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Ær din Fader og din Moder! 
at du længe Livets Goder 
nyde maa i Fædres Land.

De oprigtiges Slægt skal velsignes!
Ps. 112, 2



KAPTAJN, CAND. THEOL. L. de THURAH 
f. 1825, + 1875



M in d e t

om afdøde

Kaptajn, cand. theol, og Ridder a f  Dbg.

Lauritz de Thurah
Lærer ved Seminariet i Tønder til 1864

helliges denne Bog 

a f

Udgiveren



„Kan du ej løfte Slægten 
og vække dens sløvede Aand, 
køl en feberhed Pande 
og støt en svigtende Haand!

Kan du ej naa de fjerne, 
tal til din Broder og Ven 
og drag din Nabo med dig 
paa Salighedsvejen hen!“

M



I vore offentlige og private Arkiver huses en Mængde gamle
Familiedokumenter, der taler et manende Ord til den nule

vende rastløse Slægt, som lever i Elektricitetens, Automobilernes 
og Radioens Tidsalder. Fra disse gamle Papirer raabes der et 
manende: „Stands et Øjeblik du travle Mand og Kvinde! Stands, 
lyt til Suset fra de svundne Slægters Røst, som taler til Dig 
fra Arkivernes mægtige Bunker af de hedenfarne Slægters 
gamle Breve, Skifter og Testamenter, i hvilke der ofte fore
kommer Ord, der aldrig blev udtalte før, i hvilke Dine For- 
fædre udtrykte sin Sjæls dybeste og lønligste Tanker og 
Hjærtets alvorligste Ønske om, hvorledes de ønskede, at den 
yngre Slægt skulde forvalte de henfarnes efterladte aandelige 
og materielle Værdier.“

For paa rette Maade at kunde opfatte og forstaa de svundne 
Slægter og disses enkelte Personer og deres Forhold, og 
sammenligne dem med, hvad vi kender fra vor egen Tid, er 
det en Nødvendighed tilfulde at kende, hvad der er gaaet 
forud i de nu forsvundne Slægter. Derved opnaar vi Forstaa- 
else og Indsigt i mange Ting og kan bedre fatte, hvad der 
rører sig i den nulevende Slægt, der jo danner Moderskødet, 
hvoraf det nye skal fødes.

Ser vi tilbage over svundne Tider, møder os en lang Række 
af hedenfarne Slægter. Vi kender i Almindelighed ikke Navnene, 
hverken paa Slægterne eller deres enkelte Personer, de er som 
oftest forsvundne og helt udslettede. Dog finder vi maaske 
ganske enkelte store Navne, som er bleven bevarede gennem 
Tiderne fra Begyndelsen af Historiens Gry. Vi kender maaske 
ogsaa nogle af disse Mænds Bedrifter, der nu staar tilbage 
som Mindesmærker om en Tid og dens Slægter, der selv for
længst er sunkne i Jorden.

Ser vi fremad, da vil noget lignende vise sig for os i Tan
kerne om de kommende Dage. Slægt efter Slægt vil afløse hinan
den. I Øjeblikket hører vi selv til en Slægt, der har afløsten fore- 
gaaende og som atter vil blive afløst af efterkommende Slægter. 
Vi danner altsaa et Bindeled mellem Fortid og Fremtid. Dette 
meddeler os med tydelige Ord, at vor Levetid er begrænset. 
Og vi forstaar derfor, at det gælder om at benytte den Tid, 
vi er her i Verden, paa rette Maade, til Gavn baade for os 
selv og andre, saaledes som vi mener, at kunne forsvare det 
for Gud og overfor de Mennesker, som venter paa at komme 
til efter os, og som maaske, ja rimeligvis, er langt dygtigere 
og betydeligere; men nu er det os, der har Livets store Chance, 
den tilbydes os kun denne ene Gang, og saa aldrig mere! 
brug den derfor paa aller bedste Maade.

Er det noget stort og mægtigt der kræves afos heri Livet? 
Nej, det er det visselig ikke, thi saadant falder kun i de fær
restes Lod. Og selv om det, naar vi ser paa det mere ideelle 
Liv, næsten synes os uopnaaeligt at efterligne et saadant, saa 
har Gud dog ikke gjort Livet saa svært for os, at det skulde 
være ganske umuligt at leve taget i den Betydning, at det gør
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det til et smukt og godt Menneskeliv, der opfylder Skaberens 
Mening med Tilværelsen,

Vi, der nu staar paa Skillevejen mellem Fortid og Fremtid, 
har modtaget usigeligt meget af vore Forfædre, men ikke for 
at tilintetgøre eller glemme det; vi har derimod modtaget det 
som et Laan, for at lade det gaa videre til Efterkommerne, 
saaledes at disse kan faa Gavn og Glæde deraf. Desværre 
maa det indrømmes, at der endnu i vore Dage, vist nok er 
forholdsvis mange Mennesker, som kun har yderst lidt baade 
af aandeligt øg timeligt Efterladenskab til Børnene. Man 
træffer, med Skam at melde, endog imellem det Særsyn, at 
visse Mennesker, der kan have udmærket Rede paa deres 
Husdyrs Afstamning, og ved at fortælle om hvilke gode og 
slette Egenskaber deres Dyrs Forfædre besad; naar Talen 
føres over paa vedkommendes egen Slægt, da ved de ofte 
kun meget lidt, ja man træffer undertiden Folk, som aldeles 
intet ved om deres egen Forfædre, eller ved hvad disse har 
betydet for den nulevende Slægt. Ja, jeg har endog enkelte 
Gange truffen paa Mennesker, der ikke en Gang kendte 
Navnene paa sine egne Forældre endsige paa fjernere Slægt
led og selvfølgelig langt mindre anede, hvad de havde af 
Arv at takke disse for. Dette forekommer mig at være Top
punktet af Fattigdom, og saadanne Mennesker, er der vir
kelig Grund til at ynke, thi de er gaaet tabt af noget af Men
neskets bedste Eje, nemlig Forældrenes, eller Bedsteforæl
drenes Kærlighed, en uvurderlig Gave, som ingen har Raad 
til at undvære.

Det er smukt at rejse monumentale Mindesmærker i Sten og 
Bronce for vore kære og store Afdøde, men det skønneste 
Monument, om end maaske usynligt for alle andre, er dog om 
de Afdøde selv har rejst et Alter i vort Indre, hvor Lyset stadig 
brænder, hvor Mindets Blomster altid springer ud i Duft, og 
hvoraf Kærligheden taler sit eget evige Sprog til os i alle 
Livets bevægede Stunder, et Alter vi stadig maa søge til i 
Tak og i Længsel gennem Aarene.

„Paa tapre Mænd, ser tapre Fædres Aander ned!“ synger 
Bjørnborgerne i Runebergs „Fændrik Staal“, naar de drager 
ud i Kampen for deres Land. Det giver en Slægt og et Folk 
Styrke at mindes sine gamle berømmelige Forfædre. Slægts
historie og Stamtavler har hos alle Kulturfolk spillet en over
ordentlig stor Rolle, vi ser det ikke mindst i Biblen hos Jøderne, 
der kender sin Afstamning fra Tidernes Morgen, og hvor en 
Mands Afstamning havde den aller største Betydning; vi kender 
det ogsaa herhjemme fra de islandske Sagaer, og særlig fra 
vor egen Kongeslægt og mange af vore berømte Mænds Hi
storie. Skal Folket befæstes og Kærligheden til dette hævdes, 
saa maa først Slægten sikres; Dommen og Eftermælet lever. 
Godt derfor om vi har vel det vundet: den gode og dygtige 
Mand, den højhjærtede og brave Kvinde til Gammen for sene 
Slægter; men Nidingens og Uslingens Navne til Afsky og 
Skændsel.

Om de afdødes Liv og Bedrifter, var det i tidligere Tider
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god Sæd og Skik at fortælle Børnene i de lange Vinteraftener, 
og dette gjorde man ikke alene for at faa Tiden til at gaa, 
men Rimkrøniken siger, at de afdødes Bedrifter skrives op og 
fortælles fordi:

„Er de onde man maa dem fly, 
er de gode, man maa dem ty (gøre) 
og ingenlunde fra dem falde“.

Rimkrøniken peger her netop paa Sagens Kærne. Det er 
Exemplerne til Efterfølgelse eller Afsky, som vi skal have for 
Øje, og det er ogsaa i denne Aand Ingemann skrev i sit 
historiske Digt om V aldem ar den S to re  og h a n s  Mænd

„Stig op af Graven, du Slægt, som døde!
Forkynd dit Fald og afmal din Brøde!
Advar os for Udslettelsens Dom 
og vis os, hvorfra din Frelse kom!“

Og Carl Bagger slaar paa lignende herlige Strænge i Digtet 
„Ø n sk e rn e“ navnlig i det sidste Vers!

„Men Æren i skinnende Sølvermor, 
hun svæve ned paa min Grav i Nord, 
hun kæmper kækt imod Glemsels Vold! 
og sjunge mit Navn for en yngre Old!“

I samme gode Aand skriver Præsten Chr. H. de Thurah i 
sit: „Faders Raad til sin Søn“ i Versene:

Foragt ej nogen for hans Stand,
Maal ikke efter den,
Guldhjærte Vadmel gemme kan,
Arbejde adle kan en Mand.
Kast ej i Flæng Dit Hjærte hen,
Vær kun hver Ædlings Ven!
Foragt hver Spotters kaade Ord.
Laan Øre ej dertil!
Gaa ej derind hvor Lasten boer!
Din Uskyld saares før Du tror!
Driv ej med den et Vovespild!
Med Fald det ende vil!“

I saadanne herlige Digterord ligger en Løftestang gemt for 
de kommende Slægter. Men størst er det dog, dersom man 
med Jung S tilling  kan sige: „Jeg er af fornem Herkomst, thi 
mine Forfædre var alle gudfrygtige Folk“!

Den Slægt, som her skal omtales har faaet Kendingsmærket: 
„de læ rde T h u ra e r“, en Betegnelse, der for de flestes Ved- 
kommende^passer særdeles godt Den første, som bar'Navnet 
T hura, nemlig Præsten Lauritz Pedersen Thura, født 1598, 
var en meget lært Gejstlig og hans ene Datter havde^45Søn- 
ner/der alle blev Theologer, en endog Biskop, og denne'havde 
3 Sønner, som alle^var meget lærde og kendte som saadan^til 
denne Dag. Kun en af disse 3 efterlod sig Sønner,^hvoraf de 
2 blev betydelige Præster og den 3. en anset Officer, der ogsaa 
efterlod sig 3 Sønner, som alle blev dygtige Officerer, af hvilke



den ene faldt under Forsvaret af København 2. April 1801 
efterladende sig en Søn, som blev en ypperlig Præstemand, 
der blev Fader til 2 Sønner, der begge blev betydelige Theo- 
loger, Skribenter og Poeter, den ene tillige Officer og var med 
i Krigen 1848-50, og blev Ridder efter Slaget ved Isted.

Familien har paa hæderlig Maade ved sit Liv indskreven sit 
Navn i Historien saaledes, at jeg ingenlunde ogsaa behøver det; 
men naar jeg alligevel vil bidrage min Del til, at Slægtens gode 
Navn bevares fra Forglemmelse, er det for, at de unge lettere 
skal faa Øje paa alt det gode, disse Mennesker har udrettet 
og følge Exemplet.

løvrigt er der det særlige at bemærke om denne Slægt, at 
den er mærkelig faatallig og forholdsvis mange dø tidligt eller 
i en temmelig ung Alder, kun meget, meget faa er bleven 
gamle Mennesker.

Naar jeg har valgt dette Tidspunkt til Udgivelse af denne 
2. Udgave af „S læ gten  T h u ra “,' saa er det, dels fordi 1. 
Udgave i mange Aar har været udsolgt, og desuden har jeg i 
de forløbne 32 Aar, som er hengaaet siden 1. Udgave udkom, 
samlet en Del nyt Materiale, ligesom Slægten baade føres 
længere tilbage, og selvfølgelig ogsaa længere frem. Desuden 
har jeg valgt dette Tidspunkt, fordi der i Aar er forløben 100 
Aar siden cand. theol., Kaptajn og R. af Dbg. L. de T h u rah  
fødtes, han var i flere Aar, til Krigen 1864, Lærer ved Tønder 
Seminarium. Endvidere er det i Aar 50 Aar siden denne Mands 
Død, ligesom det er 50 Aar siden hans eneste Søn, Skibskon
struktør Chr. E. de Thurah blev ansat hos Burmeister & Wain, 
hvor han fremdeles er. Saaledes bliver Aaret 1925 et 3 dobbelt 
Mærkeaar i denne Gren af Slægten.

I Almindelighed har jeg slet ikke berørt de enkelte Forfatteres 
mange Bøger og Artikler i Tidskrifter og Blade, hvilket delvis 
skete i 1. Udgave, hvortil jeg henviser de Læsere, som maatte 
ønske Oplysning derom, ligesom der jo mange andre Steder 
findes Besked om Thuraernes litterære Production.

Den borgerlige Del af Slægten „T hura“ er nu, saa vidt jeg 
har kunnet faa konstateret helt uddød baade paa Mand- og 
Spindesiden, kun den adelige Gren „de T h u ra h “ er tilbage 
og dens Navn er lovbeskyttet, ligesom der næppe lever nogen 
udenfor denne Slægt, som fører nogen af de to Navne.

Hermed overlader jeg Bogen til Læsernes Velvillie.
F. HJORT.



en Slægt, som her skal omtales, kan forfølges 
ret langt tilbage i Tiden og træffes først i Ven- 

syssel, hvor den var beslægtere med Kjærulferne 
og Dyrskjøterne og flere af disse gamle bekendte 
Selvejerbondeslægter deroppe. Og efter hvad den 
kendte B erte l K jæ ru lf i Aslund, der var født 1582 
i Nørholm i Biersted Sogn og døde 1672, har for
talt den ligesaa bekendte Bondeskribent P e d e r  D yr
sk jøt, f. 1630, 1707 (Søn af Delefoged Lars D.,
der faldt 1644 i Kampen mod Svenskerne ved Nør
re Sundby og Hustru Anne Pedersdatter Ravnstrup, 
der var i Slægt med Skipper Klement) var S k ip p e r 
K iem ent født i Vedsted i Aaby Sogn og hans Mo
der var af Slægten Kjærulf. Peder Dyrskjøt siger, 
at Klement forraadte baade sig selv og Slægten ved 
daarlige Krigsanslag'). Men ikke destomindre, har 
der dog i en lang Aarrække boet Efterkommere af 
Klement Andersens Søskende i Vedsted og dens 
nærmeste Omegn. løvrigt vide vi kun dette om 
Skipper Klements og hans Søskendes Forældre, at 
Faderen hed Anders og at Moderen var af Slægten 
Kj æ ru lf fra Vadum og rimeligvis en Datter af Fo
ged i Kjær Herred, Anders Andersen Kjærulf, der 
alt nævnes 1448, 50 og 1454 som Foged, men var 
afgaaet 1458, da en anden nævnes i Embedet2). Nav
net paa Hustruen kendes ikke, men de synes at ha
ve haft mindst 3 Sønner og en Datter, nemlig den 
N. N. A n d e rsd a tte r K jæ rulf, gift med A nders

x) Se Carl Klitgaard: Hvetbo Herred.
2) Se C. Klitgaard: Kjærulfske Studier.
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N. N. i Vedsted i Aaby Sogn, med hvem hun for
uden flere andre Børn, havde Sønnen K lem ent 
A n d ersen , født 1484, henrettet 1536, bekendt under 
Navn af „S k ip p e r K lem en t“, og den Søn eller 
D a tte r hvorfra nedennævnte Slægt stammer.

I Vidskjøl Klosters Jordebog for 1552 nævnes en 
M orten Ibsen, som da boede i Vedsted1), og hvis 
Gaard skyldte 3 Td. Malt, 1 Skovsvin, 8 Hestes 
Gjæsteri m. m. Den samme Gaard beboedes ifølge 
et Pantebrev af 20. August 1563 (Rigsarchivets Pan- 
tebog!) af Morten Ibsen, Morten Nielsen og Peder 
Mortensen. I et orginalt Mageskiftebrev af 1579 
nævnes en Søren Ibsen og Peder Mortensen, vist
nok i den samme Gaard (No. 2) medens der paa 
en Gaard i Nærheden (paa Rævhede) nævnes en 
Jep Mortensen, der antagelig er Søn af ovennævnte 
M orten Ib se n , og Fader til den Morten Ibsen, 
som Peder Dyrskjøt nævner, som en Efterkommer 
af Skipper Klements Søskende. — Hvad enten dette 
nu har været en Broder eller Søster, saa har altsaa 
vedkommende efter dette haft en Søn, nemlig oven
nævnte ældre M orten Ibsen, som 1552 boede i 
Vedsted, og som antagelig er Fader til Jep  M orten
sen, der 1579 boede i Nærheden paa Rævhede og 
som rimeligvis er Fader til den historiske:

Morten Ibsen, der 28. Februar 1621 nævnes som 
Fæstebonde i Vedsted2). Han var gift med Karen 
J e n s d a tte r , f  ca. 1646, Datter af Jens Pedersen i 
Kraghedegaard i Ørum Sogn, der hørte til en anset 
Bondeslægt8). Den 28. Januar 1647 blev M orten 
Ibsens Bo vurderet og registreret i Anledning af

9 Velvilligt meddelt af Hr. Postmester C. Klitgaard.
2) T. S. Perg. Hvetbo Herred. Nr. 24.
s) Jens Pedersens Fader, Peder Jensen, ejede Kraghedegaard 

ca. 1550, hvis Søster Anne Jensdatter i Ægteskab med Jens
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Hustruens Død. Vurderingen blev foretaget af 5 
Mænd og overværedes af Ridefogden fra Birkelse, 
Jesper Pedersen Havgaard, med 2 tiltagne Mænd, og 
af Tingbogen for 1648 erfares lidt nærmere desan- 
gaaende, dog er Bogen en Del makuleret, saaledes 
at en del af Skiftet ikke kan læses.

Morten Ibsen maa paa den Tid have været en 
gammel Mand, idet den ældste Søn maa være født 
noget før 1614, da en yngre var født, og Størstedelen 
af Gaardens Brug havde han da overladt til sin Søn 
(antagelig den ældste) Jep  M ortensen , saaledes at 
han selv kun havde 1 Hest og 1 Plag, 3 Stude, 5 
Køer, 1 Kvie, 1 Tyr, 8 Faar og 3 unge Vædere samt 
12 Smaagrise.

Af Indboet nævnes bl. a.:
3 Tinfade, 1 Kaffekjedel, 1 Messingbækken, Mes

sing Lysestager, 1 (!) Par Lagner, 1 egetræs Skab, 
1 egetræs Bord, 1 lang egetræs Bagstol, 1 egetræs 
Jernbundet Skrin, 1 Himmelseng, 1 Rejsevogn, 1 halv 
Staalharve og 1 halv Træharve (formodentlig har han 
været fælles med Sønnen om 2 Harver), 1 Staal- 
gryde, 2 Væve osv.

Hele hans Ejendom blev vurderet til godt 173 Da
ler, og herfra gik 13 Dalers Gæld, foruden hvad hans 
Hustrus Begravelse havde kostet; SønnenJeppeM or- 
t ensen  havde formedelst sin Faders Alderdom og 
Skrøbelighed foranstaltet Begravelsen og foreløbig 
afholdt Bekostningen. Morten Ibsen døde 16541).

Det mest mærkelige ved disse Bønderfolk er den

Pedersen (den ældre) i Burholt (1530) var Moder til den be
kendte Folkeskribent Peder Dyrskjøts Oldemoder Else Jens
datter, f. 1530, + 1606. Og ovennævnte Peder Jensen var Søn 
af Jens Pedersen i Kraghedegaard og Jo h an n e  Ugla af 
Knudseje i Skjæve Sogn (ca. 1450—1500).

’) Tingbogen 1655 20. Oktober.
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Maade, hvorpaa de har forstaaet at faa deres store 
Børneflok opdragne og forsørgede i saa betydelige 
og udmærkede Stillinger. Mærkeligt er det ogsaa, at 
saa mange — 4 — ere havnede i den modsatte Ende 
af Landet, helt ovre paa Lolland, og én paa Fyn, 
medens 2 forblev i Hjemegnen. Der var altsaa mindst 
7 Børn (en Udtalelse i Slutningen af Afkaldet kunde 
tyde paa, at der levede flere i „Hjemlandet“), hvoraf 
Ib (Jep) Mortensen boede i Vedsted, sandsynligvis i 
Fædrenegaarden, og var gift med M aren B erte ls- 
datter, Datter af Bertel Thomsen og Inger Mortens
datter Kjærulff i Bundgaard i Vester Haine1).
l .J e p  M ortensen  og Hustru havde vist en Søn

M orten Ibsen, der ca. 1700 var Fæster af en 
Gaard i Fristrup i samme Sogn samt Sønnen: 
Jens Ib sen  W idsted, f. 5. August 1650, Student 
fra Aalborg 1669, Præst i Seierslev paa Mors 1685, 
•J" 1693. Han var først gift med Formandens Dat
ter, Anna Marie Knudsdatter Thisted, •j' 15. De
cember 1685 u. Børn, gift 2. g. 23. September 
1686 A nnike P ed e rsd . B odtzen, vist Søster til 
Niels B., r. Capl. i Nykjøbing L. E.; i dette sid
ste Ægteskab skal have været en Søn.

I 1654 1. September fik Jep Mortensen Afkald 
af sine Søskende for den dem tilkommende Arv 
efter Forældrene. Afkaldet, der er ufærdiget i 
Nakskov, lyder saaledes:

„Vi efterskrevne Mester Laurits Mortensen, Sog
nepræst i Nakskov, Peder Mortensen, Borgmester 
samme Sted, Jens Mortensen, Ridefoged til Kræn- 
kerup, Christen Mortensen, forige Ridefoged til 
Hvedholm, og Hr. Knud Christensen, Sognepræst 
i Rødby, kjendes og herved vitterliggjør, at efter
som vor kjære Moder og Hustrus Moder SI. Ka- 
*) C. Klitgaard: Kjærulfske Studier, .
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ren Jensdatter, som boede i Vedsted, for nogen Aar 
siden ved den timelige Død er salig udi Herren 
hensovet, og da Boen efter hendes dødelige Afgang 
ikke blev delt eller skiftet imellem vores kjære 
Fader Morten Ibsen og os samtlige hans Børn, og 
det formedelst bemelte vores kjære Faders høje 
Alderdoms Skyld. Men eftersom det nu og haver 
behaget den gode alvidende Gud, bemelte vores 
kjære Fader til sit himmelske Riges Glæde og 
Herlighed, ved den timelige Død at bortkalde, og 
vi med Sandhed maa bekende, at vores kjære 
Broder Jeppe Mortensen og hans kjære Hustru 
Maren Bertelsdatter haver som gode, lydige Børn 
været bemelte vore kjære SI. Fader meget tjens- 
agtige udi hans høje Aar og Alder, saa de kan 
med Sandhed siges at have været hans Alderdoms 
Trøst og Støtte, som han (helst udi os andre hans 
Børns langt Fraværelse) kunde holde og støtte sig 
ved, hvilket vi stedse imod dem, som gode, tro
faste Søskende, saa længe Gud sparer os Livet, 
vil erkjende, og at de og ellers skulde fortjene 
vores Affection imod dem, da haver vi foræret og 
hermed fuldkommen og frivilligt dem forærer alt, 
hvis vi efter vores bemelte kjære SI. Forældre, 
Fader og Moder arveligen kunde holde og tilfalde

.. intet undtaget i nogen Maade. Forhaaber og, 
at vores kjære Søskende og Hustrus Søskende, 
som er Landet hos dennem (c. i Vensyssel) ogsaa 
efterkommer det samme og sig kristelig og tilbør
ligt imod dem betjene. Vi for vores Personer, for 
os selv, vores Hustruer, Børn og alle vores Ar
vinger giver herved bemelte vores kjære Broder 
Jep Mortensen og hans Hustru Maren Bertelsdat
ter, deres Børn og Arvinger fuldkommen uryge
ligt og uigjenkaldendes Afkald og Kvittants for al
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den Arv, som os kunde lodde eller arvelig til 
falde . . .  Og dersom det vores kjære Broder saa 
behager, skal han og hermed have fuldkommen 
Fuldmagt at tage et uryggeligt Tingsvidne efter 
dette vores Afkald foruden nogen Kald eller Var
sel til os i nogen Maade . . . "

Afkaldet sendte Borgmester Peder Mortensen i 
Nakskov til Ridefogden i Birkelse, Ove Pedersen 
i Hovgaard tilligemed en Skrivelse, hvori han 
næst efter at bringe sin gode Ven samt Broderen 
Jesper Pedersen i Hovgaard sin venlige Hilsen, 
anmoder om, at han vilde foranstalte Arveafkaldet 
givet ved Tinget, om Jep Mortensen begærede det, 
hvilket derefter skete.

Men foruden de her i Afkaldet nævnte 6 Børn, 
var der mindst et til, som heller ikke nævnes i 
Vurderingen, nemlig:

2. K aren M ortensda tte r, der var gift med C h ri
sten  P ed e rsen  i Aalborg, de havde bl. a. en 
Datter
a. Inger C h ris te n sd a tte r , der var gift m edH ans 

R asm ussen Holm  i Nakskov, som ofte nævnes 
i Kirkebogen, og

b. P e te r  C h ris ten sen , der ved en ulykkelig Hæn
delse blev ihjelstukket 1653 d. 5. Oktober i Vi
borg af Christian Urne. For dette Drab maatte 
Chr. Urne betale en Bøde, som den dræbtes For
ældre anvendte til en Altertavle i Nakskov1).

3. D orothea M o rten sd a tte r W idsted, hun nævnes 
flere Gange i Nakskov Kirkebog som Fadder til 
Broderens Børn, og da som „Dorthe Hr. Knuds i 
Rødby“. Hun var nemlig gift med Sognepræsten 
der, Knud C h ris te n se n  Brun, som kom dertil 
fra Rektorembedet i Nysted 1650 og 1681 efter 
*) Se Marm. Danica I. 263.
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1 1673 at være bleven gift 2den Gang kort efter 
den 1ste Kones Død. Han havde med Dorothe 
Widsted bl. a. 1 Søn f. 1654, som 1688 blev Sogne
præst i Ørum, Borris og Gammelstrup der hed 
C h ris ten  K nudsen Brun, *}• 1701. Han var gift
2 Gange og efterlod sig ogsaa Børn i gejstlig Stand. 
Hr. Knud Christensen Brun skal have skrevet føl
gende Ansøgning:

„Konge maa jeg trygle
Giv mig Kaldet Røyle (o: Vejlby)
Faaer jeg ikke dette
Giv mig da Dreslette.
Rødby Folk er slemme 
Og jeg maa mig græmme;
Konge! Dig forbarme —
Over Knud, den arme.“

4. C h ris te n  M ortensen nævnes i Afkaldet som „for
hen“ Ridefoged til Hvedholm; muligvis er dette 
den Christen Mortensen, som 26. Oktober 1662 er 
Fadder for Provst Widsteds Barn.

5. Je  ns M ortensen , nævnes som Fadder 4. April 
1648 til Broderen Raadmand Peder Mortensens 
Datter Karen, og var da Ridefoged paa Krænche- 
rup. Som saadan benævnes han ogsaa 23. Januar 
1654, da han i Nakskov Kirke ved Broderen Mag. 
L.M.Widsted blev trolovet med M aren P ed e rs- 
datter. De blev senere viede i Saxkøbing 23. Juli 
s. A. Men i 1670, da der skiftedes efter Borg
mester Peder Mortensen, nævnes Jens Mortensen 
som Ridefoged paa Rudbjerggaard hos Fru Ida 
Grubbe.

