophie Poulsdatters anden mand, Jesper Christensen, var til sin død fæster under gods
komplekset Voergaard-Rugtved af Lyngsaagaard på 6 tdr. hartkorn, som 1774 blev over
taget af Jespers steddatter Ellen (Ellin) Jensdatter, født ca. 1740 (forgæves søgt født i Al
bæk kirkebog), død 1794, og hendes mand siden 1774/75, Lars/Laurs Jensen, født ca. 
1734/35 i Trangeledet, død 1803 i Lyngsaagaard, 69 år gl. - 1 Voergaard-Rugtveds gods
arkiv findes skifter efter Jesper Christensen 1788 og Ellen Jensdatter 1794 samt fæstebrev 
til Laurs Jensen 1774.

Af Jens Sørensens børn kendes blot Jacob, født 1738, nr. 4, og nævnte Ellen Jensdat
ter, født ca. 1740.

Fra formentlig mundtlige overleveringer nedfældet i bl.a. Chr. P. Theodor Christen
sens skriverier (kilde 26) har den opfattelse bredt sig, at den gamle brygger Christen Ja
cobsen, nr. 3, kom til København sammen med 3 fætre (bl.a. Jacob Pedersen, født 1778) 
fra Vestergaard i Asaa i Dronninglund Sogn, sønner af Peder Jensen, kaldet Vester ved 
barnedåb 1778 og -91 samt i folketællingen 1787, og hustru (gift 1768-74 - vel i Dron
ninglund, hvor kirkebogen jo da mangler vielser) Maren Nielsdatter, født ca. 1750-51, 
død 1822, 71 år gi. - Hvis der var tale om ordinært fætterskab, måtte Peder Jensen, der 
ifølge folketællingerne 1787 og 1801 samt dødsalderen 1817 var født 1740-43, være søn 
af nr. 5. Men absolut intet tyder herpå, idet Jacob Jensen, nr. 4, og hans søster Ellen 
Jensdatter aldrig nævnes blandt fadderne til nogen af Peder Jensens 9 levedygtige børn, 
født 1774-94, ligesom Peder Jensen og hans kone ej heller nævnes som faddere hos hver
ken Jacob eller Ellen. - Men et fjernere slægtskab eller "fætterskab" kan vel ikke udeluk
kes, da fornavnet Jacob forekommer i begge familier, se herom under nr. 6.

Kilder: 1, 9-71, 25-8, 26 og 33-115.

6 (5-x,x)
Søren Jensen, født ca. 1660, død 4.9.1738 i Voersaakrog i Albæk Sogn, 78 år gi. - 
Gift 1685-96 med Ellen Jørgensdatter, født ca. 1668, død 7.4.1731 i Voersaakrog i Al
bæk Sogn, 63 år gi.

Søren Jensen var bosat på gården Voersaakrog i Albæk Sogn - formentlig fra giftermå
let 1685-96 til sin død 1738. Søren Jensen og Ellens herkomst er ukendt, men den kends-
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gerning, at deres søn Jens 1738 lod en søn døbe Jacob, nr. 4, kunne tyde på afstamning 
fra Voersaakrogs beboere omkring 1650, Jacob Svendsen og hustru Maren Sørensdatter 
(begge født før 1630), hvis eksistens kendes fra Dronninglund kirkebogs nekrolog over 
datteren Karen Jacobsdater, født ca. 1651 i Voersaakrog, død 1722 i Skrydsholt i Dron
ninglund efter 29 års barnløst ægteskab med Bertel Andersen, død 1726, 71 år gi.

Af børn kendes foruden sønnen Jens, født ca. 1696, nr. 5, sønnen Jørgen Sørensen, 
ca. 1699-1769, 70 år gi., siden 1733 fæster under Voergaard-Rugtved af gården Tveden 
i Albæk Sogn, gift 1. g. 1733 med Inger Svendsdatter, ca. 1694-1742, 48 år gi., og 2. 
g. med Margrethe Jensdatter, ca. 1723-1776, 53 år gi. (vist gift 2. g. 1769 med Niels 
Christensen), samt datteren Anne Sørensdatter, født ca. 1707 eller snarest ca. 1713, død 
enten 1781, 68 år gi., eller 1787, 80 år gi., gift 1736 med Rasmus Jensen (Smed), død 
1779 i Voersaa By og Sogn, 66 år gi.; Anne og Rasmus Smeds søn Jens Schmidt var 
1779 forpagter på Sohngaardsholm. - I Voergaard-Rugtveds godsarkiv findes fæstebrev 
1733 til Jørgen Sørensen, skifte efter samme 1769 og skifte 1779 efter Rasmus Jensen 
Smed.

Den nævnte Jens Schmidt/Schmith (der som sin fætters søn Christen Jacobsen brød ud 
fra bondestanden) var født 1741 og døde 1800 på Lundbygaard i Gunderup Sogn; han 
nævnes 1773-76 som forpagter i Torslev Sogn i Han Herred, 1778-78 som forpagter af 
Sohngaardsholm i Nr. Tranders Sogn, 1787 i Tiendegaard i Gudum Sogn og købte 1789 
Lundbygaard, som hans efterkommere ejede endnu i midten af vort århundrede.

Kilder: 9-71.

7 (4‘8’8)
Sophie Poulsdatter, født ca. 1715 på gården Langheden i Dronninglund Sogn, død 5. 
eller 25.9.1775 i Lyngsaagaard i Albæk Sogn, 60 1/4 år g i., se under nr. 5.

8 (7-x,x)
Poul Jensen, født ca. 1664, død 1750 i Langheden i Dronninglund (nu Asaa-Melholt) 
Sogn, begr. 13.12., 86 år gi. - Gift senest 1715 med Inger Pedersdatter, født senest 
1697, død efter 1751, da sønnen overtog gården, vel død 1758-75, hvor kirkebogen 
mangler døde. - Hun nævnes ved børnenes fødsel/dåb 1717-30 og ved dattersønnens fød- 
sel/dåb 1738.

Poul Jensen var - vel fra giftermålet senest 1715 - fæster af gården Langheden (nu Sto
re Langhede) i Dronninglund (nu Asaa-Melholt) Sogn på 7 tdr. hartkorn under godset 
Dronninglund; han var måske søn af den Jens Jørgensen, der nævnes som fæster af går
den i matriklen 1688. - Poul Jensen nævnes som fæster i godsets jordebøger 1730 og -35 
og blev ifølge godsets jordebog 1753 afløst 1751 af (sønnen) Jens Poulsen.

Af børn kendes datteren Sophie, født ca. 1715 (altså før kirkebogens begyndelse 1717), 
nr. 7, samt flg. 7 indført i kirkebogen: Jens 1717 (overtog fødehjemmet 1751, var ugift 
1753, men gift senest 1759 med Else Sørensdatter, vist fra Lyngdrup i Horsens Sogn, der 
1759 fødte ham sønnen Poul), Morten 1722 (se nedenfor), Karen 1724, Niels 1727, Peder 
ca. 1729 (fra 1753 svigerfaderen Simon Christensens efterfølger som skovfoged og fæster 
under Dronninglund af ejendommen Vesterheden i Hals Sogn), Berethe 1730 (kaldet Bir
gitte, nævnt i Hovsgaard(?) i Hals Sogn 1759 som fadder hos Morten) og Bertel 1734 
(nævnt i Dronninglund 1759 som fadder hos Morten).
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Ovennævnte Morten Poulsen, f. 1722, døde 1781 ved Skellet i Dronninglund Sogn, 
59 år gi. Gift 1753-59 med Anne Pedersdatter, født ca. 1735/36, død efter folketællingen 
1801. Også deres børn havde - som fætterens søn Christen Jacobsen - kræfter til at ud
skille sig fra bondestanden. Sønnen Poul Mortensen, født 1759, død efter 1809, var ved 
folketællingen 1787 forvalter på Dronninglund og nævnes ligeledes som forvalter 1789- 
99, da han var fadder hos søsteren; Dronninglund ejedes da af den bondeplageren, briga
der Halling. Morten var ved folketællingen 1801 hos moderen ved Skellet, blev gift 1807 
i Hellevad Sogn med Cecilie Johanne Blok og købte 1809 proprietærgården Klausholm 
i Hellevad. Datteren Birgithe Mortensdatter, født 1761, blev gift 1788 i Aalborg, Budolfi 
Kirke, med enkemand Andreas Nielsen Bruun, død 1806 i Hals By og Sogn, 61 år gi., 
skipper i Aalborg til mellem 1789 og -91, derpå lodsoldermand i Hals. Blandt deres 7 
børn, født 1789-1803 (blandt hvis faddere 1797 og -99 var brigader Halling og frue), var 
Cilie/Cille (Cecilie) Marie Bruun, 1792-1888, fra før folketællingen 1834 modehandlerin- 
de i Thisted og logerende hos købmand Lars Hilmann Holst, nr. 29, hvis 15-årige datter 
Laura hun samme år fulgte til København til tjenesten hos Cille Marie Bruuns næstsø- 
skendebarn, bryggeren Christen Jacobsen, nr. 3; Cille Marie blev gift 1837 i Thisted med 
Peter Kreiberg, død 1874, 65 år gi., bogbinder og boghandler i Thisted.

Clemen- og Levi/Løve-slægterne fra Melholt
9 (3-10,15)
Giertrud Clemensdatter, født 1733 i Melholt i Dronninglund (nu Asaa-Melholt) Sogn, 
døbt 3.4., død 1795 i Nørkær i Dronninglund Sogn, begr. 12.7., 62 år 11 mdr. 5  dage

se under nr. 4.

10 (9-11,13)
Clemen (Clemmend) Laursen (Smed), født ca. 1680 i Melholt i Dronninglund (nu Asaa- 
Melholt) Sogn (hvor kirkebogen begynder 1717), død 1755 samme sted, begr. 6.4., 75 
år gi. - Gift 1718 i Ulsted, trolovet 21. og viet 24.6., med Anne Levit-, Levis- eller Lø- 
visdatter, født 1694 [i Søndergaard] i Melholt i Ulsted Sogn, døbt 22.4., død efter 1737 
- vel i Dronninglund Sogn 1758-75, hvor kirkebogen mangler oplysninger om de døde).

Clemen Laurit-, Laur- eller blot Larsen, som sin far kaldet Smed ved barnedåb 1724 
og -31, boede fra giftermålet 1718 i (Øster) Melholt i Dronninglund (nu Asaa-Melholt) 
Sogn; gården eller ejendommen må være overtaget af sønnen Peder.

Parret fik 8 børn: Levi 1719 (var ved folketællingen 1787 og ved skiftet 1797 som u- 
gift hos broderen Peder i Melholt), Maren 1722 (havde 1797 til huse i Ulsted), Mette 
1724 (boede 1797 i Hov, sønnen Peder Nielsen var hendes værge), Lars 1728 (tvilling, 
død 1771/72, enken Margrethe Jørgensdatter gift 2. g. med Niels Andersen i Melholt), 
Gøe (Gyde) 1728 (tvilling) (død 1787 på Rimmen i Ulsted Sogn, gift 1752 i Ulsted med 
Svend Nielsen fra Klitgaard, nævnt 1753-64 i Klitgaards Plovhus i Ulsted Sogn), Karen 
1731 (død før 1797, gift 1758 med Peder Hermansen i Knirren), Giertrud 1733, nr. 9, 
og Peder 1737 (var smed både af navn og gavn, død 1797 i (Øster) Melholt, hvor han må 
have overtaget fødegården, nævnt i folketællingen 1787 som gårdmand og enkemand; død 
barnløs, så skiftet 1797 i Vraa godsarkiv kaster lys over hans søskendes skæbne).

Kilder: 1 og 9-71.
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11 (10-12,12)
Lars Clemensen Smed, født ca. 1639 i Sønderkær (nu Mellemkær) i Melholt i Ulsted 
(nu Asaa-Melholt) i Sogn, død 1721 i Melholt i Dronninglund (nu Asaa-Melholt) Sogn, 
begr. 10.12., 82 år gi. (biografi i kirkebogen). - Gift ca. 1666-71 (uklarhed om årstallet 
i biografierne, vel i Vester Hassing) med Maren Jensdatter, født 1643 i Vester Hassing 
Dy og Sogn, død 1726 i Melholt i Dronninglund Sogn, begr. 18.12., 83 år gi. (biografi 
i kirkebogen).

Lars Clemensen Smed boede - vel fra giftermålet ca. 1666-71 - i (Øster) Melholt i 
Dronninglund (nu Asaa-Melholt) Sogn. Sognets ældste kirkebog fra 1717 indeholder de 
første år interessante biografier ved dødsfald; dette anepars lyder: 1721, Onsdagen d. 10. 
Decbr. Lars demensen Smid i Melholt, fød  i Synderkiær ibid, a f demen Andersen og 
Mætte Nielsdatter, været i Ægteskab med Maren Jensdatter i 55 Aar og aflet 5 Sønner og 
3 Døttre, død ao. æt. 82. - Og 1726, Onsdagen d. 18. Decbr. Maren Jensd. a f Melholt, 
fød i V. Hassing 1643 a f Jens Søfrens en og Anne Jensd., været i Ægteskab med Lars d e 
mensen 50 Aar, fød hannem 5 Sønner og 3 Døttre, død ao. æt. 82.

Heraf ses, at parret fik 5 sønner og 3 døtre, hvoraf med sikkerhed blot kendes sønnen 
Clemen Larsen (Smed), født ca. 1680, nr. 10; ældre børn var vel Niels Lar- eller Laursen 
(Smed), født ca. 1674, død 1739 i Melholt i Dronninglund Sogn, 65 år gi. (fadder 1719, 
-22, -24, -28 hos broderen Clemen), gift ca. 1701 med Dorthe Mortensdatter, der fødte 
ham 9 børn, samt Kirsten Larsdatter, født ca. 1676, død 1743 i Melholt i Dronninglund 
Sogn hos Clemen Smed. En søn var vel Peder Larsen, fadder 1719 hos Clemen og da bo
sat i Binderup(?) Mølle ved Nibe; samtidigt var "Margret Bærtelsd., Niels Hørtekarls [alt
så Hurtigkarls] Kone i Nibe" rejst den lange vej til Dronninglund for at stå fadder.

Kilder: 9-71 og 35-174.

12 (ll-x,x)
demen Andersen, født senest 1610, død efter 1662 i Sønderkær (nu Mellemkær) i Mel
holt i Ulsted (nu Asaa-Melholt) Sogn. - Gift senest 1634 med Mette Nielsdatter, født 
1600-15, død efter 1647 i Sønderkær i Melholt i Ulsted Sogn.

Clemen Andersen boede i Sønderkær (nu Mellemkær) i Melholt i Ulsted (nu Asaa- 
Melholt) Sogn, hvor han nævnes 1635-62. - Clemen Andersen eller måske snarere hans 
kone kan have været søn/datter af Sidsel Pedersdatter i Sønderkær, der 1626 var indblan
det i Inger Jensdatter Schöning (Skaaning)s heksekunster; Sidsel Pedersdatter var vel dat
ter af den Peder Pedersen, der nævnes i gården 1579.

Af parrets børn kendes - bl.a. fra biografierne i Ulsted og Dronninglund kirkebøger - 
2 sønner, begge med navnet Lars/Laurs, nemlig: Laurs Clemensen, født 1637 i Melholt, 
død 1709 [i fødegården Sønderkær] i Melholt i Ulsted Sogn (gift med Maren Askersdat
ter, 1629-1708, datter af Asker Jørgensen i Ulsted og Johanne Laursdatter), Lars Clemen
sen Smed, født ca. 1639 i Sønderkær, nr. 11, samt de 3 døtre Maren Clemensdatter, født 
1634 i Melholt, død 1702 i Ulsted By og Sogn, gift ca. 1660 med Søren Sørensen i Ul
sted, 1632-1706, søn af nr. 22, Kirsten Clemensdatter fra Melholt, født senest 1645, gift 
1662 med Bertel Mortensen, 1630-1705, fæster af gården Sønderkær i Ulsted Sogn, og 
Gye Clemensdatter, født 1647 i Melholt, død 1710 i Melholt i Ulsted Sogn, gift 1. g. ca. 
1681 med enkemand Peder Christensen, ca. 1609-1701, og 2. g. ca. 1703 med Zindel 
Trudsen, 1656-1710. - Se Bryggernes slægtninge: Linje B og C.

Kilder: 9-65 og 35-174.
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13 (10-14,14)

Kr. Væmfeldts aftegning a f  udskiftnings- 
kort 1798 over Øster Melholt. - Øverst 
ses Nør kær, hvor Jacob Jensen, nr. 4, 
boede, nedenfor dobbeltgården Sønder- 
kær (nu Mellemkær), hvor Clemen An
dersen, nr. 12, boede, og længere mod 
sydvest Søndergaard, hvor Løve Ander
sen og faderen Anders Løvesen, nr. 16 
og 17, boede.

Maren Jensdatter, født 1643 i Vester Hassing By og Sogn, død 1726 i Melholt i Dron
ninglund Sogn, begr. 18.12., 83 år g i., se under nr. 11.

14 (13-x,x)
Jens Sørensen, født før 1620, død efter 1643 i Vester Hassing By og Sogn. - Gift senest 
1643 med Anne Jensdatter, født senest 1625, død efter 1643 i Vester Hassing By og 
Sogn.

Parret, der boede i Vester Hassing By og Sogn, kendes blot fra biografien ved datteren 
Maren (født 1643)s død 1726 i Melholt i Dronninglund Sogn.

15 (9-16,18)
Anne Levit-, Levis-, Løvisdatter, født 1694 i Melholt i Ulsted (nu Asaa-Melholt) Sogn, 
døbt 22.4., død efter 1737, se under nr. 10.

16 (15-17,17)
Løve Andersen, født 14.8.1642 i Melholt i Ulsted (nu Asaa-Melholt) Sogn, død 8.3.1695 
samme sted, 52 år 6 mdr. 3 uger 3 dage gi. (udførlig biografi i kirkebogen). - Gift 1688 
i Ulsted, trolovet 9.12. 1687 og viet 11.3.1688, med Giertrud Nielsdatter, født ca. 1659 
(rettere ca. 1662-63) i Vindelborg i Ulsted Sogn, død 1739 i Melholt i Ulsted Sogn, 
begr. 10.5., 80 år gi. - Gift 2. g. 1696 i Ulsted, trolovet 5.12.1695 og viet 26.1.1696, 
med Mads Jensen af Dronninglund Sogn.
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Løve, 1694 stavet Løfve Andersen boede fra giftermålet i Melholt i Ulsted Sogn, nem
lig i Søndergaard i Øster Melholt under Vraa Gods.

Giertrud Nielsdatter fik i sine 2 ægteskaber 6 børn, 4 i 1. og 2 i 2.: Maren 1688, Lars 
1690 (død efter 1753 i Melholt i Dronninglund Sogn, gift med Mette Michelsdatter, født 
ca. 1684, død efter 1753, fæster under godset Dronninglund af en ejendom på 7 skpr. 
hartkorn, som sønnen Levi overtog 1753), Anders 1691/92, Anne 1694, nr. 15, samt Lø
ve 1696 og Jens 1700. - Løve (Levi) Madsen, 1696-1755, blev skriver på Vraa i Ajstrup 
Sogn, ridefoged på Sohngaardsholm i Nr. Tranders Sogn, skoleholder i Dorf i Dronning
lund Sogn 1738-47 og derpå sognedegn i fødesognet Ulsted.

Kilder: 9-66, 9-72 og 36-23.

17 (16-x,x)
Anders Løvesen, født 1612 i Gandrup i Vester Hassing Sogn, død 6.1.1697 i Melholt 
i Ulsted (nu Asaa-Melholt) Sogn, 85 år gi. (udførlig biografi i kirkebogen). - Gift 
1641/42 med Maren Michelsdatter, født fø r 1625, død 1671/72 i Melholt i Ulsted Sogn.

Anders Løvesen, der skal være søn af Løve Nielsen i Gandrup i Vester Hassing Sogn, 
boede fra giftermålet 1641/42 i (Øster) Melholt i Ulsted (nu Asaa-Melholt) Sogn, hvor han 
nævnes i matriklen 1688 som "Anders Laugesen" og fæster under godset Vraa af en gård 
(og en lille vandmølle) på 4V2 td. hartkorn, nemlig Søndergaard i ØsterMelholt, den bety
deligste gård i Melholt; i stuehuset skal der endnu i vort århundrede være bygningsrester 
fra 1600-tallet. - Maren Michelsdatter var efter alt at dømme født på gården og datter af 
Michel Nielsen, født senest 1600, søn af Niels Lars- eller Lauridsen, født senest 1575, 
død efter 1610, søn af Lars Nielsen, født senest 1550, død efter 1579, søn af Niels Mik
kelsen, født før 1510, død efter 1552, nævnt i gården 1533-52 og altså formentlig tipolde
far til Maren Michelsdatter.

Anders Løvesen fik i sit ægteskab 7 børn, bl.a. den ugifte datter Dorothe, 1641-1692, 
sønnen Løve, født 1642, nr. 16, og datteren Johanne, ca. 1650-1726, død i Øster Dorf 
i Dronninglund Sogn, gift 1. g. i 13 år med Jens Jensen, som hun fødte 2 sønner og 2 
døtre, derpå enke i 3 år og så gift 2. g. i 28 år med Lars Olesen, barnløs, hvorefter hun 
atter sad enke 4 år.

Kilder: 9-66 og 35-174.

18 (15-19,21)
Giertrud Nielsdatter, født ca. 1659 (rettere ca. 1662-63) i Vindelborg i Ulsted Sogn, død 
1739 i Melholt i Ulsted Sogn, begr. 10.5., 80 år g i. , se under nr. 16.

19 (18-20,20)
Niels Lauridsen (Holstein), født 1626 (Sønder) Hygum Sogn i Sønderjylland, død 
16./17.11.1694 i Vindelborg i Ulsted Sogn, 68 år gi. (udførlig biografi i kirkebogen). - 
Gift ca. 1662 i Ulsted med enken Karen Sørensdatter, født 21.8.1635 i Skoven i Ulsted 
Sogn, død 22.8.1710 i Vindelborg i Ulsted Sogn, 75 år gi. (udførlig biografi i kirkebo
gen). - Hun var blevet gift 1. g. ca. 1660 med Gunder Laursen, død ca. 1661/62 i Vin
delborg.

Niels Laursen (Holstein) kom ca. 1649 fra Sønderjylland til Vendsyssel til broderen
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Simon Lauridsen (Holst) i Klitgaard i Ulsted, hvor han var i 12 år til giftermålet ca. 
1662, da han overtog Vindelborg efter konens 1. mand. Vindelborg var et bolssted eller 
lille gård på 1 td. hartkorn, hvor Niels Laursen nævnes i matriklen 1688 som fæster 
under godset Vraa.

Karen Sørensdatter fik i 1. ægteskab 1 datter og i 2. ægteskab 5 sønner (hvoraf 2 døde 
før moderen) og 1 datter; af børnene kendes datteren Giertrud Nielsdatter, født ca. 1659 
(rettere ca. 1662-63), samt sønnerne Søren Nielsen, ca. 1664-1729, overtog Vindelborg, 
og Simon Nielsen, 1671-1694.

Kilder: 35-160 og 36-35.

20 (19-x,x)
Lauritz Michelsen, født senest ca. 1600, død ca. 1658 i (Sønder) Hygum By og Sogn. - 
Gift senest 1625 (ca. 1632 ifølge enkens dødsindførsel, men må være forkert, jfr. sønnens 
fødselsår 1626) med Anne Lauritzdatter, født 1606 i Hygum By og Sogn, død 21.2.1688 
i Ulsted By og Sogn, 86 år gi.

Laurids Michelsen boede i Sønder Hygum By og Sogn - vel som gårdmand. Enkens 
begravelsesindførsel 1688 indledes således: Fredagen d. 24. Febr. begrafved Een gl. Sta
chel Vester a f byen, nafnl. Anne Lauritzdatter, som var fød i Holsten udj Hygom Sogn 
1606, var Hiemme til sit 26. Aar, Kom saa udj Egteskab med Lauritz Michelsøn, lefvede 
udj Egteskab sammen udj 26 Aar, siddet Enche udj 30 A a r...., døde 21. Febr. udj hendis 
alders 82. Aar. - Anne kan ikke have været 26, men blot 20 år ved giftermålet. Af denne 
kirkebogsindførsel og af børnenes tilnavne fremgår det, at Sønderjylland som en del af 
hertugdømmerne Slesvig og Holsten blev betegnet efter sidstnævnte, og at folk fra Søn
derjylland derfor ofte fik tilnavnet Holst.

Af børn kendes blot 3 sønner, der alle kom til Ulsted Sogn i Vendsyssel: Niels Laurid
sen (Holstein), født 1626, se nr. 19, Simon Lauridsen Holst (Holsten), født før 1630, død 
ca. 1669/70 i Klitgaard i Ulsted Sogn, gift ca. 1650 med (den ældre) Simon Laursens en
ke Margrethe Simonsdatter, 1608-1693, samt Anders Laursen "vester i Ulsted", 1644- 
1698, gift ca. 1676 med Maren Laursdatter.

Kilder: 35-160 og 36-35.

21 (18-22,22)
Karen Sørensdatter, født 21.8.1635 i Skoven i Ulsted Sogn, død 22.8.1710 i Vindelborg 
i Ulsted Sogn, 75 år g i., se under 19.