6. P ed er M ortensen . Han var Handelsmand i Nak
skov, hvor han i 1640erne blev Raadmand og næv
nes allerede i Kirkeregnskabet 1642. Hans Hustru 
hed Abigael K n u d sd a tte r L erche , og i 1649
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blev han Borgmester, blev som saadan bekendt 
for sin Deltagelse i Striden med sin Broder Provst 
Widsted. Han fik døbt flere Børn i Nakskov bl. a.
a. Jo h an n es  P ed e rsen  d. 19. Maj 1644.
b. Sophie P e d e rsd a tte r  d. 15.Juni 1645.
c. P alle  P e d e rse n  d. 13. Januar 1647.
d. K aren P e d e rsd a tte r  d. 4. Marts 1648.
e. L izabeth  P e d e rsd a tte r  d. 23. Maj 1650.
f. M orten  P ed e rsen .

Denne sidste var Fader til Knud Mortensen 
Lerche, der blev Købmand i Nakskov og gift 
med Inger Clausdatter, de havde bl. a.
a. Claus Knudsen Lerche, f. 28. Februar 1714, 

der blev Kapellan i Nakskov og døde kort 
efter 6. April 1750,

b. Anders Knudsen-Lerche, f. 6. Septbr. 1723, 
-j- 1. Januar 1757 som Rektor ved Nakskov 
Skole.

Man ser ofte skrevet at en af Peder Mortensens 
yngste Døtre skal være bleven gift med Provst Wid- 
steds personele Capellan P e d e r  H an sen  K o rse- 
bj erg , der blev Skyld i Spliden mellem de to Brødre. 
Det varede mærkeligt længe, før denne Mand fik 
Præsteembede, eftersom han først 2. August 1698 
blev Sognepræst i Gauerslund, og efter 12 Ugers 
Forløb døde han i dette Embede. 1 Skifteforhand
lingerne har jeg ikke set dette konstateret, at Korse- 
bjerg var gift med en af Borgmesterens Døtre, var 
han det alligevel, maa det være sket efter 1670, lige 
saa lidt som jeg har fundet Bekræftelse paa dette 
Giftermaal andet Sted, heller ikke i Nakskov Kirke
bog, som ellers er gammel nok.

Peder Hansen Korsebjerg var sandsynligvis en 
Broder til Herredsfoged A n d e rs  H an sen , der var



17

Fæstebonde af Korsebjerggaard i Ubberud Sogn, 
Odense Herred, i 1661, og begge to er rimeligvis 
fødte i Korsebjerg, som Faderen vel besad førend 
Herredsfogden fik den.

Den ældste af Borgmester Peder Mortensens Døtre, 
nemlig S o p h ie  P e d e r s d a t te r  W id sted , blev gift 
med Sognepræsten i Arninge, H ans P e d e rs e n  
O v e se n , f. 1626, der kom i dette Embede 1658 
(efter i 4 Aar at have været Rektor i Nakskov). Han 
var en ret uheldig Prædikant og døde 1679.

Om Borgmester Peder Mortensen skriver Redac- 
teur C. C. Haugner i sin „Nakskovs Historie“:

.......  Han kom efter at Broderen var bleven Sognepræst i
Nakskov hertil, hvor han snart blev en velstaaende og ind
flydelsesrig Mand. Han drev foruden sin Forretning et stort 
Landbrug, idet han var Forpagter af Lundegaard, det nuværen
de Christiansdal. Han var Amtmandens Fuldmægtig i Nakskov, 
og efter at have været Raadmand en Del Aar, valgtes han 
ved M atz B ergens Død 1649 til Borgmester, og beklædte 
denne Stilling til sin Død 5. August 1667. I. I. Friis tegner i 
„Mindeblade om Nakskovs Fortid“ et meget utiltalende Billede 
af ham, og gør ham til en ondsindet Mand og en stor Kæl
tring; dette er en meget ensidig og sikkert ogsaa meget uret
færdig Bedømmelse. Overleverede Beretninger gaar ud paa, at 
Striden mellem Brødrene gjorde stærkest Indtryk paa Borg
mesteren, og var en medvirkende Aarsag til hans Død. Kla
gerne over hans Embedsførelse lykkedes det ikke at bilægge 
med fældende Beviser, og naar Friis ganske frakender Peder 
Mortensen enhver Fortjeneste af Byens Forsvar, og nærmest 
giver det Udseende af, at han efter Overgivelsen er gaaet 
Svenskerne under Øjnene, da er dette næppe heller berettiget. 
Povl Rogert oplyser i sit Haandskrift, at Peder Mortensens 
Gaard før Belejringen var den højst takserede i Byen, men 
at den ogsaa var den, der havde taget størst Skade, hvilket 
ikke tyder paa, at han har søgt at mele sin Kage hos Sven
skerne. At disse var ham alt andet end gunstig stemt, fremgaar 
ogsaa af følgende: Da Nakskov Borgere til sidst ikke formaaede 
at udrede de store Brandskatter, kastede Svenskerne 3 af Bor
gerne i Fængsel, og sendte dem, da dette ikke hjalp, bort som
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Fanger; inden de naaede Nykøbing mødte de Budskabet om 
Fredslutningen og blev efter højere Ordre frigivet. Blandt disse 
3 Fanger var, oplyser Rogert, Borgmester Peder Mortensen 
og vistnok Diderik v. Essen —, men heraf følger, at Peder 
Morteusen i særlig Grad har været sine Byesbørns Talsmand 
overfor Svenskerne, og har været vel lidt og vel anset blandt 
Borgerne; thi ellers havde Svenskerne ikke udtaget ham som 
Gidsel. Da Borgmestre og Raad i 1660 sendte en Deputation 
til København for personlig at overbringe Regeringen et Bøn
skrift med 9 Punkter om Støtte for den forarmede By, blev det 
Borgmester Peder Mortensen og Borger Hans Pedersen Roes, 
som sidst i September fremdrog de 9 Punkter for Kongen. 
Peder Mortensens Ordførerskab viste, at han paa rette Maade 
forstod at tale sin Byes Sag.

Rhode kalder Peder Mortensen „en hidsig og fortræden 
Mand", og Striden med Broderen samt alt det Fjendskab mod 
ham, som den affødte i Byen, har sikkert gjort ham baade 
„hidsig og fortræden"; at han, som saa mange før og efter 
ham, har været uordentlig med sine Regnskaber, og i mange 
Tilfælde ikke har taget det saa nøje med at benytte sin Stil
ling til egen Fordel, er sandsynligt; men Forholdene den Gang 
bør dog ikke lades ude af Betragtning. I de for Byen saa fryg
telige Aar 1659—67 var det nemlig ikke rart at være Øvrighed 
i Nakskov. Byen var i en ynkelig Forfatning, og saa længe de 
af Borgmestre og Raad ønskede Privilegier ikke var bevilget 
af Regeringen, var Udsigterne overordentlig mørke. Nøden var 
stor, Utilfredsheden med Ledelsen meget stor, og Mistænksom
heden endnu større. Regeringen havde overladt Peder Morten
sen Arbejdet med at fordele det Korn, der fra de andre Pro
vinser blev ydet Nakskov, og da Hjælpen ikke viste sig til
strækkelig til at afhjælpe Nøden, skød man Skylden herfor paa 
Peder Mortensen, og klagede over hans Fordeliug af Kornet. 
Men det er ganske betegnende, at de offentlig fremsatte Klager 
og Beskyldninger desangaaende først fremkom i 1665, efter at 
Peder Mortensens Strid med Broderen havde bragt Lidenska
berne i Kog. Da de „12 Mænd" i 1665 klagede over, at Byens 
Regnskaber holdtes under lukket Laag, og begærede Besked 
om, hvorledes det tilsendte Korn og nogen formentlig indkomne 
Penge var fordelte, stod Niels Nielsen og alle Raadets øvrige 
Medlemmer i sluttet Kreds om Peder Mortensen og afviste 
Klagerne. Raadets Svar gav Genklang af den Sladder, der 
florerede i Byen. „Borgmestre og Raad", hedder det, beklager
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„smerteligt Og vemodigt, at ihvor stor Flid og Vindskibelighed, 
Møje, Arbejde, Umage og Besvær vi baade i By og udenbys, 
i Land og ude i Land anvender til Byens og Borgerskabets 
Nytte, Gavn og Bedste, saa have vi dog intet andet derfor af 
gemen Mænd end Misundelse, Beklaffelse, ond Paatale og 
Æreskændelse.“ Raadet erklærede, at hvis Borgerne havde 
noget at anklage Borgmestre og Raad for, saa burde de komme 
aabent frem med det; thi, hedder det, de som paa Gader, Stræ
der og Krostuer beklaffer og bagvasker Raadet, de er kun at 
regne for „Bagvaskere, Beklaffere, Æreskændere, oprørske 
Skalke, Sammenrottere og Rebeller.“ Sluttelig lod Raadet Kla
gerne vide, at mange af dem var godt gemt, da Raadets Med
lemmer maatte lide for Byens Skyld: „Mange, som nu gør sig 
til myndige Mænd, var meget taalelige, da Fjenden fordrede 
Udlæg, og da Øvrigheden maatte tributeres, fængsles og trængs- 
les for dens Skyld.“ I et særligt Svar afviste Peder Mortensen 
pure de Anklager, der rettedes mod ham. Efter at der var 
vekslet et Par Skrivelser, døde Sagen hen. Men efter Peder 
Mortensens Død kom Beskyldningerne igen med fornyet Vold
somhed, og Borgmestre og Raad opfordrede da Klagerne til 
offentlig at begære Peder Mortensens Embedsførelse undersøgt. 
Det skete, og man konstaterede en stor Uorden i Regnskaberne 
og fik herigennem yderligere Næring for Mistanken om hans 
uærlige Embedsførelse. De klagende Borgere henvendte sig 
derefter til den afdøde Borgmesters Arvinger og krævede Er
statning hos dem for Brandskatter, han ikke havde efterladt 
Kvittering for, samt forlangte Regnskab for det førnævnte Korns 
Fordeling m. m. Endelig beskyldte man ham for at have opført 
nogle af sine Boder i Bredgade paa en Del af Byens Grund, 
idet han havde rykket dem længere ud paa Gaden end tilladt 
Enden paa det hele blev, saa vidt man kan se, at Peder Mor
tensens Bo blev affordret en betydelig Skadeserstatning, hvor
efter Enken fremkom med en Kontraregning paa Byen. For
modentlig er det hele efter gensigige Protester løbet ud i San
det. I Skifteprotokollen har Borgmester og Raad frasagt sig 
ethvert Ansvar for Peder Mortensens Embedsførelse. En til
svarende Erklæring nedskrev Raadet i Skiftebogen efter Niels 
Nielsens Død. At Sladderen ogsaa havde travlt med ham, 
fremgaar jo af hans egen Begæring om at faa sin Embeds
førelse undersøgt. Niels Nielsens Minde blev hurtigt renset for 
Sladderens Gitt; men Peder Mortensens lykkedes det ikke at 
rense.
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Til en fuldstændig Belysning af, hvor megen eller hvor ringe 
Skyld han har, udkræves et større og mere indgaaende Stu
dium, end jeg har kunnet ofre denne Sag; men at Friis af sin 
Sympati for Lauritz Mortensen Widsted har ladet sig forlede 
til at male Broderen alt for sort, turde dog inaaske fremgaa 
af det her anførte.

Skiftet efter Borgmester Peder Mortensen og Hu
stru Abigael K n u d sd a tte r L erche, 21. Decbr. 
1669, er foretaget i Nakskov 10. Januar 1670. Her 
nævnes Børnene Johannes Pedersen „oberberg“, Mor
ten P., Karen Pedersdatter, Zidtzel Elisabeth, Abi
gael, Zara Cathrine og Sophie, som da var død, men 
havde været gift med Præsten Hans Ovesen i Ar- 
ninge, og deres 3 Børn nævnes som „Peder Ovesen, 
Karen Hansdatter og Abigael Hansdatter“. I Boet 
blev ca. 9000 Rdl, at dele for Børnene.

7. L auritz  M ortensen  W idsted, født 1614. Kom i
Aalborg Skole 1625, blev Student 1634, studerede 
ved Universitetet til 1637, da han blev Huslærer 
for Biskop Hans Resens Sønner, senere vilde han 
rejse til Udlandet for at studere, idet han bl. a. 
blev hjulpen med Penge af Fru Sophie Brahe til 
Birkelse, der jo var hans Faders Husbond, men i 
1638 blev han, skønt kun 24 Aar, tilbudt Sogne
præst Embedet i Nakskov, hvilket han tog imod 
og giftede sig 25. August 1639 med Enken efter 
begge hans Formænd, K aren N ie lsd a tte r, og 
maa derved være bleven Stedfader til nogle Børn, 
thi han nævner ret jævnligt i Kirkebogen „min 
Datter Margrethe Lauritzdatter“, hvilket lyder ret 
mærkeligt, da hans Formænd hed Jørgen Christen
sen, 1633, og Peder Hansen, J* 1638, saa man 
fristes til at tro, at hun havde været gift en 4de 
Gang, eller ogsaa har L. M. Widsted givet Sted
datteren sit eget Navn. Han nævner ogsaa en
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„Niels Lauritzøn som 23. August 1646 blev trolovet 
i mit Hus med Margrethe Andersdatter“.

1 1641, 1. Juni, tog han Magistergraden, og i Kirke
bogen 1640 nævner han „min Svoger Hr. Lauritz i

Provst L. M. Widsted

Sandby. Dette er Sognepræsten der, Lauritz Hansen 
Bruun, der var Rektor i Nakskov fra 1627 til 1629, 
da han kom til Sandby, hvor han døde 1644, 43 Aar 
gammel. Hans Kone maa da have været en Søster 
til Karen Nielsdatter, ellers forstaar man ikke hvori 
„Svogerskabet“ bestaar.

1653, 21. Februar begravede han sin Hustru, hvor
om han skriver i Kirkebogen, „begravet min egen



22

Hjærte allerkjæreste salige Hustru, Karen Nielsdatter, 
Gud unde mig att finde hende i sit (elni) Rige blandt 
alle udvalte!“

Men 1654, 4. Juli, ægtede han M argrethe Lau- 
r itzd a tte r  T h u ra 1), Datter af Provst Mag. L auritz  
P ed ersen  T hura  i Nykøbing og C ath rin e  Bal- 
th aze rd a tte r M aschw edel. — Da det er denne 
Mand som har bragt Navnet T hura  til Slægten, vil 
jeg tage „et lille Skridt til Siden“ og anføre lidt om 
denne gamle Præstemand. Han skal have haft 9 Børn. 
af hvilke foruden den ovennævnte Margrethe, en Sø
ster, nemlig S ophie  L a u rid sd a tte r  Thura, der 
blev gift samme Dag som hin med Sognepræst P ed er 
C h ris ten sen  Ø nslev  i Eskildstrup, med hvem hun 
havde fem Børn, og efter hans Død 2. Juni 1664 gif
tede hun sig med Eftermanden i Embedet, N iels 
M adsen Hom m el, med hvem hun havde 3 Børn, 
der alle nævnes paa Skiftet efter Moderen 16. Ok
tober 1671, og efter Faderen 1. Oktober 1691, da han 
var død i Skjelby Præstegaard.

Desuden nævnes i Kippinge Kirkebloks Regnskaber 
M arie T hura  og A pollone T hura, der nøde Un
derstøttelse af bemeldte Kirkeblok, den første i Aarene 
1683—85, den anden i Aarene 1683—90, og er sand
synligvis begge Døtre af Mag. L. Pedersen Thura. 
Af Sønnerne kende vi B althaser T hura, der døde 
som Barn 1640, og Hans L aurid sen  T hura, der 
blev Degn i Vaaelse 1686 og ved sin Død 1713 efter
lod sig en Datter Kathrine, f. 27. Juli 1692. De øv
rige 3 Sønner har det ikke været muligt at efterspore.

') Viet af Biskop Laurs Jacobsen, der nævner dette og Sø
sterens Bryllup i sin Dagbog.
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I „Danske Magazin", V. Bind, findes følgende:
Mag. L au rid s P ed e rsen  T huras Levnets Løb:
„Iblandt en Del løse Papirer, som for mange Aar siden ere 

faldne dette Selskabs Forstander i Hænderne, findes tvende 
Blade af SI. Biskop Thura med hans egen Haand skrevne, 
hvorpaa han, medens han var Rector Scholæ i Kjøge, haver

Thuraernes første Vaaben.

korteligen optegnet, hvad hannem har været bevidst, saavel 
om M. Laurids Pedersen Thura, som om M. L aurids M or
ten so n  W idsted , deres Levneds Løb. Den første, som var 
Præst og Provst i Nykjøbing udi Falster, var hans Morfader. 
Den sidste, Præst og Provst i Nakskov i Laaland, var hans 
egen Fader. Begge har, ved at skrive og udgive Skrifter, gjort 
sig bekjendte i den Danske Lærde Verden:

Mag. Laurentius Petræus Scelfchorensis (skrev sig ellers paa 
det sidste med Tilnavnet T ura, hvilket Ord skal i det Syreske 
Sprog være saa meget som P etra , hvorefter jeg illius ex filia 
nepos, har faaet mit Døbenavn L au rid tz  Tura) er barnefod
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An. 1598 den 3. October i Skjelskør her i Seiland. Hans Fader 
P ed er L au rid tzø n  Holst, Chirurgus, hans Moder Appol- 
lon ia  H an sd a tte r.

An. 1605 sattis hand til Latinske Skole sammesteds. An. 1613 
d. 4. Oct. kom han til Slagelse Skole, og deponerede derfra 
med Mag. Ole Fochs Rectoris Slagl. testionio an 1619 in Aprili, 
Rectoris Magnifico D. Casp. Bartolino, Deacano D. Olav Wormio.

Den 21. Junii samme Aar antog han Horers Plads i første 
Lectie udi Slagelse Skole. Apsenderede samme Aar d. 9. Nov. 
in Classier sucundom, og imidlertid samme Aar tog Gradum 
Baccalaureatus af Decano Mag. Hermanoro Nicolai.

In Octobri samme Aar resignerede hand Skole-Tjenesten, og 
paatog sig med Erlig og Welb. Herluf Eriksøn til Fuglebjerg- 
Gaard hans Søn Christopher Herlufsøn (som siden blev slagen 
i den tydske Krig, i hvilken han tjente under Oberst Ditlev 
Hoick) udenlands at forreise, bemelte Christopher Herlufsøn 
Studier at dirigere. Kom saa den 20. Novb. bemelte Aar til 
Rostok, og lod der samme Chr. Herlufssøn deponere, og han
nem saavelsom sig selv i Matriculen indskrive.

An 1621, d. 7. Junii komme de til Wittenberg, og finge Losse- 
ment og Disk hos D. Bartholomæum Reusnerum J. U. Doet. og 
Senioren, hvor han tog sig for, for sin egen Person at studere 
fornemmelig Lingvom Græcam. Insinuerede sig desimidler hos 
de berømteligste Mænd ved Acadimiet, saasom Meisnerum, 
Hunnium, Aug. Buchnerum, Møllerum, Heineccium og andre, 
som af hans Rejsebog, som er hos mig, hvor alt dette med 
den SI. Mands egen Haand er skreven, er vitterligt. Reiste 
endog til Dreszden og Leipzig, og besaae, hvad der var be
seende verdigt, blev saa fordret Hjem igjen, og kom in Majo 
1623 med ovenbemeldte Christopher Herlufsøn igjen til Fugle
bjerg Gaard.

In Novembri samme Aar 1623 gaf hand sig ind i Communi- 
tetet i Kjøbenhavn, der indtil videre at forblive, men blev samme 
Maaned til Nestved Skoles Rectorat vocered.

An 1625 tog Magister-Graden, conferente hærderam Decano 
Mag. Hermanno Rhumanno Rhet. P. P.

1626 in Decembri blev Conrector Scholæ Hauniensis, da Rec- 
tore Mag. Andrea Hegelund.

1628. In Martio blev Rector Scholæ Herlovianæ.
An. 1630. Dom. 13 post. Trinit. blev kaldet at være Sogne

præst udi Nykjøbing i Falster, og ikke længe derefter blev Præ- 
pofitus udi Synder Herred.
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1631. Hell. 3 Kongers Dag kom i Ægteskab med C a th a rin e  
M asqw edel, som var Doet. Balthazer Masqwedels, Dronning 
Sophiæ Højl. Ihuk. Slots- og Hov-Prædikant udi Nykjøbing hans 
Datter, exqva IX. liberorum, 5. filiorum & 4. filiorum Pater 
factus est.

An. 1654, første Juledag blev han syg paa Prædikestolen 
(som og blev hans sidste Prædiken), hvorefter hand nogle ofveir 
otte Dage holdt Sengen (Sygdommen siuntes at være en Lev
ning af Pesten, som Aaret tilforn der i Landet havde grasseret) 
og for in Januario (død 7. Januar 1655) sepventis auni 1655 i 
Herren hensov, ætatis anno LXI1 ligger begravet i Nykjøbing 
Kirke uden for Chors Døren. Epitaphium five Inscriptio lapides 
fipulchralis qvam ipfe fibi pofoit, ita habet.“

Derefter følger den latinske Indskrift paa hans Mo
nument.

Laurits Mortensen Widsted var uden al Tvivl en 
meget betydelig Mand, baade som Præst og Menne
ske, og det er ganske sikkert ogsaa ham, der har 
faaet anbragt alle sine Søskende ovre paa den fede 
0  Lolland. At han ogsaa var en betydelig Skribent 
ses bl. a. af Sønnens Omtale af ham i Biografien, og 
tillige ses af „Hallings Manuskript“ paa det kgl. Bi
bliothek, at Widsted i 1668 har udgivet „2 gudelige 
nye Psalmer“ og nogle „Christelige smaa Psalmer“, 
samt i 1669 „Kong Davids Poententzer Schole“. Til 
„Josiæ Leffned og Død“ i Anledning af Borgmester 
Madtz Bergers Død og Begravelse i Nakskov 1649 
har han benyttet som Motto: „2 Kroniche Bogs 35. 
Cap. V. 24.“ Bogen er paa 150 Sider.

I Kirkebogen skriver han mange smaa interessante 
Noter hist og her; saaledes staar der for 8. Februar 
1658: „Der Fjenden, de svenske, kom for Porten, 
saa alle Mand løb ud af Kirken oc ieg siden strax 
til med maatte ud paa Accord“, „døbt Anders jydes 
Barn, Rasmus, bar Magdalene Hans Lauridzens. Men 
ingen flere Faddere, blev der ikke offret, thi man 
maatte strax af Kirken.“
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Som der hentydes til her, blev Widsted tillige med 
2 andre Mænd valgt til at forhandle med Fjenden 
om Byens Overgivelse, og som bekendt var det Kor- 
fitz Ulfeldt, som Svenskerne bød dem at forhandle 
med.

Det vil for mange Nutidsmennesker synes helt for
underligt, at man valgte Byens Præst og ikke en 
habil Officer i Stedet, og herom skriver Rogert i sin 
„N akskovs O v e rg iv e lse“: „Mag. Lauritz Morten
sen Widsted var en talende, dygtig og forstandig Mand, 
som var meget beqvem til Forretningerl“

Efter nogen Tids Forløb fortrak Fjenden, men som 
vi ved, kom han igen næste Aar og belejrede Byen 
i lang Tid, under hvilken Widsted opfordrede Kom
mandanten i Nakskov til at gøre et Forsøg paa at 
forjage Fjenden fra Stensø, da denne derfra gjorde 
Byen megen Skade, og Præsten skal have brugt de 
Ord: „Ack! hvo vil vælte os den Steen fra Døren?“ 
Ligeledes var han meget imod, at Byens Krudtbehold
ning blev opbevaret i Kirken, fordi han mente, at det 
virkede som en Magnet, der tiltrak Fjendens Ild, da 
denne vidste, at Krudtet var i Kirken. Det viste sig 
snart, at Præsten fik Ret; thi Søndagen den 19. Juni 
ved Begyndelsen af Gudstjenesten, medens Sogne
præsten stod for Alteret, og de 2 Capellaner ligeledes 
var ved Alteret og Menigheden sang: „Nu bede vi 
den hellig Aand“, slog en stor Granat ned i Koret 
skraas over Præstens Hoved og strejfede Capl. Sax
trups ene Arm, men iøvrigt uden at nogen kom til 
Skade, kun Ligstenen, hvorpaa den faldt, og Alter
tavlen blev ødelagt, og Gudstjenesten blev forhin
dret. — Til Istandsættelsen af Altertavlen gaves 500 
Rdl. af Mag. Widsted og hans Broder, Borgmester 
Peder Mortensen. Denne Sum stammede fra Drabet 
paa deres Søstersøn, Peder Christensen fra Aalborg,
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der blev ihjelstukket paa Viborg Gade 3. Oktober 
1653 af en Adelsmand Chr. Urne.

Endvidere bekostede Mag. Widsted en Mindetavle 
over alle de evangeliske Præster i Nakskov af de 
samme Penge. Om Mag. L. M. Widsted staar der: 
„født i Vendsyssel, kaldet fra Hæderlige og højlærde 
Mand Dr. Hans Resens Hus i Kjøbenhavn, hvor han 
præceptorerede til Sognepræst i denne Menighed, 
betjente det i 28 Aar, og var Provst paa 4de Aar, 
skildtes herfra den 27. Juni 1666. Herren seer, han 
gav, han tog, han Navn være lovet. — Aar 1676 da 
Hr. Hans Rostrup var den XIII Sognepræst i Nak
skov, og Hr. Niels Saxtrup var Medhjælper og Sogne
præst i Løjetofte Sogn, haver H ans Holm, Kirke
værge, ladet denne Skrift saaledes fuldfærdige.“

Blandt de mange Bemærkninger i Kirkebogen vil 
jeg fremhæve en enkelt: „1659, 16. Juli begr. Philip 
Gravers Hustru, som blev skudt Hovedet af paa hen
des Seng, som hun sad og gav Barnet Patte, saa 
Barnet efter hendes Død fandtes paa hendes Bryst 
med Patten i Munden og blev Overløben med af sin 
døde Moders Blod.“ Dette Barn levede endnu i 
mange Aar efter; thi i Kirkebogen findes: „den 1ste 
October 1744 døde C a th rin e  S lag ters  paa Hospi
talet 85 Aar gi.“, og tilføjes der, „hun var det Barn, 
der laa ved Brystet, da den fjendtlige Kugle rev Ho
ved af Moderen“. Hun freistes altsaa den Gang for 
senere at dø i Fattighuset.

Om den Granat, der af Svenskerne blev sendt ind 
i Kirken 16. Juli 1659, skriver Capellan Saxtrup i 
det 96. Vers:

„Der vi her Præster alle tre
Tilstede i Koret vare
Med Bøn og Boed at lad’ os see,
Kom over os slig Fare.“
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Og derefter følger Forklaringen om hele Begiven
heden. De 3 Præster var Widsted, Saxtrup og Capl. 
pr. pers. hos Widsted, Hr. Hans Korsebjerg, der anta
gelig stammede fra Gaarden „Korsebjerg“ i Ubberup 
Sogn, Odense Herred.

Efterhaanden som Tiden gik, opstod der et meget 
spændt Forhold mellem Provst Widsted1) og hans 
Capelian, Hans A ndersen  K o rseb je rg , der som 
nævnt skal have været gift med en Datter af Prov
stens Broder, Borgmester Peder Mortensen.

Alle Overleveringer gaar ud paa, at Korsebjerg 
var Skyld i Striden, idet han opæggede Brødrene 
mod hinanden, og skal være gaaet saavidt, at Provst 
Widsted greb til den Udvej at forsvare sig paa Præ
dikestolen, hvilket atter gav Anledning til vidtløftige 
Rettergang mellem Parterne, og i hvilken flere del
tog. Saaledes ser det af Højesteretsdommen ud til, 
at Borgmestrene og Raadet i Nakskov stod paa Ca
pelianens Side, medens Byfogden, Peder Andersen, 
Byskriveren, Marcus Lauritzen, var paa Provstens 
Side. Endvidere var Peder Hansen paa Lundegaard 
og Forvalteren over Lolland og Falster, H ans H an
sen, ogsaa indviklet i denne store Sag. Den endte 
med, at baade Provsten, Byfogden og Byskriveren 
blev dømte fra deres Embeder 27. og 30. Juli 1666 
og maatte betale ret store Bøder oven i Købet.

Om hele dette Forhold skriver Pastor Friis i sin 
„Lollands H is to rie “: „Hvormegen eller hvor liden 
Del Capl. Korsebjerg har haft i Provst Widsteds 
Ulykke, og i hvor høj Grad han selv har forskyldt

*) I Biskop Laurs Jacobsens Dagbog for 1662 staar: „Den 
20. Juni rejste jeg fra Hillested til Stokkemark og derfra til 
Karleby Kirke, hvor jeg havde Præsterne forsamlet fra Nørre 
Herred og da indsatte Magister Lauritz i Nakskov til Provst. 
Rejste saa derfra til Sandby.“
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den, irtaa en grundigere Undersøgelse af de endnu 
existerende Aktstykker afgøre. Saa meget er vist, at 
der omtrent fra denne Capellans Tid er foregadet 
en ligesaa iøjnefaldende som beklagelig Forandring 
i Widsteds Karakter. Før den Tid fremtræder han 
som en nidkjær, forstandig, velvillig og godgjørende 
Mand, der nød udelt Agtelse i sin Menighed; men 
siden hen blev han saa mistænksom, pirrelig og 
trættekjær, at det paa ingen Maade kan undskyldes. 
Hvad han fra Prædikestolen beskyldte sin Brodér 
for, har det ikke været Udgiveren (Pastor Friis) 
muligt at faa oplyst, men at Broderen ej allene var 
en raa og myndig Mand, men ogsaa paa en uretfær
dig Maade søgte at føre sig sine Medborgeres Elen
dighed til Nytte, fremgaar noksom af Aktstykker i 
Byens Arkiv og findes for en Del alt godtgjorte i 
„M indeblade om N ak sk o v s F o rtid “. Med Kor- 
sebjerg havde Widsted flere Stridigheder, dels fordi 
de sigtede hinanden for at have talt ilde om hinan
den i forskellige Prædikener, og dels af andre 
Grunde. At Widsted imidlertid ansaa sig for den 
mest forurettede Part, ser man tydeligt ej alene af 
hans senere Signet, som var en flagrende Due mel
lem to Slanger (Korsebjerg og Borgmesteren), som 
snor Halerne om hinanden, men ogsaa af hans Bre
ve, hvoraf en Del endnu haves.

Dette beviser endnu mere hans skarpe Ord i Mi
nisterialbogen, da han nedlagde Embedet, og Inskrip
tionen paa den nu fjernede Præstetavle, hvor han 
ved sit Navn tilføjede disse Ord: „Herren seer, han 
gav, han tog, Herrens Navn være lovet“. Hans Bil
lede i Kirken har holdt Sagnet om hans Ulykke 
vedlige mellem Byens Borgere, og dette Sagn for
tæller endnu, at han faldt som et Offer for sin egen 
Ubetænksomhed og sine Fjenders Siethed.“
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Hvor trist hele den Begivenhed har været For 
Widsted er let at fatte, ligesaavel som vi har let ved 
at forstaa Hustruens og Børnenes Sorg og Bekym
ring over Skæbnen, men naar vi nu ser tilbage paa 
den lange Aarrække, der ligger imellem ned til den
ne Dag, saa viser der sig en helt mærkelig Forskel 
mellem de 2 Familiers Tilskikkelse gennem Tiderne. 
Capellan Korsebjerg naaede langt om længe vel at blive 
Præst, men døde umiddelbart efter, og ingen Menne
sker ved, om han efterlod sig Børn, eller hvad der 
er bleven af dem. Derimod kender vi næsten hele 
Provst Widsteds Efterslægt, og mærkeligt er det 
at sé, hvilken herlig Velsignelse der ligesom hvilede 
over hans 8 Børn, af hvilke endog de 6 kom i gejst
lig Stand, idet de to Døtre blev gift med Præster, 
ligesom de to Sønner blev Præster, medens de andre 
to blev Degne.

Naar flere Skribenter mener, at Provst Widsted 
blev boende i Nakskov efter sin Afsked, saa stem
mer det ikke med Kjøge Kirkebog, der 29. Decbr. 
1667 siger, at paa denne Dag blev „Mag. Lauritz 
Mortensens Barn udi Nørregade'), C h ris tian  S te
phan døbt“, og en hel Del fine Folk var Faddere. 
Han har altsaa slaaet sig ned i Kjøge, hvor han gan
ske sikkert ogsaa er død, for saa derfra 16. Marts 
1674 at blive ført til Nakskov og „begraven i sin 
egen Begravelse“.

Hans Hustru Margrethe Lauritzdatter Thura over
levede ham i mange Aar, og da den yngste Søn blev

') Se A. Pedersen om Kjøge Skole i kirkehistoriske Samlin
ger, 5. R. 4. B.: „Da Widsted ved Dom var afsat fra Embedet, 
flyttede Familien 1666 til Kjøge, men levede her i meget trange 
Kaar. Rector Foss antog den ældste Søn, Lauritz, som Pleje
søn, og optog ham i Skolen og flyttede senere med dem til 
København.“
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Collega i Nykøbing paa Falster, flyttede hun med 
ham til denne sin Fødeby, hvor hun dog muligvis 
alt er flyttet til kort efter Mandens Død. Her døde 
hun i Sønnens Hus 1695 og førtes derfra 26. Juli 
om Aftenen til Nakskov og „nedsattes udi hendes 
egen Begravelse“. Skiftet begyndte allerede 23. Juli 
og sluttede 10. September 1695 i Nykøbing. Hele 
Formuen udgjorde 71 Slette Dir. 2 Mark 13 Sk., men 
da denne Sum ikke forslog til at dække Udgifterne 
ved hendes Begravelse, saa enedes hendes 3 tilstede
værende Sønner, Lauritz Thura, Morten og Chr. 
Stephan Widsted, om at tilskyde Resten, nemlig 9 
Slette Daler 3 Mark 7 Sk.

Magister L. M. Widsted og Margrethe Thura fik 
følgende 10 Børn, af hvilke de 8 blev voksne:

A. Karen Lauritzdatter Widsted, døbt 1. April 1655.
B. Cathrine Lauritzdatter Widsted, døbt 13. Juli 

1656.
C. Lauritz Thura Widsted, døbt 23. August 1657.
D. Morten Lauritzen Widsted, døbt 23. Marts 1659, 

han døde under Nakskovs Belejring.
E. Morten Lauritzen Widsted, døbt 29. April 166Ö.
F. Dorthea Lauritzdatter Widsted, døbt 7. Juni 1661.
G. Hans Michael Widsted, døbt 26. Oktober 1662.
H. Margrethe Lauritzdatter Widsted, døbt 17. April 

1664.
I. Sophie Lauritzdatter Widsted, døbt 13. Juli 1666, 

hun døde sidst i Maj 1676 og blev „begravet 
udi deres egen Begravelse“.

K. Christian Stephan Widsted, døbt 29. December 
1667 i Kjøge.

Det har sin store Interesse her at læse L. M. Wid- 
steds Biografi, beskrevet af hans ældste Søn, endnu 
medens denne var Rector i Kjøge. Den lyder saa- 
ledes i Følge „Danske Magazin“:
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Mag. Laurids Mortensøn Widsteds Levnets Løb.
Samme lyder efter forbemeldte SI. Biskop Thuras egen Opteg

nelse som følger:
Mag. L au ren tiu s  M artin i W id sted iu s  er barnefødt udi 

Widsted i Wendsyssel i Jylland An. 1614 in Majo. Hans Fader, 
M orten  Ibsøn, hans Moder Karen Jensdatter. Og som Sogne
præsten der til Steden Hr. Lauridtz Jostsøn imellem Barnets 
Fødsel og Daab ved Døden afgik, er han efter samme SI. Mand 
opnævnt, hvilket og sidne var Aarsag, at hans Forældre han
nem frem for hans andre Brødre holdte til Latinske Skole, var 
ham og selv til en Opmuntring, at lægge Vind, paa at han med 
Tiden ved Guds Naade kunde blive som den Mand, hand var 
kalled efter, og tillige med hans Navn ogsaa naa hans Embede.

An. 1625 blev hand sat til Aalborg Skole, og continuerede 
der indtil Aar 1634, da han med Rectorus M. Hans Ægidiisøns 
gode Testimonio til Academid dimitteredes, da Magnifico Rec- 
tore D. Thomas Finke Facult. Med. Decano & Seniore, Decano 
autem Phiosophiæ Doet. Thomas Bang Sanctæ Lingvæ Profess.

Continuerede saa sine Studia ved Academied paa femte Aar, 
og imidlertid An. 1638 tog Gradum Baccalaureatius.

An. 1637. in Aprili begjærede SI. Velædle D. Hans Hansøn 
Resen da S. S. Theol. Prof, siden Episcopus Sellandiæ hannem 
til sine 4 ældste Sønner at informere, eftersom hand hafde en 
særdeles Præceptorem til de yngre, og endda hand da alle
rede hafde Peder Berthelsøn fordum Borgmester i Malmø hans 
Søn Bartholomæus Pedersøn under information (som og kort 
Tid derefter fra hans privatæ information til Academied blev 
demitered) saa dog efterdi velbemeldte Hr. Resenius bevilgede, 
at samme hans Descipel maatte dog fremdeles hos hannem i 
hans Hus forblive, kunde hand hannem som sin Præceptori 
Privato sin Tjeneste ikke fornegte. Da han der ungefæhr halv
andet Aar hafde været, og imidlertid af overbemeldte hans 
gode Hoszbond var tilbudne Stipendium Winstrupio-Resinianum 
at rejse udenlands med, saasnart det kunde vorde ledigt, blev 
hannem af Velbyrdige Frue Sophie Brahe Hr. Jørgen Lunges 
til Odden gunsteligen tilbudne et Stipendium udenlands at stu
dere med i 3 Aar, paa 100 Rixdaler aarligen; hvorefter enddog 
Velb. Hr. Jost Høg til Giorslev, Ridder, Danmarks Riges Raad 
og siden Rigens Canceller, saaledes fordrede hans Sag hos 
velbemeldte Frue, hans Moder, at hun lovede over de 300 Rix
daler, aarligen saa meget at forstrække, som han til sin Reises 
og Studeringers Nødtørft kunde behøve.
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Der hahd da An. 1638 for Mikkelsdag havde med sin gode 
Husbonds Villie og Samtycke væred i Jylland at tage Afsked 
med sine Forældre og Venner, og nu kom til Kiøbenhaven igien, 
udi velbemeldte D. Resenii Hus og Tieneste indtil næstfølgende 
Paaske at forblive, fant hand for sig Velb. Hr. Palle Rosen- 
krantzes Skrivelse (tillige med Borgemesternes i Nakskov, som 
hannem (Hr. Palle Rosenkrantz) om en beqvem Person i deres 
afgangne Sogne-Præstes Sted ombad) at han sig strax over 
til Lolland skulde forføje, om hand samme Tjeneste vilde an
namme, blev da hans Reises Forsæt, Deo ita fota moderante, 
forandred, og blev hand d. 21. Sept. 1638 kaldet til Sognepræst 
i Nakskov1), hvilket Embede han ved Guds Naade forestod udi 
28 Aar, saavel som Nørre Herreds Provsti paa fierde Aar, 
indtil Aar 1666 in Augusto, da hand Modgang- og Hiemsøgel- 
sestid hannem overgik, den hand i Haab og Taalmodighed bar 
til sin Dødedag.

Aar 1639 den 11. Domin. Trinit. kom i Ægteskab med gud
frygtige Matrone K aren N ie lsd a tte r , de tvende hans SI. 
Formænds Efterleverske, og levede de tilsammen uden Livs 
Arvinger paa det 14. Aar. Efter hendes Død kom. i Egteskab 
med hans endnulevende Hustru M arg re th e  L au ritz d a tte r , 
som er SI. Mag. Lauritz Pedersøns, forige Sognepræst i Ny- 
kjøbing og Provst udi Sønder Herred, hans Datter, og levede 
de tilsammen in utroqve rerum statu paa det tyvende Aar, 
imidlertid velsignet af Gud med 10 Børn, 5 Sønner og 5 Døttre, 
af hvilke den ene Søn og ene Datter forhen ere ved Døden 
bortkaldede, de andre endnu gjenleve, & ex filiabus ’quidem 
natu maxima nupfit Sacerdoti in Falstria, reliquæ iunuptæ adhuc 
dum: Af Sønnerne jeg [Lauritz Thura] den ældste, efterat jeg 
paa 5. Aar hafde Hr. Cancelli-Raad Schøllers Søn under pri
vata informationæ (som nu for 2 Maaneder siden her fra Sta
den deponerede) haver siden Kiøge Skoles Rectorat paa det 
6te Aar ved Guds Naade forestaaet, qui proximus ætate eft, 
hoc anno & Schola Hauniensi manumissus eft uterque residiens 
adhuc dum ibidem studiis operantur.

An. 1674. efterat hand længe tilforn, ei saa meget af Alder, 
som Sorrig, hafde været svekket og udmattet, blev hand af et 
Skørbugs Tilfald angreben, at det venstre Laar ligesom sov 
paa hannem og var halv-døt, og 14. D agejor hans Død betog 
samme Paralysis Scorbutica hannen den hele Side, saa at hand

0 Han tog Magistergraden 1. Juni 1641.
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blev gandske hemiplecticus, hvorudi hand dog var toilig, ög 
var tilfreds med sin Gud, og hjertelig ønskede at forløsis og 
være med Christo, i hvilken gudelig Forlængsel som han laa 
og talede med sin Hustru, og hun ikkun vendte sig om fra 
Sengen til Bordet, at tage udi en Ske noget at vederqvæge 
hannem med, placidissime ille in Domino, ne audito quidem 
suspirio, opdormivit: Udi Fastelavens Uge begraven i Naskov 
Kirke, i den Begravelse, som hand rum Tid for sin Død hafde 
ladet sig giøre.

Han har bl. a. udgivet i:
1669 En paraphases i Bønner over de 7 Davids Bode-Psalmer.
1649 En Ligprædiken over Borgmester Mads Berger i Nakskov.
1658 Relation over Nakskovs Beleirings Accord og Opgivelse 

1658 som og den Nakskovs Lycke-Handel. — Den sid
ste dog brændt som Manuskript med Resens Bibliothek 
(se d. p. 318 Num. 6).

Jeg vil ikke undlade at anføre her, hvad Redak
tør Haugner skriver i sin „Nakskovs Historie“ 
om Provst L. M. Widsted, idet denne Beskrivelse 
er bygget paa endnu bevarede Arkivalier i Nakskov 
Raadstuearkiv og derfor giver et fyldig og trovær
dig Billede af denne mærkelige Mand:

„ . . . .  Tidlig Søndag Morgen den 7. Februar kom 
Corfitz Ulfeldt med Parlamentærflag og forlangte 
Kommandanten og Borgernes Raad i Tale. Han 
forestillede dem, at de burde overgive Byen, da 
denne ellers i en Haandevending vilde blive stor
met af Carl Gustav, og da var den viet til Plyndring, 
Brand og Undergang. Han fik dog et afslaaende 
Svar, men hans Udtalelser havde alligevel forskræk
ket Borgerne grundigt, og de valgte derfor en De
putation paa 4 Mand til at opsøge den svenske Konge 
og forhandle med ham om Byens Overgivelse, i 
dette Udvalg var Provst Widsted . . .  Under Be
lejringen 1659 var han Borgerne en udmærket Støtte, 
trøstede og opmuntrede dem og deltog med Dygtig
hed og Omtanke i Raadslagningerne om Byens For-
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svar. Han skrev, som nævnt, en Beretning om Nak
skovs Belejringen, der desværre er gaaet tabt. Mest 
bekendt er Widsted blevet gennem sin sørgelige 
Strid med Broderen, Borgmester P ed e r M ortensen, 
en Strid, der endte med, at Provsten blev afsat. By
arkivet indeholder intet om selve denne Strid; men 
derimod nogle Documenter, der kaster lidt Lys 
over Stridens Anledning. Det ser ud til, at denne 
dels kan søges i Widsteds Iver for at smykke og 
vedligeholde sin Kirke og en i Forbindelse dermed 
staaende egenraadig Optræden, og dels i Kapellanen 
H ans K orse b jergs Lyst til at løbe med Sladder 
til Borgmester Peder Mortensen. Brødrene kom som 
Følge af denne Sladder paa en spændt Fod, der gav 
sig Udslag i agressive Skridt fra begge Sider. Det 
fremgaar af de nævnte Documenter, at Præsten uden 
fornøden Bemyndigelse bl. a. har ladet Kirkegaarden 
istandsætte og anvendt Midler hertil af Kirkens, 
Skolens og de fattiges Kasse, hvis Aarsag Borgme
strene krævede aflagt fuldt Regnskab for de nævnte 
Midler uden Fradrag. Widsted paa sin Side hævdede, 
at han havde den fornødne Bemyndigelse, og da ingen 
af Parterne vilde give efter, kom det til Proces. 
En Højesteretsdom af 1665 giver Præsten Medhold, 
men inden man var naaet saa vidt, havde Striden 
givet andre og større Udslag. Borgmester Peder 
Mortensen indgav nemlig Klage over, at Broderen 
havde fornærmet ham fra Prædikestolen. Hvad Præ
sten havde sagt, foreligger der intet om i Byarkivet, 
men det ligger nær at slutte, at Præsten som Re
torsion overfor Broderen, der havde beskyldt ham 
for uretmæssig at have anvendt Kirkens Midler, 
har ladet sig henrive til fra Prædikestolen at beskylde 
Broderen for ikke at have forvaltet Byens Midler 
paa ærlig Vis. Det var almindeligt i de Dage, at
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Præsterne drog deres private Sager frem paa Præ
dikestolen, saa der var intet opsigtsvækkende i, at 
Widsted omtalte Broderstriden, der smertede ham 
dybt og gjorde ham pirrelig og urimelig. Men det 
var i høj Grad ubetænksomt af ham at udslynge 
ubevislige og ærekrænkende Beskyldninger mod en 
af Byens Borgmestre. Disse Beskyldninger har dog 
næppe været Widsteds egen Opfindelse; det var al
mindelig udbredt Mening blandt Borgerne, at Peder 
Mortensen havde gjort sig uretmæssig Fordel paa 
Byens Bekostning, og Borgerne tog forsaavidt ogsaa 
Del i Striden, som en Del af dem, med DideriK  
v. Essen i Spidsen, i 1665 indgav en nærmere for
muleret Klage over Borgmesterens Embedsførelse. 
Om det er Præstens Udtalelser, der har givet An
ledning til Klagen, eller omvendt, maa lades usagt. 
Men at Borgmesteren indgav Klage over Broderen 
er selvfølgeligt. Sagen kunde maaske været ordnet 
med en uforbeholden Undskyldning fra Præsten, 
men i sin oprevne Sindsstemning nægtede han to 
Gange overfor Provsteretten at benytte denne Ud
vej, og Følgen var, at Sagen gik til Højesteret, der 
1666 dømte Sognepræsten til at afsættes fra sit Em
bede. Den 27. Juni (skal være 27. Juli) samme Aar 
fratraadte Widsted Sogne- og Provstekald under dyb 
Sorg i Menigheden, hvis langt overvejende Part stod 
paa hans Side. Broderstriden var dog ikke dermed 
endt. Peder Mortensen gjorde, med Støtte af sin 
Borgmesterkollega Niels Nielsen, stadig Ophævelser 
over Præstens Regnskaber og Anvendelse af Kirkens 
Midler og nægtede trods Højesteretsdommen at ud
betale ham hans Tilgodehavende. Widsted klagede 
saa til Kongen, og i et af Frederik den III. under
skrevet Brev, faar Borgmestre og Raad i 1667 Ordre 
til at respektere Højesteretsdommen.
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Provst Widsted døde i Nakskov1) d. 19. Marts 1674 
og blev begravet i Kirkens nordvestlige Hjørne; paa 
hans Gravsten, der er bortkastet sammen med saa 
mange andre, stod Jobs Ord: „Herren gav, Herren 
tog, Herrens Navn være lovet.“ I Kirken hænger et 
Maleri af ham; den'Omstændighed, at han ikke, som 
ellers almindeligt paa Præstebilleder, har Bogen i 
Haanden, men at denne ligger paa et Bord ved Si
den af ham — er i ældre Tider bleven udlagt som 
Symbol paa, at han var skildt fra Embedet

Af de 8 Børn, som naaede den voksne Alder, har 
det ikke været muligt at opspore, hvor de 2 Døtre, 
C a th rin e  og M argrethe blev af, derimod ved vi, 
at den ældste Datter,
A. K aren L a u ritzd a tte r  W idsted, blev gift med 

Sognepræsten i Nørre Alslev, Mag. L auritz  H an
sen Fill, der først havde været Skibspræst, og i 
1695 blev Sognepræst for Landet, Aageby og Ryde 
paa Lolland, hvor han døde 10. Juli 1720, medens 
hans Hustru først døde 1727 i Rødby. De efter
lod dem 2 Sønner og 3 Døtre, af hvilke en M ar
g re the  L au ritzd a tte r Fiil blev gift med Fade
rens Capellan, Svend P o velsen  C opm ann, der 
havde bl. a. en Datter, Karen SvendsdatterW id- 
sted (kaldes hun hos Viberg), som blev gift med 
en senere Capelian der i Sognet, der hed S. M. 
M üller.

F. D oro thea L au ritzda tte r W idsted, blev gift 
med Sognepræsten i Ry, C h ris ten  K nudsen 
Friis, som var dér fra 1711"til 1723, 14. August, 
da han døde. Enken døde først 1742, og Skiftet 
efter hende er af 31. Maj. I Skiftet nævnes kun

l) Lærer Petersen siger, at Widsted døde i Kjøge, og det 
er mest sansynligt, da han flyttede dertil i 1666 og der er den 
yngste Søn døbt, og den ældste gik i Skole,
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de 2 af hendes Søskende, nemlig de afdøde Bi
skop Thura og Degn Hans Thura (d. v. s. Hans 
Michael Widsted) og deres Børn, saaledes har 
hun næppe selv haft Børn.

D. M orten L auritzen  W idsted, f. i Nakskov den 
29. April 1660. Han blev Student fra Københavns 
Skole 1686, hvor han forblev som Collega, og 
det er sikkert ham, der omtales i Personalh. Tids
skrift I. B. Side 46, hvor der siges: „Første Lek
tiehører M. C. Widsted ved Metropolitanskolen 
og Versforfatter“, idet L. i hans Navn her er 
bleven til et C. — I Dr. med. A. Hallings store 
Bog „Meine V orfahren“ findes følgende blandt 
Fortegnelsen over Degnene i Taarnby paa Ama
ger: „Morten Lauritzen Widsted var Collega i 
Kjøbh. Latinskole, kaldet hertil Taarnby 1694, 
døde 1703, 22. December. Han skrevet temmeligt 
got Dansk Vers, hvilket adskillige Liig-Stene og 
andre Indskreptioner i Kirken udviser; er og 
Autor til det liedet poetiske Skrift, som ofte til 
Trykken er oplagt, kaldet „Harernes Klagemaal 
paa Amager“.“

Naar Degn Widsted er bleven gift, har jeg ikke 
faaet oplyst, men baade han og Konen nævnes 
mange Gange i Kirkebogen som Faddere, hun dog 
kun under Betegnelsen „K irsten  M orten Lau
ri tz en  s1)“. Jeg har kun fundet eet Barn døbt af 
deres, og det skete 1699, 6. Marts, og det fik Nav
net L a u r i t z - C h r i s t i a n ,  formodentlig begge 
Bedsteforældrenes Fornavne, Faddere var „Mag.

*) A. Jantzen skriver i Biografisk Lexikon, XVIII B., S. 536 „at 
han blev gift 7. April 1695 méd Maren Jensdatter fra Taarnby“. 
Dette er helt forkert og beror paa en Fejllæsning af Kirkebogen, 
nævnte Dag var Degn Widsted nemlig Forlover ved Bødker 
Niels Hansens og Maren Jensdatters Bryllup.
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Albert Fochsen, Sognepræst til Trinitatis Kirke, 
Mag. Lauritz Thura Widsted, Sognepræst til den 
Hollandske Menighed i Kjøbh., Peiter Hein, Chi- 
rugus udi Kjøbh. Compagnimester paa Bremer
holm, velædle Judichens Kjæreste, Mag. Schmidt, 
Diakonus til St. Peders Kirke i Kjøbh., Jomfru 
Voss, Hr. Assessor Peder Voss Datter udi Kjøbh.“ 
Men allerede 10 Dage gi. mistede de deres lille 
Dreng, og over Graven nede i Kirken lagde Fa
deren to smaa Fliser, hvorpaa der stod:

Det salige Guds Barn
L auritz  C h ris tia n  M ortensen W idsted.

Mit Maal er sat af Gud, jeg det med Hast udrendte,
Der Verden skjød mig ud, strax Himlen mig indhente.
Ti Dage levede jeg i Verdens Usselhed, fød 14. Marti 
Nu boer jeg uden Tid i Himlens Herlighed, død 24. Anno 1699

Og 1703, 28. Dec. blev han selv begr. i Taarnby 
med Ligprædiken, da han var „43 Aar 8 Maane- 
neder og 1 Uge“.

G. Hans M ichael L auritzen  W idsted , f. i Nak
skov d. 26. Oktober 1662. Han blev først Stu
dent fra Københavns Skole 1689, da han var 27 
Aar gi. — Han har aabenbart haft tungt og svært 
ved at komme frem i Stilling, hvilket ogsaa frem- 
gaar af et Brev, som Broderen Lauritz Thura 
skrev, 22. Juli 1695, til Biskop Jens Birkerod, i 
hvilket han anbefaler sin „Broder Hans Michael 
Widsted, og beder Jens Birkerod at skaffe ham 
enten en Klokkerbestilling i en Købstad eller et 
Degnekald paa Landet, selv havde han besøgt 
Academierne i Francken, Leyden, Uytreckt og 
Oxford; samt været i de spanske Nederlande.“

Dette synes at have hjulpet; thi i Aalborg Stifts 
Vitaprot., kan vi læse følgende paa Latin, der i 
Oversættelse lyder: „Anno 1698 19. December,
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er jeg kaldet til Degn ved Haverslef og Bejstrup 
Kirker. Johannes Michael Lauritzen Widsted.“

Og i Brev af 25. Marts 1706 til Biskop Jens
Birkerod beder Lauritz Thura J. B. sende ind
lagte Brev til hans Broder, Hans Michael Wid
sted, som er Degn i Haverslef, meddeler, at han 
for 3 Aar siden blev kaldet fra den hollandske 
lutherske Menighed til Sognepræst ved vor Frue 
i Aarhus og Provst i Ning Herred samt Assessor 
i Konsistorialretten — hans Fader lever vel — 
(Birkerods Fader) og omtaler et Bryllup mellem 
Mag. Lemvig og hans Kones Søster, som skal 
finde Sted før Mag. Bircherod rejser til Bispe
stolen i Norge.“ I Kirkebogen for Haverslev no
teres „26 Juli 1713 blev den hæderlige Guds 
Mand, nu salige hos Gud, Hans Mchael Widsted, 
fordum Sognedegn for Haverslev og Beistrup, 
som var i Embedet i 15 Aar, blev 51 Aar gl.“

Hans Michael Widsted efterlod sig 3 Børn:
1. Laurs W id sted , der i Skiftet efter Fasteren 

i Ry 31. Juni 1742 siges at „være i København 
eller Sjælland og er Rytter“ og

2. T h e o d o c iu s  W id sted , siges samme Sted at 
„være tjenende paa Bygholm“ og det vides, at 
han 18. Februar 1751 fik dansk juridisk Exa
men med Karakteren „Beqvem“. Han blev se
nere Birkedommer paa Øland og var gift med 
Jo h an n e  Jen sd a tte r Bagger, efter hvem 
Skifte foretoges 2. Januar 1776, hvor det siges, 
at hun havde en Broder Sr. Anders Bagger 
paa Hastrup (ved Vejle), og Skiftet efter Birke
dommeren foretoges 7. Maj 1777, og som deres 
Børn nævnes da: a) A n n e M a rg re th e W id -  
sted, gift ca. 1778 med Sr. Jens Krog, og b) 
S o p h ie  W id s te d  hos Stiftamtmanden i Ribe.