22 (21-x,x)
Søren Laursen, født før 1605, død ca. 1659-60 i Skoven i Ulsted Sogn. - Gift ca. 1627 
med enken Anne Lauritsdatter, født 1602 i Vadsholt i Ulsted Sogn, død 17.8.1692 i 
Skoven i Ulsted Sogn, 90 år gi. - Hun var blevet gift 1. g. ca. 1624 med N.N., død ca. 
1626.

Søren Laursen giftede sig ca. 1627 til fæstet af gården Skoven i Ulsted Sogn, som vist 
blev overtaget af svigersønnen Just Askersen; Søren skal have været søn af Laurs Jensen 
og hustru Helle Sørensdatter i den senere såkaldte Tobiasgaard i Ulstedlund. - Ved Anne 
Lauritsdatters død 1692 og børn og svigerbørns død 1702, -06 og -10 findes udførlige

38



biografier i kirkebogen; Anne skal have været datter af Lars Pedersen og hustru Dorthe 
Christensdatter i Vadsholt.

Af børn kendes flg. 3: Sønnen Søren Sørensen, 1632-1706, bosat i Ulsted By og Sogn, 
gift ca. 1660-61 med Maren Clemensdatter fra Melholt, 1634-1702, datteren Karen Sø
rensdatter, født 1635, nr. 21, og datteren Helle Sørensdatter, 1640-1710, gift ca. 1660 
med Just Askersen fra Ulsted, 1632-1710, bosat i Skoven i Ulsted.

Kilder: 34-38, 35-158 og 36-37.

Slægterne Schelbeck og Bremer i København
23 (2-24,26)
Caroline Frederikke (egl. Carolina Friderica) Schelbeck, født 16.12.1787i København, 
døbt i Skt. Petri Kirke (den tyske menighed), død 5.2.1844 i København, Helliggejst 
Sogn, begr. på Assistens Kirkegård., se under nr. 3.

24 (23-25,25)
Søren Jensen Schelbeck, født 1746 i København, Vor Frue Sogn, døbt 26.5., død 25.1. 
1820 i København, Vartov. - Gift 18.5.1781 i København, Skt. Petri Kirke (tyske menig
hed), med Birte Maria Conradsen Bremer, født 8.4.1755 i København, Helliggejst 
Sogn, død 21.1.1812 i København.

Søren Jensen Schelbeck var silkevæversvend i København. - Ved folketællingen 1787 
boede Søren "Skielbek", silkevæversvend, med konen og de 3 ældste børn til leje på 3. 
sal hos Anne Nielsdatter, enke efter Jens Madsen, i ejendommen matr.nr. 151 i Vester 
Kvarter på Halmtorvet (nu Rådhuspladsen). - Ved folketællingen 1801 boede familien til 
leje sammen med 20 andre familier i ejendommen matr.nr. 268 i Set. Annæ Vestre Kvar
ter i Adelgade, hvor familien anføres således: Søren Skelbye, 53 år, silkevæversvend, ny
der almisse fra Skt. Petri Kirke, Berte Marie, 43 år, begge i 1. ægteskab, Christian Fre- 
derich, 17 år, Carl August, 16 år, Caroline, 13 år, Berte, 11 år, Catrine, 10 år, Lovise, 
8 år og Juliane, 6 år.

Parrets børn: Christian Friderich, født 1783, Carl August, født 1783, Christiana So
phia, født 1785, Carolina Friderica, født 1787, nr. 23, Berte (Birgitte?), født ca. 1790, 
levede 1801 (ukendt i kilde 1, må være død før skiftet efter moderen 1812), Catharina 
Charlotte, født ca. 1791, Louisa Magdalena, født 1792, levede 1801, død før skiftet efter 
moderen 1812, og Juliana Maria, født 1795. - De 2 døtre fra ca. 1790 og ca. 1791 er i 
modsætning til alle de andre ikke døbt i Skt. Petri Kirke.

Den ældste søn, Christian Friderich Schelbecks yngste datter, Christiane Frederikke 
Schelbeck, 1808-1875, blev gift senest 1836 med Carl Christian Hammer, født ca. 1810 
på Frederiksberg, nævnt 1836-51 som murmester og spækhøker i Taarnmark i Fyrendal 
Sogn på Sjælland, hvor parret fik 3 sønner 1836-43, bl.a. Peter Valdemar Hammer,
1842- 1904, oberstløjtnant i den danske hær.

Søren Schelbecks ældste datter, Christiana Sophia og hendes mand, Jens Andersen, fik 
mindst et barn, sønnen Ludvig Ferdinand Andersen, 1807-1861, bundtmager i Thisted, 
gift senest 1843 med Augusta Frederikke Günther, ca. 1809/10-1877 (født i Berlin). Dette 
par fik 2 børn: Ferdinand Julius Vilhelm Schelbeck (navneændring fra Andersen 1907),
1843- 1909, læge i Riserup i Nr. Vedby Sogn på Falster 1876-84, derpå læge - sidst
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distriktslæge - i Holstebro, og Emilie Christiane Caroline Andersen, født 1847, nævnt 
som ugift lærerinde i Thisted 1880-87. Af lægen Schelbecks mange døtre blev Ellen 
Marie Andersen, 1878-1909, gift 1900 med enkemand Peter Jakob Louis Scavenius-Niel- 
sen, 1856-1938, læge mange steder - sidst i København og Hillerød, mens Anna Vibeke 
Schelbeck, født 1891, blev gift 1917 med Kai Wiborg Lange, 1888-1944, overlæge på 
sygehuset i Grindsted.

Søren Schelbecks yngste datter, Juliana Marie Schelbeck, 1795-1860, kom allerede 
1833 til Thisted, hvor hun levede som ugift lærerinde til sin død.

Se Bryggernes slægtninge: Linje D.
Kilder: 1.

25 (24-x,x)
Jens Nielsen [Schelbeck?], født ca. 1703, død 1753 i København, Vor Frue Sogn, begr. 
14.10. - Gift 24.11.1739 i København, Vor Frue Kirke, med Maren Andersdatter, født 
ca. 1717, død efter folketællingen 1787.

Jens Nielsen var vognmandskusk i Fiolstræde i København. - I skattemandtallet 1762 
boede Jens Nielsens enke til leje hos Karen Hermandsdatter, salig stolemager Rolfes enke 
i ejendommen matr.nr. 100 i Nørre Kvarter i Studiestræde, hun "nyder af Silchehuset fat
tiges Penge" sammen med børnene Peder Jensen "Skielbæck", silkevæversvend, Niels, 
Søren, Johanne og Hans. - Ved folketællingen 1787 boede Jens Nielsens enke, 70 år gi., 
hos datteren og svigersønnen Johs. Leth sammen med 8 andre familier i ejendommen 
matr.nr. 194 i Klædebo Kvarter i Fiolstræde.

Parrets børn: Peder, født 1740, Niels, født 1741, død 1770-84, Anne, født 1744, gift 
1. g. med Jacob Tvede, død senest 1784, gift 2. g. 1784 i Skt. Nikolaj Kirke med Jens 
Nielsen Høstmarch, begge silkevæversvende, Søren, født 1746, nr. 24, Johanne, født 
1748, Jens, født 1750, død senest 1762(7), Hans, født 1752, død senest 1754, og Hans, 
født 1754, død 1784 som ugift bødker ombord på det østersøiske og guineiske skib "Ge- 
heimeraad Gregers Juel"; det københavnske skifte efter Hans Schielbeck kaster lys over 
søskendeflokkens skæbne.

Kilder: 1.

26 (23-27,27)
Birte Maria Conradsen Bremer, født 8.4.1755 i København, Helliggejst Sogn, død 21.1. 
1812 i København, se under nr. 24.

27 (26-27a,27b)
Anders/Andreas Conradsen [Bremer?], født 1701-20 i Karlby i Krogsbæk Sogn mellem 
Århus og Randers, død 1773 i København, Skt. Nikolaj Sogn, begr. 19.1. på Assistens 
Kirkegård. - Gift 2.5.1743 i Hornslet i Jylland med Birthe Laurids- eller Larsdatter, 
født senest 1725, død 30.1.1774 i København, Skt. Nikolaj Sogn, begr. på Assistens 
Kirkegård.

Anders Conradsen tjente ved faderens skifte i Rosenholm godsarkiv 1737 på Ryegaard 
i Rye Sogn mellem Roskilde og Holbæk, mens han ved giftermålet 1743 opholdt sig i 
Hornslet By og Sogn; Rosenholm i Hornslet Sogn i Jylland og bl.a. Ryegaard på Sjælland
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havde fælles ejere. - Birthe Laurids- eller Larsdatter kan måske være identisk med den 
Berte, der blev født 1717 i Hornslets nabosogn Hvilsager - i gården Dalsgaard som datter 
af Laurids Jensen og hustru (gift 1704) Bodil Andersdatter; skifte efter nogen af 
forældrene synes ikke bevaret.

Efter at ”Anders Conradsen, født i Jylland" havde fået borgerskab i København 1745 
som øltapper, ændredes efterhånden hans fornavn til Andreas; han havde først forretning 
i Helliggejststræde og senere i Kompagnistræde, men blev senest 1761 edsvoren favnsæt
ter (brændestabler) ved Nyhavn og sidst formand for favnsætteme i København. - Famili
en boede 1745-51 i Skt. Nikolaj Sogn, 1753-57 i Helliggejst Sogn og fra senest 1761 atter 
i Skt. Nikolaj Sogn - fra senest 1762 i Nyhavn.

Parrets børn: Karen, født 1745, Conrad, født 1746, død senest 1762(7), Abel Catrine, 
født 1748, Charlotte, født 1751, Sophia, født 1753, Birte Maria, født 1755, nr. 26, Anna 
Catharine, født 1757, Alhed Maria, født 1761, og Inger Maria, født 1765. - Af døtrene 
blev Karen og Alhed opkaldt efter Anders/Andreas Conradsens mor og søster.

Kilder: 1.

27a (27-x,x)
Conrad Willumsen (Villumsen), født fø r  1680 i Trustrup i ØlstSogn, død 1737 i Karlby 
i Krogsbæk Sogn, hvor kirkebøgerne ikke går så langst tilbage. - Gift ca. 1701 med Ka
ren Andersdatter (Volle), født senest 1680 i Karlby i Krogsbæk Sogn, død efter 1737 
samme sted.

Conrad Willum- eller Villumsen, der var født før 1680, var af ukendt herkomst; han 
var sikkert opkaldt efter den senere storkansler Conrad Reventlow til Clausholm, hvorun
der de 4 af fødebyens Trustrups 5 gårde hørte. - Conrad Willumsen var fra 1701 til sin 
død 1737 fæster af konens fødehjem, en gård på 6 tdr. 3 skpr. hartkorn i Karlby i Krogs
bæk Sogn under Rosenholm; gården blev 1736 overtaget af svigersønnen Niels Ougsen 
(Jensen?). - Rosenholm godsarkiv indeholder fæstebreve for Conrad Willumsen 1710 og 
svigersønnen Niels Ougsen 1736.

Arvingerne efter Conrad Villumsen var 1737 enken Karen Andersdatter, hvis lavværge 
var Niels Laursen i Karlby, samt parrets børn: Rasmus Conradsen i Hornslet (fæstede hus 
der 1734), Anders Conradsen, tjenende på Ryegaard på Sjælland, nr. 27, Niels Conrad
sen, tjenende i Karlby (efter at have været ladekarl på Egholm på Sjælland, fæstede også 
han hus i Hornslet 1744), Maren Conradsdatter, gift med Niels Laursen i Karlby, "Ald- 
he" Conradsdatter, gift med Niels Jensen i Karlby, og Barbara Conradsdatter, tjenende 
Niels Jensen i Karlby.

27b (27-27c,27c)
Karen Andersdatter (Volle), født senest 1680 i Karlby i Krogsbæk Sogn, død efter 1737 
samme sted, se under nr. 27a.

27c (27b-x,x)
Anders Volle, født senest 1655, død efter 1701 i Karlby i Krogsbæk Sogn. - Gift senest 
1688 med N.N.

Anders Volle overlod 1701 fæstet af sin gård i Karlby i Krogsbæk Sogn på 6 tdr. hart-
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kom til Conrad Willumsen, nr. 27a, hvis kone, Karen Andersdatter, må have været hans 
datter. - Af skiftet efter Niels Volle i Mørke 1736 i Rosenholm godsarkiv fremgår det, 
at afdøde var bror til Conrad Villumsens kone samt til Søren Andersen, boende i Skader 
på Clausholm gods, Bodil Andersdatter, opholdende sig hos Rasmus Laursen i Torsager 
og Anne Andersdatter, gift med Jens Molbo i Mørke.

Slægten Holst i Thisted og Aalborg
28 (1-29,65)
Laura Cathrine Holst, født 29.8.1819 i Thisted, død 14.8.1911 i Valby, hensht i sarko
fag i Je suskirken, se under nr. 2.

29 (28-30,43)
Lars Hilmann Holst, født 1763 i Thisted, døbt 4.12., død 16.12.1836 samme sted. - Gift 
1804 (vel i Flade, hvor kirkebogen mangler oplysninger om viede) med Helene legi. døbt 
Helle] Cathrine Steenstrup, født 22.8.1778 på Nandrup i Flade Sogn på Mors, død 
10.1.1843 i Thisted.

Lars Hilmann Holst, egl. døbt Lassen Hilman, fik 1783 borgerskab som købmand i 
Thisted, hvor han drev købmandshandel fra den ejendom - nu nr. 16 i Vestergade, som 
han havde overtaget efter forældrene; ejendommen ligger på højre side af Amtsstræde. - 
Gravstenen over L.H. Holst og hustru ligger endnu på kirkegården syd for kirken ved si
den af amtmand Fayes åbne gravhøj; sandstenens tekst er meget medtaget, men læses kan 
bl.a.: Herunder hviler de jordiske Levninger efter Lars Hilman Holst, Borger og Kjøb- 
mand i Thisted, født der 4. December 1763 og døde samme Sted 16. December 1836 i en 
Alder a f 73 Aar, og hans Hustru Helena Cathrine Steenstrup, fødtpaa Nandrup paa Mor- 
søe 1778 og død i Thisted 10. Januar 1843 i en Alder a f 65 Aar. I  Aaret 1804 bleve de 
forenede i kjærligt Ægteskab og deri velsignet med 1 Søn og 5 Døtre, a f hvilke Sønnen 
er sammen med dem [ . . . i  Himmerig?] og Døtrene har ... [lagt denne Sten?] ...

Helene eller Helle Cathrine, som hun egentlig blev døbt, opholdt sig ved folketællingen 
1787 hos farmoderen (efter hvem hun var opkaldt) og morbroderen i præstegården i Sjør- 
ring By og Sogn, men ved folketællingen 1801 hos morbroderen, godsejer Søren Chr. 
Ballebye på Kovstrup i Sønderhaa Sogn, ligeledes i Thy. - Parret vielse fandt som anført 
på gravstenen sted 1804, nemlig i løbet af årets første halvdel ifølge mandtal i købstads
regnskabet i Rentekammet i Rigsarkivet; vielsen fandt sikkert sted hjemme på Nandrup 
i Flade Sogn, hvis kirkebog mangler vielser i netop 1804.

Foruden datteren Laura, født 1819, nr. 28, havde Lars Hilmann Holst og Helene 5 æl
dre børn:
1 Johannes Vogelius Holst, 1805-1842, der overtog faderens købmandshandel.
2 Lyna Marie Holst (øjensynligt opkaldt efter en datter af forældrenes nabo, amtmand

Faye), 1806-1890. Gift 1837 i Hover ved Vejle med Christian Albrechtsen, 1807-
1866, forvalter på Lerbæk til 1837, gårdejer Vindelev Mark i Vindelev Sogn og fra
1845/48 til sin død ejer af Tømmergaard i Kollerup Sogn. Parret fik 1837-48 5 børn 
og af efterslægten bærer en gren navnet Holst. - Se Bryggernes slægtninge: Linje E.

3 Frantsine Kirstine Holst, 1808-1890, gift 1830 med Christian Djørup, 1804-1879,
(bror til lægen Frans Casper Djørup, 1813-1908, brygger J.C. Jacobsens senere meget

42



gode ven), cand.theol., adjunkt i Viborg fra 1830, sognepræst i Hassing i Thy fra 
1832, landvæsenskommissær 1837, sognepræst i Klim, Torup og Vust menigheder fra 
1841 og fra 1842 tillige provst, sognepræst i Hjørring fra 1851 og tillige provst, Rid
der af Dannebrog 1859, sognepræst i Karlebo i Nordsjælland fra 1863 og tillige provst 
- Dannebrogsmand 1878, landøkonomisk forfatter mv. - Blandt 7 bøm døtrene Kirstine 
Magnella Djørup, 1837-1889, gift 1863 med Erhard Ursin Kogsbølle, 1833-1906, 
brygger på Carlsberg 1856-81, fra 1871 J.C. Jacobsens kompagnon, senere brygger 
på GI. Holtegaard, samt Johanne Emilie Djørup, 1843-1907, forlovet 1865 med fætte
ren Carl Jacobsen, men gift 1874 med den norske læge og amatørgeolog Frederik Chr. 
Holberg Arentz, 1844-1914.

4 Nicoline Severine Holst, 1809-1880, barnløs, boede som enke i J.C. Jacobsens gamle 
bryggergård i Brolæggerstræde. Gift 1832 med Andreas Emil Stockfleth Faye, 1796- 
1842, by skri ver i Thisted, søn af den kendte amtmand Faye.

5 Johanne Bertheline Holst, 1812-1867. Gift med Jens Christian Sund, død 1892, guld
smed i Thisted.

Kilder: 1, 7-16, 16-176, 25-108 og 30-3.

30 (29-31,32)
Albrecht [egl. Albret] Christopher Holst, født 1733 i Aalborg, Vor Frue Sogn, døbt
20.4., død 1807 i Thisted, begr. 3.12., 73 år gi. - Gift 25.9.1760 i Thisted med Anne 
Marie Seebye/Sæbye, født 1735 i Thisted, døbt 13.5., død 1791 samme sted, begr.
18.7., 56 år gi.

Albrecht Christopher Holst var fra giftermålet 1760 parykmager i Thisted og boede 
ved folketællingen 1787 i Vestergade. - Parret fik 6 bøm 1761-78, bl.a. sønnen Christian 
Holst, 1773-1813, ejer af Søgaard i Nors Sogn, og sønnen Lars Hilmann Holst, nr. 29.

31 (30-x,x)
Bertel Pedersen Holst, født ca. 1691 (1698?) i Hollensted i Hallund Sogn i Vendsyssel, 
død 1752 i Aalborg, Vor Frue Sogn, begr. 5.4., ang. 61 år gi. - Gift 9.3.1723 i Aal
borg, Vor Frue Kirke, efter kgl. bevilling med Anne Marie Christensdatter Hel-, Hil
eller Hilleman (-mann), født 1697 i Stavanger i Norge, død 2.10.1750 i Aalborg, Vor 
Frue Sogn.

Bertel Pedersen Holst, bamføed i Enn bye kaldet Hollensted i Hallen [rettere Hallund] 
Sogn og Jerslev Herred i Wensyssel fik 1722 borgerskab i Aalborg som parykmager; der 
kan derfor ikke være tvivl om, at han var født i Hollensted i Hallund Sogn, men dødsal
deren 1752 og dermed det omtrentlige fødselsår 1691 kan måske være forkert. Han kunne 
måske være identisk med den Bertel, der blev født 1698 i Hollensted i Hallund Sogn som 
søn af Peder Bertelsen og hustru Anne Christensdatter, der ved giftermålet 1693 benæv
nes i Hollensted Søndergaard! - Hollensted kan måske tænkes at kunne "forkortes" til 
Holst.

Bertel Pedersen Holst var til sin død 1752 parykmager i Aalborg (sidst husejer på 
nordsiden af Algade i Vor Frue Sogn), hvor han og konen fik 14 bøm 1724-42, de 3 æld
ste i Budolfi og de 11 yngste i Vor Frue Sogn; ved skiftet efter konen 1750 levede de 9 
bøm.

Kilder: 13-473.
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Slægten Helle- eller Hillemann i Stavanger
32 (30-33,41)
Anne Marie Christensdatter Hel-, HU- eller Hilleman (-mann), født 1697 i Stavanger 
i Norge, død 2.10.1750 i Aalborg, Vor Frue Sogn, se under 31.

33 (32-34,35)
Christen Lauritsen Hellemann/Hildman, født i Stavanger ca. 1662, død 21.7.1735sam
me sted. - Gift ca. 1690(?) med Anne Sørensdatter Hofmann, født ca. 1660 på Finnøy 
nær Stavanger, død 1723 i Stavanger.

Christen Lauritsen Hellemann fik 1690 borgerskab i Stavanger som købmand og blev 
senere kirkeværge. - Han hørte til de mindre formuende købmænd, og i et næringsmand
tal 1711 oplyses det om ham, at han "... nærer sig af en ganske liden og ringe handel..." 
På det tidspunkt boede han med sin familie i gaden, der gik fra Skagen til Torvet. Hans 
ejendom var den sidste før torvet.

Parrets børn: 1701 anføres det i et mandtal, at parret da havde 7 børn. Blandt andre 
Gabriel, Maren, nr. 32, Anne Marie, Johanne Sophie, Christen og Anne Margrethe. - Se 
Bryggernes slægtninge: Linje F.

Kilder: 13-473, 37-10 og 37-30.

34 (33-x,x)
Laurits Sørensen Hellemann/Hillemann, født ca. 1625 - vist i Hille i Strand Sogn ved 
Stavanger, død 1709 i Stavanger, begr. 25.11. i Domkirken. - Gift senest ca. 1662 med 
Maren Gabrielsdatter Lind, født ca. 1621, død 1695 i Stavanger, begr. 4.6.

Laurits Sørensen Hellemann/Hillemann fik borgerskab i Stavanger 1658, hvor han si
ges at komme fra Hille i Strand Sogn; slægtsnavnet er da sikkert dannet efter fødestedet 
Hille. - Han var købmand og kæmner i Stavanger.

4 børn kendes: Søren Lauritsen Hilmann, død 1680, skifte 1684 i Stavanger (gift tid
ligst 1674 med byfoged i Stavanger Hans Pedersen, død 1673, hans enke Adriane Bemts- 
datter, 1633-1704), Laurits, Anne og Christen, nr. 33.

Kilder: 13-473, 17-217, 27-18, 37-11 og 37-30.

Præstesiægten Lind i Syd- og Vest-Norge
35 (33-36,38)
Maren Gabrielsdatter Lind, født ca. 1621, død 1695 i Stavanger, se under nr. 34.

36 (35-37,37)
Gabriel Lauritzen Lind, født fø r  1595 i Klepp ved Stavanger, død 1633 i Stavanger. - 
Gift senest 1617 med Anne Lauritsdatter Scavenius/Scabo, født 1590-99 i København, 
død 1674 i Stavanger, begr. 22.4. i domkirken.

Gabriel Lauritsen Lind var sognepræst ved Stavanger Domkirke fra 1622 til sin død 
1633.
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Der kendes 9 børn: Blandt andre sønnen Laurits Gabrielsen Lind, præst i Norge, samt 
datteren Maren Gabrielsdatter Lind, nr. 35.

Kilder: 13-474, 17-217 og 18-142.

37 (36-x,x)
Lauritz Christensen (Lind), født senest 1550, død 1611-17. - Gift fø r 1595 med Karen 
Hansdatter, født fø r  1575, død efter 1617, vel i Klepp.

Laurits Christensen (Lind) var sognepræst i Klepp (Klep) i Norge 1576-1611.
Af parrets børn kendes 5, alle præster eller præstekoner: Blandt andre Christen og Ga

briel, nr. 36. - Se Bryggernes slægtninge'. Linje G.
Kilder: 13-475, 17-216 og 19-38.

Slægten Scabo/Scavenius
38 (35-39,39)
Anne Lauritsdatter Scavenius/Scabo, født 1590-99 i København, død 1674 i Stavanger, 
begr. 22.4. i domkirken, se under nr. 36.

39 (38-40,40)
Laurits Clausen Scavenius/Scabo, født 1562 i København, død 1.12.1626 i Stavanger. - 
Gift senest ca. 1593 med Marthe (Mette) Ditlevsdatter Fox (eller Foss) fra Køge, født 
senest 1575.

Laurits Clausen Scabo/Scavenius var studerede ved universitetet i København, forskel
lige steder i udlandet, magister, rektor for Vor Frue Skole/Metropolitanskolen i Køben
havn fra 1590, professor ved Københavns Universitet fra 1594, sognepræst i Tårnby på 
Amager fra 1600 og biskop i Stavanger i Norge fra 1605.

Af parrets børn kendes bl.a.: Sønnen Ditlef Scavenius, ca. 1593-1665, mag., præst i 
Stavanger, provst, og datteren Anne Lauritsdatter Scabo, nr. 38.

Kilder: 20-184, 21-S og 27-17.

40 (39-x,x)
Claus Lauridsen Scavenius, født senest 1520 i Skagen, død 18.8.1590 i København.

Claus Lauridsen Scavenius (latinisering af fødebyen Skagen), der måske var søn af råd
mand Laurids Thomsen, kom i skole i Aalborg og studerede derpå i København og ved 
udenlandske universiteter - udgav 1552 i Paris en bog om regnekunsten. Han blev 1555 
professor i matematik og 1564 i fysik ved Københavns Universitet samt 1584-85 rektor.