41

Den 3. af Hans Michael Widsteds Børn var:
3. M argrethe L isbeth  W idsted ,som  paa Skif

tet efter Fasteren i Ry 1742 siges at være gift 
med Gaardmand P ed e r Tom m asen i Ry, og 
har vel da forud været i Huset hos Fasteren,
der jo ikke selv havde Børn.

K. C h ris tian  S tephan  W idsted, f. i Køge d. 29.
December 1667, blev Student fra Københavns 
Skole 1689 og 1690 Ppilosophiæ Baccalauree. 
Blev derefter Hører ved Latinskolen i Nykjøbing 
paa Falster i December 1694 „i Drejers Sted“, 
og da Moderen døde i hans Hus i September 
1695, kaldes han Collega.

I Brev af 24. Oktober 1696 til Jens Bircherod 
anbefaler J. Steenbuch Christan Stephan Widsted 
til sin Svoger J. Bircherod om noget i en Skole 
blev vakant. I Brev af 18. Oktober 1696 føjer 
Lauritz Thura sin Anbefaling for Chr. Stephan 
Widsted til Professor Steenbucks og sender med 
Brevet et Digt af den rekommanderede til J. Bir
cherod. Man faar her at vide, at Chr. Stephan 
ogsaa har haft en Digteraare i sig ligesom hele 
Familien.

Ungkarl, Studiosus Chr. Stephan Widsted blev 
viet i Holmens Kirke 2. Januar 1694 til Pigen 
D orthe  P e d e rsd a tte r  R hode, og Forloverne 
var Christian Grimbs, Flagmager paa Storelæng- 
den No. 5, og Poul Pedersøn, Vintapper i Kjøb- 
magergade. „Trolovelsen hos Chr. Flagmager.“ 
Efter Viberg skal han være bleven Præst i Søn
derup og Nordrup 1. Januar 1697. Dette kan nok 
passe med, at Skiftet efter den forrige Sognepræst 
i Embedet foretoges 15. Marts 1697. Derimod er 
Vibergs Oplysning om Widsteds Død 1709 helt 
forkert; thi Slagelse Herreds gejstlige Skiftepro-
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tokol siger, at Sognepræst Chr. Stephan Widsted 
døde 23. Juni 1702, og Skiftet begynder en Uge 
efter, og da var tillige med Enken, D orthe Rhode, 
nævnt deres 4 Børn og Enkens Værge, Præsten 
Jacob Johansen Kyng i Havrebjerg og Gudum. 
Der var et rigt Bo, hvori nævnes 14 Heste, 30 
Stk. Kvæg, 53 Faar og 14 Svin. Paa det 2. Skifte
møde var tilstede „Mag. Lauritz Thura og Degn 
Morten Widsted fra Taarnby“ tillige med den ny 
Sognepræst Didrich Fæster. Auktion over Boet 
blev afholdt 30. Oktober 1702 og indbragte 354 
Rdl., men hele Regnskabet blev først opgjort, og 
Skiftet sluttet 13. August 1704 og er bl. a. under
skrevet af Enken „Dorthe salig Chr. Widsteds“. 
I hendes Segl forekommer 3 Personer, hvoraf den 
ene ligger paa Knæ paa en Bedeskammel, og over 
dem alle svæver en Sky, der har en hebræisk 
Indskrift baade over og under sig.

Chr. Stephan Widsted blev saaledes kun 35 
Aar gi., da han døde. De to Brødre blev heller 
ikke gamle, og mærkeligt er det at se, at ned igen
nem hele Efterslægten er det en ofte tilbageven
dende Skæbne for mange, at de dør i en ung 
Alder.

Hans Hustru hed, som nævnt, D orthe P eders- 
d a tte r  R hode, men hvem hun ellers var, ved 
jeg ikke. Som ovenfor set, blev de gift anden 
Nytaarsdag 1694, vel da han fik Collegastillingen 
i Nykjøbing, og det ligger da nær at antage, at 
hun hørte til en af de „Rhode-Familier“, som da 
levede paa Lolland. Da Widsted absolut intet 
ejede, saa maa det være Hustruen, der har bragt 
det megen Mammon til deres fælles Hjem. Skif
tet giver ingen Fingerpeg om, hvor den unge 
Enke blev af med sine 4 smaa Børn ud over, at
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de en Tid boede i Slagelse, men Børnenes Navne 
og Alder anføres saaledes:
1. M argretha  M aria W idsted, 73/i Aar gi.
2. A n n a C a th rin a  W idsted, Q1,1* Aar gi. — Deter

hende, der under Navn af „Anna Cajsa Wid
sted“, Datter af Christian Stephan W., blev 
gift m. Præsten Sven L in d b erg  f. 25. Sep
tember 1690, •{• 8. September 1777, 87 Aar gi., 
Præst i Tjørn i Gøteborg Stift»). Han er født 
i Lindberg paa Gaarden Berg og Søn af 
Bonden Sven Claesson. Han indskrives som 
„Sven Berg“ i Varburg Skole 1699. Han blev 
understøttet paa Gymnasiet af „Cervin i Fjæ- 
rås, och Schoutbynacht Niels Gyllenskruf med 
hvis Søn han følgde paa Gallerespvadren.“ 
Han blev Præst 1717 i Uddevalla og 1739 i 
Tjørn ved Gøteborg samt Provst 1762. De 
havde 3 Børn, nemlig C h r is to p h e r  (Chr. 
Stephan), der blev Toldforvalter i Carlskrona, 
Sven blev Handlende i Gøteborg og „vanvit
tig“. Slægten betalte 1778 for ham i Hospita
let. O tto  blev Præst i Ørby i Gøteborg Stift, 
f. i Uddevalla 26. September 1737, og Provst 
1792, 1803. Der siges om ham: „Var verkli
gen råknad før en snåll Magister i Upsala“. 
„Fik och Consistorii tacksægelse før til Biblio
teket skænkta bøcker. Predikar grundelig och 
Iærorik om Christi Evangelium saasom en 
Guds Kraft, allom dem til salighet, som tro“. 
— „Gift m. Br. C hr. Ekm an från Sætilla 
Bosgård, f  10. Marts 1795 ved 37 års ålder.“

3. M aren W idsted, 4 Aar, 40 Uger gi.
4. L au ritz  W idsted, 3 Aar 25 Uger gi. (den 

30. Juni 1702).
») Skarstedt i Gøteborg St. Herdamen 865.
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C. L auritz  T hura (W idsted) f. i Nakskov den 
20. August 1657 og døbt 23. August ved hvilken 
Lejlighed Faderen, Mag. L. M. Widsted, har til
føjet Kirkebogen: „Døbt min egen liden Søn, 
Lauritz Thura, Faddere var: Hr. Berthel i Sølle-

Biskop Lauritz Thura (Widsted).

sted, Jens Mortensen, min Broder, Sander San
dersen, Hans Haman, Sophie, Hr. Peders i Es- 
kildstrup, Johanne?" Han er altsaa opkaldt efter 
Morfaderen, hvis Navn han kom til at bære hele 
Livet, medens han efterhaanden kastede sin Fa
ders Navn bort. Da han blev Student i 1676, ind
føres han i Matriklen med sit fulde Navn og li-
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geledes ved Broderens Barnedaab i Taarnby, men 
derefter synes han helt at have sagt Farvel til 
Navnet W idsted  og alene kaldt sig L auritz  
T hura.

Da Forældrene i Aaret 1667 havde bosat sig i 
Køge, var det ret naturligt, at Lauritz Thura i 
1668 blev sat i Køge latinske Skole, hvor den 
lærde Magister Foss var Rektor, der tillige med 
sin værdige Hustru, Dorethea Brochmann, fattede 
saadan Yndest for ham, at de tog ham i Huset 
som en Søn og underholdt ham endog i nogen 
Tid i København hos Broderen Doctor Matthias 
Foss for at lære Skrivning, Regning og Musik, 
hvortil han ytrede megen Lyst. Da I. Foss siden 
blev Rektor ved Københavns latinske Skole, tog 
han Thura med sig, underholdt ham og satte ham 
i Skolens øverste Lectie 1675. Men Aaret efter 
døde baade Foss og hans Hustru. Da Biskop Bag
ger imidlertid visiterede Skolen, fandt han ham 
moden til 1676 at dimitteres til Universitetet og 
skaffede ham straks Kost paa Communitetet, og 
kort efter blev han antaget af Landsdommer R. 
Schøller i Sjælland til Lærer for hans eneste Søn, 
Herman Schøller. — Han tog derpaa den philo- 
sophiske og theologiske Examen med bedste Ka
rakter. Da Schøller 1679 sendte sin Søn til Kø
benhavn, fulgte Thura med for at have Opsyn 
med hans Studeringer, og de boede hos Com- 
munitetets Økonom, V. Mule.

I Aaret 1680 satte Bagger ham til Hører og
1681 til Rektor i Køge Skole, hvorpaa han fik 
kongelig Approbation den 15de April. Han tog
1682 Magistergraden og bestyrede sit Embede til 
Gavn for Skolen. Blandt flere brave Disciple, 
som han dimitterede til Universitetet, var H.
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Schøller, der blev Justitsraad, og C. Lemvig, som 
blev kongelig Confessionarius og ægtede hans 
Hustrus Søster. Men da Skolens Beneficier be
gyndte at aftage, og Disciplenes Antal at formind
skes, besluttede han at tage sin Afsked. — Imid
lertid anmodede Landsdommer Luxdorff ham om 
at ledsage hans Stedsøn, P. Hovenbak, paa en 
Udenlandsrejse. Han modtog med Glæde dette 
Tilbud, nedlagde sit Skoleembede og tog i en 
latinsk Tale den 30te Juli 1690 Afsked fra Køge, 
hvori han med Taknemmelighed omtalte sin Læ
rer og Velgører I. Foss. — Han rejste nu med 
Hovenbak og Landsdommerens Brodersøn, C. 
Luxdorff, over Hamborg til Holland. I Leiden 
opholdt han sig i 2 Aar og lærte det hollandske 
Sprog saa godt, at han siden kunde prædike deri. 
Her lærte han at kende Frederik Rostgaard, der 
siden blev Conferentsraad, med hvem han indgik 
et nøje Venskab.

I Universitetets Ferie rejste begge Venner den 
29de Juli 1692 til Rotterdam, Dortrecht og der
fra til Antwerpen og Bryssel. Efteråt have taget 
den tre Mil derfra staaende engelsk-hollandske 
Hær under Kong Wilhelm i Øjesyn, vendte de 
tilbage til Leiden og fortsatte deres Studeringer. 
— Under deres Samtaler fortalte Rostgaard meget 
af sin berømte Faders, Hans Rostgaards, Levnet 
og fremviste mange dertil hørende Dokumenter. 
Dette foranledigede Thura til efterhaanden at ud
arbejde Hans Rostgaards Levnedsbeskrivelse i 
danske Vers i sine Fritimer. Hvad han saaledes 
havde udarbejdet i Leiden, rettede og renskrev 
han siden i Oxford og forærede det til Rostgaard, 
men lod det først 31 Aar efter udgive i Trykken. 
Han gav ogsaa mange Bidrag til Rostgaards Værk:
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Deliciæ poeiarum quorundarum, som udkom 1693. 
Efter et treaarigt Ophold i Nederlandene beslut
tede de at rejse sammen til England; men da 
Luxdorff kaldte sin Stedsøn tilbage, maatte Thura 
ledsage ham til Fædrelandet, hvor han efter sin 
Ankomst den 28. Maj 1693 besøgte sin Moder, 
men sejlede kort efter til Amsterdam, hvor C. 
Luxdorff efter Aftale oppebiede ham, og begge 
begav sig over Brabant til London og derfra til 
Oxford, hvor Rostgaard efter en Maaneds Forløb 
kom til dem. Her studerede de flittigt og nød 
ligesom i Nederlandene flere berømte Mænds 
Omgang.1) Efter to Aars Forløb maatte Thura for 
sit svage Helbreds Skyld skilles fra sine med
rejsende og vende tilbage til København, hvor 
han ankom den 29. December 1694.

Conferentsraad V. Vorm anbefalede ham hos 
Baronesse Margrethe Ehlers af Fuirendal til Læ
rer for hendes eneste Søn, hvilket Tilbud Thura 
vel modtog, men blev kort efter af Biskop Bor
nemann foreslaaet til Præst ved den lutherske 
hollandske Menighed, der siden 1687 havde Til
ladelse til at benytte Holmens Kirke i København 
til sin Gudstjeneste. Aaret efter blev han tillige 
ansat ved den hollandske Menighed paa Frede
riksberg og ægtede 22. September 1697 Frøken 
H elene C atharina  de W ith , f. 1673 i* 1760, 
en Datter af Magister, Sognepræst Albert de With, 
der paa Faderens Side var af den bekendte hol
landske Familie de With,2) og gennem Moderen

’) Da Lauritz Thura studerede i Oxford, skrev han et Ære
digt til Mag. Iver Brinks Levnet, hvori han fremhæver, at Høj
sangen ikke maatte opfattes som Lovsang over kødelig Elskov, 
men som en Lovprisning af Christi Kærlighed til hans Menighed.

2) Se Side 51.
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B arbara H e n rik sd a tte r  M ule1) nedstammede 
fra den danske adelige Fam ilie M ule. — Der- 
paa blev han 1703 kaldet til Sognepræst for Frue 
Menighed i Aarhus og Provst over Ning Herred, 
men 1706 kaldet til Sognepræst ved Domkirken 
samme Sted og til Stiftsprovst og Provst for 
Hasle Herred. I dette Embede holdt han blandt 
andet en Ligtale over Biskop Johan Braem, over 
en af denne før hans Død valgt Text: 2 Cor. 5. 
6—9, men til Indgang valgte han selv 4 Mos. 20, 29. 
— Derpaa blev han beskikket til Biskop over 
Ribe Stift, og dertil indviet Kyndelmissedag den 
2den Februar 1714 af Sjællands Biskop Vorm. I 
Anledning af Reformationens Jubelfest skrev han 
1717 en latinsk Forklaring over Profeten Amos 
9de Capitel, som et Indbydelsesskrift dertil, og 
i sin Prædiken paa Festdagen den 1. November 
over Es. 54, 11—13 viste han Evangeliets nuvæ
rende Lys modsat Pavedømmets Mørke. Han 
virkede med Iver for at faa den brøstfældige, la
tinske Skole i Ribe opbygget. Efterat have 1720 
givet Skolen Love, indgav han ifølge Forestilling 
fra Skolens Rektor Scrich og Konrektor Falster 
en Ansøgning til Kongen i September 1722 om 
ved en Kollekt i Jylland at indsamle Gaver til 
Opførelse af nye Boliger til Skolens Hørere, og 
den blev under 16. April 1723 bevilget. Imidler
tid havde Biskoppen andraget Skolens Forfatning 
for flere Velyndere og Venner ved Skrivelser, 
hvormed fulgte et Digt af Falster i de fem Hø
reres Navn, hvori Bygningernes slette Tilstand

J) Hun var en Datter af Sognepræst Henrik Hansen i Skamby 
(Søn af Biskop Hans Mikkelsen) og Anna Jensdatter Mule 
(Datter af Doctor Jens Mule i Odense, f. 1564, f  1632, gift m. 
Anna Willumsdatter).
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blev beskrevet. Dette virkede, at betydelige Ga
ver blev indsamlede, ligesom Biskoppen ved at 
skænke 100 Rdl. dertil foregik Gejstligheden med 
et godt Exempel til Gavmildhed. For den ind
komne Sum blev Bygningen opført fra den 28.

Mag. Lauritz Thura. Generalmajor L. de Tluirah. Christian Henrik de Thurah.
Biskop i Ribe S tift Goneraf-Hofbygm ester Kom m andør i Søetaten

April, da Grundstenen blev lagt. til Slutningen 
af November 1724. Men nu var den gamle Sko
le i en slet Tilstand ved Siden af den ny Bygning, 
og til dens Reparation udfordredes en betydelig 
Sum. Ved Biskoppens fortsatte Bestræbelser skæn
kedes de fornødne Bidrag fra forskellige Sider, 
og Skolebygningen, som blev opført fra den 25. 
April til Slutningen af 1726, indviedes ved Taler 
af Thura og Falster. Lektor Terpager har i sit 
Skrift Ripæ Cimbricæ mindet om dette med utræt
telig Iver udførte Foretagende, hvorom ogsaa Fal
ster skrev et Vers i Skolens Protokol. Hundrede 
Aar efter Skolens Opførelse blev 1827 en Fest 
foranstaltet af Professor, Rektor Thorup til Erin
dring derom, hvorved han i en Tale udviklede 
Thuras Fortjenester af Skolen, og dennes Levnet 
var beskrevet i et Indbydelsesskrift af Adjunkt
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Hjort. Ved frivillige Bidrag var Thuras1) og Fal
sters Portræt anskaffet til Skolen, og af et Over
skud blev ved Fundats af 4. Marts 1828 det Thura- 
Falsterske Legat oprettet, hvoraf Renterne skulde 
anvendes til Skolens Forskønnelse.

Biskoppen ordinerede i sin Embedstid 116 Præ
ster og indsatte 25 Provster og 10 Rektorer. Fra 
sit 60de Aar var han sygelig, men dog i Stand til 
at bestyre sit Embede med sædvanlig Nidkærhed 
indtil et Fjerdingaar før sin Død. Da han nemlig 
en Aften vilde gaa ned fra sit Studereværelse 
uden Lys, gjorde han et Fejltrin, faldt ned af 
Trappen og fik et farligt Stød i Hovedet, der 
voldte hans Død den 1. April 1731, efter at han 
som Jubellærer havde virket i 51 Aar i Kirken 
og Skolen. Enken flyttede til København og døde 
først 1760 og blev begravet i Faderens Familie
begravelse i Trinitatis Kirke.

Ligstenen over Biskop Thura er stor, men tar
velig og indeholder kun hans Navn med Fødsels- 
og Dødsdag og ligger nu i Præsternes Værelse 
i Ribe Domkirke.

Biskop Thura havde 6 Børn, nemlig:
1. A lbert T hura, født den 6. Oktober 1700 i

København.
2. D iderik  de T hurah , født den 1. Maj 1704 i

Aarhus.
3. L aurids L auridsen  de T hurah , født 4. Marts

1706 i Aarhus.
’) Billedet er udført af Lektor Hansen ved Kunstakademiet. 

Om det originale Maleri siger P. N. Frost i „Optegnelser om 
Ribe“, at et „Billede af Biskop Thura fandtes paa Grønlunds 
Tid (1747—77) i Capittelhuset ved Domkirken, men ikke i 17G0, 
da det var forsvundet.“ Dette kom senere til Rosenborg tillige 
med Provst A. Withs, hvor de hængte i en af Gangene i Aarene 
omkring 1875, men er nu forsvunden derfra.
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4. C h ris tian e  Thura, døbt 14. Maj 1711 i Aar
hus, død ugift i Støvringgaards Kloster 1775.

5. D orthea, død i ung Alder.
6. B arbara M argrethe T hura, døbt 7. Juli 1698 

i Holmens Kirke, Faddere: Admiral, General
løjtnant Ulrik Chr. Gyldenløve, Dr. Peder 
Jespersen, Slotspræst, Mag. Albert With, Bar
bara Mag. Albert Withs og Jomfru Susanne 
Magdalene Worm, død 1. August 1738. Gift 
1722 med Magister H ans A llerup, Provst og 
Sognepræst til Ringkøbing, født 1666, død 7. 
Oktober 1744 (han havde først været gift i 
Varde 17. Juni 1706 med Maren Jensdatter 
Thaulow, død i Varde 4. Juli 1718, 30 Aar 
gammel).
Hun havde 3 Børn, nemlig:
a) Barbara Helene Allerup, gift med Thiis Martin Steen- 

berg, Præst til Gauerslund. De havde en Søn, Hans 
Allerup Steenberg, som senere blev Præst i Gauers
lund, og en Datter, der blev gift med Præsten Jacob 
Thune til Viksnæs paa Lolland.

b) Laurids Albertin Allerup, født 1723 i Ringkøbing, blev 
1748 Skoleholder ved en af Holmens fattige Skoler, 
senere 1761 Degn til Helsinge og Drosselbjerg, død 
1797 og havde 8 Børn, hvoraf de 6 endnu levede 1786.

c) Laurids Thura Allerup, Borgmester i Nykjøbing paa 
Falster, var først gift med Inger Catharina Boletta 
Barchmann og 2den Gang med Anna Frederikke 
Dahlstrøm. I begge Ægteskaber i alt 4 Døtre, hvoraf 
de 2 levede i 1786.

Om Fru Bispinde Thuras (f. de With) Familieforhold skriver 
hendes Broder, Amtmand I. de With følgende til Stifts Rela
tionerne1) :

„Alle mine SI. Faders Forfædre er af Hollandsk Extraction 
og af den Reformerte Religion, saa at min SI. Fader var den 
eneste af den Slægt i Mandslinien her i Danmark, og det, jeg 
ved af den opstigende Linie, er det, som jeg har hørt af ham

J) Se Personalh. Tidsskrift 2. R., 1. B., Side 274.
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Provst A. de With.

selv i hans levende Live og efter hans Død haver funden an
tegnet, og bestaar udi det som her følger: Min Farfaders Fa
der var A lbrech t Fock de With, som boede i Ost Friis Land. 
Min Farfader var Fock A lbrecht de W ith1), barnefødt i Ost 
Friisland den 20. September 1588, som i sin Ungdom er op
dragen i Amsterdam og der anført til Negotien. Han er ved 
tiltræden Skjønsomhed vorden afsendt til Danmark for at an
tage sig de hollandske Commissioner og allermest Commersien 

med Jylland, hvor han 
skal have dreven, stor Ni- 
gotie. Han var som sine 
Forfædre af Reformert Re
ligion, men gjorde sit Gif- 
termaal i Horsens med en 
bemidlet Luthersk Kone, 
som var Aarsag til, at min 
SI. Fader A lbrecht Fock 
de W ith2), født i Hor
sens 29. Januar 1640 er 
ikke alene opdragen i 
den Lutherske Religion, 
men endog siden som 
eneste Søn af velhavende 
Forældre sendte ud af 
Landet paa 6 a 7 Aarstid 
for at lære de Videnska
ber, som et ungt Menne
ske kan være anstændigt, 
saa og for at frekventere 
de udenlandske Acade- 

mier og Universiteter. Og iblandt andre Steder var han i tvende 
Aar som Pensionær i Doctor Calovius Hus i Wittenberg, og 
som det er bekjendt, at den berømte Doctor Calovius var i de 
Tiders vanskelige Omstændigheder en af den Lutherske Reli
gions største Forfægtere, saa gav han min SI. Fader saa stærke 
Principer og Fundamenter, at han persvaderede ham at gjøre

0 F. A. de With kom 1607 fra Emden og nedsatte sig som 
Købmand i Horsens, hvor han blev Raadmand. I 1623 ægtede 
han Lene Clemensdatter (Borgmester Clemen Sørensens Datter 
i Vejle) og ved ham blev hun Moder til 10 Børn, af hvilke de 
7 døde som smaa, en Søn er den oven nævnte Albert With og
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Profession af Theologien. Og ihvorvel min SI. Fader, da han 
Aar 1671 studerede i Leyden, blev gjort store Offerter til sin 
Lykkes Befordring af den der værende P a tro n  U n iv e rs ita tis  
de With, saafremt han vilde blive i Holland, saa dog indfaldt 
Aar 1672 den 20. August, den ulykkelige Masacre, som Peuplen 
exercrerede i Don Hog over de tvende store Mænd og Brødre, 
som ynkelig og uskyldig bleve ombragte og noksom af Histo
rien er bekjendt. Saa min SI. Fader resolverede at forblive i 
den gejstlige Stand i Danmark, hvor han som Sognepræst ved 
Trinitatis Kirke døde Aar 1715 i sin Alder 75 Aar.

Min Moder var B a rb a ra  Mule, en rig Jomfru udi sin On
kel SI. Etatsraad Wilhelm Mules Hus. Hun er en Desendent i 
rette nedstigende Linie af Borgmester Hans Mule i Odense, 
som Aar 1440 af Kong Christopher af Bajern er nobiliteret. 
I Aaret 1703 tilfaldt min SI. Fader en Arv efter en Faster i 
Embden, som min ældste Broder, som for mange Aar siden er 
bortdød, blev skikket til Holland for at afhendte, hvilket han 
med Proces, store Omkostninger og Rabat endelig fik ind
kasseret . .

en Datter G under F o ch sd a tte r With, f. 1640 (f  1690), blev 
19. S. e. Trin. 1663 gift i Odense St. Knuds Sogn, med Køb
mand C h ris ten  L au ritzen  Leeh, f. 1625, f  1676. De havde 
Børnene Foch, L auritz , Hans, Ebbe og Henrich Chri- 
s te n sø n e r  samt Datteren Leene C h r is te n s d a tte r  Leeh, 
der 1690 ægtede Købmand i København, F rederik  E delberg. 
Efter Købmand Chr. L. Leehs Død ægtede Enken Raadmand 
N iels Mule i Odense 8. Oktober 1679 og fik med ham 1. De
cember 1680 en Datter P ern ille  og 12. September 1683 C hri
sten  Mule. Ved den sidstes Daab i St. Knuds Kirke blev det 
holdt over Daaben af „M osteren  fra N æ stv ed “. Børnene 
var til Stede ved Skifterne 1679 og 1691 efter Forældrene, der 
efterlod dem betydelige Midler.

2) Albert Fochsen With efterlod sig følgende Børn: „Foch 
A. With, Præst i Slagelse, f. 1. Juni 1677, Helene Cathrine, f. 
16. f  1760, g. Biskop L. Thura, Henrik Vilh. With, Premier- 
Leut., f  1712 i Brabrant efter at have været paa den foran
nævnte Arvereje i Emden 1703, Elisabeth Mule With, + 1758, 
g. 1) med Præsten Chr. Lemvig, + 1724, og 2) g. m. Admiral 
Vilh. Lemvig og Johan Albrecht With, der blev Stiftamtmand 
i Viborg, f. 23. December 1683 f  1754.
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Diderik de Thurah1),
Søn af Biskop Laurids Thura og Hustru Helene 
Catharina de With, blev født Christi Himmelfarts
dag 1. Maj 1704 i Aarhus, hvor han blev opdraget 
i Forældrenes Hus, og siden ansat som Kadet i 
Landetaten 1719, men forandrede sin Stilling og blev 
1723 Løjtnant i Søetaten. I Maj 1724 gjorde han paa 
kongelig Bekostning en Rejse til England for at lære

*) Billedet er efter et Kobberstik i det Kgl. Bibliothek,
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Skibsbyggeriet. I Aaret 1732 blev han sendt med et 
Hverv til Holland af Regeringen og vendte derfra 
tilbage i Februar 1733 og blev 1735 Kaptejn og Fa
brikmester ved Holmens Skibsbyggeri. Han ægtede 
derpaa i December 1736 Frøken Jo h an n e  M arie 
Syling, og i Januar 1738 blev han forfremmet til 
Kommandør-Kaptejn og var Medlem af den Kom
mission, som blev nedsat for at bedømme de af 
Skibsbygmester Benstrup byggede Skibe. Med Iver 
virkede han for Flaadens Opkomst og blev til Løn 
for sin Tjeneste, uden sit V id en d e , medens han 
var til Søs, den 14. O k to b er 1740 op taget i den 
danske A delstand tillige med sin yngre Broder, 
Oberstløjtnant og Hofbygmester Laurids de Thurah. 
De skulde som danske Adelsmænd for dem og de
res Efterkommere bære Navnet de T hurah  og ha
ve følgende Vaaben og Skjoldmærke: Skjoldet er 
delt i fire Dele, hvis første og tredie Kvarter i blaat 
Felt indeholde et Røgelsekar af Guld, af hvis fem 
Aabninger Røgen udgaar, for at betegne Navnet Thura, 
der er Flertallet af det latinske Ord thus, o: Rø
gelse. Det andet og fjerde Kvarter indeholde i Sølv
felt tre Morianhoveder stillede i en Triangel, om
bundne med hvide Bind, af hvilke to Flige udgaa, 
og med langagtige ægte Perler i Ørene, hvilket er 
de W iths Vaaben, af hvilken Familie deres Moder 
var. I Midten er et mindre Hjerteskjold, delt i to 
Dele. Paa højre Side staar i blaat Feldt et Skib af 
Guld paa Stablen, hvoraf Spanterne er begyndte at 
rejses, da Diderik de Thurah var Skibsbygmester. 
Paa venstre Side i rødt Felt staar en korinthisk Søjle 
af Guld paa sin Fod, da Laurids de Thurah var 
Hofbygmester. Over det store Skjold er en fri, aaben, 
offentlig, adelig Turnérhjælm, midt for staaende med
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Rav Skrivetøj af Diderik de Thurah paa Rosenborg.