Gift 1. g. med Magdalene Arctander - præstedatter fra Sørdalen i Norge - og 2. g. 
med Kristine, der endnu levede 1615. Sønnen Laurits hævdes at være af 2. ægteskab, 
men det er uklart.

Kilder: 20-183 og 22-417.

45



Slægten Hofmann
41 (32-42,42)
Anne Sørensdatter Hofmann, født på Finnøy nær Stavanger ca. 1660, død i Stavanger 
1723, se under nr. 33.

42 (41-x,x)
Søren Sørensen (Hofmann), født ca. 1630, død 1688 i Jelsa (Jelse). - Gift senest ca. 
1630 med Martha/Marit Heliesdatter Hagedorn, født ca. 1631, død 11.3.1723 i Jelsa.

Søren Sørensen (Hofmann) blev indskrevet 1650 på Københavns Universitet fra Roskil
de Katedralskole. Fra 16... til sin død var han sognepræst i Jelsa (Jelse) ved Stavanger. - 
Ved Marthas dødsindførsel i kirkebogen blev hun kaldt: "Martha, sal. Hr. Søren Hof

manns." Han kaldes ellers blot Søren Sørensen.
Søren Sørensen (Hofmann)s herkomst kan ikke fastslåes med sikkerhed. - Kilde 19 fra 

1899 hævder, at han var søn af Søren Jensen (Hofmann), købmand i Bergen, rådmand 
i 1630’rne og senere borgmester, mens kilde 27 fra 1916 nævner ham som bror til Daniel 
Sørensen [Hofmann] paa Vaule i Mosterø og som søn af sognepræst i Rennesø ved Sta
vanger, Søren Jensen, nævnt 1619-1628.

5 børn kendes: Søren, Jacob, Lars, Maren og Anne, nr. 41.
Kilder: 13-478, 19 (90, 123 og 129) og 27-18.

Slægten Sæbye, feldberedere i Thisted og Aalborg
43 (29-44,63)
Anne Marie Seebye/Sæbye, født 1735 i Thisted, døbt 13.5., død 1791 samme sted, begr. 
18.7., 56 år g i., se under nr. 30.

44 (43-45,47)
Jesper Sørensen Seebye/Sæbye, født ca. 1707 i Aalborg, Vor Frue Sogn, død 1781 i 
Thisted, begr. 1.2., 74 år 9 mdr. gi. - Gift 25.9.1733 i Thisted med Christine Anders- 
datter Kieldgaard, født 1714 i Thisted, døbt 21.10., død 1800 samme sted, begr. 29.12., 
86V2 år gi.

Jesper Sørensen Seebye var feldbereder (hvidgarver - en simplere form for garvning) 
i Thisted.

Blandt parrets 8 børn, født 1734-54, var døtrene Anne Marie Seebye/Sæbye, født 
1735, nr. 43, Inger Kirstine, født 1739 - se Bryggernes slægtninge'. Linje H og J.

45 (44-46,46)
Søren Jørgensen [Sæbye], født ca. 1669 i Sæby, hvor kirkebogen først begynder 1684, 
død 1730 i Aalborg, Vor Frue Sogn, begr. 30.3., 61 år 2 mdr. 23 dage gi. - Gift 2. 
gang senest 1704 med Gjertrud Jespersdatter, født ca. 1685 i Aalborg, Vor Frue Sogn, 
hvor kirkebogen først begynder 1715, død 1713/14 samme sted.

Søren Jørgensen var feldbereder (hvidgarver) i Aalborg og boede på sydsiden af Nørre-
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gade i Vor Frue Sogn; han blev gift 1. gang tidligst 1698 med Maren Sørensdatter, død 
1701, enke efter Hans Henrichsen, død 1698 som feldbereder i Aalborg. Søren Jørgensen 
blev gift 3. gang tidligst 1715 med enken Anne Byrges- eller Børgesdatter Lemmich, død 
efter 1730, enke efter Laurids Andersen Kjær, 1713. - Der findes skifter efter Søren Jør
gensens 1. kone 1701 og hendes 1. mand 1698, samt efter Gjertrud Jespersdatter 1714 
og Søren Jørgensen selv 1730.

Parrets børn: Blandt andre nr. 44, Jesper Sørensen Seebye.

46 (45-x,x)
Jørgen Sørensen, født ca. 1637/38, død 1686/87 i Sæby, død eller begr. 6.1.1687 i sin 
alders 50. år. - Gift 1664/65 med Anne Mikkelsdatter, født ca. 1640 - vel i Sæby, død 
1714 i Sæby, begr. 12.3., 74 år gi.

Jørgen Sørensen var - vel fra ca. 1665 - feldbereder (hvidgarver) i Sæby. Der findes 
et skifte 1714 efter Anne Mikkelsdatter, der overlevedes af 6 børn, bl.a. sønnen Søren, 
nr. 45. I kirken i Sæby hænger endnu et epitafium over Jørgen Sørensen og hustru.

I borgmester Christen Lauritsen Rhuus’ optegnelser fra 1694 om Sæby fortælles: 
Anno 1695 d. 10. September thalde jeg først med si. Jørgen Feltbereders Enche och Børn 
om att lade opsætte ehn liden Thaufles Graffschrift udi Kaars-Kierchen, da ded och slut
ted bleff.

D. 13. October 1695 bleff samme Thauffle ophengt a f dentz Mester och Arbeyder Peder 
Erchsøn Snedeker och stoer paa dend efterfølgende schrift:

Her under huiler erlig, velagtte och nu si. Mand Jørgen Sørensøn, fordom Borger og 
Feltbereder her udi Sæbye, som døde Aar 1687 d. 6. Januari udi sin Alders 50 Aar, gesli- 
geste hans kjære Hustru, dyderige och gudfiyetige Kvinde Anne Mechelsdatter, som døde 
d.......i sin Alders .. Aar. Gud forlene dennem ehn glædelig Opstandelse etc.

De leuede udi Echteschab 22 Aar, medlertid a f Gud velsigned med 8 Børn, 2 Sønner 
och 6 Døttere.

Herre Gud Du est vor thill Flucht stedtzse och altid. Ps. xc.
Kilder: 38-79.

Kjærulf-afstamning via Aalborg og Fleskum Herred
47 (44-48,49)
Gjertrud Jespersdatter, født ca. 1685 i Aalborg, Vor Frue Sogn, hvor kirkebogen først 
begynder 1715, død 1713/14 samme sted, se under nr. 45.

48 (47-x,x)
Jesper Nielsen, født senest 1660, død 1703/04 i Aalborg, Vor Frue Sogn. - Gift 1683 
i Aalborg, Budolfi Kirke, trolovet 23.2. i Kattesund og gift 16.5., med enken Maren 
Christensdatter, født 1634 i Aalborg, Budolfi Sogn, døbt 23.2., død 4.5.1711 i Aalborg, 
Vor Frue Sogn. - Hun var blevet gift 1. gang 1670-78 med Morten Knudsen i Kattesund, 
død 1680 i Aalborg, Budolfi Sogn, begr. 31.8.

Jesper Nielsen boede 1683-84 i Aalborg, Budolfi Sogn, men fæstede senere Gammel 
Mølle i Vor Frue Sogn. - Der findes skifter 1704 og -11 efter Jesper og Maren.
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49 (47-50,51)
Maren Christensdatter, født 1634 i Aalborg, Budolfi Sogn, døbt 23.2., død 4.5.1711 i 
Aalborg, Vor Frue Sogn, se under nr. 48.

50 (49-x,x)
Christen Christensen, født omkr. 1625(?), død 1661 i Aalborg, Budolfi Sogn, begr.
14.7. - Gift 1653 i Aalborg, Budolfi Kirke, trolovet 1.1. og viet 4.5., med Owens (Unse) 
Christensdatter (Mumgaard), født ca. 1629, død 1680 i Aalborg, Budolfi Sogn, begr. 
19.9. - Owens/Unse blev gift 2. g. 1663 i Aalborg, Budolfi Kirke, trolovet 1.4. og viet 
6.5. med Peder Sørensen (fra Århus), død 1674 i Aalborg, Budolfi Sogn, begr. 25.11., 
og 3. g. 1676 i Aalborg, Budolfi Kirke, trolovet 7.1. og viet 15.3., med Henrich Fride- 
richsen, død efter 1683. Begge skippere og handelsmænd i Aalborg.

Christen Christensen var borger - vel skipper og handelsmand - i Aalborg og boede 
ved Vesteraa. - Der findes skifter efter Owens Christensdatters 2. mand Peder Sørensen 
1675, efter hende selv 1680 og efter den velhavende, men barnløse datter Mette Chri
stensdatter, 1657-1718, enke efter skipper Peder Sørensen Cortsen.

51 (49-52,53)
Owens (Unse) Christensdatter (Mumgaard), født ca. 1629, død 1680 i Aalborg, Budolfi 
Sogn, begr. 19.9., se under nr. 50.

52 (51-52a,52a)
Christen Jensen Mumgaard, født senest 1600 i Aalborg, død 1647 i Aalborg, Budolfi 
Sogn, begr. 14.11. - Gift senest 1629 med Mette Justdatter, født fø r  1610 i Skudshale 
i Dall By og Sogn eller i Ferslev By og Sogn, død 1661 i Aalborg, Budolfi Sogn, begr. 
27.11. - Gift 2. g. 1650 i Aalborg, Budolfi Kirke, trolovet 30.12.1649 og viet 29.1.1650, 
med Michel Madsen, kaldet Vittrup, gift 2. g. 1662 i Aalborg, Budolfi Kirke, med Maren 
Pedersdatter, 1640-1691.

Christen Jensen Mumgard var borger og handelsmand i Aalborg - vist i Bispensgade 
nær Vesteraa. - Michel Madsen Vittrup/Wittrup, der ved giftermålet 1649 var borger af 
Nykøbing på Mors, boede derpå i Aalborg som køb- og handelsmand til engang mellem 
1667 og -76, da han flyttede til gården Vester Stræt i Vilsted Sogn og senere til Aarup- 
gaard i Vindblæs Sogn, hvor han boede ved konens død 1691.

Kilder: 39-153.

52a (52-x,x)
Jens Christensen Mumgaard, født før 1575, død senest 1625 i Aalborg. - Gift fø r 1600 
med Oens (Owens) Poulsdatter, født fø r 1580, død senest 1625 i Aalborg.

Jens Christensen Mumgaard, hvis tilnavn må stamme fra Mumgaard, nu Mumgaarde 
i Aaby (nu Vedsted) Sogn nordvest for Nørresundby, var borger - vel købmand - i Aal
borg, hvor han var så etableret i året 1600, at han dette år blev optaget i det ansete Pape
gøjegilde eller Guds Legems Lav. - Konens sjældne fornavn skal være en senmiddelalder
lig forvanskning af Agnes.
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Af børn kendes blot sønnerne Christen, nr. 52, og Jens, der 29.8.1625 på Aalborg By
ting gav afkald til broderen på al videre arv efter forældrene.

53 (51-54,56)
Mette Justdatter, født fø r 1610 i Skudshale i Dall By og Sogn eller i Ferslev By og 
Sogn, død 1661 i Aalborg, Budolfi Sogn, begr. 27.11., se under nr. 52.

54 (53-55,55)
Just (Jost) Pedersen, født fø r  1570, død 1634 i Ferslev By og Sogn. - Gift omkr. 1600 
med Maren Jørgensdatter [Kjærulf], født senest 1580, død efter 1636.

Just (Jost) Pedersen var selvejerbonde i gården Skudshale i Dall By 
og Sogn, senere fra ca. 1605 kronbonde i Ferslev By og Sogn og fra 
senest 1627 herredsfoged i Fleskum Herred. Da Wallensteins tropper 
i efteråret 1627 besatte Nørrejylland, indlogerede de sig hos Just, åd 
og drak alt i gården og tvang Just til at tage til Aalborg og købe ind 
til sig. Efter således at have udplyndret ham og gården, førte de ham 
fangen til Aalborg og udbød ham til salg for penge. Men det lykke
des ham at flygte til konens slægtninge i Vadum Sogn, hvor også ko
nen og børnene opholdt sig.

Kilder: 39-148 og 40-277.
Herover Just/Jost Pedersens segl med "ibskallen ", muslingeskallen, som blev brugt a f flere a f  
slægten som et slags arveligt våbenmærke.

55 (54-x,x)
Peder Skriver, født fø r 1545, død senest 1599. - Gift fø r 1570 med N.N.

Peder Skriver ejede gården Skudshale i Dall By og Sogn, men boede senere i en kron-
gård i Ferslev By og Sogn; fra senest 1573 var han delefoged (lensmanden på Aalborg - 
hus’ lokale fuldmægtig) og herredsskriver i Fleskum Herred. - Af børn kendes bl.a. Just, 
nr. 54, og Inger - se Bryggernes slægtninge'. Linje K, L og M.

Kilder: 39-148.

56 (53-57,58)
Maren Jørgensdatter [Kjærulf], født senest 1580, død efter 1636, se under nr. 54.

57 (56-x,x)
Jørgen Jørgensen, født senest 1550, død senest 1600 i Østbjerg i Hammer Sogn. - Gift 
fø r  1575 med Else Pedersdatter Kjærulf, født senest 1555, død efter 1602 i Østbjerg i 
Hammer Sogn. - Hun blev gift 2. g. med Niels Mogensen, nævnt 1608-20 i Østbjerg.

Kilder: 40-277.

58 (56-59,59)
Else Pedersdatter Kjærulf, født senest 1555, død efter 1602, se under nr. 71.
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59 (58-60,60)
Peder Andersen Kjærulf, født senest 1530, død efter 1568. - Gift senest 1555med Karen 
Bertelsdatter.

Peder Andersen Kjærulf og broderen Anders boede i Fogedgaard i Øster Haine i Va- 
dum Sogn, hvor han nævnes i præsteindberetningen 1568 som en af sognets 4 selvejer
bønder. - Se Bryggernes slægtninge*. Linje N og O.

Kilder: 40-19 og 41-91.

60 (59-61,61)
Anders Andersen Kjærulf, født senest 1450, død efter 1494. - Gift senest 1510 med Else 
Vognsdatter, født senest 1490, død 15..(?).

Anders Andersen Kjærulf, vist kaldet Bonde 1503, født før 1450, død efter 1494 - 
sikkert 1503-19, selvejerbonde i Fogedgaard i 0 .Haine i Vadum Sogn, nævnt 1470 ifølge 
Dyrskjøt og i originale dokumenter 1485-94, blev mellem 1460 og -85 herredsfoged i 
Kær Herred; vist identisk med Anders Bonde, der 1503 var herredsfoged. - Gift med Else 
Vognsdatter. - Se Bryggernes slægtninge*. Linje P og Q.

Kilder: 40-9 og 41-90.

61 (60-62,62)
Anders Andersen Kjærulf, født senest 1425, vist død 1454-58. - Gift senest 1450 med
N.N.

Anders Andersen Kjærulf boede i Fogedgaard i Øster Haine i Vadum Sogn, hvor han 
ifølge Dyrskjøt nævnes 1448-54 som herredsfoged i Kær Herred. - En datter af ham skal 
have været mor til "Skipper Clement" - måske Andersen fra Vedsted i Aaby (nu Vedsted) 
Sogn; Clement var købmand i Aalborg og deltog i oprøret på Christian Ils side mod ade
len og Frederik I/Christian III, hvorefter han blev henrettet 1536 i Viborg.

Kilder: 40-8 og 41-89.

62 (61-x,x)
Anders Andersen Ulf eller Kjærulf, født senest 1400, død efter 1450(?).

Han skal have ejet meget gods i Kær, Hvetbo og Han herreder, men kendes blot fra 
Dyrskjøts overlevering.

Kilder: 40-8 og 41-90.

En skomager i Thisted
63 (43-64,64)
Christine Andersdatter Kieldgaard, født 1714 i Thisted, døbt 21.10., død 1800 samme 
sted, begr. 29.12., 86tø år g i., se under nr. 44.

64 (63-x,x)
Anders Christensen, født fø r  1670, død 1718 i Thisted, begr. 1.12. - Gift 2. gang 9.10. 
1698 i Thisted med Inger Pedersdatter, født senest 1670, død 1720 i Thisted, begr. 17.5.
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- Hun blev gift 2. gang 10.9.1719 med Troels Guttormsen, død 1764, skomager i Thisted
- gift i alt 4 gange.

Anders Christensen var fra senest 1693 skomager i Thisted - bosat på Knakken som 
husejer. Han blev gift 1. gang 29.10.1693 i Thisted med Inger Lauritsdatter, kaldet Furs
mand, død 1696/97 i barselsseng; hun var datter af Laurs Thomsen og hustru Maren 
Christensdatter Fursmand i Thisted. - Anders Christensen (Skomager) fik 11 børn, 2 i 
første ægteskab 1694-95 og 9 i andet 1698-1717; Inger Pedersdatter fik i sit 2. ægteskab 
blot et barn - i 1720. Skifter findes efter bl.a. Anders Christensen (Skomager) 1718 og 
efter Inger Pedersdatter 1720.

Parrets børn: Datteren Christine Andersdatter Kieldgaard, nr. 63.

Slægten Vogelius Steenstrup - opr. Riber i Sæby
65 (28-66,119)
Helene fegi. døbt Helle] Cathrine Steenstrup, født 22.8.1778på Nandrup i Flade Sogn 
på Mors, død 10.1.1843 i Thisted, se under nr. 29.

66 (65-67,86)
Frantz Vogelius Steenstrup, født 20.8.1746 i Sjørring By og Sogn i Thy, død 5.7.1810 
på Nandrup i Flade Sogn på Mors. - Gift 4.10.1776 i Humlum med Kirstine (Stine) 
Marie Ballebye, født ca. 1748på Strandbjerggaard i Humlum Sogn, død 1805på Nan
drup i Flade Sogn, hvor kirkebogen mangler oplysninger om døde.

Frantz Vogelius Steenstrup ejede herregården Nandrup i Flade Sogn på Mors fra 1776 
til sin død 1810; sønnen Jens Kraft Steenstrup ejede derefter gården til sin død 1829.

Under omtalen af faderen i Sjørring skrev Wiberg i sin Præstehistorie fra 1871 uden 
nærmere kildeangivelse mærkeligt nok om Frantz Vogelius Steenstrup: "bekjendt for sin 
laconiske Skrive- og Talemaade, græmmede sig over Armod og hængte sig på sit Locum, 
men efterlod en Tde. Guld." [1 tønde guld = 100.000 rdlr.]. - 1 sit manuskript om Nan
drup (på lokalhistorisk arkiv i Nykøbing M.) skrev senere lokalhistorikeren, premierløjt
nant, landmåler og ejer af Sø i Sejerslev Sogn Charles Chr. Mansa, 1835-1911, hvis hu
stru siden 1862 var søsterdatter af de 2 søstre Stadel, der efter hinanden siden 1837 var 
gift med den yngre Frantz Vogelius Steenstrup, sønnesøn af nr. 66, at denne: "Til Trods 
for den store Velstand, han efterhaanden erhvervede sig, var han i sine sidste Leveaar 
jevnlig i nedtrykt Stemning og havde faaet den fikse Idee, at han var i Armod. Den 5te 
Juli 1810, en Markedsdag, alle hans Tjenestefolk vare tagne til Nykjøbing, hængte han 
sig paa sit Locum. Naar Wiberg fortæller, at han efterlod sig en Tønde Guld, da er dette 
vistnok [vel i ordets gamle betydning: med sikkerhed] meget overdrevet. Efter en gammel 
sikker Tradition skal dog en stor del Pengesedler være skjult og fundet imellem Bladene 
af hans gamle Bøger."

Skifte efter Fr. V. Steenstrup er forgæves søgt, og om hans selvmord fortæller hverken 
kirkebog, foged-, politi- eller justitsprotokoller noget.

Parret fik 4 sønner og 2 døtre: Sidstnævnte var Helene [egl. Helle] Cathrine, født 
1778, nr. 65, og Mette Marie, 1781-1835, gift med Jens Jacobsen, 1779-1861, apoteker 
i Nykøbing Mors og siden i Nibe; af hendes børn var sønnen Frantz Vogelius Steenstrup 
Jacobsen, 1810-1870, sidst sognepræst i Besser-Onsbjerg, forlover 1839, da kusinen Lau-
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ra Holst blev gift med J.C. Jacobsen, mens datteren Ingeborg Jacobsen, 1811-1895, blev 
gift 1836 med Mads Rygaard, 1803-1854, købmand i Holstebro, og mor til Nanna Ry- 
gaard, der en tid var selskabsdame på Carlsberg.

Kilder: 8, 12-8, 16-175 og 42-207.

Sjørring Kirke og mindekorset på kirkegården over præstefamilien Steenstrup.

67 (66-68,81)
Johannes Vogelius Steenstrup, født 10,9.1706 i Øsløs By og Sogn, død 5.4.1774 i Sjør
ring By og Sogn. - Gift 2. g. 25.11.1740 med Helene Cathrine Søltoft, født 29.7.1716 
i Nr. Snede By og Sogn, død 26.9.1800 i Sjørring By og Sogn.

Johannes Vogelius Steenstrup var sognepræst for Sjørring og Torsted menigheder i 
Thy. Efter sin universitetsuddannelse blev han samme år rektor ved Nykøbing Mors La
tinskole. På hans foranledning blev det faldefærdige skolehus ved bidrag fra hele stiftets 
gejstlighed og Nykøbing Bys borgere 1732 sat i god stand. Selv levede han i armod som 
de fleste af sine forgængere i embedet.

I en ansøgning fra 1735 kunne han oplyse, at med fradrag af ildebrand og konsumption 
blev der af hans indkomst kun 50 rdr. tilbage til føde og klæder for 8 daglige personer 
i hans familie. Samme ansøgning var forsynet med meget gunstige anbefalinger fra bi
skoppen i Aalborg og sognepræsten i Nykøbing, og den skaffede ham da også det, han 
søgte om, nemlig præsteembedet i Sjørring-Torsted. Inden sin udnævnelse til Sjørring var 
han for øvrigt for sin sundheds skyld i København, hvor han fik lejlighed til at prædike 
for Christian VI i Frederiksberg Slotskirke. Prædiken har nok behaget den pietistiske kon
ge, for beskikkelsen kom kort efter.

Der kendes 4 sønner af parret: Blandt andre Michael, der blev præst i Sjørring, og 
Frantz, nr. 66.

Kilder: 8, 12-16, 16-160 og 42-203.

68 (67-69,75)
Michael Frantsen Vogelius, født september 1671 i Aasted By og Sogn i Vendsyssel, død 
2.7.1731 i Øsløs By og Sogn. - Gift 21.9.1698 i Øsløs med Magdalene Steenstrup, født 
senest 1680 i Øsløs By og Sogn, død 23.7.1750 samme sted.

Michael Frantsen Vogelius efterfulgte 1696 svigerfaderen som sognepræst for Øsløs,
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Vesløs og Arup menigheder; og fra 1721 var han provst i Vester Han Herred. - Rost af 
biskoppen som en af stiftets dueligste og lærdeste præster.

Parret fik 6 sønner og 5 døtre: Blandt andre sønnen Johannes, nr. 67.
Kilder: 12-32 og 25-tavlen.

Kirken i Øsløs.

69 (68-70,73)
Frants Michelsen Vogelius, født 19.8.1640 i Ugilt By og Sogn, død 19.11.1702 i Aasted 
By og Sogn. - Gift 1668 med Kirsten Madsdatter, født 1631-37 i Tværsted By og Sogn, 
død fø r  1703 i Aasted By og Sogn.

Frants Michelsen Vogelius var sognepræst for Aasted og Skærum menigheder i Vend
syssel. Kom 1655 på Viborg Katedralskole, hvorfra han blev indskrevet på Københavns 
Universitet 1658. Men da svenskerne belejrede København, kom han først efter freden 
1660 til universitetet, og da dettes virksomhed ikke var kommet i gang igen, tog han atter 
hjem for først det følgende år at begynde universitetsstudierne.

1662 blev han cand.theol., og 1663 rejste han atter hjem til Ugilt, hvor hans mor da 
var enke, og han blev så 1664 kaldet til præst i Aasted. Han var meget arbejdssom og be
rømt for sin lærdom og historiske viden, havde et stort bibliotek og var ven med og støtte 
for den historiske skribent Peder Dyrskjøt i Jerslev, der meget beklagede hans død.

Hans formand boede til sin død i præstegården, men den gamle mand har måske været 
noget selvrådig, thi 3.3.1673 lod Frants Michelsen tage syn over den skade, der var øvet 
i præstegårdens have den foregående 15.1., i særdeleshed i havens vestlige del, som hr. 
Søren Lam havde brugen af i sin levetid. - Synsmændene vidnede, at der var hugget 4 
kirsebærtræer og 2 piletræer, og havegærdet, der var af lervægge mellem stolper (klinet 
bindingsværk), var nedhugget. Hr. Søren Lam, der vist personlig havde hugget træerne, 
mente, at hugsten ikke kunne være gården eller hr. Frants til nogen skade.

1665 blev Frants Vogelius trolovet med hr. Søren Lams datter, Johanne Sørensdatter 
Lam, død samme år, før vielsen. - Hr. Frants ægtede så 1668 Kirsten Madsdatter og fik 
med hende 2 børn: Ingeborg og Michael, nr. 68.