Kgl. Karet af Elfenben paa Rosenborg. 
Lavet af DiderikTde Thurah.

4
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nius, en Datter af Generalmajor Scavenius, der over
levede ham og døde 1796. Disse Ægteskaber var 
uden Børn. Efter tredive Aars tro og møjsommelig 
Embedsførelse ved Holmen, hvor Misundelse, Had 
og Forfølgelse var hans Del, fik han et roligere 
Embede ved Toldboden i September 1758 som Kom
mandant over Strømmen. Han var i tyve Aar ej 
blevet forfremmet i Etaten, men forbigaaet af sine 
Eftermænd. Da man nu 1759 tilbød ham Avancement, 
frabad han sig det, erindrende Ordsproget: „Al Hæ
der er en Byrde“, men blev dog i Etaten. Han be
skæftigede sig ogsaa med videnskabelige Arbejder, 
især Oversættelse af theologiske Skrifter, paa hvis 
Udgivelse han anvendte en stor Del af sin Formue, 
Som duelig Mekaniker forfærdigede han i sin Fri
timer mange Kunstsager, hvoriblandt et Linie-Skib 
af Rav, som blev hensat i det kongelige Kunstkam
mer, ligeledes et Skrivetøj af Rav og en kgl. Karet 
af Elfenben med Firspand, som endnu opbevares paa 
Rosenborg Slot. Mæt af Dage og alt, hvad denne 
Verden tilhører, længtes han efter og ønskede at 
hjemfare i Fred, indtil han døde i Aaret 1788. Et 
Mindedigt i Adresse Avisen efter hans Død ender 
med at sige: „Han var Christen, Stridsmand, Skri
bent, Kunstner, Guds og Menneskers Ven“.

Diderik de Thurah og Hustru boede i mange 
Aar i No. 226 paa Hjørnet af St. Kongensgade og 
Akademigade, hvor Enken, Frederikke Christiane 
født Scavenius, døde 26. September 1796, uden at 
nogen af Ægtefolkene efterlod sig Livsarvinger. Der
imod havde hans Broderdatter, Marie Elisabeth Thura, 
vist nok i mange Aar været i deres Hus og var der 
i alle Tilfælde ved Enkens Død. Der er bevaret et 
ret omfangsrigt Skifte, som først sluttede 21. Maj 
1799, efter at Ejendelene var delt mellem Søsken-
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børnene paa begge Sider, af hvilke Urtekræmmer 
Albert Thura fik et A g a t-S ig n e t. Der var 45 Nr. 
af Sølv, 3 Tin, 17 Kobber, 8 Messing, 23 Jern og 
31 Porcellains og Glas Nr. foruden 49 Møbler. I 
Skiftet findes en Del Breve, andre Dokumenter, der 
giver mange gode Oplysninger om de to afdøde 
Ægtefolk og deres efterladte Slægtninge.

Laurids Lauridsen de Thurah,
Søn af Biskop L. Thura og Hustru Helene Catha
rina de With, blev født d. 4. og døbt d. 6. Marts 1706 
i Aarhus. Hans første Lærer i Forældrenes Hus var 
Student Steenstrup, der med sin Lærdom og sine 
Kundskaber vandt Faderens Yndest og blev efter
fulgt af Ulrik Toxverdt, der især meddelte ham 
grundige Kundskaber i det franske Sprog. Hans tredie 
Lærer, Broder Brodersen, blev siden Biskop i Aal
borg og vandt ved sin Flid og Fromhed saaledes 
Ynglingens Hjærte, at han siden hele Livet med 
Kærlighed mindedes denne agtværdige Mand. I Aa- 
ret 1718 opholdt Kong Frederik den Fjerde sig i en 
halv Dags Tid i Ribe, hvorved Thurah med sine 
to ældre Brødre fik Tilladelse til at se Kongen ved 
Taflet. Da Kongen saa dem, spurgte han, hvis Børn 
de var, og udbrød: „Die können gut zu Soldaten 
sein“. Men da deres Morbroder, Johan  A lb rech t 
de W ith , Stiftamtmand i Viborg, som just var til
stede, underrettede Kongen om, at den ældste var 
bestemt til den gejstlige Stand, ytrede Kongen, at 
han ogsaa saa mere gejstlig ud end de andre, spurgte 
om de to yngres Navne og antegnede dem i sin 
Skrivetavle. I den Audiens, Biskoppen havde efter 
Taflet, sagde Kongen til ham: „Hr. Biskop, vi 
have berøvet ham hans to Sønner“, hvortil denne, 
uvidende om det forefaldne, svarede, at de ej kunde
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Generalbygmester Laurids Lauridsen de Thurah.

være i bedre Hænder end i Kongens. I den paa
følgende Vinter erindrede Kongen Brødrene Dide
rik og Laurids og spurgte Morbroderen de With, 
hvorfor Biskoppen tøvede med at sende dem til 
Kadetkorpset i København, men fik til Svar, at Fa
deren troede, at de endnu var for unge dertil. Der-
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Fru do Thurøh, født Rosenørn.

paa sagde Kongen, at da han saa dem sidst, var de 
baade store og gamle nok, og var vel siden den Tid 
hverken blevet mindre eller yngre. De With anmo
dede nu Faderen om efter Kongens Befaling straks 
at sende Sønnerne til København, hvortil de ogsaa 
ankom i Marts 1719 og blev ansatte ved Landkadet-
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korpset, ifølge Ordre til Chefen, Oberstløjtnant El
lern, i April. Laurids blev derpaa den 26. Marts 
1725 ansat som Sekondløjtnant ved det holstenske 
Fortificationskorps og rejste til Rendsborg, hvor 
han ivrigt lagde sig efter de mathematiske Viden
skaber, især den civile Bygningskunst, og fik ved 
sine videre Fremskrift deri Lyst til, efter et længe 
næret Ønske, udenlands at udvide sine Kundskaber. 
Men da hverken hans Forældre eller han selv hav
de Formue dertil, søgte han at anbefale sig hos Kon
gen ved en nøjagtig Tegning over Rendsborg Fæst
ning og By, som han overleverede Kongen under 
dennes korte Ophold i Rendsborg, vandt Bifald og 
indgav Ansøgning om Understøttelse til at rejse, 
hvilken formodentlig ved Kongens hurtige Afrejse 
er bortkommen, da han intet Svar fik derpaa. Han 
søgte derfor en ny Lejlighed til at forestilles Kon
gen, idet han foranlediget afen Afhandling om Hæng- 
og Sprængværkers kunstige Forbinding af Professor 
Sturm forfærdigede en Model til en Hængebro over 
en stærk Strøm, hvor det var vanskeligt at anlægge 
nogen anden, og meldte 1728 Sagen for Overkrigs
sekretær Revenfeldt med Begæring om at maatte 
komme til København for at forevise Kongen den, 
hvilket ingen anden kunde. Efter erholdt Tilladelse 
rejste han derover, meldte sig straks paa Slottet, da 
Kongen gav Audiens, og efterat have angivet sit 
Navn og Andragende, maatt? han efter Taflet fore
vise og forklare Modellen for Kongen, som dermed 
tilfreds tilbød ham en Betjening ved de civile Byg
ninger, som ved den store Ildebrand samme Aar 
var bleven ødelagte. Men han vedblev at bede om 
at maatte rejse udenlands, uagtet Kongen erklærede 
sig vel tilfreds med ham og hans Kundskaber, som 
de var, indtil han endelig erholdt et aarligt Tillæg
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af 400 Rdl. til sin Gage, hvorpaa Kongen opmun
trede ham til Flid i hans Videnskab og lovede at 
sørge for ham ved hans Tilbagekomst. Han fik til
lige Tilladelse for sin Ven, Løjtnant Holger Rosen- 
krantz, der i samme Hensigt var kommen til Kø
benhavn, at maatte rejse med, og overlade sin Plads 
til en anden for Betaling, for at anvende den Sum 
til Rejsen, imod at han ved sin Tilbagekomst igen 
maatte blive ansat. Modellen blev bragt til Kunst
kammeret, men senere flyttet til Holmens Model
kammer. Kongen befalede nu Vennerne i Begyndel
sen af 1729 at begive sig til Fredensborg for at for
fatte Kort over Slottet og Omegnen, et Arbejde, der 
havde været overdraget en anden Officer, uden at 
han i et halvt Aar havde udrettet noget derved. De 
fuldendte i otte Uger to Exemplar af fem store og 
vanskelige Kort, hvoraf de paa deres Rejse gennem 
Hessen skulde bringe Landgreven det ene Exem
plar som Foræring.

Kongen, tilfreds med den store Hurtighed og Nøj
agtighed, hvormed Arbejdet var udført, forestillede 
de to Venner i meget naadige Udtryk for de tilste
deværende inden- og udenlandske Ministre. Da de 
imidlertid før deres Afrejse vilde tage Afskedsaudiens, 
befalede Kongen dem først at ordne en Del Kort, 
hvilket havde været overdraget en Stormand, som i 
et helt Aar derved intet havde udrettet. Der blev 
dem overladt 20 Gemakker, Slottets Messanin-Etage 
til at ophænge dem i, og med nogle Betjente til 
Hjælp udførte de det i tre Døgn, hvorover Kongen 
vel tilfreds tillod dem at tage Afsked.

Den 23. April 1729 forlod de København og be
søgte undervejs Slægt og Venner. Thurah rejste til 
Ribe, hvor han modtog sin gamle Faders Velsignelse 
og Formaninger tilligemed et Skrift af en brav Mo-
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der, Jørgen Urnes Enke, Margrethe Marsvin, til si
ne Børn, da de rejste udenlands 1646, og et origi
nalt Manuskript af Biskop Bagger fra 1640, indehol
dende Regler for unge Rejsende. Vennerne samledes 
atter i Rendsborg den 18. Maj og rejste derfra den 
23. over Itzehoe og Blankenese til Hamborg. Efterat 
have sat over Elben, ankom de gennem Buxtehude 
den 28. til Bremen, hvis Bro og øvrige Mærkvær
digheder de nøje besaa. Vejen gik derfra til Olden
borg, hvor de overbragte Landdrost Sehested Brev 
fra Kongen og rejste derfra den 2. Juni tilbage til 
Bremen og tog ind til Generalmajorinde Bignes. 
Derfra fortsatte de Rejsen den 3. til Minden og Pyr
mont, hvorfra de efter at have beset Omegnen begav 
sig over Høxter ad en besværlig Vej til Kassel. 
Her meldte de sig hos den fyrstelige Overkammerer 
v. Lindau, og erholdt Audiens hos den gamle, sva
gelige Landgreve Carl, hvem de overrakte de med
bragte Kort, og de blev meget vel modtagne. Paa 
deres fortsatte Rejse undersøgte de især arkitektoni
ske Genstande, forfattede nøjagtige Tegninger der
over og vendte tilbage berigede med større Kund
skaber og Erfaringer. Efter sin Hjemkomst blev 
Thurah Overkonduktør og 1733 Hofbygmester i Sjæl
land, Falster og Lolland samt Ingeniør-Kaptejn. Sam
me Aar forestod han Opførelsen af det kongelige 
Palæ i Roskilde. Han blev 1738 Oberstløjtnant og 
den 14. Oktober 1740 tillige med sin ældre Broder, 
Diderik de Thurah, optaget i den danske Adelstand. 
Siden forfremmedes han 1744 til Oberst, 1753 til 
Generalmajor ved Infanteriet og 1754 til General
bygmester.

Hvorledes det egentlig forholder sig med Anled
ningen til denne Optagelse i Adelstanden er nu van
skelig at udrede, idet der ingen Ansøgning derom
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L. de Thuras Ejendom Holtegaard.
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er bevaret i Lehns-Kontrollen, og som vi har set, 
siger Broderen, Diderik, at han ikke har haft det 
mindste med Sagen at gøre. Imidlertid findes et Brev 
fra „L. Thura“ af 25. August 1740 til Ministeren, 
hvori han sender „Forslag til Vaabenet“ og udbeder 
sig: „ Hr. Exellence af Grace for mig naadigst vil
de udvirke et ønskeligt Udfald“. Dette er under 7. 
Oktober 1740 „bevilget for ham og Broderen“. End
videre findes vedføjede Brev fra „L. de Thurah“ af 
9. September 1740:

Høyædle og Velbaarne 
Høytærede Hen* Etatz Raad!

Jeg har dend Ære, herved at insinuere desseinet til Vaa
benet, hvorved efter mine tanker er observeret alt hvad 
min Herr Etatz Raad har behaget, i Henseende til Heraldi- 
quen, at Erindre, det mittelste Hierte-Skiold, har sin Hen
seende til min Broders og min metier; neml: paa dend høyre 
Side, saasom min Broder er ældst, presenteres i blaat feid 
et Skib, som staar i bygning, og hvorpaa Spanterne er 
begyndt at Reyses; paa dens venstre Side er i et Rødt feldt, 
en Corrinthisk Sæule, som et Emblema paa Arkitektura 
Civ:, paa sit postement forestillet; begge deele presenterer 
de Ting, som har bragt os vores Allernaadigste Konges 
Naade til Veye; hvorfore vi gierne Ønskede, at Vaabenet 
derved havde sit forblivende; jeg i min particulier har dend 
Ære stedse med aid Consideration og Estime at kalde mig

Høyædle og Velbaarne 
Herr Etatz Raad

pligtskyldigste tienere 
L. de Thurah.

Kiøbenh. d: 9. Sept: 1740.

Og endelig 27. September 1740 skriver „L. de Thu
rah“ følgende Brev til Ministrene:

Høyædle og Velbaarne
Høytærede Herr Etatz Raad!

Siden mig i dag er bleven berættet, at det alleeniste de- 
penderer af min Herr Etatz Raad at Patentet bliver skreven



67

L. de Thurahs Palæ i Amaliegade.
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og underskreven, i 'det mand Kuns^bier^efter en discription 
paa Vaabenet, saa har jeg herved tienstskyldigst vildet an
mode, at Deres Velbaarenhed, behageligst vikle saaledes 
pressere dende Sag, at det til Fredag 8le Dage kunde bli
ve færdig til underskrift; jeg obligeres herudi en partieulier, 
siden Tingen for mig er maglpaaliggende; Hans Excellence 
Herr geheime Raad von Holstein har formodentlig sagt 
Deres Velbaarenhed, det jeg siden selv har sogt Leylighed 
at have dend ære at berætte Dem, at mand ønskede nav
net efter dende ortographie i Patentet indført: Thurah; jeg
er altid bereed til skyldig gientieniste, og forbliver med 
stedse Consideration

Høyædle og Velbaarne 
Herr Etatz Raad

pligtskyldigste tienere 
L. de Thurah.

Kiøbenhavn d. 27. Sept. 1740.

Som det ses af Adelspatentet er dette første ud
stedt 14. Oktober 1740, men forinden har han altsaa 
begyndt at føje det lille „h“ til Navnet, ligesom han 
endog 9. September skriver „de“, skønt dette slet 
ikke er nævnt i Diplomet, men maa være efter 
mundtlig Aftale, thi senere finder man endog i Breve 
fra Regeringen anført „de T h u ra h “. Selve Adels
diplomet af 14. Oktober 1740 lyder saaledes og op
bevares endnu i Familien:

Teksten i de Thurah’ernes 1ste Adels-Diplom.

Stempel 1740 
Hundrede Rigsdaler

VII CHRISTIAN DEN SJETTE, af Guds Naade Konge til 
Danmark og Norge, de Venders og Gothers, Hertug udi Sles
vig, Holsten, Stormarn og Dytmersken, Greve udi Oldenborg 
og Delmenhorst.

Giøre alle Vitterligt: at vi udi Allernaadigst henseende til den 
gode og tro Tieneste, som Os Elskelige D iderich  T hurah , 
Vores Commandeur-Capitain til Søs, samt Fabriqve-Mester
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ved Vores Flode, og L au ritz  T h u ra h , Vores Oberst-Lieute
nant af Fortificationen, Ingenieur-Capitaine ved det Holsteen- 
ske Fortifications-Corps, samt Vores Hof-Bygmester i Sielland, 
Falster og Lolland, Os hidindtil Allerunderdanigst beviist have 
og endnu herefter agte at giøre, til et sær Kongelig Naades 
Kiende-Tegn, have Skienket, ligesom Vi og ved dette Vort 
Aabent Brev Allernaadigst Skienke og Benaade Dennetn samt 
Deris rette Egte Livs Arvinger og Deris Afkom af Mand og 
Qvinde-Kiøn, med saadan Skiold-Hiehn og Vaaben, som efter
følger: Skioldet er deelt udi Fiire Qvarterer; I den øveste før
ste Deel, som er Blaa, viiser sig Et Røgelse-Kar af Guld af 
hvis Spitze, Røgen paa Trende steder opstiger, og af de to 
mittelste Deel ligeledes ved begge Sider udgaar; I det andet 
Qvarter, som er af Sølf, staar Trende Morian-Hoveder; satte 
i en Triangel saaledes, at de Tvende ere jevnsides, og det 
Tredie mit under de Tvende, med hvide Bind omvundne, af 
hvilke hvide Bind Tvende korte Ender udstaar, saaog Tvende 
langagtige ægte Perler til Øre-Geheng. Det første Qvarter i 
den nederste Deel, er ligesom det andet Qvarter i den øverste 
Deel, og det andet og sidste Qvarter i forskrevne, nederste 
Deel er ligesom det første Qvarter i forbemelte øverste Deel. 
Midt udi det Store Skiold er sat et lidet Hierte-Skiold, som er 
deelt i Tvende liige Deele, fra det Øverste til det Nederste; 
Paa den høyre Side staar Et Skib, som er i Bygning, og hvor- 
paa Spanterne ere begyndt at reyses af Guld i Blaat F.eldt; 
Paa den Venstre Side staar en Corinthisk Columna paa sit 
Postement, ligeledes af Guld i Rødt Feldt. Ovenpaa det Störe 
Skiold er sat en fri aaben offentlig Adelig Tournur-Hielm, 
midt for staaende, og med Fem Traller oplukt, hvoraf opstaar 
Fem Struds-Fedre i en Plumage, af hvilke de Tvende ved 
Høyre og Venstre Side ere Røde, de Tvende dernest vedstaa- 
ende er Hvide, og den midterste Blaa; Ligesom det herhos 
udi dette Vores aabet Brev med sine rette Farver afmalet 
findes.1) Saa at De, Deres rette Egte-Børn og Afkom af Mand 
og Qvinde-Kiøn maa og skulle til Evig Tiid være rette Banner, 
Tourner og Riddermessige Adels-Folk, og paa alle Stæder udi 
Kristlige og Verdslige Handlinger og Forretninger derfor agtes, 
erkiendes, holdes, æres, kaldes og skrives, og derhos nyde 
og have, alle de Benaadinger, Værdigheder, Fordeele, Friheder, 
Tituler, Ret og Rettigheder, Beneficier, Herligheder og alt an-

J) Se det farvetrykte Vaaben Side 3,



Prospekt af Kongens Nytorv med Thurahs Hus, hvor han døde 1759.
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det udi Qrist- og Verdslige Handlinger, ligesom andre Vore 
Arve-Riger og Landets rette Baarne og indfødte Tourner og 
Riddermæssige Adelsmænd nyde og have udi alle Adelige For
retninger, inden og uden Retten, aldeelis intet undtagen i no
gen maade, ved hvad Navn det nævnes kand; Men maa og 
skulle ovenskrevne Skiold, Hielm og Vaaben bruge og føre 
udi alle Ærlige, Redelige, Adelige og Ridderlige Actioner til 
alle Tiider, saaog udi alle Tilfælde og paa alle Stæder effter 
Egen Villie og velbehag, og saasom De det til Deris Ære el
ler anden Ledighed fornøden eragte kand, ligesom andre Vo
res Arve Rigers og Landes, rette Baarne og indfødde Tourner 
og Riddermæssige Adels-Folk Deris Skiold, I lielm og Vaaben 
føre og bruge u-behindret og u-forkrenket i alle maader, hvor
ved Vi og saavelsom Vore Kongelige Arve-Successorer og 
Efterkommere i Regieringen bemeldte Tvende Brødre Com- 
mandeur Capitain Diderich Thurah, og Oberst-Lieutenant Lau
ritz Thurah saavelsom alle Deris Egte Afkom af Mand og 
Qvinde-Kiøn, som forskrevet staar beskytte og handthæve 
ville, saa at De u-forkrenket skulle nyde alle de Fordeele, 
Benaadinger, Friheder, Privilegier, Digniteter, Ret og Rettighe
der, som andre vore indfødde Danske Adel med benaadede 
ere. Thi byde og befale Vi hermed alvorligen, alle og enhver, 
Vore og Vore Arve Rigers og Landes Høye og Nedrige Be- 
tiente og Undersaatter af hvad Stand og Condition de ere at 
de meerbemelte Diderich Thurah og Lauritz Thurah, saavel
som Deris Egte Livs Arvinger og Deres Egte Descendenter 
af Mand og Qvinde-Kiøn til Evig Tiid som forskrevet staar 
ansee, antage og tillade saaog ære, agte og holde for rette 
Danske Herremænd og Adels-Folk, lige med andre Danske 
Tourner og Riddermæssige . Adels-Folk. Forbydendes alle og 
enhver herimod, eftersom forskrevet staar, at hinder eller udi 
nogen maade forfang at giøre, under Vores og Vores Konge
lig Arve Successorer i Regieringen Deris Hyldest og Naade. 
Givet paa Vort Slot Friderichsborg den Fiortende Octobris, 
Aar Christi Et Tusinde Syv Hundrede og Fyrgetiuge, saa og 
Vores Kongelig Regierings Aar det Elevte.

Under Vores Kongelige Haand og Signet 
Christian R

LS
Holstein.
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Han studerede flittig de til hans Fag hørende Vi
denskaber og anvendte sine grundige Kundskaber i 
Statens Tjeneste. Blandt de Bygninger, i hvis Opfø
relse han deltog, var især Christiansborg Slot og 
Taarnet til vor Frelsers Kirke paa Christianshavn.

Han var først gift 19. Oktober 1740 med Frøken 
Anna de R o sen ø rn , født 17. Juli 1714, en Datter 
af Generalmajor Poul de Rosenørn til Mejlgaard og 
Katholm og M ette B enzon. Ved denne Tid købte 
Thurah en Ejendom i Pustervig af J. P. Dreier med 
ret stort Jordtilliggende, som nu bl. a. indtages af 
Hauserplads m. v. Denne Ejendom solgte han igen 
26. Juli 1751 til Stiftamtmand Holger Scheel til Bir- 
kelse. Her havde han oplevet mange Familiesorger, 
idet baade hans Kone og 4 smaa Børn døde fra ham. 
Men efter den første Kones Død 23. Januar 1748 
giftede han sig anden Gang 16. Januar 1750 med I. 
H. Rantzaus Enke, Ch ri stiane M arie Kj æ rsk jo ld , 
født 28. Juli 1714, 25. Marts 1760, og fik med hen
de Herresædet B ørglum  K lo s te r; hun var en Dat
ter af Justitsraad F red e rik  K jæ r, der 1735 blev 
adlet med Navnet Kjærskjold, og Inger Pop. Umid
delbart efter dette Giftermaal rejste Thurah til sit 
nye Hjem paa Børglum, men boede dog kun her til 
Oktober 1754, da han som Generalbygmester skulde 
have Bopæl i Nærheden af København. Men før 
sin Rejse fra Jylland havde han antaget sin Broder
datter, Jacobe Marie, „som sit eget Barn“, men da 
hans Hustru ikke var god mod den unge Pige, maatte 
Thurah for at faa Husfred skrive til den unge Bro
derdatters Moder i Skjærbæk, at „hun skulde skri
ve til hans Kone, at hun ikke kunde undvære Dat
teren længere“. Dette lille Træk siger mere end mange 
Ord om, at Himlen ikke altid var klar.

Imidlertid havde Thurah paa Børglum Kloster fo-



74

retaget flere store Byggeforetagender, der i høj Grad 
forskønnede Gaarden, satte bl. a. den store Ridder
sal smukt i Stand og smykkede den med Portræter af 
de oldenborgske Konger. Ogsaa den uanselige Klo
sterkirke forskønnede Thurah bl. a. ved Anskaffelse 
af Orgel og det meste af det øvrige Inventar og 
frem for alt det herlige og kostbare Epitafium, som 
han har ladet opsætte over det Gravkammer, hvor 
hans Svigerforældre laa, og hvor han vel ogsaa har 
tænkt sig, at han og hans Hustru skulde finde deres 
sidste Hvilested. Epitafiet er af forskelligt farvet 
Marmor i Barokstil, med T h u rah e rn es  og R ant- 
z au e rn es  Vaabenskjolde; endvidere forskellige Ud
tog af Vaabnerne, som Røgelsekarret, den joniske 
Søjle m. v., men mærkeligt nok er selve Marmor
tavlen, hvor Indskriften skulde staa endnu aldeles 
blank. Forklaringen ligger vel i at ingen af Ægtefol
kene kom til at hvile i Børglum ligesaa lidt som 
nogen anden Thurah.

Thurah havde 1743 af Dronningen faaet overladt 
paa Livstid til Sommerbolig en Gaard under Hørs
holm i Bloustrød Sogn, som hedder Sandholm , 
som han b e sk r iv e r  som „anselig, dejlig og lystig“, 
men da den var ved hans Tilbagekomst fra Jylland i 
1754 bortforpagtet, købte han H oltegaard  i Søllerød 
Sogn for 5500 Rdl. af Hofmaler Johan Jørgen Las
sen. Denne dejlige Gaard ombyggede han fuldstæn
dig og anlagde en stor herlig Have; i Hovedbygnin
gen var en herskabelig Beboelse, som staar'endnu. 
Endvidere havde Thurah sit eget Hus i Amaliegade 
lige Syd for Frederiks Hospital, og Grunden gik 
helt ud til Bredgade, der hvor nu Ansgarkirken lig
ger. Dette Hus staar endnu ret uforandret, som Thu
rah lod det opføre, men han har næppe boet her, 
mien derimod paa Kongens Nytorv, hvor han boede
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og hvor han døde 6. September 1759 af Galdefeber 
og blev begravet 13. September „i den fædrene Be
gravelse i den brede Gang“ i Trinitatis Kirke, hvor 
flere af hans Børn, hans Moder og andre Paarørende 
ligger begravet. Skiftet begyndte 6. September, ved 
hvilket Enken og Datteren var tilstede. De mange 
store Ejendomme blev nu solgt kort efter, ja Børg
lum Kloster var allerede solgt 1757 til Oberst Jens 
de Poulsen, og allerede et halvt Aar efter døde En
ken, 25. Marts 1760, og blev begravet i Garnisons 
Kirken i „den gewølbte Begravelse“.

Generalbygmesteren var kun 53 Aar, da han døde, 
men han var naaet mærkeligt vidt i det forholdsvis 
korte Liv af 40 Aar, som var gaaet, siden han som 
13aarig fattig Dreng i 1719 paa Kongens Foran
ledning kom til København. I den Tid arbejdede 
han sig frem til Generalmajor, Generalbygmester, 
stor Godsejer, en bekendt Skribent i Literaturen og 
Leder af Opførelsen af mange herlige Bygnings-Min
desmærker samt endelig for sig og sin Slægt opta
get i Adelsstanden. Blandt de mange herlige Bygge
foretagender, som Thurah stod for, bør nævnes Palæet 
i Roskilde, Hirschholm, Eremitagen, Stiftsbygningen 
paa Vallø, Udsmykningen af Christiansborg, Sorø 
Akademi, Frue Kirkes Spir, Frelsers Kirkes Snegle
spir med Frelserskikkelsen øverst oppe, der sikkert 
er enestaaende .i hele Verden. Endvidere Fredens
borg, Harboeske Kloster foruden en Mængde mindre 
Arbejder, og foruden alle sine egne Ejendomme.1)

L. de Thurah er i dansk Bygningskunst en af de 
store Skikkelser, en eminent Begavelse, og hvis Dyg-

0 Iøvrigt henvises til det store og smukke Værk „Architek
ten L auritz  T h u ra h “ af Frederik Weilbach og udgivet af 
Selskabet til Udgivelse af danske Mindesmærke paa H. Kop
pels Forlag.
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Thurahs Epitafium i Børglum Klosterkirke.
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tighed, Flid og maaske kan tilføjes Ærgerrighed, før
te ham frem til den førende Stilling, som han med 
Rette indtog i sin Tids Bygningskunst.