Kilder: 11-21, 12-64 og 25-tavlen.

70 (69-71,71)
Mikkel Christensen Riber, født ca. 1602 i Sæby, død 1662 i Ugilt By og Sogn. - Gift 
26.6.1631 - vel i Ugilt - med Kirsten Frantsdatter, født senest 1614 i Ugilt By og Sogn,
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død efter 1640 - vel samme sted.
Mikkel Christensen Riber blev student i Slagelse 1622. Blev 1635 kapellan hos sviger

faderen og ved dennes død 1639 både dennes efterførlger som sognepræst for Ugilt og 
Taars menigheder og som herredsprovst. Han bekostede 1636 Ugilt Kirkes prædikestol, 
døbefont og krucifiks stafferet.

Af børn kendes kun Frants Mikkelsen, der efter Ugilt kaldte sig Vogelius, nr. 69.
Kilder: 11-328 og 12-128.

Ugilt Kirke.

71 (70-72,72)
Christen Mikkelsen Riber, født senest 1580 i Sæby, død efter 1642 samme sted. - Gift 
senest 1602 med Dorthe Johansdatter Borchhorst, født senest 1585, død i april 1638 i 
Sæby.

Christen Mikkelsen Riber var fra omkr. 1610 rådmand i Sæby og nævnes endnu 1640- 
42. - Hans kone, hvis søstersøn Mourids Jensen Borchhorst var præst i Gunderup-Nøv- 
ling, var vel efterkommer af den Gert Borchhorst, der nævnes i Sæby 1564.

Af parrets børn kendes: Mikkel, nr. 70, Mourids, Elle og Anne.
Kilder: 12-256 og 43-32.

72 (71-x,x)
Mikkel Sørensen Riber, født senest 1540 - formentlig i Ribe, død 19.3.1587 i Sæby. - 
Gift senest 1560 med Elle Madsdatter, født senest 1540, død 9.5.1598 i Sæby.

Mikkel Sørensen Riber var borgmester i Sæby, nævnt som sådan fra 
1570 og havde 1583 et par voksne sønner.

Af børn kendes sønnerne Søren, Peder, Christen, nr. 71, Mads 
k og måske Rasmus, samt døtrene Maren, Anne og vist også Kirsten.

Kilder: 12-512, 38-44 og 43-4.
Herover hans bomærke fra det nu forsvundne epitafium i Sæby Kirke.

S.

Vendsysselske præster i Ugilt og Tværsted
73 (69-74,74)
Kirsten Frantsdatter, født senest 1614, død 16..(?), se under nr. 70.
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74 (73-x,x)
Frants Christoffersen, født 1559 i Thisted, død 9.3.1639 i Ugilt By og Sogn. - Gift 2. 
g. med Anne Steffensdatter, født 15..(?), død fø r  1639.

Frants Christoffersen var hører ved Aalborg Katedralskole og degn ved Budolfi Kirke 
1585-87. Fra 1588 var han sognepræst for Ugilt og Taars menigheder og provst fra senest 
1610, da han var delegeret ved Prins Christians hylding i Viborg. Indberettede om kaldet 
1625. Hans monogram findes på Ugilt dåbsfad.

Gravsten i korgulvet i Ugilt Kirke, nu indmuret i korvæggen, over ham og hans to hu
struer, og i følge den var han præst i 55 år. Gravstenen lå som lem over nedgangen til 
et i 1945 opfyldt gravkammer foran alteret. Gravskriften på latin har bl.a. hans dødsår 
som kronogram og slutter med: "Han søger mod stjernerne. Hans opstandelse til det evige 
liv på den yderste dag kan ikke drages i tvivl."

Gift 1. g. med Ingeborg Villadsdatter og 2. g. med Anne Steffensdatter. 3 børn ken
des: Christoffer, Kirsten, nr. 73, og Anne.

Kilder: 11-327 og 12-257.

75 (68-76,77)
Kirsten Madsdatter, født 1631-37 i Tværsted By og Sogn, dødfør 1703, se under nr. 69.

76 (75-x,x)
Mads Mogensen, født 1600 i Gjetorp (= Gjettrup?), død 29.3.1637 i Tværsted By og 
Sogn. - Gift 6.2.1631 med Ellen Pallesdatter, født ca. 1611 i Tværsted By og Sogn, død 
1700 i Aasted By og Sogn, begr. 25.1., 88 tø år gi. - Hun blev gift 2. g. 1637 med Nata
nael Pedersen Frost, død 1687, sognepræst for Tværsted, Uggerby og Bindslev menig
heder.

Mads Mogensen blev student 1621 fra Aalborg og 1624 kapellan hos svigerfaderen og 
1629 dennes efterfølger som sognepræst for Tværsted, Uggerby og Bindslev menigheder. 
- Ellen Pallesdatter boede 1696-98 som affældig og sengeliggende enke i Aasted Præste
gård.

Kilder: 11-320 og 12-129.

Tværsted Kirke.

77 (75-78,79)
Ellen Pallesdatter, født 1611, død 1700, se under nr. 76.
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78 (77-x,x)
Palle Andersen, født senest 1585, død 22.4.1629 i Tværsted By og Sogn. - Gift 1.4.1610 
i Tværsted med Ingeborg Christensdatter Bidstrup, født før 1580, død 1647 i Bindslev 
By og Sogn. - Hun var blevet gift 1. gang senest 1599 med Laurids Mikkelsen, død 
1609, sognepræst for Tværsted, Uggerby og Bindslev menigheder.

Palle Andersen var fra 1610 sognepræst for Tværsted, Uggerby og Bindslev 
menigheder. - Ligstenen over parret findes i våbenhuset ved Tværsted Kirke.

Kilder: 11-320 og 12-259.

79 (78-80,80)
Ingeborg Christensdatter (Bidstrup), født fø r  1580, død 1647 i Bindslev By og Sogn, se 
under nr. 78.

80 (79-x,x)
Christen Erichsen, kaldet Skriver, født fø r  1550, død 1599på Bistrup i Hjørring. - Gift 
senest 1577 med Ellen Mogensdatter, født fø r 1560, død 1.4.1610.

Christen Erichsen nævnes fra 1572 på Bistrup i Hjørring - dels som skriver og dels 
som Ingeborg Skeels ridefoged i Sejlstrup Len.

Blandt 5 børn datteren Ingeborg, nr. 79.
Kilder: 12-519 og 44-56.

Slægten Steenstrup
81 (67 - 82,84)
Magdalene Steenstrup, født senest 1680 i ØsløsBy og Sogn, død 23.7.1750 samme sted, 
se under nr. 68.

82 (81-83,83)
Niels Sørensen Steenstrup, født 5.9.1644 i Stenstrup i Rostrup Sogn i Himmerland, død 
15.8.1696 i Øsløs By og Sogn i hans 52. år. - Gift senest 1675 med Cathrine Peters- 
eller Peitersdatter Bodtzen/Bootz, født ca. 1643 i Viborg, død 22.12.1725 ØsløsBy og 
Sogn, 82 år gi.

Niels Sørensen Steenstrup blev 1667 student fra Viborg Katedralskole og var fra 1674 
sognepræst for Øsløs, Vesløs og Arup menigheder. Kirkeklokken i Øsløs er skænket af 
ham. Skifte efter ham findes i Aalborg bispearkiv.

Blandt 9 levedygtige børn datteren Magdalene, nr. 81.
Kilder: 12-65, 25-tavlen og 45-49.

83 (82-x,x)
Søren Sørensen, født senest 1620, død efter 1644. - Gift med Maren Laursdatter, født 
senest 1625, død efter 1644.

Søren Sørensen var gårdmand i landbyen Stenstrup i Rostrup Sogn ved Rold Skov i
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Himmerland. - Af børn kendes blot sønnen Niels Sørensen Steenstrup, født 1644, nr. 82. 
Kilder: 12

Slægten Bodtzen
84 (81-85,86)
Cathrine Peters- eller Peitersdatter Bodtzen/Bootz, født ca. 1643 i Viborg, død 22.12. 
1725 i ØsløsBy og Sogn, se under nr. 82.

85 (84-x,x)
Peter eller Peiter Carstens eller Karstensen Bodtz eller Botz, født fø r  1615, død 1675 
i Viborg, Graabrødre Sogn, begr. 15.12. - ifølge kirkeregnskabet. - Gift 1. g. senest ca. 
1641 medN.N. (Magdalene?), født senest 1625, død ca. 1647-ca. 1661. - Gift 2. g. med 
præstedatteren Kirsten Hansdatter, født ca. 1622 i Nimtofte By og Sogn, død 16.8.1689 
i ØsløsBy og Sogn, 67 år 4 uger 6 dage gi.

Peter/Peiter Carstens/Karstensen Bodtz/Botz var tyskfødt, måske fra byen Boizenburg 
ved Elben sydøst for Hamborg, uddannet som orgelbygger og 1639 bosat som skatteyder 
i Skt. Hans Sogn i Flensborg, men flyttede lige efter 1640 til Viborg. Herfra reparerede 
og byggede han orgler i ca. 15 danske kirker; hans facade fra 1652 er endnu bevaret i 
Vor Frue Kirke Haderslev (nu Domkirken).

Han var gift 2 gange. Hans 1. kone kan have heddet Magdalene, idet et par af børnene 
af 1. ægteskab lod døtre døbe således, ligesom en datter af 2. ægteskab hed Mallene/Mag- 
dalene. Af børnene af 1. ægteskab kendes flg. 4, men der kan have været flere: Johan Pe
ter Botzen, ca. 1641-1719, orgelbygger, organist ved Skt. Knuds Kirke i Odense og sene
re ved Skt. Petri Kirke i København, Cathrine Bodtzen/Bootz, født ca. 1643, nr. 84, An- 
neche Petersdatter Botzen, ca. 1647-1727, gift 1. gang 1686 med Jens Ibsen Widsted, død 
1693 som præst i Sejerslev på Mors, og 2. gang med Jacob Nielsen Erslev, død 1730, 
præst i Alsted-Bjergby på Mors, og Mette Peitersdatter Bodtz, død 1723, gift med Chri
sten Pedersen Lyngbye, ca. 1645-1715, kunstmaler i Viborg fra senest 1681. - Samtlige 
levedygtige børn af 2. ægteskab nævnes i skiftet, sluttet 1713, efter Casper Nielsen 
Brandt og hustru Anne Kjeldsdatter i Århus og var: Peter Petersen Botzen/Botzenborg, 
ca. 1661-1711, orgelbygger og organist ved Vor Frue Kirke i København, Hans Petersen 
Botzen, død 1704 som sognepræst i Tirstrup-Fuglslev på Djursland, Mailene (Magdalene) 
og Appolone. - Ved Brandt-skiftet 1713 i Århus forklarede datteren Mette af 1. ægteskab 
(altså uden arveret i dette skifte) om familieforholdene, og i skiftet 1696 efter svigersøn
nen Niels Steenstrup, nr. 82, nævnes af enkens søskende: Johan Peter, Anneche og Hans.

Kilder: 46-62.

Slægten Søltoft
86 (66-87,89)
Helene Cathrine Søltoft, født 29.7.1716 i Nr. Snede By og Sogn, død 26.9.1800 i Sjør
ring By og Sogn, se under nr. 67.
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87 (86-88,88)
Christian (Christen?) Knudsen Søltoft, født ca. 1673, død 6.11.1745 i Nørre Snede By 
og Sogn. - Gift 12.5.1711 ifølge Ribe Domsogns kirkebog hjemme i huset hos hendes 
forældre med Dorthe Kirstine (egl. døbt Doreth Kierstine) Bang, født 1691 i Ribe Dom
sogn, døbt 3.6., død efter 1733.

Christian Knudsen Søltoft var fra 1706 kapellan og fra 1709 sognepræst for Nr. Snede 
og Ej strup menigheder - senere tillige provst.

Blandt parrets mindst 13 børn: Helene Cathrine, født 1716, nr. 86, og Peder Bang, 
født 1717 - se Bryggernes slægtninge'. Linje R.

Kilder: 12-33, 15-157 og 47-282.

88 (87-x,x)
Knud Pedersen Søltoft, født ca. 1638(2), død ca. 1706 i Snejbjerg By og Sogn. - Gift 
senest ca. 1670 med Dorthe Jespersdatter, født senest 1650, død 1744 i Nørre Snede By 
og Sogn(2).

Knud Pedersen Søltoft var fra 1687 herredsfoged i Hammerum Herred, boede 1690 - 
vist som forpagter - på Nørre Karstoft i Skarrild Sogn og derpå på gården Havnstrup i 
Snejbjerg Sogn, hvorfra han 1702/03 flyttede til Snejbjerg By; enken boede senere i Snej
bjerg Kirkehus. - Knud Søltofts fødested og forældre kendes ikke, men det gejstlige skifte 
1730 efter hans barnløse søster Elisabeth Pedersdatter Søltoft, gift med Holger Bredal, 
præst i Vinding i Vrads Herred, kaster lys over Knud Søltofts øvrige 3 søskende og hans 
egne 5 børn. - Se Bryggernes slægtninge'. Linje S.

Kilder: 12-66, 47-282, 48-1-43 og 48-2-15 + 133.

Rådsaristokrati i Ribe - slægterne Bang, Baggesen, 
Stage, Klyne, Friis/Grisbæk, Tornum m.fl.
89 (86-90,91)
Dorthe Kirstine (egl. døbt Doreth Kierstine) Bang, født 1691 i Ribe i Domsogn, døbt 
3.6., død efter 1733, se under nr. 87.

90 (89-x,x)
Peder Nielsen Bang, født ca.1654 - vist i Middelfart, død 22.11.1734 i Ribe Domsogn, 
80 år og nogle dage. - Gift 12.12.1689 i Ribe Domkirke med Anne Baggesdatter, født 
1650 i Ribe Domsogn, døbt 24.7., død 3.5.1731 samme sted, 81 år ringere 3 mdr. 1 
dag. - Hun var blevet gift 1. g. 1672 med Hans Hansen Vandel, 1642-1686, rådmand i 
Ribe.

Peder Bang skal have været a f den gamle Middelfart-slægt Bang, 
hvoraf en katolsk gejstlig, Oluf Bang, blev adlet 1517 a f den ungarsk
bøhmiske konge, Ludvig II, med det viste 2 gange tværdelte våben 
med 1 rose i 1. felt, 3 stjerner bjælkevis i 2. og 1 liggende halvmåne 
i 3. felt. - Peder Bang førte dette våben og synes tillige 1685 at have 
fået udfærdiget adelsbrevet fra 1517 i kopi, som 1758 tilhørte datter
sønnen Jens Pauli Søltoft, søn a f nr. 87 og 89.

# r
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Peder Bang synes dog også at have ført et våbenskjold med en mand, der går over en 
bro, og på hjelmen et anker(?) mellem 2 vinger.

Peder Nielsen Bang boede fra giftermålet 1689 i Ribe, hvor han 1701 blev viceborg
mester og 1715 borgmester; han boede på Mellemdammen. - Anne Baggesdatter skal have 
været tilbøjelig til vindrikning.

Blandt 4 døtre - 3 af 1. og 1 af 2. ægteskab: Dorthe Kirstine, nr. 89.
Kilder: 12-67, 14-197, 16-137, 49-77, 50-107, 51-281 og 53-72.

91 (89-92,108)
Anne Baggesdatter, født 1650 i Ribe Domsogn, døbt 24.7., død 3.5.1731 samme sted, 
se under nr. 90.

92 (91-93,103)
Bagge Baggesen (den ældre), født 1615 i Ribe, død 8.5.1681 samme sted. - Gift 1642 
i Ribe med Kirsten Hansdatter Friis, født 1624 i Ribe Domsogn, døbt 17.11., død 23.3. 
1674 samme sted.

Bagge Baggesen var købmand i Ribe, rådmand fra 1655 og boede på Mellemdammen 
i nordvesthjømet op til Storegade.

Parret fik mange børn (2 sønner og 7 døtre): Lene, Bagge, Kirsten, Dorthe Baggesdat
ter, der blev gift med sognepræst i Gram (Frederik Hansen Friis), Anne, nr 91, Hans, 
Ingeborg, Ingeborg og Margrethe. - Se Bryggernes slægtninge'. Linje T.

Kilder: 12-135, 14-198, 15-31 og 49-71.

93 (92-94,99)
Bagge Pedersen, født 1578 i Ribe, død 1.8.1621 samme sted. - Gift 18.9.1603 i Ribe 
med Margrethe Lauridsdatter, født 1582 i Ribe, død 27.11.1637 samme sted.

Bagge Pedersen var købmand i Ribe, rådmand fra 1616 og bosat på Mellemdammen. -
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Ved et møde på rådhuset 1630 blev det besluttet at oprette et fattigvæsen baseret på frivil
lige bidrag for at imødegå tidens overhåndtagende betleri. De årlige bidrag til fattigkassen 
beløb sig på denne tid til ca. 1600 dir. "Margrethe Sal. Bagge Pedersens" var med 30 dir. 
en af de højeste bidragydere.

Parrets børn: Peder, Dorethe, Laurids, Else, Sitselle, Maren, Bagge, nr. 92, Lambert 
og Ingeborg.

Kilder: 12-270 og 14-192.

94 (93-95,96)
Peder Baggesen, født 1546 i Ribe, død 19.4.1591 samme sted. - Gift 1572, trolovet 
15.10.1571 og viet 30.11.1572, i Ribe med Dorthe Sørensdatter Stage, født ca. 1558 i 
Ribe, død 4.8.1602 samme sted - vel a f pest, der hærgede Danmark 1602-03. - Hun blev 
gift 2. g. 1593 med Bertel Jørgensen Struck, ca. 1550-1621, rådmand fra 1595.

Peder Baggesen boede i Ribe fra giftermålet 1572, rådmand fra 1581 og bosat på Mel
lemdammen, 1590 i Stenbogade og i Porsborg. - Ved ægteskabet med den kun 14-årige 
Dorthe blev han svoger til historiografen mag. Hans S vanning og til biskop Poul Madsen.

Peder Baggesens og Dorthe Sørensdatters børn var: Anne, Bagge, nr. 93, Søren, Hans, 
Sidsel, Maren, Christoffer, Karen, Johanne og Peder. - Af 2. ægteskab kendes følgende 
børn: Peder, Johanne og Dorethe. - Se Bryggernes slægtninge'. Linje U.

Kilder: 12-540 og 14-187.

95 (94-x,x)
Bagge Jensen, født 1511 i Ribe, død 24.10.1578 i Ribe. - Gift 2. g. 1545 med Sidsel 
(Cecilie) Pedersdatter, født ca. 1528 i Ribe, død 2.4.1579 samme sted. - Han havde tidli
gere været gift med Margrethe N.N.

Bagge Jensen var rådmand i Ribe fra 1557. Allerede som ungt menneske fik han af bi
skop Iver Munk fæstet på "Meldammen", idet biskoppen erklærede, at han ikke ville fæ
ste engen til nogen anden, om han end kunne få det dobbelte for den, fordi "Bagge og 
hans forfædre havde gjort stiftet god skjel."

Bagge Jensen skal have været søn af Jens N.N. og "Anne Bagges", gift 2. g. med 
Aage N.N. og 3. g. med Peder Nielsen; sidstnævnte havde ejet Semgaard i Sem Sogn, 
som han overdrog biskop Iver Munk mod at få halvdelen af nogle enge ved Ribe, kaldet 
"Meldammen" i fæste uden afgift; Anne Bagges havde tillige en eng i fæste af kapitlet 
(1509) og en anden af arkediakonatet (ærkedegne-embedet). Også dette tyder på, at hun 
eller hendes mand var af en anseelig herkomst her på stedet, da det i almindelighed var 
efterkommere af de oprindelige givere, som havde sådanne kirken tilhørende ejendomme 
i fæste. - Bagge-slægten kendes i Ribe fra begyndelsen af 1400-tallet, men uden kendte 
slægtssammenhænge.

Bagge Jensen havde i 1. ægteskab børnene: Jannick (dræbt 1566 af Hans Tavsens søn), 
Johanne og Peder. Og i 2. ægteskab: Jens, Karine, Marine, Anne, Sidsel, Gunder og Ma
ren.

Kilder: 12-1080 og 14-184.
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96 (94-97,97)
Sidsel (Cecilie) Pedersdatter, født ca. 1528 i Ribe, død 2.4.1579 samme sted, se under 
nr. 95.

97 (96-98,98)
Peder Ibsen, født fø r 1495 i Ribe, død 1535-39 samme sted. - Gift 1517-20 med Anne 
N.N., født ca. 1499, død 1.5.1578 i Ribe. - Hun blev gift 2. g. med Jørgen Pedersen 
Juel fra Horsens, død 1546, borgmester i Ribe fra 1537.

Peder Ibsen var købmand i Ribe, nævnt fra 1519; han og faderen var i 1520’me Ribes, 
ja Danmarks betydeligste eksportører af kvæg til de tyske markeder. Peder blev senest 
1528 rådmand i byen. - Anne var som enke ejer af gården Ondaften (nu Lundgaard) i 
Fårup Sogn ved Ribe; denne ejendom blev overtaget af sønnen Hans. Selv boede Anne 
sidst i en gård på Mellemdammen.

Parrets havde foruden et par sønner døtrene Anne, født 1517-20, gift med Jens Chri
stensen Hegelund, rådmand og borgmester i Ribe (forældre til biskop Peder Hegelund), 
og Sidsel (Cecilie), nr. 96.

Kilder: 12-2161, 14-184 og 54-70.

98 (97,107-x,x)
Ib/Jep Christiemsen, født fø r  1465, død efter 1536 i Ribe. - Gift fø r  1595 med N.N. 

Lille Ib, Jep eller Jacob Christiernsen (Kersten- eller Karstensen) nævnes 1491-1519
som købmand, hestepranger og økseneksportør/studehandler i Ribe, hvor han nævnes 
1519-36 som rådmand.

Af børn kendes blot sønnerne Peder, nr. 97, og Lambert, nr. 107.
Kilder: 14-184 og 54-74.

99 (93-100,101)
Dorthe Sørensdatter Stage, født 1558 i Ribe, død 1602 samme sted - vel a f pest, se 
under nr.94.

100 (99-x,x)
Søren Jacobsen Stage, født ca. 1509 i Thy(?), død 20.6.1577 i Ribe. - Gift 1537 med 
Anne Sørensdatter Klyne, født 1519, død 13.6.1575 i Ribe.

Søren Jacobsen Stage skal have været fra Thy, og om forældrene vides blot, at faderen 
må have heddet Jacob, og moderen skal have heddet Maria, vel rettere Maren Burre eller 
Borre. - Søren Stage, der fra før 1569 var en af byens rigeste mænd, nævnes fra 1547 
som rådmand og blev 1571 borgmester; han boede på Nederdammen. - Han døde efter 
et slagtilfælde og blev begravet ved siden af sin hustru i Skt. Katrine Kirke.

Parrets børn: Marie, Jacob, Karine (gift med biskoppen i Ribe), Anders og Dorthe, 
nr. 99.

Kilder: 12-1081 og 14-183.

61



101 (99402,102)
Anne Sørensdatter Klyne, født 1519, død 13.6.1575 i Ribe, se under nr. 100.

102 (101-x,x)
Søren Nielsen Klyne, født senest 1490, død 1540-45 i Ribe. - Gift senest 1510-15 med 
Dorthe N.N., født senest 1495, død 1557/58 i Ribe.

Søren Nielsen Klyne nævnes fra 1519 købmand og kreatureksportør i Ribe, hvor han 
fra 1537 var rådmand. - Fra 1530 ejede han gården Rodebæk i Faaborg Sogn nord for 
Varde.

Blandt parrets 4 børn var datteren Anna Sørensdatter Klyne, nr. 101.
Kilder: 12-2163, 14-184 og 54-72.

103 (92404,106)
Margrethe Lauridsdatter, født 1582 i Ribe, død 27.11.1637 samme sted., se under nr. 
93.

104 (103405,105)
Laurids Tøgersen, født 1517 i Ribe, død 1.1.1594 samme sted. - Gift 2. g. 26.11.1570 
i Ribe med Ingeborg Lambertsdatter, født ca. 1542, død 21.2.1620. - Han var blevet gift 
1. g. 1549 med Karen Jensdatter Varder, 1505-1570.

Laurids Thøgersen boede i Ribe fra giftermålet 1549, blev rådmand 1571 og borgme
ster 1584; han boede i Storegade på hjørnet ved Torvet.

Laurids Thøgersen fik i 1. ægteskab følgende børn: Lene, Mette, Karine og Anne, 
samt i 2. ægteskab 3 sønner og 4 døtre: Lambert, Jens, Oluf, Karen, Maren, Margrethe, 
nr. 103, og Ingeborg.

Kilder: 12-541, 14-186 og 1542.

105 (104,118-x,x)
Tøger N.N., født senest 1510, død før 1568 i Ribe. - Gift senest ca. 1532 med "Marine 
Archis ", født ca. 1483, død 10.12.1579 i Ribe. Hun blev gift 2. g. med Niels Arck, død 
senest 1568 i Ribe.

Tøger N.N. var borger i Ribe.
Marine havde i 1. ægteskab mindst 1 søn og 3 døtre: Maren, født ca. 1532, nr. 118, 

Laurids, født ca. 1542, nr. 104, Karen og Inge.
Kilder: 12-4087 og 14-186.

106 (103407,107)
Ingeborg Lambertsdatter, født ca. 1542, død 21.2.1620, se under nr. 104.

107 (106-98,98)
Lambert Ibsen, født senest 1510-15 i Ribe, død 1.2.1565 samme sted. - Gift senest ca.
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1542 med Lisbeth/Else, født senest 1525, død 23.2.1604 i Ribe.
Lambert Ibsen nævnes som rådmand 1556 og 1563. - 1548 omtales han som den rige

ste borger i Ribe, boede på Nederdammen og ejede bl.a. Ydermøllen, hvor Frederik II 
var indkvarteret under sit besøg 1560.

Parrets børn: Ingeborg, nr. 106, Marine, Gunder og Hans.
Kilder: 12-1083 og 14-184.

108 (91-109,113)
Kirsten (eller Christine) Hansdatter Friis, født 1624 i Ribe, døbt 17.11., død 23.3.1674 
samme sted, se under nr. 92.

109 (108-110,111)
Hans Nielsen Friis, født 14.10.1587 i Ribe, død 26.6.1650 samme sted. - Gift 28.6.1618 
i Ribe med Lene (Eline) Kjeldsdatter, født ca. 1596 i Ribe, død 15.7.1636 samme sted.

Hans Nielsen Friis blev ved påsketid 1602 sat i skole i Hamburg af sin far og blev se
nere købmand i Storegade i Ribe, rådmand fra 1620, borgmester fra 1623 og atter råd
mand 1638. Der findes et epitafium over Hans Nielsen Friis og Lene Kjeldsdatter i Ribe 
Domkirke.

Parret fik 7 sønner og 2 døtre: Niels, Ib, Kjeld (han var tjener hos Corfitz Ulfeldt), 
Kirsten, nr. 108, Maren, Peder, Lydik, Christoffer og Ib.

Kilder: 12-271, 14-193, 15-167 og 52-75.

Borgmester Hans Nielsen Friis og hustru fra epitafiet 
i Ribe Domkirke. - Til højre hans våbenskjold.
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110 (109-x,x)
Niels Hansen Grisbæk (Grisbeck), født 1549 i Grisbæk i Vejrup Sogn, død 11.12.1618 
i Ribe, begr. i domkirken. - Gift 25.8.1583 i Ribe med Kirsten Christensdatter, født ca. 
1546 i Ribe, død 14.4.1618 samme sted. - Hun havde tidligere været gift med Christen 
Friis, en fornem borger i Ribe, død ca. 1574.

Niels Hansen Grisbæk var af ukendt bondeherkomst og havde en bror Jon. - Niels 
Grisbæk blev 1580 borger i Ribe, købmand i Storegade, og fra 1595 rådmand.

Fra 1. ægteskab medbragte Kirsten børnene: Maren, Margrethe, Anders og Søren 
Friis. - Med Niels fik hun sønnerne Hans, nr. 109, og Christen, der begge antog slægts
navnet Friis efter moderens første mand.

Kilder: 12-542, 14-189, 16-1 og 52-62.
3 udpluk fra Niels Hansen Gris
bæks regnskabs- og notatbog:

Anno 1580 den 22. decembris daa 
suor Jeg Borgemester Peder Hege- 
lundt min Borger Eed paa Riber 
Raadhuss, oc Michel Ibssen Lofft 
fo r  mig, att ieg skulde giøre Byens 
Tynger vdi 3 aar effter dieriss min
de.

Anno 1595 den 2. dag Seplembris 
Bleff Jeg kaldet j  Raaditt a ff begge 
Borgemester Ib Tomum och Kield 
Jørgensen, oc Hans Jessen, Hans 
Jenssen, Ebbe Mogensen, Anders 
Seffrensen, Tamis Jørgensen, Niels 
Pouelssen, Raadmend. Samme dag 
komme Jens Laussøn, Olluff Roed 
och Bartell Struck vdi Raadett.

Ao 1588. Paa Skier Torssdag døde 
Kong Fredrich den anden HøyLoff- 
lig Jhukommelse.

111 (109-112,112)
Kirsten Christensdatter, født ca. 1546 i Ribe, død 14.4.1618 samme sted, se under nr. 
110.

112 (lll-x ,x )
Christen Madsen, født fø r 1525, død efter 1569. - Gift 1. g. med N.N., født 1514-28, 
død efter 1564. - Gift 2. g. tidligst 1565 med N.N., enke efter præsten ved Ribe, Skt. 
Kathrine Kirke Villum Pedersen Galmyndsen, død 1565 af pest.

Christen Madsen var købmand i Ribe og nævnes 1549-69.
Af Christen Madsens børn kendes foruden Kirsten, født ca. 1546, nr. 111, flg.: Peder 

Christensen Riber, født 1564, præst i Vejle, Karen Christensdatter, gift med Anders Ly-
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diksen, rådmand i Ribe, og Valborg Christensdatter, gift med borger i Ribe. Af Cristen 
Madsens 2. hustrus børn af 1. ægteskab kendes: Niels Villumsen, præst i Bredsten, og 
Mads Villumsen. - Se Bryggernes slægtninge: Linje V.

Kilder: 14-189.

113 (108- 114,115)
Lene (Eline) Kjeldsdatter, født 1596, død 15.7.1636 i Ribe., se under nr. 109.

114 (113-x,x)
Kjeld Jørgensen, født 1549/50 i Olidt i Ørslev Sogn på Fyn, død 22.7.1623 i Ribe. - Gift 
24.11.1588 i Ribe med Anne Ibsdatter Tomum, født senest 1570 i Ribe, død efter 1623 
(ca. 1626?) samme sted.

Kjeld Jørgensen var slotsskriver på Riberhus 1582-87, kgl. tolder i Ribe 1590-ca. 
1620, samt rådmand fra 1594 og borgmester fra 1595, bosat på Nederdammen.

Parret havde følgende børn: Jørgen, Christoffer, Marine, Lene, nr. 113, og Jens. 
Kilder: 12-1021 og 14-188.

115 (113-116,118)
Anne Ibsdatter Tomum, født senest 1570 i Ribe, død efter 1623 (ca. 1626?), se under 
nr. 114.

116 (115-117,117)
Ib Jensen Tomum, født fø r  1545 i Ribe, død 14.6.1602 samme sted, vel a f pest. - Gift 
1566 i Ribe med Marine Tøgersdatter, født ca. 1532 i Ribe, død 25.12.1611 samme 
sted. Hun havde tidligere været gift med Knud Nielsen, død 1565 i Ribe.

Ib Jensen Tomum boede i Ribe fra giftermålet 1566, bosat på Nederdammen, blev råd
mand 1575 og borgmester 1594. - Ved skiftet 1612 efter enken Marine Thøgersdatters 
død opgjordes formuen til 10.000 dir., hvoraf halvdelen tilfaldt sønnen Peder Ibsen, me
dens Anna, Kjeld Jørgensens, delte den anden halvdel med børnene af en afdød søster.

Parret fik følgende børn: Peder og Anna, nr. 115, samt endnu en datter.
Kilder: 12-2043 og 14-186.

117 (116-x,x)
Jens Tomum, født fø r  1520, vel i landsbyen Tomum i Lintrup Sogn, død efter 1570 i 
Ribe. - Gift fø r  1545 med N.N.

Jens Tomum blev købmand i Ribe, øksnekøbmand eller studepranger, nævnes 1544 
blandt byens 24 mænd og findes et par gange varetagende byens interesser på tinge; han 
nævnes endnu 1570.

Af børn kendes sønnen Ib Jensen Tomum, nr. 116.
Kilder: 12-4086 og 14-186.
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118 (115-105,105)
Marine Tøgersdatter, født ca. 1532 i Ribe, død 25.12.1611 samme sted, se under nr. 
116.

Slægterne Ballebye og Dahl
119 (65-120,127)
Kirstine (Stine) Marie Ballebye, født ca. 1748-50på Strandbjerggaard i Humlutn Sogn, 
død 1805på Nandrup i Flade Sogn, se under nr. 66.

120 (119-121,121)
Niels Sørensen Ballebye, født ca. 1716 i Balleby i Tørring Sogn, død 1767på Strand
bjerggaard i Humlum Sogn, begr. 27.1., 51 år gi. - Gift 1746 i Tørring, trolovet 28.10. 
på Vadskærgaard og viet 23.11. i Tørring Kirke, med Mette Olufsdatter Dahl, født ca. 
1724på Sønder Vinkel i Heldum Sogn, død 1791 på Strandbjerggaard i Humlum Sogn, 
begr. 8.4., 67 år gi. - Mette blev gift 2. g. 1.12.1769 i hjemmet iflg. Humlum kirkebog 
med Søren Hansen, død 1780/81.

Niels Sørensen Ballebye købte 1749 Strandbjerggaard (12 tdr.) for 2.300 rdr.; efter 
hans død overtog enken 1768 ved skifte gård og gods for 4.600 rdr. og giftede sig så med 
Søren Hansen, der overtog gården. - Efter både Niels Balleby og Mette findes der amts
skifter. - Mettes søn af 1. ægteskab, Oluf/Ole Ballebye, død 1801, overtog derpå gården.

Parrets børn: Kirstine Marie, fødtca. 1748-50, nr. 119, Søren Christian, fødtca. 1750 
(død 1821, ejer af herregården Koustrup i Sønderhaa Sogn i Thy og efterfulgt af sønnen 
Niels, der døde barnløs 1822 og arvedes af fætre og kusiner), Maren, født 1753 (død 
samme år), Mariane, født 1755, Oluf 1758 (død 1760), Oluf/Ole, født 1761 (død barnløs 
før 1822, overtog Strandbjerggaard). - Se Bryggernes slægtninge: Linje X, Y og Z.

Kilder: 12-17.

121 (120-122,124)
Søren Nielsen (Ballebye), født 1675 i Balleby i Tørring Sogn, døbt 6.6., død efter 1725 
samme sted. - Gift 30.12.1708 i Tørring med Maren Mouridsdatter, født senest 1690, 
død efter 1725', hun var sikkert søster til Kirsten Mouritsdatter, der 1709 bar Marens æld
ste barn til dåben.

Søren Nielsen boede fra giftermålet 1708 til efter 1725 i Balleby i Tørring Sogn. 
Blandt parrets børn var døtrene Kirsten, født 1709 (død 1785 i Balleby, gift 1729 med

Gregers Madsen i Balleby, ca. 1698-1775), Zidssel/Sidsel, født 1710 (gift med Christen 
Hansen i Svensholm i Staby Sogn) og sønnen Niels, født ca. 1716, nr. 120, samt datteren 
Giertrud, født 1725, og endnu en datter Kirsten Sørensdatter, død efter et barnløst ægte
skab med Laurs Madsen Lindsboel eller Weje i Lille Højland (Hove Sogn?) og ved amts
skiftet 1805 arvet af nevøer og niecer.

Kilder: 55-36.
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122 (121-123,123)
Niels Jensen (Ballebye), født senest 1645 i Balleby i Tørring Sogn, død efter 1688(?) 
samme sted. - Gift senest 1670 med Kirsten Sørensdatter, født senest 1650, død efter 
1679 i Balleby i Tørring Sogn.

Niels Jensen nævnes fra 1670 i Balleby, hvor han ved matrikuleringen 1688 sammen 
med Peder Jespersen var fæster af gården Balleby på 10 tdr. hartkorn.

Børn: Kirsten, født 1670 (død 1671), Jens, født 1672, Søren, født 1675, nr. 121, og 
Kirsten, født 1679. - Se Bryggernes slægtninge*. Linje Æ.

Kilder: 55-39.

123 (122-x,x)
Jens Christensen (Ballebye), født senest 1600, død 1639-64 i Balleby i Tørring Sogn. - 
Gift fø r  1645 med Sidsel (egl. Citzel) Pedersdatter, født 1599, død 1679 i Balleby i Tør
ring Sogn, begr. 21.2., 80 år gi.

Jens Christensen nævnes i Balleby 1626, 1632, 1634 og i et tingsvidne 1639, men var 
død før matrikuleringen 1664. - Enken, der nævnes i folkeskatten 1671 med en søn og 
en datter, betegnes ved sin død 1679 som "en gild Danneqvinde".

Af børn kendes: Niels, nr. 122, Christen, født ca. 1649 (bosat i Gaaskær), Anne (gift 
med Anders Jepsen) og Maren (gift 1677 med Anders Lund).

Kilder: 55-41.

124 (123-125,125)
Kirsten Sørensdatter, født senest 1657, død efter 1775, se under nr. 122.

125 (124-126,126)
Søren Christensen, født senest 1600, død efter 1650 i Kammersgaard i Hygum Sogn. - 
Gift fø r  1657 med N.N.

Søren Christensen nævnes i Kammersgaard 1622-50 lensregnskabemes ekstraskatte- 
mandtal.

Kilder: 55-41.

126 (125-x,x)
Christen Sørensen, født senest 1575, død efter 1610 i Kammersgaard i Hygum Sogn. - 
Gift senest 1600 med N.N.

Christen Sørensen nævnes i Kammersgaard i lensregnskabeme 1596-1610 og var 1617 
blevet afløst af Jens Madsen, der vel havde giftet sig med enken.

Kilder: 55-41.

127 (119-128,131)
Mette Olufsdatter Dahl, født ca. 1724på Sønder Vinkel i Heldum Sogn, død 1791 på 
Strandbjerggaard i Humlum Sogn, begr. 8.4., 67 år g i., se under nr. 120.
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128 (127-129,129)
Oluf Madsen Dahl, født 1695 i Overdal i Vejrum Sogn, døbt 5.11., død 1772på Vads
kærgaard i Tørring Sogn, begr. 20.6., 76 år gi. - Gift 1718-21 i Tørring med enken 
Kirsten Mikkelsdatter, født ca. 1689 i Brogaarde i Bedsted Sogn i Thy, død 1765 på 
Vadskærgaard i Tørring Sogn, begr. 14.1.; Kirsten var blevet gift 1. g. 28.9.1714 i Bed
sted med Mads Christensen i Vinkel, nemlig Sønder Vinkel i Heldum Sogn, død 1714-21.

Oluf Madsen Dahl, oprindeligt Overdal, boede først i fødegården i Overdal i Vejrum 
Sogn, som han købte til selveje 1717 på auktion over kronens ryttergods, 1. regiments 
gods; men 1718 solgte han gården. - Herpå giftede han sig 1718-20 ind på gården - vist 
rettere blot halvdelen af gården - Sønder Vinkel i Heldum Sogn; den halvdel af Sønder 
Vinkel, som var på 8 tdr. hartkorn, ejedes af Niels Bie, sognepræst i Hygum og provst 
i Vandfuld Herred, der ved skøde af 11.6.1727, tinglæst på Viborg Landsting 30.4.1732, 
solgte den til Oluf Madsen Dahis stedsøn Christen Madsen. - Oluf Madsen Dahl må have 
tjent penge på studehandel mv., for 1734 kunne han købe den gamle herregård Vadskær
gaard i Tørring Sogn, som han 1759 overdrog til sønnen Mads Olufsen Dahl.

Af Kirsten Mikkelsdatters børn af 1. ægteskab kendes blot ovennævnte søn, Christen 
Madsen, vel født 1714/15, der 1727 fik skøde på fødegården Sønder Vinkel (må være død 
barnløs, da han ikke nævnes ved skiftet 1774 efter den barnløse halvbror Mads Dahl). - 
Af Kirsten og Oluf Dahis børn kendes flg.: Mads, født ca. 1721 (overtog 1759 Vadskær
gaard, hvor han døde barnløs 1774 og arvedes af søsteren Mette og af søsteren Marens 
efterladte børn), Mette, født ca. 1724, se nr. 127, en datter, født 1727, måske identisk 
med Maren, født ca. 1728 (gift 1752 med enkemand Morten Anders Qvistgaard, 1709- 
1783, ejer af herregården Stubbergaard ved Skive), og Mikkel, født 1730 (død 1731); op
lysninger om familien på Sdr. Vinkel i Heldum Sogn skal søges i hovedsognet Tørrings 
ældste kirkebog.

Kilder: 12-35, 56-320 og 57-42.

129 (128-130,y)
Mads Ole- eller Olufsen Gasseholm, også kaldet Overdal, født fø r 1670 i Gasseholm i 
Vejrum Sogn, død 1718 i Overdal i Vejrum Sogn, ca. 24.11. ifølge skiftet. - Gift 1. g. 
1690 i Gimsing med Mette Christensdatter, født 1650-70, død 1699 i Overdal i Vejrum 
Sogn i barselsseng, begr. 19.2.; Mette var datter af Christen Jepsen i Nørgaard (eller 
Hundsballe?) i Gimsing Sogn. - Mads blev gift 2. g. med Maren Nielsdatter, død 1716.

Mads Ole- eller Olufsen Gasseholm (Overdal) nævnes fra 1691 som boende i den 4 
tdr. hartkorn store gård Overdal i Vejrum Sogn ved Struer; gården tilhørte 1718 sønnen 
Oluf, nr. 128. - Efter Mads Olesen Gasseholm findes et amtsskifte 1718.

Han fik kun levedygtige børn i 1. ægteskab, nemlig: Zidsel, født 1691 (gift før skiftet 
efter faderen 1718 med Peder Christensen i Sdr. Vinkel i Heldum Sogn), Kirsten, født 
1693 (død 1789, nævnt som ugift 1718, men snart efter gift med Iver Pedersen Qvist
gaard, ca. 1683-1764, der 1718 købte gården i Overdal af svogeren Oluf Madsen Dahl, 
nr. 128, og sidst ejede gården Skikkild i Vejrum Sogn), og Oluf, født 1695, nr. 128, 
samt endelig Maren, født 1698 (død samme år), og et dødfødt barn 1699. - Ovennævnte 
datter Kirstens datter, Maren Iversdatter Qvistgaard, 1721-1777, blev gift 1755 med Chri
sten Olesen, 1727-1784, (fra Ballegaard i Tørring Sogn og dattersøn af nr. 132) og der
med fra 1762 frue på Gudumkloster, som hendes efterkommere ejede til 1907.

Kilder: 12-70.
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130 (129-x,x)
Oluf Madsen (Gasseholm), født fø r  1620, død ca. 1685 - vel i Gasseholm i Vejrum 
Sogn. - Gift ca. 1640 med Zidsel Mortensdatter, født ca. 1618 i Sønder Kvistgaard i 
Vejrum Sogn, død 24.1.1696 i Overdal i Vejrum Sogn, næsten 79 år g i.; Zidsel var vel 
faster eller moster til den kendte Qvistgaard-slægts stamfar, Peder Andersen, 1648-1699, 
bosat i Sønder Kvistgaard, eller måske snarere dennes hustru Maren Mielsdatter.

Oluf Madsen (Gasseholm) kendes blot fra matriklen 1664, hvor han nævnes som fæster 
af gården Gasseholm i Vejrum Sogn. Gården var ved matrikuleringen 1688, da den hart
korn blev nedsat fra 9 til knap 4 tdr., overtaget af svigersønnen Christen Jensen.

Af parrets 9 børn, hvoraf 3 sønner og 2 døtre overlevede moderen, var sønnen Mads, 
født før 1670, nr. 129; datteren Anne Olufsdatter blev gift ca. 1680 med Christen Jensen, 
ca. 1638-1697, der overtog Gasseholm.

131 (127-132,132)
Kirsten Mikkelsdatter, født ca. 1689 i Brogaarde i Bedsted Sogn i Thy, død 1765 på 
Vadskærgaard i Tørring Sogn, begr. 14.1., se under nr. 128.

132 (131-x,x)
Mikkel Laursen/Lassen, født ca. 1657, død 1725 i Brogaard i Bedsted Sogn, begr.
31.8., 68 år ringere 4 mdr. 14 dage gi. - Gift senest 1688 med N.N.

Mikkel Laur- eller Lassen boede fra før matrikuleringen 1688 i den første af de 3 Bro
gaarde på godt 2 tdr. hartkorn i Bedsted Sogn som fæster under Ørum og senere under 
Tandrup.

Parret fik 4 levedygtige børn: Mikkel, født ca. 1688 (død 1757 i Brogaarde, barnløs, 
så Tandrup-skiftet efter ham 1757 kaster lys hans søskendes skæbne), Kirsten, født ca. 
1689, nr. 131, Maren, født senest 1698 (gift 1716 med Ole/Oluf Christensen i Ballegaard 
i Tørring Sogn, ca. 1697-1770) og Johanne, født senest 1698 (gift 1716 Evert/Edvert 
Nielsen Galtrup, ca. 1691-1765, gårdmand i Tilsted By og Sogn). - Se Bryggernes 
slægtninge'. Linje 0 .
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Bryggernes slægtninge
Det følgende udvalg af slægtslinjer, der udgår fra forskellige personer på Carl Jacobsens 
anetavle, viser slægtsforbindelser til kendte og ukendte personer i fortid og nutid. - Man
ge andre slægtslinjer kunne have været medtaget her, specielt med udgangspunkt i de 
mange meget gamle aner - Kjærulf’eme eller rådsaristokratiet i Ribe; den interesserede 
kan selv finde andre slægtslinjer i f.eks. Carl Langholz: Anetavler for berømte danskere, 
1. samling: Digtere og forfattere, DHH, 1989.

Fra Carl Jacobsen til dronningens hof
dame
Al Carl Chr. H. Jacobsen, 1842-1914. - 

Se nr. 1 foran.

A2 Theodora Vøgg (navneændring til V. 
1924), 1877-1956. - Gift 1900 med 
Edgar Frederik Georg Madsen, 
1865-1919, cand.polyt., direktør for 
Wiibroes Bryggeri i Helsingør.

A3 Eyvind (Ejvind) Børge Vøgg, 1910- 
1945, ingeniør i København. - Gift 
1936 med Magda Meinertz, f. 1910.

A4 Anita van Hauen/Anita Beatrice 
Vøgg, f. 1937, hofdame hos dron
ning Margrethe. - Gift 1960 med 
Uggi Mac van Hauen, 1935-1994, 
bagermester i Kbh.

Kilder: 2.

Fra vendsysselske bønder til en slægts
forsker i Hals
Bl Clemen Andersen, født senest 1610, 

død efter 1662, gårdmand i Sønder- 
kær (nu Mellemkær) i Melholt i Ul- 
sted Sogn. - Se nr. 12 foran.

B2 Laurs demensen, 1637-1709, gård
mand i fødegården Sønderkær (Mel
lemkær) i Melholt i Ulsted Sogn. 
Gift med Maren Askersdatter fra Ul
sted, 1629-1708.

B3 Mette Laursdatter, ca. 1683-1756. 
Efter 1704 at have fået nedennævnte 
uægtefødte søn Clemend med fade

rens tjenestekarl Gunde (Gunder) 
Nielsen, født senest 1680, død efter 
1704 (søn af nr. 19), blev hun gift 
1710 i Ulsted med Laurs Espensen, 
ca. 1671-1725, gårdmand i Sønder
kær (Mellemkær) i Melholt i Ulsted 
Sogn.

B3 Clemen Gunde(r)sen, 1704-1783, 
gårdmand i Sønderkær (Mellemkær) 
i Melholt i Ulsted Sogn. - Gift 1733- 
39 (vel i Dronninglund) med Mar
grethe Askersdatter, ca. 1715-1768, 
fra Nørkær i Melholt i Dronninglund 
Sogn.

B4 Anne Clemensdatter, 1752-1833. - 
Gift 1775 med Gregers Andersen, 
ca. 1739-1827, gårdmand i Hov i 
Hals Sogn.

B5 Clemen Gregersen, 1777-1814 (efter 
skiftet), gårdmand i Hov. - Gift 
1807 med Anne Sørensdatter, 1781- 
1840.

B6 Clemmen Clemmensen, kaldet "Bette 
Clemmen", 1813-1859, fisker og 
husmand i Hov. - Gift 1851 med 
Anne Cathrine Gregersdatter (fra 
Voersaa), 1820-1900.

B7 Ane Marie Clemmensen, 1852-1936.
- Gift 1870 med Jens Chr. Madsen, 
1849-1930, fisker i Hov.

B8 Maren Kirstine Madsen, 1886-1967.
- Gift 1913 med Laurits P. Larsen, 
1889-1966, sømand, fisker i Hov.
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B9 Ejgil Toftelund Larsen, f. 1915, fi
sker i Hals By og Sogn. - Gift 1939 
med Jenny Østergaard, f. 1921, 
slægtsforsker.

Kilder: 9.

Fra vendsysselske bønder til en slægts
forsker i Midtjylland - som ovenfor til: 
B4 Anne Clemensdatter, 1752-1833.

C5 Mette Gregersdatter, 1786-1864. - 
Gift 1825 med sin søsters efterladte 
mand Hans Nielsen (fra Albøge på 
Djursland), 1782-1869, gårdmand i 
Hov i Hals Sogn.

C6 Kirsten Hansdatter, 1826-1897. - 
Gift 1850 med Peder Pedersen, 
1823-1896, husmand og fisker i 
Hov.

C7 Ane Margrethe Pedersdatter, 1851- 
1932. - Gift 1876 med Niels Chr. 
Jacobsen fra Helberskov i Als Sogn, 
1855-1895, husmand og fisker i 
Hov.

C8 Carl Jacobsen, 1878-1958, husmand 
i Aalebæk i Hals Sogn. - Gift 1903 
med Laura Johanne Nielsen, 1882- 
1959.