Han havde i sit første Ægteskab med Anna de 
Rosenørn 5 Børn:

1. Christiane Sophie Magdalene de Thurah, født 
1741, døde ung.

2. Poul Rosenørn de Thurah, født 1743, begravet 26. 
April 1746.

3. Laurids de Thurah, født 1744, begravet 26. April 
1746.

4. Laurids Vilhelm de Thurah, født 1747, døde ung.
5. Mette Benzon de Thurah, født 5. juni 1745, 

døde 6. Januar 1807; blev 23. September 1762 
gift med Poul C aspersen  K ruse, Komman
dør i Søetaten, født i Marts 1731 og døde 4. 
November 1809, 80 Aar gi., efterladende sig 3 
Børn.
a) Anna Sophie Frederikke Kruse, født 5. Januar 1764; 

død 12. September 1792.
c) L aurids K ruse, født 16. September 1778. Han døde 

19. Februar 1840 i Paris som Professor (se Oehlen- 
schlægers Erindringer. I. 127—28, H. C. Andersens „Mit 
Livs Eventyr“, S. 116 og Dansk Kon vers Lex. V. Sq. 
1826-27).

b) S tephan  D iderik K ruse, født 10. December 1765, 
han faldt i Slaget mod de allierede i Kampen om 
Glückstadt som Chef for den stationerede Styrke, 
27. December 1813 som Ridder af Dbg. og Kaptejn 
i Søetaten. Han var gift med Bodil Kirstine Schaltz 
døbt i Holmens Kirke 7. Marts 1764, døde 8. Maj 
1828, hun var en Datter af Ferdinand Ole Nielsen 
og Hustru Ane Margrethe Carlsdatter. De efterlod 
sig 2 Børn.
1. F rederik  Poul Ludvig K ruse, født 11. Juni 1793, 

der avancerede til Officer og blev i Norge efter Ad
skillelsen. Han boede paa Mosebøe i Øvre Tele-
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Januar 1863.

2. M arie S o p h ie  K ruse , født 6. Maj 1805, død 8.
December 1838. Gift 2. September 1824 med Over- 
førster i det slesviske, Kammerjunker C arl Adolph 
W a lte rs d o rp h ,1) født 8. September 1800, død 15. 
Maj 1868, de boede i „Grosbrebel“ i Anglen og de
res Børn er døbt i Sønder-Brarup, nemlig:
a. M arie Christine Vilh. v. Waltersdorph, født 25. 

August 1825, død 30. Marts 1898.
b. Otto Conrad Sigismund W., født 22. April 1827, 

død 25. Juli 1850 ved Isted som Officer i Oprørs- 
annen.

c. C aro lin e  Amalie, født 22. April 1829.
d. B e r th a  Elisa Maria Josephine, født 26. April 

1830, død 8. September 1872 i Christiansfeldt, gift 
22. Maj 1860 i Tyrstrup med Proprietair C h r. 
P o s  s e i t ,  Sønderskov, født 9. Februar 1828 i 
Frørup, død 30. April 1905 i Christiansfeldt. 1 B. 
Marie Posselt, gift med Postmester Spætinann i 
Krempe. Der var 1 Søn og 2 Døtre.

e. Emm a Rosa Leopoldine Olava, født 9. September 
1836, død 15. Oktober 1903 i Hamborg. Gift 26. 
Juni 1866 i Darum med Proprietair Th e o d o r  Au
g u s t  L u n d iu s  til Hellesgave ved Ribe, født 8. 
December 1832, død 18. Marts 1908 i Altona, u. B.

Albert Thura,
Søn af Biskop Laurids Thura og Hustru Helene 
Cathrine de With, født i København 6. Oktober, 
døbt 9. Oktober 1700 i Holmens Kirke, Faddere var 
„Hs. Exellence, General, Admiral Gyldenløve, B i
skop Dr. Henrik Bornemand, Etatsraad Wilh. Mule, 
Eqvipagemester Hans Gyntilbergs Kæreste Barbara, 
Mag. Albert Withs Jomfru Kirstine Fuiren“. Han 
blev sat i Ribe Latinskole og dimitteredes af Rek-

0 Skal stamme fra „Nederlausitz“, men erholdt 20. Februar 
1840 Anerkendelse som dansk Adel.
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tor Johan Scrich 1718 til Universitetet.1) Han var 
først i Huset hos sin Onkel, Magister, Hofprædikant, 
Konfessionarius Christ. Lemvig. Efter at have taget 
den philosophiske Examen 13. Marts 1719, blev han 
den 21. s. M. Alumnus paa Borchs Collegium, hvor 
han den 8. Juni tog Baccalaureusgraden. Derpaa un
derkastede han sig den theologiske Examen den 16. 
Marts 1722 med Karakteren Laudabilis. Da hans 
Fader forgæves havde søgt at faa ham ansat ved 
Ribe Latinskole, hvilket Rektor Falster modsatte sig, 
og Biskoppen af Venskab for denne gav efter, blev 
han udnævnt ved Kolding Latinskole den 31. De
cember 1723 og indsat den 1. Marts 1724 ved en 
Tale af Biskoppen. Derpaa tog han Magistergraden 
den 1. Juni 1726 og blev samme Aar kaldet til Sog
nepræst for Leirskov og Jorderup Menigheder i Ribe 
Stift og dertil ordineret den 12. April 1727 af sin 
Fader og indsat Skærtorsdag den 19. s. M. af Provst, 
Magister Peder Bering.

Den 10. September 1726 ægtede han, i Kolding, 
Jomfru Jacobe  M arie H ansen, en Datter af Amts
forvalter og Ridefoged paa Møen Hans Pedersen2) 
og Hustru Margrethe Jacobsdatter. Hans Præstegaard 
med Indbo og en god Bogsamling opbrændte ved

0 Faderen lod alle 3 Sønner indskrive, 28. November 1716, 
til de Friisers Legater og blev rekommanderet af Professor 
Wandal, men om de nogen Sinde fik det, vides ikke.

2) Amtsforvalter Hans Pedersen fik Bestalling som Ridefoged 
16. Marts 1697, og 2 Dage senere har han underskrevet Eden 
i København. Han blev tillige baade Tolder og Postmester paa 
Møen. Hans første Hustru, Margrethe Jacobsdatter (var Datter 
af Jacob Jørgensen og Hustru Ellen), fødte ham 7 Børn: Chri
stiane Dorthea, Christen, Jacobe Marie, Christen, Peder, Chri
sten, Else, men 16. April 1709 blev hun begravet i Stege Kirke. 
Han giftede sig snart efter med Anne Cathrine og fik 12. Sep
tember 1710 en Datter, Mette, og senere 3 andre Børn, men
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en Ildebrand 19. Juli 1728, foraarsaget ved en Karls 
Uforsigtighed, der ved et Skud efter en Due antændte 
Straataget. Han maatte, medens Præstegaarden blev 
opbygget, bo i Vraa Skole. Hans Hustru, som blev 
Moder til 4 Sønner og 1 Datter, døde 29. November 
1732. Som Faddere ved de 5 Børns Daab, nævner 
Thurah flere Slægtninge, saaledes 16. Juli 1727, for
uden hans Moder og Fader tillige „Provsten i Kol
ding, Mag. Lauritz Leeh, der var f. i Odense 1664 
og Søn af Købmand Chr. Lauritzen Leeh, død 1676 
61 Aar gi., og Gunhild Fochsdatter With, en Søster 
til Thuras Morfader“. Samtidig nævner han Rektor 
Jacob Ørsted i Kolding, som var Broder til „min 
Fætter Mons. Søren Ørsted, Kantor og øverste Kol
lega i Kolding Skole“, som var Faddere for Thuras 
Børn 26. Oktober 1729. Naar Thura da kalder ham 
for Fætter, kan det kun være paa den Konto, at 
Ørsteds Broder, Præsten Chr. Ørsted i Slagelse, var 
gift med Barbara Albertine With, en Sønnedatter af 
Provst With ved Trinitatis Kirke. Endvidere næv
nes ved Daaben 1727 „Mile. Rachlow, min Kones 
Søster.“ Dette er Christiane Dorthea Hansen, født 
1700 i Stege, og gift med Tolder Rachlow1) i Kol
ding. Sluttelig nævnes „min egen Søster, Christiane
1720, 6. Marts, blev Hans Pedersen begravet i Stege, 58 Aar 
gammel. Enken, som overtog Toldertjenesten og giftede sig 
med den ny Ridefoged, Peter Ratken, som døde 1726, 42 Aar 
gi., og hun døde 1727, 33 Aar gi. En Broder til Peder Ratken 
var Degn i Borre. En af Hans Pedersens Børn, Christen, døde 
13'4 Aar gi., og den anden 1 ■, Aar gi., medens den tredie blev 
kgl. Kvartermester i kejserlig Tjeneste, og var Fadder i Lejr
skov 10. Oktober 1737 til Albert Thuras Barn. En fjerde Søn, 
vel Peder, døde i Larvigen i Norge og blev begravet i Stege 
11. December 1719, og Datteren, Christiane Dorthee, blev gift 
med Tolder Raclev i Kolding.

1 Andreas Rachlow var Tolder i Kolding fra 1723 til 1756.
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Thura“. Hun døde ugift i Støvringgaards Kloster 
1775. Ved Oaaben 3. September 1728 nævnes bl. a. 
„Raadmand Leeh“, der er en Broder af Provsten, 
og den 26. Oktober 1729 nævnes ,Jomfru Else Han
sen“, der aabenaart er Konens Søster, f. i Stege 1707. 
I 1730, 22. November, er „Jomfru Gunder Ebbesdat
ter“ Fadder, hun er en Datter af ovennævnte Raad
mand Leeh.

Halvandet Aar efter den første Kones Død, 18. Juni 
1734, ægtede Thura Frøken C a th arin a  M argrethe 
A nchersen , en Datter af Biskop Mathias An- 
chersen og Maria Elisabeth Johansdatter Mechen 
(Faderen, Dr. Joh. Joachim Mechen, Prins Georgs 
Hofprædikant i London, Moder Chr. Margrethe 
Dørge). Hun blev Moder til 4 Døtre. Ved disse 
Børns Daab nævnes ogsaa en Del Slægtninge, bl. a. 
1736, 1. Juli, „min Kones Faster, Provstinde Borch 
i Frederitz“, „Bispen i Ribe“, „min Kones Søster, 
Jomfru Theodora Anchersen“. 1737, 11. Oktober, 
nævnes „min sal. Kones Bror, Mons. Christen Han
sen, kgi. Kvartermester i kejserlig Tjeneste“. Han 
var født i Stege 1706. Endvidere „Niels Randulph 
With, min Fætter Alumnus in suprema clesse scholæ 
Cold“.

Lejrskov Præstegaards Brand 1728 var et meget 
alvorligt Slag for den unge Præst, som derved mi
stede sin store, værdifulde Bogsamling og Materiale 
til sin frodige, litterære Produktion. Denne havde 
Thura allerede paabegyndt 1719, og han udviklede 
sig meget hurtig til at blive en af Landets mest be
tydende Personal- og Litteraturhistorikere, der har 
stor Betydning endnu til denne Dag. Endvidere hav
de han fra Faderen arvet poetiske Anlæg, der gav 
sig fyldige Udslag, og enkelte, som f. Eks. Majvisen: 
„Kom b lan k es te  S o l“ , endnu i vor Tid synges i
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Koldingegnen. De mange dybsindige og lærde Vær
ker, som Thura har efterladt sig, hvoraf flere er paa 
Latin, vidner om hans store Lærdom. Hans egentlige 
Livsgerning var jo som Præst, og skønt han kun 
fik Lov til at, virke i 14 Aar som saadan, har vi dog 
Indtryk af, at ogsaa denne Gerning lykkedes for ham 
paa tilfredsstillsnde ?4aade. Som en Slags Prøve paa 
hans gejstlige Virksomhed kan maaske tjene en af 
Thura i 1738 udgivet Prædiken, som blev holdt i 
Lejrskov og Jordrup Kirker 3 Søndage i Fasten 1735. 
Desværre paadrog denne betydelige Mand sig en 
Brystsygdom i Vinteren straks efter Nytaar 1740, 
der efter 6 Ugers Sygdom endte hans arbejdsomme 
Liv 10. Marts 1740. Denne tidlige Død giver maaske 
ogsaa en Forklaring paa, at Albert Thura og hans 
Børn ikke blev medindbefattet i det et halvt Aar 
senere, hans 2 yngre Brødre og deres Børn, for
undte Adelskab, og saa blev det dog Albert Thuras 
Efterkommere, der kom til at føre den adelige Li
nie frem til vore Dage. Sammen med Præstegaarden 
brændte tillige Kirkens hellige Kar, der smeltede 
sammen i en Sølvklump. Af dette Sølv, som Thura 
samlede op paa Brandtomten, lod han gøre en Æske, 
der endnu findes i Kirken og benyttes som Disk, 
og hvorpaa Thura har forfattet et langt Vers om 
Æskens Historie, og som. bærer Aarstallet 1728. Al
le Familiens Klæder og Indbo brændte sammen med 
3 Storkeunger i Reden, medens de gamle Storke 
flagrede i Skyerne over den brændende Præstegaard. 
Selv de „store Kampesten, hvorpaa Huset stod, sprang 
i tusinde Stykker“, og hans „4 Hunde, Bindehunden 
„Philax“ og de løse Hunde „Fidelle“, „Funch“ og 
„Palle“, der alle brændte“. Det har ikke været mig 
muligt at finde noget Billede af denne betydelige 
Thura, som efter dansk Atlas S. 963 skal ligge be-
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gravet i Lejrskov Kirke m idt paa K irkegulvet. 
Enken døde 1785 i Skjærbæk.

I sine 2 Ægteskaber havde Albert Thura ialt 9
Børn, nemlig med Jacobe M arie H ansen:
1. L aurids A lbertsen  T hura , født 1. Juli, døbt 16. 

Juli 1727 i Lejerskov.
2. Hans A lbertsen  T h u ra , født 1. September, døbt

3. September 1728 i Lejerskov.
3. C h ris tia n  H en rik  de T hurah , født 22. Oktober, 

døbt 26. Oktober 1729 i Lejrskov.
4. W ilhelm  T h u ra , født 14. November, døbt 22. 

November 1730, døde som lille i Lejrskov.
5. H elene  C a th rin e  T h u ra , født 21. April, døbt 

samme Dag og døde 23. April 1732 i Lejrskov, 
og med C a th rin e  M argrethe A n ch ersen , hav
de han:

6. M arie E lisabeth  Thura, født 22. Marts, døbt 31. 
Marts 1735 i Lejrskov og rejste med Moderen til 
Skærbæk og kom vistnok efter sin Konfirmation i 
Huset hos Birkedommer N ie ls Lundby, hvor hun 
var i flere Aar, og blev der behandlet som Fami
liens egne Børn, hvorfor hun i sit Testamente be
tænkte Lundbys Børn særdeles rigeligt. Senere 
var hun en Tid i Huset hos Provst Dorschæus i 
Ballerup, og kom derfra til sin Onkel Diderik de 
Thurah, hvor hun var til han og Konen var død, 
hvorefter hun lejede en Lejlighed paa Vandkun
sten i Nr. 260, hvor hun døde ugift 22. Juli 1805 
og efterlod sig ret betydelige Midler, som hun 
testamenterede til Slægt og Venner.

7. H elene C a th arin e  T hura, født 25. Maj, døbt 
l.Jun i 1736 i Lejrskov, død 23. Juli 1803 i Chri
stiansfeld, hvor hun henlevede sine sidste Aar og 
hvor hun i Søsterhuset har efterladt sig en Lev
nedsbeskrivelse, som jeg vil gengive her, da den
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i flere Henseender er af Interesse, og navnlig faar 
man derigennem en Førstehaands Underretning, 
hvilket alvorligt rigt og sandt kristent Liv hun 
levede indenfor Søstermenigheden. Det originale 
Brev er paa Tysk, men vi gengiver det i Over
sættelse:

Vor salige Søster HELENA CATH. THURA har efterladt 
sig følgende Beretning om sit Levnedsløb.

Fra mit Jordeliv vilde jeg gerne til min høje Herres Pris 
i Særdeleshed fortælle om, hvad han har gjort for min Sjæl.

Jeg er født den 25. Maj 1736 i Lejrskov ved Kolding, hvor 
min Fader var Præst. I mit 4de Aar døde min Fader og 
efterlod sig fire smaa Børn, hvoraf det ældste var fem, og 
det yngste et halvt Aar gammel. Disse faderløse Børn for
søgte min kære Moder med Alvor at opdrage i Kristendom, 
og saa vidt hun kunde, bevare fra slet Selskab. Jeg var et 
roligt Barn og søgte at anvende min Tid til Læsning og 
Sang, hvorunder jeg ofte følte mig mægtig omgivet af Guds 
Naade, og skønt jeg ikke den Gang ret begreb det, saa har 
jeg senere vidst, at den trofaste Frelser har fulgt mig fra
min Barndom............. I mit 6. Aar rejste min kære Moder
med os tre Børn til Skærbæk til sin Søster, der var gift 
med Pastor Fog der. Opholdet i dette Hjem var saavel for 
mig som for min kære Moder og Søskende til sand Velsig
nelse. Ordet om Forsoningen ved Jesu Blod, som Pastor 
Fog forkyndte med Kraft og Varme, fandt Vej til mit føl
somme Hjerte Jeg gik omkring i Stilhed og bad med mange 
Taarer Frelseren om at gøre mig til et rigtigt Guds Barn, 
og den fortrøstningsfulde Følelse, jeg opnaaede derigennem, 
gav mig Mod til at tro, at han vilde antage sig mig stak
kels Barn. Da jeg engang i Skolen i min Katekismus læste 
Beretningen om Jesu Lidelse og blodige Sved, og at han 
for vore Synders Skyld udbrød: min Sjæl er bedrøvet til 
Døden, blev jeg saa heftig greben, at jeg senere altid be
holdt et blivende Indtryk deraf. Og siden den Tid har hans 
Sved paa Oliebjerget og hans Lidelse i Getsemane været 
mig inderlig dyrebar. Jeg har ofte barnlig bedt til Frelseren: 
Lad din Sved og dit Blod ogsaa regne over mig arme.

Der var den Gang en lille Skare vakte Sjæle i Skærbæk, 
men da jeg troede, at jeg var for ringe og maatte være
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ganske anderledes, om jeg skulde slutte mig til dem, saa 
gik jeg stille omkring for mig selv, indtil jeg endelig ved 
mine Søstres Spørgsmaal blev fortrolig imod dem og kunde 
udtale mig om, hvad der rørte sig i mit Hjerte.

I mit 16. Aar blev jeg konfirmeret af Pastor Fog, som jeg 
elskede og skattede som en Fader. Hans gentagne Samtaler, 
saa vel som den skønne Forberedelse, han gav mig til den 
hellige Altergang, blev mig til stor Velsignelse. Min hele 
Hu stod til at tilhøre Jesus nu og altid. Men jeg følte godt, 
at det Løfte, jeg skulde aflægge ved min Konfirmation, kunde 
jeg ikke holde ved egen Kraft, hvorfor jeg under mange 
Taarer bad om Frelserens Bistand og Naade. Hvorledes jeg 
var til Mode, da jeg gav Pastor Fog min Haand og Frel
seren mit Hjerte, lader sig bedre føle end beskrive. Det 
var en velsignet Stund for mit stakkels Hjerte, da jeg følte 
at Frelseren var min, og jeg hans. Pastor Fogs Bøn, hvori 
han overgav mig til min Sjæls trofaste Hyrde, var hjerte
rørende og tjente mig til Bestyrkelse i min Tro paa, at Han 
fremtidig vilde holde mig fast og aldrig lade min Sjæl slippe 
af sine trofaste Hænder. Straks derefter nød jeg den hellige 
Nadver.

Da nu Opholdet i min Onkels Hus var til Ende, og jeg 
skulde rejse til en Præst i Jylland, saa skildtes jeg fra min 
kære Onkel med den Formaning: at jeg maatte blive bevaret 
i denne Verden. Jeg drog da, beskæmmet og taknemlig for 
al den Naade, Kærlighed og Venskab, jeg havde oplevet i 
det Hjem, til mit Bestemmelsessted. Her havde jeg det ud
vortes set meget godt, men Livet i Gud fattedes i dette 
Hjem, og da jeg ikke med Børnene vilde gaa med til alt, 
spottede man mig. Endelig bekvemmede jeg mig dertil. Men 
den trofaste Frelser, som vogtede paa min Sjæl, lod mig 
snart erkende min elendige Tilstand, og jeg græd saa længe 
om Forladelse for mine Synder, indtil jeg blev bønhørt og 
atter kunde sige Farvel til Verden. Havde ikke min kære 
Frelser haft til Hensigt at bevare min Sjæl, havde han for 
længst unddraget mig sin Naade.

1 Aaret 1762 havde jeg en særlig Naadens Tid. Jeg kom 
til at se min Elendighed og Grundfordærvethed paa en saa- 
dan Maade, at jeg kom i største Fortræd. Jeg havde den 
Gang intet Menneske, som jeg kunde klage min Nød for, 
og tog derfor atter min Tilflugt til min Sjæls Ven. Da blev 
det ved hans Aand mig klart, at min egen Godhed var slet
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intet, hvorpaa jeg lagde mig for Jesu Fødder og græd om 
Naade. Den 10. Oktober dette Aar blev den salige Dag, da 
min Forsoner vandt mit Hjerte og skænkede mig nyt Liv. 
Verset: „Han, han har udløst det, som fører Død med sig, 
Ham er det, der vasker mig ren, gør det snehvidt, som er 
rødt; i Ham kan jeg glæde mig, vær ved godt Mod, frygt 
ingen Dom, som ellers en Synder gør det“, kunde jeg helt 
anvende paa mig. Og min Syndebyrde blev paa en Gang 
frataget mig. Syndens og Kærlighedens Taarer var det Tak
fer, som jeg bragte min Forløser for denne Naade.

Jeg gik nu en Tid lang glad og salig min Gang og tro
ede, at det altid vilde gaa saaledes. Da jeg imidlertid ikke 
fandt det saaledes, eftersom jeg ikke kunde indse, at jeg 
alle Dage som en Synderinde maatte leve af Naade, saa 
blev jeg bange, og jeg troede mig skuffet og narret gennem 
min Erfaring. Ogsaa her hjalp atter den trofaste Frelser mig 
til Rette, og nu kunde jeg med fuld Følelse af min Elendig
hed som Synderinde holde mig til ham, og jeg maa bekende: 
hos Ham har mit Hjerte altid sikkert fundet Trøst, Hjælp og 
Raad.

1763 kom jeg til Hvidding til Pastor Ewald, hvor jeg blev 
i 12 Aar. Uforglemmeligt blev mig ogsaa mit Ophold her: 
thi ikke alene i det ydre havde jeg dether meget godt, men 
mit Hjerte fandt ogsaa Næring i Guds Ord, som Pastor Ewald 
forkyndte med Hjertevarme. Ogsaa blev mine hyppige Besøg 
i Christiansfeldt mig til sand Nytte. Da jeg den 13. Nov. 1784 
var der til Kirkegang, forekom det mig, at Frelseren vilde 
føre mig til Menigheden. Hvorunder dette Skriftsted gjorde 
særligt Indtryk paa mig: Herrens Ord er Sandhed, og hvad 
han siger, det sker. Jeg var ved alle Møder ubeskrivelig 
vel til Mode. Jeg kunde ganske barnligt overgive mig til 
Frelserens Villie og følte mig meget lykkelig ved stadig at 
gaa ved hans Haand.

I 1785 døde min kære Moder, efter at jeg i hendes ti sidste 
Leveaar havde levet glad og fornøjet sammen med hende 
i Skærbæk. Den 20. Juli 1787 fik min Søster og jeg Tilladelse 
til at komme til Ebersdorf, hvor jeg tilbragte min Tid ret 
behageligt. Det var mig en stærk Tilskyndelse til Tilbedelse, 
at det skulde blive min naadige Lod at høre til Menigheden. 
Den 26. Decbr. s. A. blev jeg optaget i Menigheden, og den 
20. Marts 1788, Skærtorsdag, nød jeg sammen med Menig
heden den hellige Nadver.



87

Her ender hendes Betninger.
I Aaret 1793 kom hun med sin Søster hertil at bo. Hun 

søgte nu saaledes at anvende sin Tid, at hun altid mere og 
mere kunde pryde sig med Kristi Blod og Retfærdighed. 
Hendes mod Frelseren trofaste Hjerte og hendes barnlig 
glade Sind var alle dem, der kendte hende, til Opbyggelse, 
skønt man ofte kunde høre hende klage over, at hun stod 
langt tilbage i Kærlighed og Trofasthed mod Frelseren. I 
Særdeleshed i det sidste Aar, da hendes Svaghed tiltog, 
og der viste sig Tegn til, at Stikflaad kunde foraarsage en 
snarlig Død, talte hun herom og udtrykte sig saaledes: Det 
er min egentlige Smerte, det er det, som bedrøver mig: at 
jeg ikke kan elske højere. Dog det ved du, min Piner! Saa
ledes, som jeg er, er jeg din, som du er min. — Hun troede, 
at Frelseren havde endnu meget at hjælpe hende med, og 
at hun endnu var langt fra at være befriet for, hvad der 
kunde mishage ham; derfor ønskede hun, om det maatte 
være den højestes Villie, atter a't blive rask. Men den tro
faste Frelser, der vel vidste, at hans Værk med hende nu 
var fuldendt, befriede den kære syge herfor. Tidlig den 17. 
d. M. overfaldt der hende en hidsig Feber, efter at hun Af
tenen i Forvejen havde været i Salen ved den hellige Nad
ver, hvilket saaledes blev hendes sidste Besøg. De to før
ste Dage var hun kun lidt ved Bevidsthed, men den tredie 
gav os Haab om, at hun vilde rejse sig af denne Sygdom. 
Men et svært Tilbagefald, som snart efter indtraadte, be
røvede os igen dette Haab og foraarsagede hende mange 
Smerter og megen Uro, — og dette kunde trods alle Lægens 
Midler og trolige Anstrængelser ikke hæves. Hun bar alle 
Smerter med Taalmodighed og Gudhengivenhed og vedblev 
dermed til det sidste, da Døden ganske uventet paafulgte 
en Stikflaad den 23. d. M. — Juli — Klokken halv to tidlig. 
Under Lovprisning af Frelseren og hans Skarer standsede 
hendes Aandedrag blidt og saligt. Hun blev 67 Aar og 2 
Maanader gammel.

Nu forundes dig den Lykke 
Frelseren at se, som

, Du har elsket, og den søde Nærhed 
Du følte her, da du nærmede dig ham;
Nyd ham nu, og sval din Sjæl.
Lovsyng ham, som i dette jordeliv 
Stedse har været saa trofast mod dig,

Aldrig forladt dig.
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8. Jacobe  M arie T hura , født 5. Oktober, døbt 11. 
Oktober 1737 i Lejrskov. Efter at Moderens Naa- 
densaar var udløbet, flyttede denne med de 3 
mindste Børn til Skærbæk og boede hos Svoge
ren Pastor Fog, der konfirmerede Jacobe Marie, 
da hun var 16 Aar, hverefter hun skulde rejse til 
Onkelen, Hofbygmester L. de Thurah, i Aalborg 
(eller Børglum) som hans eget Barn, men efter 
ca. 2 Aars Forløb, tog hun tilbage til Moderen 
igen indtil 1776, da hun blev Lærerinde hos Evalds 
Søster i Hvidding, hvor hun var i 11 Aar. Efter 
Moderens og Onkel Anchersens Død i 1785, ar
vede hun ligesom hendes Søskende en ret bety
delig Kapital, saaledes at hun ligesom Søsteren 
kunde se sine Ønskers Maal opfyldte om Opta
gelse i Søstermenigheden i Christiansfeldt og rej
ste i Aaret 1787 til Ebersdorf i Thüringen. Her 
var Søstrene i 6 Aar, og kom 22. Maj 1793 til 
Christiansfeld, hvor hun var, til hun døde 10. Juli 
1798. Hun efterlod sig en indgaaende Levneds
skildring, ligesom Søsteren, der opbevares i Sø
sterhuset i Christiansfeld.

9. B arbara  M argrethe T h u ra , født 26. September 
1739 i Lejrskov. Faderen døde, da hun var Vs Aar 
gi., og da hun var l 1» Aar, flyttede Moderen med 
hende og 2 andre Børn til Svogeren Pastor Fog i 
Skærbæk. I 1758 kom hun i Huset hos Pastor 
Evald i Vorbasse indtil 6. Juli 1763, da hun æg
tede P e te r  Jo h an  Vi e th , der først var Feldpræst 
1758 og 1762 Adjunkt i Kapelin, hvor han blev 
Sognepræst kort efter til sin Død 23. Februar 1775. 
Hun blev Moder til 5 Børn, 2 Sønner og 3 Døtre, 
som hun overlevede, de 4 var døde før Faderen 
og en Søn (født 1766), som først var i Christians
feld Pensions-Drenge-Anstalt. 1 1779 rejste Dren-
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gen til Tyskland, for at fortsætte sine Studier i 
Pædagogeet i Nisky, men „faa Aar efter“ døde 
denne, hendes sidste Barn. Hun tog Aaret efter fra 
Kapelin til Christiansfeld, hvor hun kom til 5. 
Juni 1776 og flyttede 25. August 1780, med 6 an
dre Søstre, ind i det da nyoprettede Enkernes 
Hus. Kortjener-Embedetblev lagt paa Barbara Mar
grethe Vieth født Thura, og 1783 blev hun med 
de andre Søstre antaget til Acoluthiet. Ved hendes 
Død 19. Februar 1815 siges: „Vor kære, nu hen
sovede Søster har i over 34 Aar, med sand Tro
skab og Nidkærhed, tjent vort Hus og Kor.“ Hun 
var helt blind i det sidste halve Aar af sit Liv. 
Hun har efterladt sig en, i visse Retninger meget 
indgaaende Levnedsskildring, der opbevares i Sø
sterhusets Arkiv, men mærkeligt nok nævner hun 
ikke Navnene paa nogen af sine 5 Børn.

Laurids Albertsen Thura,
Søn af Magister, Sognepræst Albert Thura og Hustru 
Jakobe Marie Hansen, blev født i Leirskov og døbt 
af Biskop Thura den 16. Juli 1727. Efter at have 
fuldendt sine Skolestudier dimitteredes han til Uni
versitetet fra Kolding 1746 og blev Alumnus paa 
Borchs Kollegium, cand. theol. 1749 med laud og 
13. September 1754 residerende Kapellan til Dron
ninglund Menighed i Aalborg Stift og 3. August 1759 
Sognepræst til Hvidbjærg og Lyngs i samme Stift. 
Han var 3 Gange gift; først med Jomfru Karen 
Fogh C lem en tin  (en Datter af Sognepræst Jørgen 
Fogh Pedersen Clementin til Kjettrup og Gjøttrup, 
og Magdalene Cathrine Danielsdatter Friedenreich), 
født 24. Juli 1742 og døde 28. April 1767, 25 Aar gi. 
Anden Gang gift 14. Marts 1769 med Jomfru C h ar
lo tte  C atharina  B røchner (en Datter af Sognepræst

6
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og Jubellærer Peder Hansen Brøchner i Karby, Hvid
bjerg og Redsted og Anna Lauritsdatter Lassen), født
10. August 1744, død 14. April 1771, 262/s Aar gi. 
Thura giftede sig nu 3. Gang, 11. December 1772, 
med jomfru D orothea M aria O le sd a tte r  W ester- 
gaard (en Datter af Provst Ole Westergaard i Selde- 
Aa og Gundel Marie Stjernholm af Kjeldgaard), der 
døde i Nykøbing paa Mors 1787 (Vorm Lex. 2. April 
90 og 3. April 95). Han døde allerede d. 20. Maj 
1781 kun 54 Aar gi., og Dagen efter foretoges Skifte 
mellem Enken og de 5 Børn af de 2 foregaaende 
Ægteskaber. I 3. Ægteskab var kun en Datter, og 
hun døde som ganske ung.

Med K aren Fogh C lem entin  havde Thura føl
gende Børn:
1.Jø rg en  Thura, døbt 25. Februar 1763 i Hvidbjerg. 

Han kom som ganske ung ind i Militærstanden, 
vistnok allerede i 1775, og vel nok ved Onklernes 
Hjælp. Var Underofficer ved forskellige Regimen
ter i Danmark og avancerede til Fændrik a la 
suite i det Bergenhus-Natt. Inf.-Regiment 10. Juli 
1789, men da Avancementet gik saa langsomt, an
søgte han om Afsked, hvilket han fik 26. Oktober 
1792 som Sekondtløjtnant. Han blev viet i Bergens 
Domkirke 1. December 1793 med K irstine  von 
E rpecom , døbt i 1759 i Bergens Nykirke (Dat
ter af Styrmand Jan v. Erpecom og Berte Malene 
Andersdatter (død i Bergen 6. Februar 1802). von 
Erpecom hører til en fra Amsterdam udvandret 
hollandsk Familie).

Løjtnant Jørgen v. Thura fik døbt en Søn i Ber
gens Domkirke 17. December 1794 (f. 9. Decem
ber) med Navnet A lb e rtu s  L au ren tiu s . Mulig 
fik han flere Børn, derpaa kunde flere Udtalelser 
i hans mange Ansøgninger tyde, men de var vist
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alle døde før han kom til Stege som Tolder 7.
April 1798. Ved Folketællingen nævnes ingen
Børn, og der er heller ingen begravet i Stege i 
de 6 a 7 Aar, han var der. Han døde i Stege 1804. 
I Rigsarkivet ligger en Mængde Ansøgninger fra 
ham, i Aarene 1795—98, om Ansættelse, i hvilke 
han slaar paa en Mængde Traade for at vinde Øren
lyd, bl. a. siger han 5. April 1797, at han „er kom
men af kjøn Stand“, og at „der paa Majestætens 
Kunstkammer findes et af Rav forfærdiget Skib“, 
som hans Farbroder har forfærdiget og slutter med 
„mine umyndige Børns Sukke til Gud o m .. .“. 
Ved Hjælp af Konens Midler, søgte han i 4 Aar 
(vel fra 1792 til 96) at sætte sig i Næringsvej, 
men mistede alt ved en ulykkelig Ildebrand, vist
nok i Bergen. Jørgen Thura maa have sat særlig 
Pris paa Norge alligevel; thi 10. September 1799 
søger han om Forflyttelse til Norge eller Flensborg, 
og hans Chef, Kammerraad Køyes, rekommande
rer ham med at skrive „ .. .hans Aarvaagenhed og 
Flid i Tjenesten, som forenes med en god Opfør
sel, gør det mig til en Pligt paa det kraftigste at 
anbefale ham i det høje Collegium til Forfrem
melse“. I Stamlisten siges, at han var af „luth. Tro 
og 66” høj“. 1796 30. Juli boede han i Springgade 
No. 11 i København.

2. A lb e r tT h u r a ,  døbt2. April 1764, død 12 Uger gi.
3. C a th r in e  J a c o b e  T h u r a ,  døbt 25. April 1765 

i Hvidbjerg, hun blev gift 23. September 1785 med 
Kordegn i Nykøbing paa Mors, A n d re a s  W in 
d ing  T rap , født 14. April 1750, død 24. Juni 1792, 
(Søn af Degn Niels Jensen Trap1) i Hvidbjerg,
J) Han skal have haft 23 Børn i sine 3 Ægteskaber og bl. a. 

en Datter, Mette Marie Trap, der blev gift med Sognepræst 
C. C. H. Gjerløff i Aardestrup.
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født 11. April 1720, død 11. Oktober 1798, og Ma
ren Pedersdatter, død 1754). Han blev efter Fa
derens Afsked Degn i Hvidbjerg fra 1791.

Andreas W. Trap og Cathrine Jacobe Thura havde føl
gende Børn:
a. Lauritz Trap, døbt i Nykjøbing 12. Juli 1786. Han rejste 

i 1801 til Norge til Farbroderen, Sorenskriver L. B. Trap 
i Egernsund, blev senere Fuldmægtig hos Amtmanden, 
rejste 1806 til København og tog dansk juridisk Eks
amen. Efter 1814 var han Sagfører i Kristianssand og 
Fuldmægtig hos Stiftamtmanden, døde som Raadstue- 
skriver i Bergen 1839. Han var gift med G jertrud  
G arm ann A strup  (født i Hammer ved Bergen 1781, 
den 25. Maj, Datter af Proprietær H. Chr. Astrup).
De havde 5 Døtre, af hvilke de 3 blev gift, nemlig:
1. Henriette Trap, f. 3. Juli 1812, f  9. Oktbr. 1883, g. m. 

Skibsmægler J. J. B. Meyer.
2. Laura Cathrine Trap, f. 14. Marts 1814, + 17. Marts 

1889, g. m. Mølleejer Johan Hagelsteen
3. Wilhelmine Dorthea Trap, f. 29. August 1816, f  9. 

Oktober 1851, g. m. Stiftsprovst P. A. Jensen.
4. Hanne Andrea Trap, f. 12. August 1820, f  7. Novem

ber 1896.
5. Jensine Clementine Torst Trap, f. 1824, f  1841.

b. Johanne Marie Trap, døbt i Nykøbing 30. Januar 1789, 
da var bl. a. en Cort Trap Fadder.

c. Niels Christian Mathias Trap, døbt 6. September 1791
1 Hvidbjerg.

Skiftet efter Degn Andreas W. Trap har jeg ikke fun
det, men i Skiftet efter Faderen, Degn Niels Trap, 13. 
Oktober 1798 (han døde 11. Oktober) nævnes som Nr.
2 „Anders Trapp, forhen Sognedegn i Hvidbjerg og 
Lyngs, men nu død og efterladt sig en Søn, Lauritz 
Thura Trapp, omtrent 12 Aar gammel“. Efter dette ser 
det ud til, at de to yngre Børn er død forud.

Efter Degn Traps Død giftede Cathrine Jacobe 
Thura sig igen med Ungkarl C arl G eorg  Betz- 
mann 30. Marts 1800 i St. Hans Hospitals Kirke 
ved Ladegaarden. Der siges, at de var „tilrejsende“. 
Forlovere var Student Schwartz paa Nørregade Nr.
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56 og Skipper C. Christiansen ved Nørrevold Nr. 
224. I den militære Stamliste siges, at Korporal 
Cart Georg Betzmann') er født i Norge, 20 Aar 
gi.? (1798) og har tjent i l8« Aar. 31. Maj 1799 
avancerede han til Fændrik ved Dronningens Liv- 
Regiment. Han deltog i Krigen mod Englænderne 
i Slaget ved Køge 18082), men boede fra 1801 i 
Brunemarken Matr. Nr. 19 i Alsted Sogn ved Ring
sted som Fæster under Sorø Akademi og Jord
bruger og benævnes undertiden for „Skomager“. 
1813, 23. Oktober, „har han godvillig afsagt Fæstet“ 
i Brunemarken, der da overtoges af Søren Larsen. 
Arealet var ca. 5 Tdr. Land. Cathrine Jacobe Thura 
og Carl Georg Betzmann fik en Datter

M arie E lisabeth  T h u ra  B etzm ann, døbt 
1806 i Alsted, men hun døde allerede l*/s Aar 
gi. 1807. Flere Børn synes de ikke at have haft. 
Derimod fik de „10. Februar 1808 et Barn fra 
det kgl. Opfostringshus’ Stiftelse i København, 
udsat hos Skomager Carl Betzmann paa Brune- 
marken, jordet ved Navn Wilhelmine Caroline, 
gl. “u Aar“. Dette har de vel antaget for at bøde 
paa Savnet af deres eget Barn. Hun skal være 
død opimod Aarhundredets Midte et Sted paa 
Sjælland, men næppe i Slagelse, som D. Trap 
mener i Personalh. Tidsskrift 1900.

4. A lbert T hura , født 15. April, døbt 20. April 1766 
i Hvidbjerg. Han kom 25. Juli 1780 i Aalborg 
Latinskole, saa det har vel været Faderens Mening,

0 (Vistnok Søn af Major Gabriel Bætzmann, + i Bergen 7.
September 1807, og Anna Margrethe Bolt, f. i Bergen 22. Au
gust 1749, f  1. August 1807) Carl Georg Bætzmann var sikkert 
Broder til Kaptajn Chr. Ulrik Bætzmann, f. i Indviken i Norge 
14. Maj 1771, og Ernst Gabriel Bætzmann, f. i Holmedal i Norge 
27. Marts 1768, der Komp. Chef 1792 og fik Afsked 1799.

2) Se Personalhist. Tidssk. 1900.
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åt han skulde være Præst, men han var der kun 
i 3 Aar, og ved hans Afgang 24. April 1784 gav 
Rektor ham en pæn Anbefaling. Han gav sig nu 
til Handlen og nedsatte sig i 1791 som Urtekræm
mer i Studiestrædet, hvor han ejede en Ejendom

Urtekræmmer Albert Thura.

paa Hjørnet af Larsbjørnstræde, som brændte til
ligemed hele Varelageret under den store Ildebrand 
1795, der fuldstændig ruinerede ham, der nu stod 
med en Gæld paa 6500 Rdl., der var fordelt paa 
20 Kreditorer, der dog alle gaar ind paa at mod
tage Thuras Tilbud om at vilde betale dem 24 
pCt., fordi de ved, at „han er en stræbsom og re-
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delig Mand“. Albert Thura arvede efter Diderik T. 
Familiens Agatsignet.

Albert Thura blev 20. Oktober 1791 viet i Tri
nitatis Kirke til E leonora  E lisabe th  G iese , født
2. Marts 1771, død 9. Maj 1758, en Datter al Urte
kræmmer Johan Christian Giese i Vognmagergade.

Marie Elisabeth Warming, født Thura.

Albert Thura og Eleonora Elisabeth Gieses Børn:
a. K aren C lem en tin e  T h u ra , døbt 15. Novem

ber 1792, døde 3 Aar gi.
b. Jo h an  C h ris tian  T h u ra , døbt 16. December 

1795. Hans Arv efter Faderen blev sat i Over
formynderiet, hvorfra han fik den udbetalt, da 
han var 25 Aar, men døde kort efter uden at



96

efterlade sig Børn og havde ikke været gift, hvor
for Søsteren arvede ham.

c. M arie E lisabe th  T hura , født 24. August, døbt
29. August 1797, død 6. Juni 1888. Hun blev 15. 
Marts 1826 viet i Asminderup til Hørkræmmer 
S ophus W arm ing, født 27. April 1798, død
15. November 1843, (Søn af Concumptions-For- 
valter Chr. Abel W. og Lovise Schwarz.)

Løjtnant, Concumptions-Forvalter, senere Ju- 
stitsraad C h r . A bel W arm in g  i Sorø (død
30. Maj 1827, 80 Aar) og Hustru L o v ise  
S ch w arz  er viede i Garnisons Kirke 31. Au
gust 1781, og der er ogsaa deres første Barn 
døbt (født 1. September 1781) med Navnet 
H ans F re d e rik 1), død 1833 som Concumptions- 
Forvalter i Sorø. Alle de øvrige er født i Sorø 
saaledes:

F ran tz  G o tf r e d , 1. Februar 1788, J e a n n s  
L o v ise , 24. August 1784, C e c i l ie  S o p h ie ,
16. Maj 1786, M ich ae l T h o m a s , 6. August 
1788, F r e d e r ik  L o w is , 29. Oktober 1790, 
C h r is t ia n  A b e l, 13. Februar 1792, C arl 
U lr ik , 14. Oktober 1794, død 1822 og S o 
ph u s W arm in g , 7. April 1798. Denne sid
ste, der i Resten af sit Liv levede paa Hjør
net af Vestervold og Vestergade, hvor han 
overtog Hørkræmmer Smidts Forretning, hvor 
han vistnok lærte Handlen, og hvor han i alle 
Tilfælde lærte sin tilkommende Hustru at kende. 
Med hende, det sidste Skud paa de borgerlige

>) I sit 1. Ægteskab med Mariane Christine Moussin, død 
22. November 1827, havde han 5 Børn nemlig: Chr. Rue Hon- 
ningdahl W., Niels Peder Moussin W., Louise Hanne Stine W. 
Cecilie Jannette Sophie W. og Mariane Warming. Hans 2. 
Hustru var Rosine Elisabeth v. Tilliseh, men ingen Børn.



97

Thuraers Stamme, havde han følgende Børn: 
1. Chr. Carl Abel W., født 13. September 1827, 

død 17. Juli 1901, Urtekræmmer i Køben
havn, gift med Marie Møller, født 14. Sep
tember 1826, død 11. November 1921. De 
havde 2 Sønner, 1. Sophus W., Konsul i

Horkræmmer S. Warming.

Japan. 2. Carl W., Forretningsfører i Magasin 
du Nord. 3. En Datter Caroline W., bor i 
København.

2.Jens Peter W., født 13. Juli 1829, død 22. 
April 1891, Hørkræmmer i Faderens For
retning. Gift med Oline Hering, født 22. 
September 1834, død 10. Januar 1895. Deres
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Børn, 1) Valdemar W. i Norge. 2) Thorvald 
W., Grosserer i København. 3) Sophus W., 
som havde Bedstefaderens Forretning til sin 
Død. 4) Petra W., gift med Carl Madsen i 
Frederiksværk.

3. Emma Nathalie W., født 31. Juli 1831, død 
18. August 1911, gift med P. C. Hjarup, 
Grosserer i København, født 15. April 1830, 
død 9. Maj 1898. De havde en Søn, M. S. 
Hjarup, født 19. Maj 1866, død 29. Marts 
1919, ugift kort før han opgav den Forret
ning, hans Bedstefader havde grundlagt. En 
Marie Hjarup lever endnu i København.

4. Thorvald Emil W., født 5. Januar 1834, død
27. Juli 1880, Galanterihandler, gift m. Ma
thilde Jeppesen.

5. Sophus Valdemar W., født 7. December 
1835, død 9. September 1880, Galanteri
handler, ugift.

d. K aren C le m e n tin T h u ra , født 24. Marts, døbt 
7. Maj 1799, død 12 Uger gi.
Efter Albert Thuras Død ægtede Eleonora Eli

sabeth Giese, 24. Juni 1803, Urtekræmmer J o h a n  
M artin  Bøg v ad 1), der havde været ansat i A. 
Thuras Forretning og styrede denne efter hans Død 
for Enken, men det gik mindre godt, de flyttede 
fra Sted til Sted, og 5. April 1814 indgiver Bøg
vad Begæring om, at Skifteretten vil tage Boet 
under Behandling, men kort efter begærede Eleonora 
Elisabeth Bøgvad under 21. Juni 1814 Seperations- 
Bevilling „om at leve adskildte fra hinanden i Hen
seende til Bord og Seng paa Grund af Gemytter-
*) Det er maaske den M atth ias, som blev døbt i Nicolaj 

Kirke 1. December 1747 som Søn af Skomager Hans Bøgvad 
og Anne Marie Johanesdatter.
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nes Uoverensstemmelse“. Boet sluttede 29. Juli. Der 
var ingen Børn, og Mad. Eleonora Elisabeth Thura, 
som hun nu kaldte sig, tog straks ud til Asmin- 
derup Præstegaard ved Holbæk hos den gi. Pastor 
Joh. H. T sch ern in g  (Broder til Oberst Eiler

En ukendt Thura!

Peter T., Inspektør paa Frederiksværk og bekendt 
Leder af Spioneringsvæsenet og Fader til den be
kendte Politiker Anton F. T.), Søn af Kræmmer 
og Capt. Andreas T. og Gunild Marie Widero, 
hvis Hustru, Anna Marie Mørch, var i Slægt med 
Thuras Enke. Efter Fru Tschernings Død 14 No
vember 1814, styrede hun Præstens Hus indtil 1. 
Oktober 1817, da Pastor Tscherning ægtede Thu-
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ras Enke. Oberst E. P. Tscherning paa Frederiks
værk og Urtekræmmer J. Giese fra København 
var Faddere. Pastor Tscherning døde 5. Maj 1828 
79 Aar gi. og Enken 1858, 9. Maj, kun efterladen
de sig den ene Datter, M arie E lisab e th  Thura, 
der døde 6. Juni 1888 som den sidstlevende af 
de borgerligfødte Thuraer, medens Broderen ved 
sin Død var den sidste paa Sværdsiden af denne 
Gren af Slægten. Ved Marie Elisabeth Warmings, 
født Thura, Død fandt Datteren i hendes Gem
mer det vedføjede Billede af en ung Mand, som 
man er lidt i Vilderede med, hvem det kan være. 
Navnet paa den paagældende har vist nok staaet 
paa Bagsiden af Billedet, men dette er nu saa ud
visket, at det ikke kan tydes. Læseligt er kun: 
„Tegnet af Poul Ipsen 1788“. Denne Poul Ip- 
sen var en paa den Tid (f. 27. August 1746 paa 
Halling Øland) bekendt og meget anset Portræt
maler. Hans Billeder udmærker sig ved kunstne
risk Præg og god Lighed, de fleste Billeder er 
signerede fra 1781 til 1800. Han boede i Regne- 
gade i København. Omkring 1788, da dette Billede 
er malet, er antagelig Albert Thura og Eleonora 
Elisabeth Giese blevet forlovede (viet 20. Oktober 
1791) og derfor ret naturligt, om Albert Thura da 
har ladet dette Biilede udføre af sig selv og for
æret sin elskede, der til Gengæld har bevaret det 
i Trofasthed mod sin første Kærlighed uagtet si
ne trende Ægteskaber. Skønt jeg ikke kan bevise 
Billedet, saa er det min faste Tro, at det er et 
Ungdomsportræt af Albert Thura, og en Sammen
ligning af det ca. 12 Aar senere malede Billede 
af Albert Thura vil bestyrke Troen derpaa. Men 
dersom nogen kan fremskaffe en bedre Viden om
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dette Billede, der opbevares hos Forfatteren, er
Slægten særdeles taknemmelig derfor.
5 .M agdalene C a th rin e  T hura, døbt 19. April 

1767. Hendes Fødsel kostede Moderen Livet
28. April, og ved Faderens Død var hun kun 
14 Aar. Omkring 1790 og Aarene derefter op
holdt hun sig i Slagelse, men i Slutningen af 
Halvfemserne er hun Kammerjomfru paa Hver- 
ringe. Hun er Fadder i Viby Kirke 7. Juli 1799 
tillige med Godsforvalter paa Hverringe, G um 
me B ra n d t Larsen, og med ham blev hun 
gift i Viby 19. Maj 1803, efter at hans Brødre, 
Købm. Hans Larsen og Hr. Niels Larsen^ begge 
af Kerteminde, 28. April som Forlovere skriftlig 
havde kaveret for de unge. Denne Gumme 
Larsen var født 1. Juli 1768 og døde 21. Decem
ber 1822, var Søn af Handelsmand, Bedemand i 
Svendborg, Lauritz Andersen og Birthe Cathrine 
Larsen1). Han nævnes som Fuldmægtig paa 
Amtsstuen i Odense 1794, 19.Juni, og 1798, 21. 
juni, optræder han første Gang som Godsfor
valter paa Hverringe Gods. Han synes at være 
afgaaet i 1803, da han blev Købmand i Kerte
minde, men døde allerede 54 Aar gi. uden an
dre Arvinger end Enken. De har dog haft mindst 
eet Barn nemlig:
B irg itte  C ath rin e  Larsen, der blev hjemme- 

døbt 25. Oktober 1804 og fremstillet i Viby Kirke 
21. December, men Barnet døde 1. Januar og be
gravet 6. Januar 1818, da det var 13 Aar gi., og 
Magdalene Cathrine Larsen, født Thura, der til

*) Foruden de ovennævnte 3 Brødre nævnes i Skiftet efter 
Faderen 1777 Anders 1766, Vibeke Elisabeth 1762, Anne Ca
thrine 1771 og Gjerlrud 1773. Enken Birthe Cathrine blev be
gravet 22. Juni 1794.
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sidst havde Bopæl hos Skomager Dragsted i Kerte
minde, døde 5. Marts, begravet 11. Marts 1850, 84 
Aar gi., og Læge Harder gav Attest for, at hun 
var død af Alderdom. I Skiftet 6. Juni 1850 er
klærede Mandens Brodersøn, L. Larsen, at „det 
var ham ubekjendt, hvem den Afdødes Arvinger 
vare, men at han antog, at det vilde være ufor
nødent at anstille Undersøgelser om disse, da Boet 
næppe vilde tilstrække til de priviligerede For
dringers Dækning.“ Man ser a'.tsaa heraf, at hen
des Slægt gennem de mange Aar var blevet borte 
for det gamle Menneske.
Lauritz Albertsen Thura og Charlotte Catharina 
Brøchers Børn:
6. K aren C lem en tine  T hura, døbt 14. Juli 1770 

i Hvidbjerg. Hun har rimeligvis været i Huset 
hos en af sine Slægtninge i København, hvor 
hun blev viet i Frue Kirke 16. September 1791 
til Prokurator og Landvæsenskommissionær Jen s  
T orst paa Vestergade, men hun døde i Barsel
seng 1793 uden at efterlade sig levende Arvinger, 
og Torst giftede sig kort efter med Anna Doro
thea Kierulff, og efterlod 2 Sønner ved sin sidste 
Kone ved sin Død 21. April 1800 og Skiftet efter 
ham sluttede først over 25 Aar efter for dets 
Vidtløftigheds Skyld.

7. M aren (Ø rsn is) T hura, f. 6. April 1771, f  12. 
Februar 1772.

8. F red e rik k e  T hura, f. 7. April 1771, J* som 
lille. Disse 2 smaa Piger kostede Moderen Livet, 
ligesom den første Hustru ogsaa døde i Barsel
seng, medens den 3. eneste Barn døde spæd.
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Hans Thura,
Søn af Magister, Sognepræst Alberth Thura og Hu
stru Jakobe Marie Hansen, blev født i Lejrskov den 
1. og døbt den 3. September 1728. Han blev sat til 
Studeringerne og dimitteredes 1748 til Universitetet, 
blev Alumnus paa Borchs Kollegium, cand. theol. 
1752 med haud., blev 29. November 1765 kaldet til 
Sognepræst for Helligsø og Gjettrup, og ægtede 1766 
Jomfru Anna D o ro th e a  A sc a n iu s  (en Datter af 
Sognepræst Oluf Holger Saxesen Ascanius af Bød- 
dum og Dorothea Kirstine Opitius), som døde 1782, 
medens Thura allerede var død 29. Januar 1776, 47*4 
Aar gi., og kaldes da „vores ærværdige Fader“.

Sognepræst H ans T h u ra  og Hustru, A nna Do
ro th e a  A sc a n iu s , fik en Søn 25. Sept. 1767, der 7. 
10 s. A. blev døbt i Helligsø Kirke og fik Navnet 
A lb ert; Fadderne var „Madd. Ascanius fra Boddum, 
Jomfru Aggerholm fra Helligkildegaard, Hr. Oluf 
Ascanius, Hr. Sebastian Peter Opitius, begge af Bod
dum Præstegaard, og Hr. L. Thura, Præst i Hvid
bjerg.“ Dette Barns Fader døde 29. Jan. 1776 og Mo
deren 1782, da Sønnen var 15 Aar gi.; men allerede 
kort efter Faderens Død kom Barnet i Huset hos 
Farbroderen, Commandør Chr. H. de Thurah i 
København, og Arven efter Forældrene — mellem 
300 og 400 Rdl. — blev indsat i Overformynderiet, 
hvor de stod til 6. Aug. 1786, da de blev udtaget af 
Værgen, Kommandør de Thurah, boende i Kokke
gade 138, og Albert Thura opholdt sig da i Køben
havn.