C9 Martha Marie Jacobsen, 1911-1983.
- Gift 1935 med Jens Peter Jensen, 
1897-1957, husmand i Aalebæk.

CIO Laura Jensen, født 1934, gift Mad
sen, bosat i Hjermind ved Bjerring
bro ved Viborg, slægtsforsker.

Fra Carl Jacobsens farmors søster til en 
slægtsforsker i Hjørring
Dl Søren Jensen Schelbeck, 1746-1820, 

silkevæversvend i København. - Se 
nr. 24 foran.

D2 Catharina Charlotte Schelbeck, ca. 
1790-1831. - Gift ca. 1813 med Pe
ter Johannsen (fra Skeide i Broager 
Sogn i Sønderjylland), 1774-1854, e- 
jer af Sophiendal på Løve Mark i 
Gierslev Sogn på Sjælland (1821 ff), 
bosat i Lundforlund By og Sogn ved 
Slagelse (1831-34), i Slagelse Skt. 
Mikkels Landsogn (1840-45) og i 
Vemmelev By og Sogn (1850); døde 
i Solbjerg By og Sogn.

D3 Mette Margrete Johannsen, 1821- 
omkr. 1896. - Gift 1841 i Slagelse 
(Skt. Mikkel) med Rasmus Rasmus
sen Corse (fra 0 . Skørringe på Lol
land), 1810-1881, gårdmand i Vem
melev By og Sogn.

D4 Lovise Marie Juliane Rasmussen, 
1853-1883. - Gift 1878 med Johan
nes Theodor Svare, 1853-1892, slag
termester i Korsør.

D5 Maren Helene Svare, 1879-1931. - 
Gift 1904 med enkemand Niels Chr. 
Nielsen, 1861-1944, sagfører i Ros
kilde.

D6 Kai Svarre Nielsen, 1904-1988, 
bankprokurist i Roskilde. - Gift 1926 
med Edith Vilhelmine Kirstine Ras
mussen, 1902-1973.

D7 Jørgen Svare (ændret fra Svarre 
Nielsen), f. 1926, handelsoverlærer 
i Hjørring. - Gift 1953 med Karen 
Thomasine Skovbo, f. 1929, kontor
assistent og slægtsforsker.

Fra Carl Jacobsens moster til en slægts
forsker i Brønderslev og et medlem mu
sikergruppen ”De gyldne Løver”
El Lars Hilmann Holst, 1763-1836, 

købmand i Thisted. - Se nr. 29 for
an.
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E2 Lyna Marie Holst, 1806-1890. - Gift 
1837 med Christian Albrechtsen, 
1807-1866, forvalter på Lerbæk i 
Hover Sogn, gårdejer på Vindelev 
Mark i Vindelev Sogn og sidst ejer 
af Tømmergaard i Kollerup Sogn.

E3 Lars Hilleman Holst Albrechtsen, 
1845-1931, forpagter af Balle Præ- 
stegaard i Bredsten Sogn, ejer af 
Christiansminde (parcel af Tømmer
gaard) i Kollerup Sogn, sidst bosat i 
Vejle. - Gift 1. g. 1875 med Karen 
Sørensen, 1852-1888.

E4 Laura Nicoline Albrechtsen, 1882- 
1953. - Gift 1913 med Niels Madsen 
Martin Markussen Nielsen, 1888- 
1977, købmand i Brande, Vejle og 
Århus.

E5 Hillerman Holst (Nielsen slettet 
1982), f. 1916, manufakturhandler i 
Brønderslev, slægtsforsker. - Gift 
1938 med Else Møller Jensen, f. 
1919.

E6 Carsten Holst, f. 1943, seminarielæ
rer i Hjørring, medlem af bandet 
"De gyldne Løver".

Fra norske slægter til en slægtsforsker i 
København
F1 Christen Lauritsen Hellemann/Hille- 

mand, ca. 1662-1735, købmand i 
Stavanger. - Se nr. 33 foran.

F2 Helle Hellemann (Hilman eller Hol
men), 1690-1750, brygger i Bergen 
(domsognet). - Gift ca. 1717 med 
Anne Isachsdatter Buchhof, ca. 
1698-1732.

F3 Sophie Hellemann, 1719-1802. - Gift 
1742 i Bergen (domk.) med Hans Ja
cob Paust, ca. 1722-1794, student, 
klokker i Nedre Kjevik (Kyvik) på

øen Stord syd for Bergen.

F4 Niels, kaldet Nicolai Høyby Paust, 
1746-1813, matros i den dansk-nor
ske flåde, lejetjener og værtshushol- 
der/traktør i København, sidst på 
Vesterbro og Nørrebro, død som 
husejer i Havnsø i Føllenslev Sogn. - 
Gift 2. g. 1791 i Kbh. (Nie.) med 
Maren Nielsdatter (fra Ringsted), 
1764-1840 (død på Vartov i Kbh.).

F5 Sophie Kirstine Paust, 1793-1868, 
sidst bosat i Faarevejle. - Gift 1811 
(skilt 1848) med Christian Eilertsen, 
1783-1879, skolelærer i Veddinge 
Skole i Faarevejle Sogn til 1859, se
nere bosat i Asnæs Sogn og sidst på 
Ourø. Han var søn af skoleholderen 
i Geraa i Dronninglund Sogn, Jens 
Eilertsen, død 1822, hos hvem den 
gamle brygger Christen Jacobsen må 
antages at have gået i skole.

F6 Edvardt Eilertsen, 1830-1901, hus
mand på Roe Mark i Grønbæk Sogn 
i Jylland, søfyrbøder i København, 
bosat i Nim Sogn ved Horsens og i 
Silkeborg - straffet for småtyverier, 
udvandrede 1888 til USA, sidst bosat 
i New Jersey. Faderen hævdede i 
skilsmissesagen 1847/48, at Edvardt 
lignede meget den mand, han be
skyldte moderen for at have været 
ham utro med.

Edvardt Eilertsen var gift 2 gan
ge, men fik før nedennævnte datter 
med Inger Nielsdatter fra Høgild i 
Resen Sogn ved Viborg, 1831-1914, 
senere gift Alsing, sidst bosat på A- 
mager.

F7 Bodil Sofie Marie Edvardtsen, 1856- 
1937. - Gift 1879 med Mads Hansen 
Knud (fra Knudby i Taarup Sogn 
ved Viborg), 1855-1914, murer/træ- 
skomand i Ørum Sogn (Fjends).
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F8 Peter Andreasen Knudby, 1895- 
1971, overlærer i Roslev i Salling. - 
Gift 1920 med Johanne Jensen (fra 
Ørum i Fjends Herred), 1894-1969.

F9 Berete Knudby, f. 1922. - Gift 1945 
med Folmer Reinhard Kristensen, f. 
1920, postmester i Vejle.

F10 Hanne Dorthea Knudby, f. 1946, 
cand.mag., lektor ved Frederiksberg 
Studenterkurus. - Gift 1967 med Ar
ne Jensen Knudby, f. 1939, cand. 
mag., bosat i Albertslund, slægtsfor
sker.

Kilder: 13.

Fra slægten Lind til Alexander Kielland
GI Lauritz Christensen (Lind), født se

nest 1550, død 1609-17, sognepræst 
i Klepp ved Stavanger. - Se nr. 37 
foran.

G2 Elisabeth Lauritzdatter (Lind), født 
senest 1600, død efter 1642. - Gift 
1. g. senest 1620 med Jacob Hansen 
Hindsholm, død 1624, sognepræst i 
Sokndal i Dalane (Sogndal i Dalerne) 
ved Stavanger.

G3 Karen Jacobsdatter, omkr. 1620- 
1666. - Gift 1639/40 med Jacob Kir- 
sebom, 1616-1694, sognepræst i 
Sokndal, provst i Dalane.

G4 Elisabeth Kirsebom, født 1640-50, 
død 1695. - Gift 1. g. ca. 1670 med 
Jan Henrichsen, død 1688, borger i 
Stavanger, bosat i Sokndal, kæmner 
i Stavanger.

G6 Jan Jacobsen Kielland, 1693-1780, 
borger i Kristiansand og Stavanger, 
handlende i Sokndal. - Gift 1721 
med slægtningen Frøchen Gabriels- 
datter Kirsebom, 1699-1742.

G7 Jacob Jansen Kielland, 1726-1788, 
købmand i Stavanger, stadskaptajn 
og eligeret borger. - Gift 2. g. 1753 
med Elisabeth Schanche, 1733-1784.

G8 Gabriel Schanche Kielland, 1760- 
1821, købmand i Stavanger, stads- 
hauptmand og britisk vicekonsul. - 
Gift 1783 med Johanna Margrethe 
Bull, 1756-1813.

G9 Jacob Kielland, 1788-1863, købmand 
i Stavanger, britisk vicekonsul. - 
Gift 1811 med Axiliane Chr. Zetlitz, 
1792-1855.

G10 Jens Zetlitz Kielland, 1816-1881, 
købmand i Stavanger, britisk vice
konsul. - Gift 1840 med Christiane 
Lange, 1820-1862.

G ll Alexander Lange Kielland, 1849- 
1906, forfatter.

Kilder: 58-198 og 59-276.

Fra Carl Jacobsens mors farmors søster 
til en hustrumorder i Vejle 1839
Hl Jesper Sørensen Seebye/Sæbye, ca. 

1707-1781, feldbereder i Thisted. - 
Se nr. 44 foran.

H2 Inger Kirstine Jespersdatter Sæbye, 
1739-efter 1813. - Gift 1772 med 
Niels Peiter Baun, 1732-1800.. sned
ker og maler i Thisted.

G5 Elchen Jansdatter, 1672-1701. - Gift
1693 med Jacob Nielsen Kielland, H3 Christiane Baun, 1774-efter 1840. - 
1665-1726, boger i Kristiansand, Gift 2. gang 1802 med Claus Jensen
skipper og handlende i Sokndal. Bocher/Bødker, 1774-1840, skoma

ger i Nykøbing M.

73



H4 Jens Peter Clausen, 1804-1839, sko
mager i Vejle - kvalte sin 18 år æl
dre kone og blev halshugget! - Han 
var således næstsøskendebam til Carl 
Jacobsens mor Laura C. Holst.

Kilder: 28.

Fra Carl Jacobsens mors farmors søster 
til en slægtsforsker i Viborg - som oven
for til:
H2 Inger Kirstine Jespersdatter Sæbye, 

1739-efter 1813.

J3 Maren Kirstine Baun, 1780-1857. - 
Gift 1800 med Ole Christian Staus- 
holm, 1776-1847, rebslagermester 
og brandinspektør i Nykøbing M.

J4 Andreas Stausholm, 1813-1887, 
avlsbruger i Nykb. M. - Gift 2. g. 
1846 med Kirstine Rasmusdatter 
Møller, 1809-1888.

J5 Ole Christian Stausholm, 1851-1922, 
avlsbruger og vognmand i Nykb. M. 
- Gift 1880 med Elise Dorothea 
Schæbel, 1852-1926.

J6 Rolf Charles Stausholm, 1885-1963, 
av Isbruger/vognmand i Nykb. M., 
gårdejer og sidst husejer i Tøving i 
Galtrup Sogn. - Gift 1911 med Anna 
Mathilde Mortensen, 1892-1964.

J7 Karen Margrethe Stausholm, 1920- 
1959. - Gift 1947 med Ejnar Blaa- 
bjerg, 1916-1989, gårdejer i Tøving 
og sidst husejer i Alsted By og Sogn.

J8 Anton Blaabjerg, f. 1949, slægtsfor- 
sker/genealog i Viborg.

Fra en herredsskriver i Fleskum Herred 
til en slægtsforsker i Aalborg 
Kl Peder Skriver, f. før 1545, d. senest

1599, bosat i Skudshale i Dall By og

Sogn og i Ferslev By og Sogn, her
redsskriver i Fleskum Herred. - Se 
nr. 55 foran.

K2 Inger Pedersdatter, f. før 1575, d. 
efter 1636, da hun boede i Estrup 
(Øster Homum Sogn i Himmerland 
eller Hørby Sogn i Vendsyssel?). - 
Gift senest omkr. 1595 med Bertel 
Pedersen Kjærulf, d. senest 1619, 
bosat i Vadumtorp (nu gården Store 
Vadumtorp) i Vadum Sogn.

K3 Maren Bertelsdatter Kjærulf, f. 
omkr. 1595, d. 1656. - Gift omkr. 
1612 med Poul Nielsen Kras/Kraas, 
f. omkr. 1580, d. 1644-49, gård
mand i Nørholm By og Sogn, birke
foged.

K4 Anne Poulsdatter Kras/Kraas, f. 
omkr. 1618, d. 16.... - Gift 1. g. 
omkr. 1640-41 med Christen Mor
tensen, f. før 1620, d. 1670/71, 
selvejergårdmand i Svenstrup By og 
Sogn, delefoged.

K5 Jørgen Christensen, ca. 1642-1697, 
selvejergårdmand i Svenstrup. - Gift 
1679 Ajstrup med Johanne Thomas- 
datter (Kjærulf), 1659-1720.

K6 Maren Jørgensdatter, ca. 1680-1758.
- Gift 1699 med Hans Christensen 
Blichfeld, ca. 1653-1746, selvejer
gårdmand i Svenstrup.

K7 Christen Hansen Blichfeld, 1707- 
1773, selvejergårdmand i Svenstrup.
- Gift 1736 i Sønderup med Anne 
Nielsdatter (af Tøttrup), ca. 1716- 
1772.

K8 Ane Christensdatter Blichfeld, 1747- 
1825. - Gift 1772 med Anders Pe
dersen Nørgaard, ca. 1739-1799, 
selvejergårdmand i Svenstrup.
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K9 Christen Andersen Nørgaard, 1776- 
1819, selvejergårdmand i Svenstrup, 
sidst i dårekisten i Aalborg Hospital.
- Gift 1799 i Svenstrup med Margre
the Nielsdatter, ca. 1768-1842, sidst 
bosat i Mov i Egense Sogn.

K10 Niels Christensen Nørgaard, 1802- 
1865, slagter og husmand i Hasseris.
- Gift 1824 i Sdr. Tranders med El
len Jensdatter, 1804-1879.

Kl 1 Ane Margrethe Nielsdatter Nør
gaard, 1825-1882. - Gift 1843 med 
Søren Jensen, 1817-1857, gårdejer i 
Hasseris.

K12 Jens Sørensen Saksager, 1849-1934, 
ejer af Saksager i Vrejlev Sogn, kre
ditforeningsdirektør og landstings
medlem. - Gift 1871 med Johanne 
Rasmusdatter, 1849-1919.

K l3 Jensine Sørensen, 1871-1905. - Gift 
1894 med Lars Chr. Larsen, 1871- 
1945, vognmand i Aalborg.

K14 Jens William Larsen, 1903-1981, 
vognmand i Aalborg. - Gift 1927 
med Olga Jakobsen, f. 1907.

K l5 Bent Nørgaard Larsen, f. 1933, af
delingsleder på Dansk Eternit, Aal
borg, slægtsforsker.

Kilder: 39 og 60.

Fra herredsskriver i Fleskum Herred til 
humoristisk tegner og til Kongen af Is
land - som ovenfor til:
K3 Maren Bertelsdatter Kjærulf, f. 

omkr. 1595, d. 1656. - Gift omkr. 
1612 med Poul Nielsen Kras/Kraas i 
Nørholm.

L4 Maren Poulsdatter Kras/Kraas, f. 
omkr. 1627, d. 1671. - Gift omkr.

1649 med Mads Sørensen Wolf, 
omkr. 1612-1683, gårdmand i Nør
holm By og Sogn, birkefoged.

L5 Maren Madsdatter Wolf, 1651-1723.
- Gift 1671 med Jacob Pedersen 
Bruun, 1645-1717, sognepræst i 
Skæve i Vendsyssel.

L6 Urban Bruun, 1685-1742, amtsfor
valter i Antvorskov Amt, justitsråd, 
sidst bosat i Kbh. - Gift 1. g. 1714 
med Anne Leth fra Sengeløse, 1695- 
1736

L7 Urban Bruun, 1720-1768, amtsfor
valter i Antvorskov Amt, justitsråd.
- Gift 1754 (separeret 1765) med 
Anna Elisabeth Abbestée, 1733- 
1771.

L8 Anne Leth Bruun, 1755-1828. - Gift 
1775 med Jørgen Jiirgensen, 1745- 
1811, hof-urmager i Kbh.

L9 Frederik (Fritz) Jiirgensen, 1787- 
1844, hof-urmager i Kbh. - Gift med 
Vilhelmine Rebekka Dichman, 1793- 
1842.

L10 Fritz (egl. Georg Urban Frederik) 
Jiirgensen, 1820-1863, humoristisk 
tegner.

Hans farbror var:
Jørgen Jiirgensen, 1780-ca. 1841, eventy
rer, i tjeneste i den engelske flåde, tog 
magten på Island 1809 og boede senere på 
Tasmanien.

Kilder: 61 og 62.

Fra herredsskriver i Fleskum Herred til 
en slægtsforsker i Nørresundby - og en 
lille Laura! - som ovenfor til:
K3 Maren Bertelsdatter Kjærulf, f.

omkr. 1595, d. 1656. - Gift omkr.
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1612 med Poul Nielsen Kras/Kraas i 
Nørholm.

M4 Mette Poulsdatter (Kras/Kraas), f. 
senest 1614, død før 1685. - Gift se
nest ca. 1631 med Søren Jensen 
Buus, født før 1610, død efter 1664, 
gårdmand i Hæsum i Øster Homum 
Sogn.

M5 Anna Sørensdatter (Buus), ca. 1631- 
1697. - Gift 1. g. ca. 1648-49 med 
Simon Nielsen, f. før 1625, d. 1667, 
fæster i Vestergaard (halvdelen?) i 
Nørholm By og Sogn, og 2. g. 1672 
med Peder Christensen Olle- eller 
Allestrup (fra Aalestrup i Østerbølle 
Sogn), ca. 1644-1714, fæster i Ve
stergaard i Nørholm. - Anna Sørens
datter (Buus), hvis mor notorisk hed 
Mette Poulsdatter, lod 1657 tvilling
sønner døbe Niels (død 1661) og 
Niels Kraas (Simonsen), senere kal
det Niels Poulsen (død 1697 i Nør
holm). Sidstnævnte blev altså opkaldt 
efter Niels Poulsen Kras, død 1657 
i Nørholm, altså åbenbart en bror til 
mormoderen; Anna Sørensdatter 
(Buus) havde 1652 ladet en datter 
døbe Maren - opkaldt efter oldemo
deren Maren Kjærulf, K3.

M6 Johanne Simonsdatter, f. ca. 1649- 
50, d. 17..(?). - Gift 1671 med Pe
der Jensen (Byrialsen), f. senest 
1650, d. 17.. (?), gårdmand i fødeby
en St. Binderup i Binderup Sogn.

M7 Simon Pedersen, f. 1671-72, d. 
1749, gårdmand i Glerup i Vester- 
bølle Sogn. - Gift 2. g. 1720 med 
Giertrud Christensdatter (fra Gle
rup), 1694-1774.

M8 Jacob Simonsen, 1728-1773, gård
mand i Ettrup i Fjelsø Sogn. - Gift 
1756 med enken Bendid Poulsdatter,

ca. 1730-1773.

M9 Marie Jacobsdatter, 1757-1839. - 
Gift 2. g. 1792 med Jens Christen
sen Hørup (fra Skals), 1757-1843, 
gård- og senere husmand i Ettrup i 
Fjelsø Sogn, derpå daglejer og hus
mand i Kousted By og Sogn ved 
Randers.

M10 Laurs Jensen (Ettrup), 1795-1863, 
smed i Svinding i Aalum Sogn ved 
Randers. - Gift 1831 med Anne Ma
rie Christensdatter, 1802-1874.

M il Jens Laursen, 1831-1899, smed i i 
Over Fussing i Øster Bjerregrav 
Sogn, i Hvorslev By og Sogn samt i 
Danstrup i Gerning Sogn, sidst bosat 
i Vellev By og Sogn. - Gift 1. g. 
1854 med Maren Jensdatter (Hviid), 
1828-1887.

M l2 Jens Jensen, 1854-1938, smed i Ger
ning Sogn, Rønge i Sønder Vinge 
Sogn, Hjorthede By og Sogn og i 
Støvring By og Sogn, samt husmand 
på Dyrby Mark i Gassum Sogn, sidst 
bosat i Spentrup By og Sogn. - Gift 
1884 med Elle Kirstine Pedersen (fra 
Vistrup i Hvorslev Sogn), 1886- 
1951.

M l3 Juliane (kaldet Ulla) Jensen, 1907- 
1980. - Gift 1930 med Julius Ejner 
Jensen, 1906-1976, daglejer, hus
mand på Galten Mark i Galten Sogn, 
sidst husejer i Hadsten.

M14 Svend Aage Jensen, 1930-1986, kap
tajn ved Jyske Trænregiment, civil 
og militær kørelærer, bosat i Nørre
sundby. - Gift 1955 med Kaja Jensen 
Øskov,f. 1928.

M15 Birgit Øskov Jensen, f. 1959, folke
skolelærer, bosat i Nørresundby,
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slægtsforsker. - Gift 1995 med Claus 
Lander Petersen, f. 1952, folkesko
lelærer.

M l6 Laura Lander ØskovJensen, f. 1996.

Kilder: 63 og 64.

Fra Kjærulf til en slægtsforsker i Aal
borg
NI Peder Andersen Kjærulf, selvejer

bonde Øster Haine i Vadum Sogn. - 
Se nr. 59 foran.

N2 Anne Pedersdatter Kjærulf, omkr. 
1550-16... - Gift omkr. 1570 med 
Lars Pedersen Sørensen Mørch, 15.. 
- 1609, Toftegaard i Egholm i Aal
borg, Vor Frue Sogn.

N3 Søren Lauridsen Mørch, også kaldet 
Kjærulf, omkr. 1575-16.., Rævs- 
gaard på Egholm. - Gift med Bodil 
Jensdatter.

N4 Maren Sørensdatter (Kjærulf). - Gift 
med Mads Pedersen, bonde i Rævs- 
gaard på Egholm.

N5 Bodil Madsdatter, ca. 1642-1718. - 
Gift ca. 1675 med Corfitz Pedersen 
(Kjærulf), omkr. 1623-omkr. 1690, 
bonde i Rævsgaard på Egholm.

N6 Bodil Corfitzdatter, ca. 1680-1752. - 
Gift omkr. 1705 med Anders Jensen 
Mørch, omkr. 1667-omkr. 1754, 
bonde i Vejlegaard på Egholm, sidst 
bosat i Nørhalne.

N7 Corfitz Andersen Mørch, omkr. 
1706(12)-l 782(87), bonde i Dam- 
gaard på Egholm. - Gift 2. g. 1752 
på Gjøl med Else Thomasdatter 
Ravn, 1721-1807.

N8 Johanne Corfitzdatter Mørch, 1752-

omkr. 1837. - Gift 1788 med Jens 
Nielsen Møller (fra Gjøl), 1758- 
1831, gårdmand på Egholm.

N9 Corfitz Jensen Møller, 1791-1846, 
gårdmand i Toftegaard på Egholm i 
Aalborg, Vor Frue Sogn, senere i 
Hasseris i Aalborg, Budolfi Sogn. - 
Gift 1814 med Maren Andersdatter 
(fra Hasseris), 1786-1846.

N10 Anders Corfitzen, 1817-1903, gårde
jer i Ferslev By og Sogn. - Gift 
1843 med Mariane Knudsdatter (fra 
Ferslev), 1815-1901.

N il Inger Marie Andersdatter, 1844- 
1886. - Gift 1868 med enkemand 
Jens Jensen, 1833-1903, ejer af 
Krogsgaard i Ø.Hornum Sogn, sog
nefoged.

N12 Ane Kirstine Jensen, 1880-1961. - 
Gift 1904 med Lars Winther Grave
sen, 1876-1966, smedemester/gård- 
ejer i 0 . Hornum, Oplev i Gravlev 
Sogn, sidst i Elllidshøj.

N13 Jens Jensen Gravesen, f. 1908, land
brugskonsulent i Aalborg, slægtsfor
sker.

Kilder: 63 og 65.

Fra Kjærulf til arkivchef på Rigsarkivet
- som ovenfor til:
N10 Anders Corfitzen, 1817-1903, gårde

jer i Ferslev By og Sogn.

O li Corfitz Andersen, 1847-1926, gårde
jer i Ferslev By og Sogn. - Gift 
1882 i Ferslev med Jensine Annine 
Winther, 1863-1942.

012 Jensine Marie Kathrine Andersen, 
1889-1976. - Gift 1911 med Frede
rik Chr. Frederiksen, 1884-1967,
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gårdejer i Dall By og Sogn. afløst af sønnen Anders.

013 Koma Anine Frederiksen, f. 1912. - 
Gift 1937 med Jens Chr. Christensen 
(fra Hasseris), 1906-1982, ejer af 
Højbogaard i Skalborg og senere af 
Postgaarden i Sdr. Tranders, med
lem af Folketinget i 22 år.

014 Birgit Christensen (gift Løgstrup), f. 
1941, cand.mag., dr.phil., arkivchef 
på Rigsarkivet.

Kilder: 63.

Fra Kjærulf til en slægtsforsker i Ring
købing
PI Anders Andersen Kjærulf, vist kaldet 

Bonde 1503, født før 1450, død efter 
1494 - sikkert 1503-19, selvejerbon
de i Fogedgaard i 0 . Haine i Vadum 
Sogn, herredsfoged i Kær Herred. - 
Se nr. 60 foran.

P2 Anders Andersen Kjærulf, født se
nest 1500, død efter 1577, som med
ejer bosat i Fogedgaard i 0 . Haine i 
Vadum Sogn, ejede dele af bl.a. går
den Holtet (V. Holtet) i Aj strup 
Sogn, nævnt fra 1520 ifølge Dyr- 
skjøt, blev ifølge originale dokumen
ter mellem 1536 og -40 herredsfoged 
i Kær Herred. - Gift 1. g. med Ma
ren Bertelsdatter "af Vesterbæk i 
Himmersyssel".

P3 Else Andersdatter Kjærulf, født før 
1550, død 1620-31. - Gift før 1568 
med Søren Christensen, kaldet Søren 
Skriver, født før 1540 - antagelig i 
Himmerland, død efter ca. 1602, bo
sat i gården V. Holtet i Aj strup 
Sogn, nævnt som herredsskriver i 
Kær Herred 1568-72, hvorefter han 
efter 1577 - vel ca. 1578 - efterfulg
te svigerfaderen som herredsfoged i 
Kær Herred, hvor han ca. 1596 blev

P4 Anne Sørensdatter Kjærulf, født 
omkr. 1580, død 1640-45. - Gift 1. 
g. ca. 1600 med enkemand Thomas 
Christoffersen Galskyt, ca. 1558- 
1624, mag., sidst sognepræst for 
Hammer-Horsens-Sulsted-Ajstrup 
menigheder.

P5 Peder Thomsen Galskyt, ca. 1605- 
1678, ejer af Kornumgaard i V. 
Brønderslev Sogn. - Gift ca. 1639 
med sin slægtning Kirsten Pedersdat- 
ter Kjærulf, 1619-1688, datter af Pe
der Bertelsen Kjærulf, ca. 1586- 
1642, mag., professor i Kbh., sidst 
sognepræst for Sæby-Hallenslev på 
Sjælland.

P6 Karen Pedersdatter Galskyt, 1653- 
1727. - Gift 1680 med enkemand 
Christian Worm, 1621-1693, ejer af 
Korslund i Hellevad Sogn.

P7 Margrethe Worm, 1682-1754. - Gift 
senest 1727 med Jens Nielsen Iver
eller Ifversen, 1682-1742, sogne
præst for Vilsted og Vindblæs me
nigheder.

P8 Karen Jensdatter (Iver- eller Ifver
sen), 1709-1777. - Gift ca. 1731 
med Peder Christensen Hostrup, 
1710-1748, sognedegn i Horsens- 
Hammer og sidst i 0 . Brønderslev- 
Hallund.

P9 Peder Hostrup Worm, 1746-1807, 
sognepræst for Ingstrup-(V.) Hjer- 
meslev-Alstrup menigheder. - Gift 
1777 med Juliana Antonette Poulsen, 
1755-1848.

P10 Sophie Cathrine Worm, 1778-1859. 
- Gift 1801 med Christian Frederik 
Fibiger, 1763-1819, sognepræst for
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Jetsmark menighed, provst.

P il Peter Nicolai Fibiger, 1810-1880, 
sognepræst for Harring-Stagstrup 
menigheder, provst. - Gift 1841 med 
sin kusine (mosters datter) Julie Ma
rie Frost, 1817-1888.

P12 Peter Nicolai Frost Fibiger, 1850- 
1926, skolelærer i Aarup i Snedsted 
Sogn. - Gift 1875 med Nikoline Ma
thilde Friderichsen, 1849-1915.

P13 Julie Marie Fibiger, 1879-1969. - 
Gift 1898 med Karl Adolf Jensen, 
1871-1948, fyrassistent på Samsø og 
senere fyrmester på Hesselø, sidst 
bosat i Raklev.

P14 Ebba Fibiger-Jensen, 1906-1993. - 
Gift 1942 med Sandkey Adolph 
Brejl, 1905-1972, adjunkt i Maribo.

P15 Erik Brejl, født 1943, bibliotekar i 
Ringkøbing, slægtsforsker.

Kilder: 11, 40 og 41.

Fra Kjærulf over Dyrskjøt til slægtsfor
sker i Arden - som ovenfor til:
P2 Anders Andersen Kjærulf, født se

nest 1500, død efter 1577, bosat i 
Fogedgaard i 0 . Haine i Vadum 
Sogn, herredsfoged i Kær Herred. - 
Gift 1. g. med Maren Bertelsdatter 
"af Vesterbæk i Himmersyssel".

Q3 Bertel Andersen Kjærulf, f. 1528- 
1558, bosat i Aslund. - Gift 1548 
med Maren Munk, f. 1530.

Q4 Anne Bertelsdatter Kjærulf, 1556- 
1641. - Gift 1579 med Lars Ovesen 
Jensen, 1550-1638, bosat i Nørre 
Haine.

Q5 Dorthe Laursdatter (Kjærulf), 1588-

1627. - Gift 1607 med Peder Laur
sen, 1577-1657, bosat i Nr. Ravn
strup i Ørum Sogn.

Q6 Maren Pedersdatter, 1608-1689. - 
Gift 1. g. 1629 med enkemand Lars 
Pedersen Dyrskjøt, 1560-1644 (sla
get ved Nørresundby), bosat i Aa- 
gaard i Ørum Sogn, delefoged under 
lensmanden på Aalborghus.

Q7 Peder Larsen Dyrskjøt, 1630-1707, 
skriver og foged i Aastrup len, bosat 
i Østergaardi Bagterp ved Hjørring, 
senere i Kner i Jerslev Sogn, lærd 
bonde, skribent og slægtsforsker. - 
Gift 1675 med Kirsten Jensdatter 
Sten, d. ca. 1700.

Q8 Lars Pedersen Dyrskjøt, f. 1675-80, 
d. 1732, bosat i i Hult, senere i Ou- 
strup og Søheden i Jerslev Sogn. - 
Gift 1708 med degnedatteren Karen 
Sørensdatter Gai.

Q9 Anne Larsdatter, 1709-1789. - Gift 
1735 med Niels Larsen, gårdmand i 
Store Nejsum i Skæve Sogn.

Q10 Lars Nielsen, 1740-1818, gårdmand 
i Rykind i Voer Sogn. - Gift 1781 
med Lisbeth Bertelsdatter fra Tveden 
i Ørum Sogn.

Q ll Niels Larsen, 1782-1833, bosat i 0- 
stergaard i Hjelmsted i Serreslev 
Sogn. - Gift 1815 med Anne Kirstine 
Larsdatter Munk fra Østergaard, 
1790-1873.

Q12 Karen Kirstine Nielsdatter, 1819- 
1840. - Gift 1839 med Christen 
Hansen, bosat i Lille Hulvejen i 
Jerslev Sogn.

Q13 Niels Christian Christensen (Munk), 
1839-1892, bosat på Holte Hede i
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Serreslev Sogn. - Gift 1865 med 
Dorthe Marie Sørensdatter fra Holte 
Hede.

Q14 Louise Christensen (Munk), 1877- 
1966. - Gift 1905 med Niels Peter 
Pedersen, bosat Underåre i Serreslev 
Sogn.

Q15 Severine Dorthea Pedersen, 1908- 
1991. - Gift 1932 med Jens Jørgen
sen, 1896-1987, bosat i Lie i Vrejlev 
Sogn.

Q16 Else Jørgensen, f. 1937, lærer og 
slægtsforsker, bosat i Arden.

Kilder: 40 og 66.

Fra slægten Søltoft til ”Danmarks lær
deste Bonde"
RI Christian Knudsen Søltoft, ca. 1673- 

1745, sognepræst for Nr. Snede-Ej- 
strup menigheder. - Se nr. 87 foran.

R2 Peder Bang Søltoft, 1717-1796, 
cand.theol., sognedegn for Brørup- 
Lindknud menigheder.

R3 Karen Beate Søltoft, 1761-18... - 
Gift 1786 med Niels Jochum Ter- 
mansen, 1754-1816, kromand og 
gårdmand i Vejen By og Sogn samt 
sognefoged.

R4 Terman Termansen, 1792-1828, 
toldbetjent, sidst i Nykøbing M. - 
Gift med Kjerstine Marie Sørensdat
ter, 1794-1866.

R5 Niels Jokum Termansen, 1824-1892, 
gårdejer i Gammelby i Læborg 
Sogn, branddirektør i Holsted By og 
Sogn, politiker og forfatter "Dan
marks lærdeste Bonde".

Kilder: 16.

Fra Søltoft til slægtsforsker i Herning
51 Anne Pedersdatter Søltoft, født se

nest ca. 1650, død 1720 i Ringgive 
By og Sogn, søster til nr. 88 foran. - 
Gift 1669-75 med enkemand Hans 
Lauritsen, født ca. 1630, død 
1694/95, forvalter på Billeskov i 
Kerte Sogn på Fyn.

52 Peder Hansen Billeschou, 1676- 
1753, sognepræst i Engum ved Vej
le. - Gift 2. g. 1716 med Maren Pe
dersdatter Rosenmeyer Mulvad, 
1697-1743.

53 Peder Mulvad Billeschou, 1719- 
1796, ejer af Nygaard i Ikast Sogn. - 
Gift 3. g. 1767 med Engel Catarine 
Steenberg, 1750-1845.

54 Abel Cathrine Margrethe Billeschou, 
1778-1846. - Gift 1. g. 1809 med 
enkemand Christen Madsen Møller, 
1780-1821, møller i Helleris Mølle i 
Søndbjerg Sogn på Thy holm.

55 Peder Billeschou Christensen, 1815- 
1888, møller i Barslev Mølle i Hvid
bjerg Sogn på Thyholm. - Gift 2. g. 
1860 med Zidsel Larsen, 1835-1914.

56 Niels Billeskov (Petersen), 1867- 
1949, husmand i Lyngs Sogn på 
Thyholm. - Gift 1907 med Mette 
Kathrine Thomsen, 1878-1956.

57 Kristian Billeskov, 1913-1993, tøm
rermester i Hvidbjerg på Thyholm. - 
Gift 1946 med Ane Marie Andersen, 
f. 1913.

58 Mette Kathrine Billeskov, f. 1948, 
bankfuldmægtig i Herning. - Gift 
1972 med Kristian Lauritsen, f. 
1949, administrationschef, slægtsfor
sker og bosat i Herning.

80



Fra Baggesen til Panduro
TI Bagge Baggesen, 1615-1681, råd

mand i Ribe. - Se nr. 92 foran.

T2 Ingeborg Baggesdatter, 1662-1685. - 
Gift 1681 med Søren Nielsen See- 
rup, 1654-1736, stiftsprovst i Ribe.

T3 Kirstine Seerup, 1682-1725. - Gift 
1702 med Jeremias Hans Wulff, 
1664-1714, sognepræst i Vejle-Hom- 
strup, provst.

T4 Ingeborg Wulff, 1708-1170. - Gift 
1730 med Marcus Wøldike, 1699- 
1750, dr.theol, og professor.

T5 Cathrine Malene Wøldike, 1744- 
1789. - Gift 1772 med Knud Breden- 
berg, 1743-1797, sognepræst i Ledø
je- S mø rum.

T6 Ingeborg Bredenberg, 1773-1846. - 
Gift 1796 med Edvard Sidenius, 
1802-1856, købmand i Maribo.

T7 Knud Bredenberg Sidenius, 1802- 
1856, købmand i Maribo, landstings
mand.

T8 Johanne Dorthea Sidenius, 1830- 
1881. - Gift 1857 med Hans Rudolf 
Panduro, 1823-1904, sognepræst, 
sidst i Magleby ved Skælskør.

T9 Hans Rudolf Sidenius Panduro, 
1863-1917, læge i Skørping.

T10 Anne Johanne Panduro, 1894-1956, 
lærer. - Gift med Aage Petersen, 
1900-1944, stud.polit., sidst forsik
ringskonsulent.

T il Leif Thormod Panduro, 1923-1977, 
tandlæge og forfatter.

Kilder: 16.

Fra Baggesen til en slægtsforsker på År- 
hus-egnen
U1 Peder Baggesen, 1546-1591, råd

mand i Ribe. - Se nr. 94 foran.

U2 Christoffer Pedersen Bagge, 1580- 
1665, købmand og studehandler i 
Århus, fra 1641 byfoged i Grenå og 
1651-66 tingskriver i Skanderborg 
Birk og Hjelmslev Herred. - Gift 2. 
g. 1630 med Maren Andersdatter.

U3 Laurits Christoffersen Bagge, 1633- 
1693, kgl. ordonans 1657-59, amts
lig delefoged i Tyrsting, Nim og Vor 
herreder, fra 1666 faderens efterføl
ger som tingskriver, fra 1680 ejer af 
godset V. KejIstrup i Gødvad Sogn.
- Gift 1. g. 1668 med Anne Sørens
datter Grøn, 1645-1678.

U4 Kirsten Marie Lauritsdatter, f. 1672.
- Gift 1690-95 med Anders Lauritsen 
Melgaard, d. 1695-99, selvejer i Re- 
sendal i Gødvad Sogn.

U5 Laurits Andersen Melgaard, 1695- 
1771, selvejer i Resendal. - Gift 
1716-32 med Elle Sørensdatter, f. 
1698.

U6 Maren Lauritsdatter Melgaard, 1732- 
1819. - Gift omkr. 1755 med Chri
sten Christensen Højris, 1709-1777, 
kromand i Gødvad By og Sogn, fra 
1770 selvejer i Kragelund By og 
Sogn.

U7 Laurits Christensen Højris, 1760- 
1831, møller i Kjærs Mølle i Laven 
i Linå Sogn. - Gift 1. g. omkr. 1788 
med Berete Knudsdatter, 1766-1805.

U8 Ulrikke Marie Højris, 1790-1879. - 
Gift 1814 med Jens Jensen, 1767- 
1839, selvejer i Åsbæk i Låsby 
Sogn.
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U9 Mette Kathrine Jensdatter, f. 1816, 
ugift tjenestepige på Kalbygaard i 
Låsby Sogn.

U10 Elisabeth Jensen, 1837-1920. - Gift 
1859 med Peder Pedersen, 1834- 
1868, gårdmand i Voel i Tvilum 
Sogn.

U ll Jens Peder Pedersen, 1873-1950, 
gårdmand i Voel. - Gift 1900 med 
Ane Petrine Jensen, 1883-1949.

U12 Anders Peder Pedersen, 1903-1956, 
vognmand i Silkeborg. - Gift 1930 
med Astrid Dorthea Nørgaard, 1901- 
1995.

U13 Bjarne Nørgaard Pedersen, f. 1931, 
computerspecialist, bosat i Beder ved 
Århus, slægtsforsker. - Gift 1956 
med Kirstin Sørensen, f. 1929, teg
ner og slægtsforsker.

Fra Ribe til Norges Sigrid Undset
VI Christen Madsen, f. senest 1525, d. 

efter 1569. - Se nr. 112 foran.

V2 Karen Christensdatter, f. senest 
1550. - Gift senest 1570 med Anders 
Ly diksen Guldsmand, f. senest 1540, 
d. 1612, nævnt i Ribe fra 1565.

V3 Lydik Andersen, f. senest 1570, d. 
1616, rådmand i Ribe. - Gift 1592 
med Lene Pedersdatter, d. ca. 1630.

V4 Margrethe Lydiksdatter, ca. 1593- 
1646. - Gift 1619 med Johan Pouch, 
1583-1659, apoteker i Ribe, råd
mand.

V5 Lene Pouch, 1633-16... - Gift 2. G. 
ca. 1660 med Tobias Franch/Frank, 
ca. 1630-1684, apoteker i Ribe, råd
mand.

V6 Lambert Franch, 1668-1744, apote
ker og gæstgiver i Assens, rådmand 
og borgmester. Gift 1696 St. Hedin- 
ge med Sidsel Nielsdatter, d. 1742.

V7 Helene Sophie Franch, 1706-1781. - 
Gift 1728 med Christian Henrik 
Winther, 1696-1772, kapellan i As
sens, senere kapellan og sidst sogne
præst i Vejle samt provst.

V8 Lambert Franch Winther, 1735- 
1812, sognepræst for Gedsted og 
Fjelsø menigheder i Himmerland, 
provst. - Gift 2. g. 1771 med Signe 
Marie Munch, 1753-1821.

V9 Leopoldine Charlotte Winther, 1780- 
1856. - Gift 1802 med Wilhelm A- 
dolph Worsøe, 1776-1830, sogne
præst for Låstrup og Skals menighe
der i Himmerland, senere for Breg- 
ninge og Bjergsted menigheder på 
Tåsinge.

V I0 Clara Petrea Severine Worsøe, 1826- 
1867. - Gift 1854 med Peter Andreas 
Gyth, 1818-1910, exam.jur., her
redsfuldmægtig i Kalundborg, kan
celliråd.

V il Anna Charlotte Gyth, 1855-1939. - 
Gift 1881 med Ingvald Martin Und
set, 1853-1893, dr.phil., arkæolog 
og museumsmand i Norge.

V I2 Sigrid Undset, 1882-1949, forfatter, 
nobelpristager.

Kilder: 67.

Fra Carl Jacobsens mors mormors sø
ster til skibsreder Lauritzen
XI Niels Sørensen Ballebye, ca. 1716- 

1767, ejer af Strandbjerggaard i 
Humlum Sogn. - Se nr. 120 foran.
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X2 Mariane Ballebye, 1755-1806. - Gift 
1782 med Peder Pedersen Støvlbæk 
(fra Støvlbæk i Nr. Nissum Sogn), 
ca. 1752-1812, fra 1783 ejer af pro
prietærgården Sindbjerggaard i Red
sted Sogn på Mors.

X3 Maren Støvlbæk, 1785-1853. - Gift
2. g. ca. 1807 i Gudum med Poul 
Chr. Stokholm, 1776-1822, ejer af 
Sindbjerggaard.

X4 Maren Stokholm, 1810-1890. - Gift 
1833 med Niels Lauritz Buch, 1809- 
1872, ejer af Sdr. Holmgaard i Sdr. 
Lem Sogn ved Ringkøbing.

X5 Maren Buch, 1836-1928. - Gift 1856 
med Jørgen Chr. Breinholt, 1827- 
1916, ejer af Damsgaard i Outrup 
Sogn på Mors, sidst bosat i Kbh.

X6 Maren Breinholt, 1869-1960. - Gift 
1893 med Lauritz Ditlev Lauritzen, 
1859-1935, skibsreder i Esbjerg.

X7 Knud Lauritzen, 1904-1978, skibsre
der.

Kilder: 29.

Fra Carl Jacobsens mors mormor (på 
Nandrup)s søster til gårdens nuværende 
ejer - slægtslinjen som ovenfor til:
X3 Maren Støvlbæk, 1785-1853. - Se o-

venfor.

Y4 Christiane Stokholm, 1814-1886. - 
Gift 1853 med Jens Jensen Høj- 
gaard, 1799-1881, gårdejer i Sind
bjerg og sidst ejer af Bovbjerg i 0 . 
Hvidbjerg i Hvidbjerg Sogn.

Y5 Mariane Ballebye Jensen Højgaard, 
1848-1914. - Gift 1869 med Christen 
Nielsen Mehl, 1845-1905, ejer af 
Mariesminde i V. Hvidbjerg.

Y6 Christiane Mehl, 1873-1944. - Gift 
1896 med Mads Peter Mortensen 0  
stergaard, 1871-1926, ejer af Øster 
gaard i Bjømdrup i Tødsø Sogn.

Y7 Mariane Østergaard, 1900-1994. - 
Gift 1931 med Mikael Kortbæk, 
1894-1979.

Y8 Peder Østergaard Kortbæk, f. 1935, 
ejer af Østergaard i Bjømdrup og fra 
1982 af Nandrup i Flade Sogn.

Fra Carl Jacobsens mors mormors sø
ster til en østjysk slægtsforsker - som o-
venfor til:
X2 Mariane Ballebye, 1755-1806. - Se 

ovenfor.

Z3 Peiter Nicolai Støvlbæk, 1794-1860, 
gårdejer i 0 . Hvidbjerg i Hvidbjerg 
Sogn på Mors. - Gift 1822 med Ma
ren Jensdatter, 1795-1864.

Z4 Peder Chr. Støvlbæk, 1828-1896, 
gårdejer i 0 . Hvidbjerg. - Gift 1855 
med Sidsel Poulsdatter, 1833-1886.

Z5 Thomas Martin Støvlbæk, 1875- 
1937, gårdejer i 0 . Assels By og 
Sogn. - Gift 1896 med Mette Sørine 
Christensen, 1874-1908.

Z6 Signe Magda Støvlbæk, 1899-1986.
- Gift 1925 med Marinus Kristensen 
(Balle), 1902-1981, fisker i Sillerslev 
i 0 . Assels Sogn.

Z7 Valborg Balle Kristensen, f. 1932, 
ekspedient. - Gift 1952 med Anders 
Filtenborg Hansen, f. 1928, special
arbejder i Roslev i Salling.

Z8 Kurt Hansen, f. 1953, grafisk desig
ner, bosat i Sondrup ved Horsens 
Fjord, slægtsforsker.
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Fra Balleby til en slægtsforsker i Viborg 
Æ1 Niels Jensen, f. senest 1645, d. efter

1688(7), gårdmand i Balleby i Tør
ring Sogn. - Se nr. 122 foran.

Æ2 Jens Nielsen Ballebye, f. 1672, d. 
efter 1734, fæster af Skodborggaard 
i Gudum Sogn i Vestjylland, nævnt 
1716-34. - Gift før 1721 med N.N., 
ca. 1678-1760.

Æ3 Peder Jensen, kaldet Øster og senere 
Ballebye, 1721-1790, nævnt 1765-69 
i gården Øster i Humlum Sogn, 
nævnt fra 1770 i Bremerhus under 
Skodborggaard i Gudum Sogn. - Gift 
1765 i Humlum med Johanne Olufs- 
datter, vist død 1792 i Bremerhus, 
66 år gi.

Æ4 Niels Pedersen Ballebye, 1769-1841, 
bolsmand i Nr. Vissing i Venge 
Sogn i Midtjylland. - Gift 1793 i Fa
bjerg med Anne Gregersdatter (fra 
Sande), 1768-1841.

Æ5 Jens Nielsen Ballebye, 1801-1881, 
”den kloge skomager" i Grølsted 
Nygaard i Skorup Sogn. - Gift 1827 
med Frands Skomagers enke, Anne 
Rasmusdatter, 1789-1867.

Æ6 Frands Peter Jensen, 1830-1919, 
bolsmand i Grølsted Nygaard i 
Skorup Sogn. - Gift 1855 med 
Maren Pedersdatter (fra Foldby), 
1829-1894.

Æ7 Jens Frandsen, 1863-1931, gårdejer 
i Grølsted Nygaard i Skorup Sogn. - 
Gift 1895 i Skød med Maren Jensen 
Nygaard, 1867-1941.

Æ8 Anton Marius Frandsen, 1895-1983, 
bolsmand på Holmstol Mark i Skan- 
nerup Sogn, sidst gårdejer i Apterp 
i Sall Sogn. - Gift 1920 i Gjern med

Marie Kirstine Pedersen, 1899-1987.

Æ9 Jens Mandrup Frandsen, f. 1925, 
slægtsforsker i Viborg.

Fra bønder i Thy til dronningens grand
onkel
01 Mikkel Laursen i Brogaard i Bedsted 

Sogn. - Se nr. 132 foran.

02 Johanne Mikkelsdatter, f. senest 
1698, d. efter 1757. - Gift 1716 med 
Evert/Edvert Nielsen Galtrup, ca. 
1691-1765, gårdmand i Tilsted By 
og Sogn.

03 Diderich Galtrup, 1727-1799, køb
mand i Thisted, derpå ejer af godset 
Højris i Ljørslev Sogn på Mors fra 
1778. - Gift 2. g. 1770 i Sundby på 
Mors med Maren Nielsdatter Kort- 
bech, ca. 1746-1826.

04 Ane Marie Galtrup, 1787-1849. - 
Gift 1808 med Anders Gjedde, ca. 
1774-1836, medejer/eneejer af herre
gården Glomstrup i Hvidbjerg Sogn 
på Mors fra 1805/09 og fra 1812 til
lige ejer af Højris, landvæsens- og 
tiendekommissær.

05 Diderich Galtrup Gjedde, 1810- 
1863, ejer af Højris og Glomstrup 
fra 1849, justitsråd. - Gift 1837 i 
Thisted med Gertrud Kirstine Ny
borg, ca. 1815-1876.

06 Petra Mogensine Severine Gjedde, 
1845-1873. - Gift 1866 med Carl 
Louis August Steensen-Leth, 1842- 
1929, ritmester, ejer af Højris 1865- 
1918, hofjægermester og kammer
herre.

07 Sophie Steensen-Leth, 1870-1947. - 
Gift 1890 med Anton Castenskiold, 
1860-1940, ritmester og eskadron-
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chef ved Gardehusarregimentet samt 
kammerherre.

08 Jørgen Carl Gustav Castenskiold, 
1893-1978, ejer af Kongstedlund i

Himmerland, hofjægermester. - Gift 1922 
med Dagmar Louise Elisabeth, prinsesse 
af Danmark, 1890-1961, søster til kong 
Christian X.

Slægtsforskernes adresser
- Jenny Larsen, Kongensgade 12, 9370 

Hals.
- Laura Madsen, Sløvkrog 38, Hjermind, 

8850 Bjerringbro.
- Karen Svare, Thorsvej 48, 9800 Hjør

ring.
- Hillerman Holst, Mejlstedgade 6, 2., 

9700 Brønderslev.
- Arne Jensen Knudby, Bispehusene 18, 

2620 Albertslund.
- Anton Blaabjerg, Fredensgade 38, 8800 

Viborg.
- Bent Nørgaard Larsen, Stjernevej 40, 

9200 Aalborg SV.
- Birgit Øskov, Roligheds vej 56, 9400 

Nørresundby.

- Jens J. Gravesen, Astrid Obesvej 4, 
9000 Aalborg.

- Erik Brejl, Ribesvej 3, 6950 Ringkø
bing.

- Else Jørgensen, Miehesgade 92, 9510 
Arden.

- Kristian Lauritsen, Webersvej 1, 7400 
Herning.

- Bjarne Nørgaard Pedersen, Agern vej 
95, 8330 Beder.

- Kurt Hansen, Svinballevej 44, Sondrup, 
8350 Hundslund.

- Jens Mandrup Frandsen, LI. Set. Hans
gade 12, 8800 Viborg.

Lauras rejse til København
Det kan undre, at købmandsfamilien Holst 
i Thisted i 1834 lod den pur-unge datter 
Laura rejse til København for at tjene hos 
bryggerfamilien Jacobsen i Brolæggerstræ
de.

Ved folketællingen 1834 var Laura sta
dig hjemme i Thisted, men hendes afrejse 
er forgæves søgt i kirkebogens afgangsli
ste. - Men byens pasprotokol afslørede, at 
hun samme forår rejste til København sam
men med den 38-årige Cille Marie Bruun, 
der ved nævnte folketælling boede hos 
købmand Holst som modehandlerinde.

Cille Marie Bruun var næstsøskende- 
barn til brygger Christen Jacobsen, se nr. 
3 foran, og som han oldebarn af Poul Jen
sen i Store Langheden, se nr. 8 foran.

Og samme pasprotokol afslørede, al Chri
sten Jacobsens svigerinde, Juliana Marie 
Schelbeck, året før - i 1833 - kom til Thi
sted, hvor hun døde 1860 som lærerinde, 
se under nr. 24 foran.

Så slægts- og bekendtskabsforbindelser 
mellem provinsbyen Thisted og København 
var der nok af! - Søfartsbyen Thisted ved 
Limfjorden var ikke så afvises, som man 
måske kunne tro.

85



Kilder
1 Genealogisk Tidsskrift - udgivet af 

Dansk Genealogisk Institut ved Th. 
Hauch-Fausbøll. Nr. 2, februar 1914, 
8. årgang. Artikel heri side 195 af Th. 
Hauch-Fausbøll: Brygger Carl Jacob
sen ’s Forfædre og Slægt.

2 Hans H. Worsøe og Torben Hoick Col- 
ding: Familien Jacobsen. Udarbejdet på 
foranledning af legatet for J.C. Jacob
sens og Carl og Ottilia Jacobsens Des- 
cendens, 1985.

3 Kristof Glamann: Bryggeren: J.C. Ja
cobsen på Carlsberg. Biografien bag tv- 
serien. Gyldendal 1990.

4 Johannes Steenstrup: Carl Jacobsen og 
hans fader; en skildring af to danske 
borgeres udvikling - efter breve og e- 
rindring. M.P. Madsens Boghandel, 
1921.

5 Bogen om Carlsberg: Far og Søn - 
Carlsberg i dag - 1 samfundets tjeneste.

6 Carlsberg bryggerierne, grundlagt 
1847. København 1925.

7 Jyliandsrejsen 1855;dagbogsoptegnelser 
af Sophus Møller om Laura Jacobsens, 
Carls og Sophus’ rejse til Jylland 1855. 
Med indledning og kommentarer ved 
Johs. E. Tang Kristensen. Vendsyssel 
historiske Museum, 1986.

8 100 danske præstesiægter - En lille 
slægtshaandbog opstillet i uddrag af 
stamtavler. Ved Paul Nedergaard. 
1954. - Heri s. 83-84 om Steenstrup 
(Vogelius Steenstrup).

9 Vendsysselske Årbøger 1935. Udgivet 
af Historisk Samfund for Hjørring Amt. 
Heri artikel af Kr. Væmfelt: Ved Kjær 
Herreds Aa.

10 Vendsysselske Årbøger 1941. Udgi
vet af Historisk Samfund for Hjør
ring Amt. Heri artikel s. 225 af Th. 
Christensen: Vestergaard-slægtenfra 
Asaa.

11 Optegnelser om Vendsysselske Præ
stefamilier før ca. Aar 1700 af C. 
Klitgaard. Hjørring, 1945.

12 Steenstrupiana; Stambog for de tolv 
søskende Steenstrup på Kvistgaard. 
2. udgave, 1962. Af bl.a. Norman 
V. Steenstrup.

13 Arne Jensen Knudby: Tre brødre 
Knudbys forfædrebog omhandlende 
deres forfædre i Danmark, Norge, 
Sverige og Island gennem 1200 år. 
1990 *

14 Ole Degn: Rig og fattig i Ribe, bd.
2, Jysk Selskab for Historie, skrift 
nr. 39. Universitetsforlaget i Århus, 
1981.

15 Familien Friis fra Ribe gennem 400 
Aar. af H. Friis-Petersen. 1949.*

16 Familien Friis fra Ribe; Købmand og 
Raadmand i Ribe Niels Hansen 
Griisbech og hans efterkommere. Af 
Fr. Friis-Petersen.*

17 Norsk slektshistorisk Tidsskrift, bd.
3, 1932. Spørgsmål 86, s. 216 ang. 
Gabriel Christensen Linde besvaret 
af Finne-Grønn.

18 Norsk slektshistorisk Tidsskrift, bd.
4, 1943. Artikel side 138 af S.H. 
Finne-Grøn: Begravelsesdata fra Sta
vanger Domkirkes regnskap.

19 D. Thrap: Christianssands prester i 
det 17. aarh. 1899. Afsnit s. 38:
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Klep med Aare og Bore: Laurits Kri
stensen. - Afsnit s. 90: Søren Sø
rensen Hofmann. - Afsnit s. 114: 
Gabriel Lauritssøn Lind og Mag. 
Ditlev Lauritssøn Scabo. S. 123: 
Rennesø med Sørbø, Askø, Hviding- 
sø, Utstein: Søffren Jenssøn. S. 128: 
Finnø med Talgø:* Samuel Laurits
søn Lind, Søren Sørensen Hofmann.
S. 182: *Laurits Gabrielsen Lind. - 
*1 kilde 17 ses s. 219 følgende be
mærkning: Selvsagt omhandles ogsaa 
de mange Prester Lind i D. Thraps 
Christianssands Stifts Prester i det 
17. Aarh. - men denne bok er - som 
det noksom vil erfares gjennem de 
foran meddelte skematiske oplysnin
ger - saa uefterrettelig og fuld av 
feiltagelser, at den maa benyttes med 
ytterste varsomhet. F.-G.

20 Ehrencron-Müller: Forfatterlexikon 
bd. 7, 1929: Scavenius, Claus Lau
ridsen (s. 183) og Scavenius, Lau
rids Clausen (s. 184).

21 Norsk Biografisk Leksikon, bd. 12, 
1954: Scavenius (Schaboe), Laurids 
Clausen.

22 Dansk Biografisk Leksikon 3. udg., 
1983: Jakobsen, Carl Christian Hil
man (s. 166), Jakobsen (Nørkjær), 
Chresten (s. 172), Jakobsen, Helge 
(s. 176), Jakobsen, Jacob Christian 
(s. 178), Jakobsen, Vagn Carl (s. 
203), Skabo (Scavenius), Claus Lau
ridsen (s. 417).

23 Dansk Biografisk Leksikon 1981. 
Om Jacobsen, tavle I.

24 Danmarks historiens blå bog; 1680 
danske mænds og kvinders levneds
løb fra Ansgar til vor tid. Krak, 
1971. Om Carl og J.C. Jacobsen.

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

C. Nyrop: J.C. Jacobsen 1811-1911: 
et Mindeskrift: med en Redegørelse 
for Carlsbergfondets almindelige vi
denskabelige Afdelings Virksomhed 
1876-1910.

Chr. P. Theodor Christensen: Mel
lemkær-, Langbak- og Asaagaard- 
Familien. Slægtsbog samt Erindrin
ger om Asaa By og Egn 1742-1942. 
1942. - Og artiklen Vestergaard- 
Slægten fra Asaa, af rentier Th. 
Christensen (med supplement af 
P.M. Rørsig), i Vendsysselske Aar- 
bog 1941, s. 225 ff.

Den vestlandske siegt Sundt, ved 
S.H. Finne-Grønn, 1916.

Vejle Amts Aarbog 1920, s. 142 ff: 
Arnold Hansen: Den sidste Henret
telse ved Vejle.

Slægten Breinholt, v. Max Grohs- 
hennig, 1907.

Thisted Dagblad 21.3.1997: Laura 
Jacobsens aner i Thy, artikel af Ni
kolaj Bojer, København; forfatteren 
har fastslået vielsestidspunktet i by
ens mandtal i Rentekammeret.

Jesuskirken, ved A. Bliddal/Harry 
Andersen. 1966.

Ekstra Bladet 2.3.1997: Ottilia (altid 
med barn), artikel af Rolf Nielsen.

Vendsysselske Aarbøger 1933: Fami
lien Schioldann fra Vorsaakrog. Ved 
C. Klitgaard.

Fra Himmerland og Kjær Herred 
1953: A f Ulsted sogns historie, s. 25 
ff. Af Kr. Væmfelt.

Samme 1960 , s. 137 ff.
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36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

88

Samme 1961, s. 1 ff.

Das Geschlecht Sveistrup (Svejstrup, 
Dover Sogn). Von Hans Sveistrup. 
Berlin 1936.

Vendsyssel. Folk og Land. Histo
risk, topografisk Aarbog. Ved Anton 
Jakobsen, bd. 3, 1911: Optegnelser 
1694 af Borgmester i Sæby, Christen 
Lauritsøn Rhuus.

Jyske Samlinger, 5-5, 1941-42:
Fleskum Herreds Selvejerbønder. Af 
Kr. Væmfelt, s. 138 ff.

Kjærulfske Studier. Bidrag til en 
vendsysselsk Bondeæts Genealogi og 
Historie. Af C. Klitgaard, 1914-18.

Herredsfogeder og Tingskrivere i 
Vendsyssel fra Middelalderen til Aar 
1800. Ved C. Klitgaard, 1937-38.

Historiske Aarbøger for Thisted 
Amt, bd. 10, 1944-46, s. 202: Slæg
ten Steenstrup i Thy. Af H. Juul Sø
rensen.

Optegnelser om verdslige Embeds- 
mænd i Sæby 1525-ca. 1850. Af C. 
Klitgaard, 1938.

Personalhistorisk Tidsskrift, 10-3, 
1936, s. 56: Slægterne Bistrup fra 
Hjørring. Af C. Klitgaard.

J. Chr. Sixhøj: Viborg Katedralsko
les dimittender 1630-1879. Ved Carl 
E. Jørgensen.

Niels Friis: Orgelbygning i Dan
mark. Renæssance, Barok og Roko
ko. 1971.

Historisk årbog for Thisted Amt, 
1963, s. 257: Hovedgården Råstrup

og dens ejere. Af H. Støvring-Niel- 
sen.

48 Johan C. Sulkjær: Snejbjerg Sogn, 
bd. 1-2, 1925-27.

49 Samlinger til jydsk Historie og To
pografi, 1-8, 1880-81, s. 44: Famili
erne "Trellund" og "Baggesen". Af 
J. Kinch.

50 Stamtavle over Oluf Bangs Efter
kommere paa Sværdsiden. Af F.E. 
Hundrup, 1875.

51 Personalhistorisk Tidsskrift, 1-3, 
1882, s. 279: "Slægten" Bang, dens 
Herkomst og Paastand paa Dansk A- 
delskab, ved afd. registrator C.U.A. 
Piesner, udg. af Fr. Krarup.

52 Livet i Ribe 1560-1700 i samtidiges 
optegnelser. Ved Ole Degn, 1971.

53 Fra Ribe Amt, bd. 7, 1928-31, s. 
64: Ribe borgere 1660-ca. 1860. Af 
afd. Lektor V. Bloch, Ribe. Bearbej
det af Museumsinspektør Otto Smith, 
København.

54 Slægten fra Store Hovdam i Hove 
sogn. Om ægteparret Christen Jacob
sen, 1781-1857, og Anne Johanne 
Knudsdatter, 1792-1850. Deres for- 
fædre og efterkommere. Nordisk 
Slægtsforsking, Skals, 1990.

55 Slægtsbog over Slægten Pinholt. Ud
arbejdet 1970-71 af Jydsk Slægts
forskning, Viborg.

56 Samlinger til jysk Historie og Topo
grafi, 3-5, 1906-08, s. 283: Bidrag 
til nogle jydske hovedgårdens histo
rie i nyere tid (1660-ca. 1850), III 
Vadskærgård. Ved cand.mag. S. Ny
gård.



57 Hardsyssel Aarbog, 32, 1938, s. 12: 
Chr. Møller Hansen: Træk a f Vads- 
kærgaards Historie.

58 Axel Kielland: Familien Kielland 
med dens kognatiske Ascendens. Kri
stiania 1897.

59 Norsk biografisk Leksikon, bd. 7, 
1936: Oversiktstavle over slekten 
Kielland.

60 Personalhistorisk Tidsskrift, 7-4, 
1920, s. 207: Himmerlandske Slæg
ter i det 16. og 17. Aarhundrede. 
Optegnelser om Familierne Kras, 
Kuri, Wingaard, Wolf m.fl. Af C. 
Klitgaard.

61 Patriciske Slægter, bd. 3, ved 
Hauch-Fausbøll og Hiort-Lorentzen, 
1915: Slægten Bruun.

62 Personalhistorisk Tidsskrift, 1980, s. 
69: Fritz Jürgensen (1818-1863). 
Humor og melankoli. Af Ib Osten
feld.

63 Nogle bidrag til slægten Buus \  
stamtavle. Samlet af Jens Gravesen, 
Aalborg (bd. 1), 1968.

64 Anetavle for Birgit Øskov Jensen, f. 
1959, og Henrik Øskov Jensen, f. 
1966. Af Birgit Øskov Jensen, 2. 
udg. 1994.

65 Fra Himmerland og Kjær Herred, 
1935-37: Kr. Værnfelt: Egholmbo- 
gen.

66 Vendsysselske Aarbøger, 1925, s. 
68: Peder Dyrskjøt. En Levnedsskil
dring. Ved Georg Ostergaard. Og s. 
121: Nogle Meddelelser om Peder 
Dyrskjøts Slægt og hans Efterkomme
re. Ved Chr. Petresch Christensen.

67 Wilhelm Adolph Worsø5 Slægtsbog. 
Ved Hans H. Worsøe og Henning 
Aarup, 1965. Heri Ahnetavle for Sig
rid Undsets moder Anna Charlotte 
Gyth. Ved bibliotekar Carl Lang
holz.
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- Glamann, Kristof: 01 og marmor: Carl 
Jacobsen på Ny Carlsberg. Gyldendal,
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bryggeren. 164 sider. DR Multimedie.
1996.
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134 s. Forlaget Forum. 1996.
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s. Høst & Søn. 1996. 1. udg. 1961.

- C. Nyrop: Ny Carlsberg: 1846-1896, 
1871-1896: et jubilæumsskrift. Køben
havn, 1896.

- Johanne Louise Heiberg og J.C. Jacob
sen. Udgivet af Det Filologisk-Histori- 
ske Samfund. Gad, 1964.

- Johannes Østrup: Brygger, Kaptajn J.C. 
Jacobsen. Schønberg, 1912.

- Aalborg Stiftstidende - artikel søndag 
5.1.1997: Bryggeren fra Geraa af Tino 
Pedersen, hvortil følgende kilder er be
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a Elmer Dalsgaard: Glimt af Østvend- 

syssels lokalhistorie.
- b Chr. P. Theodor Christensen: Mel

lemkær-, Langbak- og Asaagaard-fa- 
milien. 1942.

- c Palle Lauring: J.C. Jacobsen - hans
liv og gerning. G.E.C. Gad, 1961.

- d Carlsbergbladet, nr. 1, 1988.
- e Lokalhistoriker Lene Dige, Lokalhi-
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storisk Arkiv, Dronninglund.
- Sundholmeren. Lokalhistorisk Tidsskrift 

for Hvorup, Lindholm, Nørresundby og 
Nørre Uttrup. 1995, nr. 47, januar. Ar
tikel heri s. 21 af Ketty Johansson: 
Mens vi venter på "Bryggeren

- Familie Journalen 120. årgang, nr. 1, 
28.12.1996. Artikel heri side 80 af Jo
han Isbrand: Virkeligheden bag TV-seri- 
en: "Bryggeren ": En stærk og sej jysk 
familie, hvortil følgende kilder er be
nyttet:

- a Kristof Glamann: Bryggeren. J.C.
Jacobsen på Carlsberg. Gyldendal.

- b Johs. E.T. Kristensen og Ketty Jo
hansson: Lægen og Bryggeren. 
Nørresundby Byhistoriske Samling.

- c Jyllandsrejsen. Dagbogsoptegnelser
af Sophus Møller.

- d Elmer Dalsgaard: Glimt af Østvend-
syssels lokalhistorie. Dronninglund 
Borgerforening.

Illustrationer
De illustrationer, der ikke selv eller hvis 
billedtekst ikke fortæller om deres her
komst, er hentet fra flg. litteratur, jfr. for
anstående kildeliste:

- Forsiden, s. 10, 26, 27ø og 30 fra kilde 
6, tegnet af W. Glud og Fritz Kraul.

- s. 11 fra H.U. Ramsing: Københavns 
Ejendomme 1377-1728, bd. 3, Snarens 
Kvarter. 1945.

- s. 19, 52, 53, 54ø, 55 og 59 fra kilde 
12.

- s. 21, 22 og 27n fra kilde 25.
- s. 25 fra Johs. Steenstrup: Carl Jacob

sens Liv og Gerning. Udg. af Ny Carls
berg Fondet 1922.

- s. 36 fra kilde 9.
- s. 49 fra kilde 39.
- s. 54b fra kilde 38.
- s. 58 fra Dansk Vaabenbog, v. Herman 

Storck. 1910.
- s. 63a fra Ribe Bys Historie og Beskri

velse, af J. Kinch, 2. del, 1884.
- s. 63n fra kilde 16.
- s. 64 fra kilde 52.
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Sammenslutningen af Slægtshisto
riske Foreninger, SSF, udgiver som 
forbindelsesled, både til de 36 medlems
foreninger og disses medlemmer, de 4.500 
slægtsforskere, bladet Slægten - Forum 
for slægtshistorie, to gange årligt, 1.1. og
1.7.- Foruden programmer fra de fleste af 
organisationens foreninger bringes her 
meddelelser fra SSF, referat fra årsmødet 
og bestyrelsesmøder, uddrag af foredrags
holdernes litteraturlister fra det årlige 
weekendkursus samt nyttige artikler, råd 
og vejledninger vedrørende slægtsforsk
ning. - Redaktør: Anton Blaabjerg, Fre
densgade 38, 8800 Viborg «  86 61 04 36. 
Kasserer: Ole Bech Knudsen, Jyllands Allé 
2, 3. tv., 8000 Århus C «  86 11 55 47 - 
giro: 094-5587.

Som tillæg til SLÆGTEN - uden for a- 
bonnementet - sælges følgende:

1 Slægtsforskning - din Danmarkshisto
rie. (ISBN 87-985050-9-2)

12 siders introduktion til slægtsforskning. 
Her forklares de absolut nødvendige 
grundbegreber og fortælles, hvor på bibli
oteket bøger for slægtsforskere findes. 
Desuden oplyser en aktuel adresseliste om 
de statslige arkiver og de slægtshistoriske 
foreninger i og udenfor SSF.

2 Slægtsforskere: Lad os hige og søge i 
bøgerne! (ISBN 87-985-050-1-7)

40 sider med knap 500 titler af den righol
dige litteratur for slægtsforskere. - 3. udvi
dede udgave af litteraturliste tilegnet Hans 
H. Worsøe på 60 årsdagen 1992.

3 Sognefoged, lægdsmand og Danne
brogsmand. (ISBN 87-984-484-0-4)

På 20 sider fortælles med udgangspunkt i 
den store sognefoged-forordning 1791 om 
denne lokale myndighedspersons arbejds
områder. Desuden oplysninger om hvervet 
som lægdsmand samt om Dannebrogsmæn- 
denes Hæderstegn.- Temahæfte tilegnet 
SSFs daværende formand Ingvar Musaeus

på 70 årsdagen 1993.

4 Slægtsforskere: Lad os vedgå arv og 
gæld! (ISBN 87-985050-3-3)

28 siders hjælpemiddel til studiet af skifter 
- en 18 siders ordliste med forklaring på 
mange af skifternes gamle ord og begre
ber, en artikel om afholdelse af skifte, en 
oversigt over de myndigheder, der afholdt 
disse, og en litteraturliste. - Temahæfte til
egnet SSFs første formand, nu afdøde S.E. 
Sørensen på 70 årsdagen 1993.

5 Sogn, herred - kirkebøgerne på Statens 
Arkiver. (ISBN 87-985050-7-6)

Praktisk hjælpemiddel til at finde de rigti
ge mikrokort med kirkebogen fra det rette 
sogn, herred og amt. - Med kirkebøgerne 
fra samtlige landets sogne på alle Statens 
Arkiver er dette hæfte med bl.a. pastora- 
temes/sognenes numre og kirkebøgernes 
begyndelsesår u-undværlig, både under 
forberedelserne derhjemme og på selve læ
sesalen. - Hæftet benyttes også til at finde 
sognets folketælling.

6 Slægtsforskere: Lad os stå vagt og vær
ne! (ISBN 87-984-484-9-8)

Hæfte på 40 sider med militære emner 
som lægdsruller, disses forkortelser, det 
militære sprog, introduktion til Forsvarets 
Arkiver, krigsdeltagermedaljer mv.

9 Skanderborg Rytterdistrikt. Uddrag af 
samtlige bevarede 3.002 skifter 1680- 
1765. Udarbejdet af Erik Brejl. 1995, 
296 s. (ISBN 87-985050-6-8)

Referat med samtlige arvinger i de mange 
skifter fra rytterdistriktet mellem Vejle, 
Brande, Silkeborg og Århus. - Register o- 
ver arveladere og ægtefæller, 6.226 navne; 
desuden en liste over skifternes fordeling 
på sogne og lokaliteter.

10 Litteraturfortegnelse 1980-85. Litte
raturfor slægtshistorisk interessere
de. - Personalhistorie. Lokalhistorie.
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Arkiv væsen. Udarbejdet af Ingvar 
Musaeus. 1996, 120 s. (ISBN 87- 
985050-8-4).

Godt 1.000 bogtitler vedrørende personal
historie, lokalhistorie og arkivvæsen udgi
vet 1980-85. De lokalhistoriske arbejder er 
opført i topografisk orden, amt for amt, 
sogn for sogn; og under sognene henvises 
tillige til den personalhistoriske litteratur, 
som desuden opføres i alfabetisk orden. - 
Publikationen er forløberen for SSFs litte
raturliste, der for udgivelser 1986 ff siden 
1987 findes i Hvem Forsker Hvad. Udgi
velsen lukker hullet mellem Dorthe Gissels 
fortegnelse over dansk slægtslitteratur 
1973-79 (særtryk af Personalhistorisk 
Tidsskrift 1982) og listerne i HVEM FOR
SKER Hvad.

11 Er du i familie med bryggerne? - 
Slægterne bag J. C. og Carl Jacob
sen på Carlsberg. - Publiceret af 
Birgit Øskov og Anton Blaabjerg. 
1997, ca. 94 s. (ISBN 87-90331-02- 
8) - Anetavle for Carl Jacobsen, 
1842-1914.

Priser
- For pjecen 1: 5 kr. pr. stk., rabatpris 

ved køb af 40 stk. og 100 stk. hen
holdsvis 4 og 3 kr.

- fo r  temahæfterne 2-6: 20 kr. pr. stk, 
rabatpris ved køb af 15 og 40 stk. af 
samme hæfte henholdsvis 10 og 8 kr.

- fo r  bogen 9: 130 kr.
■ f or publikationerne 10 og 11: Hen

holdsvis 40 og 30 kr.

Priserne er inch moms, men excl. forsen
delse. - Publikationerne bestilles hos 
Slægtens ekspedition: Birgit Øskov, Ro
lighedsvej 56, 9400 Nørresundby «  98 17 
63 76.

Bor du et sted, hvor der enten ikke er no
gen slægtshistorisk forening - eller den lo
kale forening ikke abonnerer på bladet, 
kan du selv abonnere på Slægten for kun 
50 kr. årligt incl. forsendelse; abonnenter 
bosat i udlandet (også Norden), der be
nytter giro til betaling, dog 65 kr. + for
sendelse.
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Her havde Bryggerne rod!
Udgået af
Landsarkivet for Sjællands 
bibliotek

DIS-Danmark