Foruden en god Skoleundervisning sammen med 
sine egne 3 Sønner og den anden Broders Sønner 
har denne gode Farbroder sørget for at faa den unge 
Albert Thura anbragt ved Husarkorpset. Det viser
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sig nemlig, at Albert Thura 18, Oktbr. 1783 lod sig 
hverve ved 1. Husar Korps (paa Sjælland), 2. Eska
dron som Nr. 68 „paa Avantage“. Han afgik 27. Nov. 
1785, da han „efter Forlangende blev dimitteret“. At 
„tjene paa Avantage“ betød at være Officersaspirant 
med Korporalsstilling som Mellemled til at avancere 
til Kornet (Sekondtløjtnant). Hvorfor han „forlangte“ 
at afgaa fra Militærvæsenet, ved jeg ikke, ligesaa 
lidt som jeg ved, hvor han blev af i Aarene umid
delbart derefter; men det sker nogle Aar senere, at 
nogle Slægtninge dør uden Børn og vil derfor te
stamentere deres Formue til fjernere Slægtninge, 
blandt hvilke Albert Thura ogsaa optræder. I de 
paagældende Skifter siges det gentagne Gange, at 
„han giver sig af med at undervise Ungdommen paa 
Fyen“! Et andet Sted siges det kun, at „han er Sko
leholder paa Fyn“. Men det viser sig, at Exekutorerne 
ikke kan finde ham, saaledes siges der et Sted, at 
„da Skoleholder Albert Thura ifølge kgl. Resolution 
af 19. Juni 1804 var at anse for død“, gik Arven ind 
i Boet igen. Og i 1798 maa Amtsforvalter Lützen i 
Ringkøbing lade en Arv, som var tilfaldet Albert 
Thura efter Præsten Ole Ascanius’s Enke, Dorthea 
Kirstine Opitius, gaa ind til „Fondet ad ufus publicos“, 
det vil sige Kapitaler, som Arvingerne ikke havde 
meldt sig til. Til samme Fond gik ogsaa Albert Thu- 
ras Arv fra Diderik de Thurah og hans Kone, som 
faldt 1796. I dette Skifte gav Student Mylius en 
Gang Møde for Madam Thura, „der er fattig og har 
flere Børn“, og der ligger et Brev til Skifteforvalte
ren fra Mylius (skrevet fra Fyn paa Rejse til Tysk
land), hvori han beder om, at Kammerjunker Ceder- 
feld de Simonsen paa Erholm maa møde i Skifteret
ten for Madam Thura. Men denne ses ikke at have 
givet Møde i nogen af de over 20 Møder, som holdtes
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i dette Bo. Men Brevet fortæller altsaa, at Mad. 
Thura havde Forbindelse med Mylius, hvis Fader 
var Herredsfoged og Vicelandsdommer i Odense. 
Der faldt saaledes ret ofte Arv til Albert Thura, 
men det var stadig ikke muligt hverken for Familien 
eller det offentlige at finde ham. Endelig i 1803 dør 
den sidste af 2 Frøkener Thura i Christiansfeldt 
Søsterhus, som ogsaa i deres Testamente af 1796 
havde tiltænkt Albert Thura en lille Kapital, men 
Manden eller hans Arvinger kan stadig ikke opspør- 
ges. Endelig forlanger Kommandør Chr. H. de Thu- 
rah, at Øvrigheden skal gøre et alvorligt Forsøg paa 
at faa oplyst, hvor Albert Thura er bleven af, og 
dette har til Følge, at Herredsfogden i Tyrstrup Her
red, der har Søstrene Thura’s Bo til Behandling, ud
steder offentlig Proklama der bl. a. foruden i Køben
havnerblade ogsaa findes indrykket i Hempels og 
Iversens Aviser i Odense for 18. September 1804 
og lyder saaledes:

„Afgangne Hans Thuras, forhenværende Sognepræst i Hel- 
ligsoe i Jylland, efterladte Søn, Albrecht Hansen Thura, som 
er født 1766, og om hvis Opholdssted man i 10 Aar har været 
uvidende, men nu erfaret, at han skal være ved Døden afgan
gen i Fyen og efterladt sig et Barn, der skal opholde sig ved 
hans efterlevende Enkes Forældre, er her under Jurisdiktionen 
tilfalden en Arv af 200 Rdl. Da man nu ej har været istand til 
at opspørge hans Enke i Kjøbenhavn eller hendes Forældre i 
Egnen ved Nyborg, hvis Navne er ubekjendt, saa indkaldes 
samme inden 6 Uger fra Dato hertil at melde sig med de for
nødne Beviser.

Haderslef, udi Tyrstrup Herredsfogden, 15.9. 1804.
Langereuter, Herredsfoged.“

Men forinden var den overfor nævnte „Kgl. Re
solution“ af 19. Juni 1804 udstedt paa Gottorp Slot 
gennem det tyske Kancelli og lyder i Oversættelse 
saaledes:
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„I Anledning af Dit Spørgsmaal af 31. f. M. angaaende Ar
ven efter de i Christiansfeldt afdøde Søskende, Helene Catha
rina og Jacobe Maria Thura, og de til deres Brodersøn, Albert 
Hansen Thura, eller hans Arvinger testamenterede 200 Rdl., 
giver vi Dig herved tilkende og bestemmer, at ovennævnte Al
bert Hansen Thura bliver at anse for død, men vil vi dog, at 
der efter det Barn, som han efter Sigende har haft, og som 
maaske endnu lever, bliver at anstille yderligere Eftersøgning 
af Dig, hvorom der bliver at gøre Indberetning hertil.

Da Familien har vidst, at han har været Husar og efter sin 
Afsked har været Lærer, saa maatte det gennem samme ogsaa 
kunne oplyses, ved hvilket Korps han har tjent og derefter 
gjennem dette, om han under Tjenestetiden giftede sig, med 
hvem og om han fik Livsarvinger. Dernæst bør der gjennem 
de fynske Adresse-Cirkulærer eller Tidender med Anførsel af, 
hvad der maatte være oplyst og ellers paa samme Maade, 
som sket er i Københavns Adresse-Kontors Efterretninger, ud
stedes Bekendtgørelse om Barnet og Moderen.

For at de nævnte 200 Rdlr. Legatpenge imidlertid ikke skal 
henstaa ganske ufrugtbringende, bliver de at overdrage til Di
akoniet i Christiansfeldt til 4 Procent aarlig Rente paa sæd
vanlig Maade.

Hvorefter Du Dig have at rette.
Kruck. v. Stemann. H. C. Otto.“

Og endvidere blev der 7. December 1804 fra Got- 
torp udstedt en ny kgl. Resolution gennem det tyske 
Kancelli, der ligeledes i Oversættelse lyder saaledes:

„Da der — ifølge den af Dig den 26. f. M. fremskaffede 
yderligere Beretning med Bilag — i Anledning af, at der til de 
200 Rdl., der af de i Christiansfeldt afdøde Søskende Thura er 
testamenteret deres Brodersøn Albrecht Hansen Thura, som 
allerede i Aaret 1795 skal være afgaaet ved Døden, efter ud
stedte Proclama hverken har meldt sig den opgivne Enke eller 
Børn, saa bliver de i Testamentet fra 1796 i Nr. 2 udsatte 200 
Rdl. at udbetale Forstanderinden for Søster-Huset i Christians
feldt som Arvtager til Resten af Efterladenskaberne, dog med 
Forbehold af Ret for den afdødes Arvinger, om nogen senere 
skulde melde sig. Forøvrigt overlades det den som afdødes 
Kreditor anmeldte Ascanius paa Eskiær at varetage sine In-



107

teresser mod alle og enhver, uden at man dog her kommer 
ind paa disse.

Hvorefter Du Dig have at rette.
Kruck. v. Stemann. H. C. Otto."

Endelig som Resultat af alle sine Anstrengelser 
skriver Herredsfoged Langereuter 31. August 1805 
følgende til et andet Bo, som er under Skiftebehand
ling i København, og hvori Albert Thura ogsaa var 
Arving, ligeledes i Oversættelse:

„Da Søskendene Helene Catharina og Jacobe Maria Thura 
i Christiansfeldt var afgaaet ved Døden, foreviste Forstander 
Gøepp sammesteds mig forrige Aar de nævnte Søskendes Te
stamente af 24. Oktober 1796, efter hvilket Albrecht Hansen 
Thura, deres Stedbroder, afdøde Præst i Helligsøe i Jylland, 
Hans Thuras eneste Søn eller dennes Arvinger, skulde arve 
2C0 Rdlr. Da man intet vidste om hans Opholdssted, bad den 
nævnte Forstander mig om at udstede offentlig Proklama.

Dette blev ogsaa udstedt den 14. Oktober f. A., og derefter 
sendte Hr. Kammerjunker Cederfeld de Simonsen fra Erholm 
paa Fyen mig et Vidneforhør, hvoraf det oplystes, at en vis 
Albrecht Hansen Thura allerede i 1795 var død i den nævnte 
Egn og skulde have efterladt sig en Hustru, som opholdt sig i 
København, samt et Barn, der skulde opholde sig hos Moderens 
Forældre i Omegnen af Nyborg. Men hverken Konens eller 
hendes Forældres Navne eller de sidstes Opholdssted fremgik 
af Forhøret. Opgivelsen af Nyborg foranledigede mig til at 
skrive til Kammerherre og Amtmand Schumacher1) i Svendborg.

J) Under 15. November 1805 foreligger ganske rigtigt et Brev 
fra Amtmand Schumacher til Byfoged Bæk i Nyborg, hvori han 
beder denne om at undersøge, om der endnu lever „et Barn 
efter Albrecht Hansen Thura, der skal være afgaaet ved Dø
den" i eller i Nærheden af Nyborg, hvor det skal opdrages 
hos Konens Forældre. Naar Byfogden ikke fandt Barnet i Pile- 
vaadhuset kan han være undskyldt, da den gi. Peder Madsen 
var død og Datteren, Karen, gift med Rasmus Jørgensen fra 
Kerteminde, som da beboede Pilevaadhuset, medens Peder Chri
stian Thura sandsynligvis alt for længe siden var sat i Tje
neste hos en eller anden Bonde, maaske i Biskopstaarup i 
Skjellerup Sogn, hvor han har faaet god Mad og derfor be
gyndt at vokse igen.
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Men af hans Svar fremgik kun, at man der ikke vidste noget 
om disse Personer, og paa en af mig i Adresse-Kontorets Efter
retninger i Kjøbenhavn indrykket Notifikation og Opfordring 
fulgte intet Svar. Paa min Indberetning og Forespørgsel hos 
Overretten paa Gottorp indkom de (omskrevne) Kgl. Resolu
tioner.

At ovenstaaende er Sandhed og i Overensstemmelse med 
Akterne, hvoraf de fleste i Original henligger i Slesvig, bekræf
tes herved paa Forlangende officielt under Herredets Segl . .  .

G. D. Langreuter.“

Af ovenstaaende lægger man særlig Mærke til Ce- 
derfeld de Simonsens Meddelelser til Herredsfogden; 
muligen har Thura været Skoleholder paa et af hans 
Godser, der jo laa udenfor Rytterdistriktet og dettes 
Skoler. Stamhusbesidderen har antagelig for egen 
Regning søgt at faa stablet noget Skolevæsen paa 
Benene og kan da maaske have brugt Albert Thura.

Hvorledes dette nu forholder sig, ved jeg ikke; 
men i Rørup Kirkebog findes følgende anført: „1795, 
17. Juni, døde Albert Hansen Thura i Aalsboe 30 
Aar gl.“ Der tales ikke om, hvad han var, lige saa 
lidt som der findes noget Skifte efter ham hverken 
i Erholms Gods, Wedellsborg Birk, Vends Herreds, 
Amtets eller i den gejstlige Skifteprotokol. Antagelig 
er Enken straks rejst til København, hvorfra hun 
maaske er kommen, og har saa afsat Barnet hos For
ældrene ved Nyborg.

Morsomt nok fandt jeg, efter at have gennemgaaet 
en stor Mængde Folketællingslister fra alle Sognene 
i Vinding Herred og Nyborg By endelig i Avnslev 
Sogn, i Pilevaadshuset et Navn, jeg noterede mig 
som det eneste, der gav lidt Haab om en Mulighed. 
I Huset var følgende Personer:

„Peder Madsen, 83 Aar gi., Enkemand, faar Al
misse, Karen Pedersdatter, 30 Aar, hans Datter, ugift,
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vanfør, P ed er C h ris tian  A lbertsen , 8 Aar, et 
Plejebarn fra København.“

Jeg .studsede ved dette sidste Navn, da det var 
det eneste „Albertsen“, jeg stødte paa, og dette i 
Forbindelse med Alderen og Vedtegningen om Pleje
barn fra København maatte give Haab; der manglede 
kun, at der efter Albertsen havde staaet T hura, saa 
var der ingen Tvivl. Det var derfor nødvendigt at 
finde andre Beviser, og dem fandt jeg i Lægds-Rul- 
len for Avnslev Sogn 1800.

Paa den Tid, her er Tale om, skulde alle Dren
gebørn fra 1 Aars Alderen indføres i Rullen; men 
først i Aaret 1800 findes under Nr. 243 „P eder 
C h ris tian , Søn af A lb e rt T hura, født i Køben
havn, 6 Aar gammel, opholder sig i Pilevaadi) (i Anm.) 
opdaget 1799, Alderen kan ikke bevises efter Notats 
Svar 99“. Samme Notits findes igen om ham 1803, 
1806 og 1809; og i 1812 bemærkes yderlig: „tjenlig 
til Trænkusk, forvoxen“; samme Notits findes ogsaa 
i 1815. I Aaret 1818 er han overført til Rullen for 
Skellerup Sogn, og der siges: at Peder Chr. ophol
der sig paa B iskopstaarup ; men i en Bemærkning 
er tilføjet, at han „er bortgaaet fra Lægdet og skal 
opholde sig i F e rr its le v  Sogn i Odense Amt, af- 
gaaet 1818. — Er overdraget Amtet at undersøge 
ved Forhør 2. September (Nr. 26.)“. Ved Sessionen 
for 1820 siges han at opholde sig i H e rre s te d  Sogn, 
bør tage F. S. 42 Lægd. Til Kysttjeneste, forvoxen.

Den ovennævnte P ed e r M adsen boede i Pilevaad- 
huset 1787 og ligeledes, da han døde 18. Oktober 
1804 i sit 87. Aar, og der tilføjes, at han var født i 
Avnslev, hvilket ogsaa bemærkes om Konen K aren

’) Pilevaadhuset ligger mellem Juelsbjerg og Hjulby i Avn
slev Sogn, men lige paa Grænsen ind til Nyborg Landsogn 
Hjulby.



i io

N ie l s d a t t e r ,  da hun døde 23. Marts 1799, 78 Aar 
gi. Der er imidlertid ingen af deres Børn fødte i 
Avnslev Sogn; derimod finder jeg, at de har faaet 
3 Børn døbte i Nyborg Kirke, fordi de var fødte i 
Hjulby, nemlig: 1762, 24. Januar, døbt G ie r tru d  Pe- 
d e r s d a t te r ;  1765, 10. Marts, H an s  P e d e rs e n  og 
1769, 13. September, døbt K aren  P e d e rs d a t te r ,  
Giertrud er konfirmeret i Nyborg Kirke 1778, me
dens Karen Pedersdatter mærkeligt nok først er 
konfirmeret 1790 i Avnslev Kirke, ca. 21 Aar gi., 
vel sagtens paa Grund af sin Legemssvaghed.

Det er altsaa denne G ie r tru d  P e d e rsd a tte r, som 
omkring Aar 1792 er bleven gift med A lbert H ansen 
T hura, og som var ca. 5 Aar yngre end Konen. Nu 
er her at bemærke at Student Mylius i sit Brev til 
Skifteforvalteren i København som Undskyldning 
for, at „Madam Thura“ ikke kan give Møde i Skif
teretten, skriver, at hun „er fattig og har flere smaa 
Børn“. Imidlertid nævner Stamhusbesidder Ceder- 
feld de Simonsen i sit Brev kun ee t Barn som Al
bert Thuras. Herefter ser det ud til, at Giertrud 
har været gift een Gang før, og jeg finder da ogsaa 
i Nyborg Kirkebog for „1790, 18. September, trolo
vet S øren  D inesen  og Pigen G ie r tru d  P e d e rs 
d a tte r  af Hjulby“, men der findes ikke et Ord om, 
hvor de rejste hen og satte Bo. Nu findes der gan
ske vist en Giertrud Pedersdatter, som 1785, 2. De
cember, blev trolovet i Nyborg med „UngkarlJacob 
Nielsen, men der nævnes ikke, at denne Giertrud 
var fra Hjulby; og derfor er jeg mest tilbøjelig til at 
tro, at det er den Giertrud, som blev gift med Sø
ren Dinesen, der senere blev gift med Albert Thura 
og ved ham blev Moder til P ed e r C h ris tian , som 
hun satte af i Pilevaadhuset, da hun selv rejste til 
København.
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Denne P e d e r  C h ris tian  A lbertsen  T hura, der 
i 1 Aars Alderen mistede sin Fader og kom i Hu
set hos et 83 Aar gi. Almisselem med en vanfør 
Datter, er jo aabenbart vokset op under de usselig
ste Forhold, som tænkes kunde, samtidig med at 
han helt er bleven borte fra Familien, der endda 
tænker paa Faderen og Barnet med de venligste 
Følelser, hvilket de noksom beviser ved de forholds
vis ret betydelige Beløb, som saa mange af Slægten 
betænker Fader og Søn med, men som slet ikke 
kommer nogen af dem tilgode, saa at deres Liv hen
leves i Armod og Elendighed. Da Mosteren er „van
før“, har antagelig Moderen ogsaa haft en Disposition 
til et skrøbeligt Legeme, som er gaaet i Arv til Søn
nen, Peder Christian, og giver sig Udslag hos ham 
som „forvoxen“, men dette er dog ikke værre, end 
at han kan bruges til Trainkusk og Kystsikringstje
neste. løvrigt har han næppe været indkaldt, da han 
forgæves er eftersøgt i Stambogen for Artillerikuske.

Interessant vilde det være, om han havde efter
ladt sig en Efterslægt; disse vilde aabenbart blive 
lykkelige, om de nu kunde sætte sig i Besiddelse 
af Kapitalen paa 200 Rdl., der i 1796 blev sat fast 
hos Forstanderinden for Søsterhuset i Christians- 
feldt, der jo blev forpligtet til at holde den i Bered
skab for Arvingerne, naar de meldte sig. Søsterhu
set vilde næppe blive henrykt over at blive af med 
Kapitalen nu, da den i Mellemtiden er vokset til ca. 
hundrede Tusinde Kroner.

Naar jeg her har fremført disse Smaating, er det 
dels for at vise, hvilken Betydning det kan have 
ogsaa i økonomisk Henseende at interessere sig blot 
saa meget for Personalhistorie, at man kan holde 
Rede paa sin egen Slægt, og dels for at henlede 
Opmærksomheden paa nogle Kilder, der vist ikke
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er ret meget benyttet, i alle Tilfælde ikke af Dilet
tanter, men som undertiden kan hjælpe en over Be
sværlighederne, selv om man synes uhjælpelig at 
være kørt fast. Man lægger Mærke til, at her er 
Tale om Forhold, der kun ligger 100 Aar tilbage, 
og som de fleste tror er lette at udrede; men som 
det ses af ovenstaaende dog har kostet store An
strengelser at faa klaret — og Efterslægten er jo 
endda slet ikke belyst endnu trods al Umage.

Dog vil jeg ikke slutte disse Bemærkninger, for
inden jeg først har meddelt min Opfattelse af For
holdet, idet jeg udtrykkelig pointerer, at jeg intet 
fuldgyldigt Bevis herfor kan anføre.

Af ovenstaaende vil man særlig fæste Opmærk
somhed ved, at ikke engang Militærvæsenet kunde 
faa konstateret,, Peder Christians“ Alder ogat Dren
gen er forputtet for dem i 6 Aar. Ligeledes vil man 
forgæves søge efter P ed e r C hr. A lb ertsen  T hu- 
ras Konfirmation i Avnslev. Dette kunde maaske 
forklares derhen, at Drengen forinden er kommen 
ud at tjene i et Nabosogn, vel da Skellerup1), hvor 
han senere vides at have været. Men noteres maa 
det dog, at der i Aaret 1808 blev konfirmeret en 
Dreng i Avnslev, som hed P e d e r  C h r is t ia n s e n ,  
der maaske kunde være identisk med vor Peder 
Christian; thi han havde jo hverken „Døbeattest“ 
eller andre Beviser for sin Identitet, og Præsten 
har vel da troet, at P e d e r  C h r is t ia n  var en For
kortelse af hans fulde Navn Peder Christiansen. 
En Bekræftelse herpaa har jeg i Herrested Kirke
bog, hvor der findes anført 1. Maj 1819 som ankom
men til Herrested fra Avnslev, Peder Christiansen, 
26 Aar gi., og Aaret efter, den 1. Maj, flytter „Tje
nestekarl Peder Christiansen, 27 Aar gi.,“ igen til

J) I Skellerup findes ingen Kirkebog fra den Tid.
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Hjulby (hvor lige op til Pilevaadhuset laa). Alderen 
passer paa vor Peder Christian, ligesom vi ved fra 
Rullen, at han netop var i Herrested Sogn i Aaret 
1820. Yderlig finder jeg i Avnslev Kirkebog: 1821, 
17. April, døde (begr. 23. April), Peder Christiansen, 
Almisselem og Ungkarl af P ilevaad, 28 Aar“. Og- 
saa dette passer med Alderen, og at han i sin Nød 
tyer til Pilevaadhuset, hvor Mosteren Karen Peders- 
datter med hendes Mand stadig boede, og som er 
det eneste Sted, han kan kalde sit Hjem. Dette sy
nes jeg alt tyder paa, at den her omtalte Peder 
Christiansen er den samme som vor P e d e r  C h r i 
s tia n  A lb e r ts e n  T h u ra . Han siges altsaa at være 
ugift og har vel ikke efterladt sig Børn, saaledes at 
Søsterhuset i Christiansfeld uantastet af Albert Thu- 
ras Arvinger kan nyde Søstrene Thuras efterladte 
Midler. En yderlig Bekræftelse paa, at den, den 17. 
April 1821, afdøde Peder Christiansen, er den sam
me som vor Peder Chr. A lb e r ts e n  T h u ra , erdet 
Faktum, at han efter Aar 1820 er slettet af Rullen, 
ved Overstregning. Ellers plejer de indrullerede 
først at udgaa  af Rullen ved det 40 Aar. Der er 
saaledes overvejende Sandsynlighed for, om end vi 
savner det afgørende Bevis, at vi her staar ved Af
slutningen paa den Gren af Thura Slægtens Levned.

Men hvor er dog Peder Christian et talende 
Exempel paa, hvor hurtig et Menneske kan falde 
ned fra Slægtens gamle Kultur og økonomiske gode 
Stilling; og takket være en sølle Moders ubegribelige 
Ligegyldighed for sit Barn og sin Mands Slægt, ser 
man her et sørgeligt Exempel paa, hvor grundigt et 
Menneske kan glemme enhver Forbindelse med den 
Familie, hvis Navn han skulde bære; han synker 
endog saa dybt, at han bogstaveligt har glemt, hvad 
han selv hedder, og aner end ikke, at han har nære
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Slægtninge i sin Nærhed (i Kerteminde). Saadanne 
slaaende Exempler maa kunne vække den slumrende 
Almenhed til med flittig Interesse at værne om Sam
menhold i Familien.

Kommandør Christian Henrik de Thurah,
Søn af Magister, Sognepræst Albert Thura og Hustru 
Jacobe Marie Hansen, blev født 22. og døbt 26. Ok
tober 1729 i Leirskov. Efter Faderens Død kom han 
i Huset hos sin Farbroder Diderik de Thurah, og 
blev den 15. Marts 1743 antaget til Lærling i Styr
mandskunsten paa Holmen, hvor han lagde den før
ste Grund til sine Kundskaber i Søvæsenet. Men 
da disse Lærlingers Underholdning i Aaret 1747 op
hørte, rejste han til Holland, og foer derfra med
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Koffardiskibe til Middelhavet og andre Steder. Efter 
sin Tilbagekomst til Danmark blev han Sekondtløjt- 
nant i Søetaten 25 December 1755. Siden forfrem
medes han til Premierløjtnant og Interims Ekvipa
gemester paa Holmen den 17. Januar 1760. Samme 
Aar, den 19. Maj, ægtede han Frøken H elene  de 
W e i n i g e 111), født 4. Marts 1736 (en Datter af Oberst
løjtnant Herman de Weinigell, Søn af Oberst Tho
mas de Weinigell, død 1708, og Hustru M argrethe 
C h ris te n c e  Scaven ius [der var en Datter af Ge
neralmajor Peter Scavenius, Søn af Etatsraad, Pro
fessor Peder Scavenius, født 1623, død 1685 og Sø
ster Jacobæus, født 1639, død 1693, og H elene U r
ne Benzon]), som den Gang opholdt sig hos Dide
rik de Thurah, der var gift med hendes Moster. — 
Thurah blev derpaa den 27. Januar 1761 Vice-Ekvi- 
pagemester og 23. Marts 1768 virkelig Ekvipageme
ster, den 11. April s. A. Kaptajnløjtnant og den 8. 
Marts 1770 Kaptajn. — Under Struenses Ministerium 
blev han en kort Tid ansat som Indrulleringschef 
paa Falster, men kom efter dennes Fald igen tilbage 
til Holmen. — Blandt flere Sørejser gjorde han og- 
saa en til Konstantinopel i et Gesandtskab med For
æringer til Sultanen.

Da hans ene Farbroder, Laurids de Thurah, døde 
uden mandlige Efterkommere, og den anden, Dide
rik de Thurah, ej havde Haab om at efterlade sig 
Børn, blev det dem forundte A delskab overført 
paa ham og hans E fte rk o m m ere  den 22. A pril 
1773. Jeg har ikke kunnet finde noget skriftligt fra 
Chr. Henrik angaaende Ädlingen; det eneste, der 
findes i Lehns Kontrollen er vedføjede Brev fra 
hans Adoptivfader af 8. Oktober 1770.

3) Gennem hende kan de efterfølgende de Thurahs Stam
tavle føres tilbage til Gorm den Gamle.
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Stormægtigste, allernaadigste 
Arve Konge og Herre!

Da saavel min afgangne Broder General Major L auritz  de 
T hurah, som ieg, er af Deres Mayesteds Herr Far Fader 
Salig og Høylovlig Ihukommelse under Dato 14. Octobris 1740 
Allernaadigst optagne udi Adelstanden tilligemed vores Afkom 
af Mand og Qvinde Kiøn; Men fornævnte min Broder derefter 
udi Aaret 1759 døde bort uden Mandlige Livs Arvinger; Og 
jeg tillige med min Hustru hverken har haft eller i Henseende 
til vores alder kand vente at efterlade os Børn; Saa beder jeg 
i dybeste Underdanighed, at Deres Mayestet ville have den 
den Naade for min bemelte min afdøde Broders lange og troe 
Tieneste at extendere det os forundte Adelskab og Vaaben 
med dertil hørende Fordeele og Rettigheder til en Vores anden 
Broders Søn Navnlig Christian Hendrich Thura, hvis afgangne 
Fader var Sogne Præst til Leirskov i Riber Stift Men som selv 
har den Naade og Lykke at staa udi Deres Mayestets Tiene
ste ved Søe Etaten som Capitain og Equipage Mester ved 
Holmen. Og for sin hidindtil viiste Opførsel udi samme Tiene
ste har got Vidnesbyrd af sine Foresatte, samt at saadan 
Benaading i Betragtning af at der hverken efter min oven- 
meldte Broder General Major de Thurah eller mig findes 
Descendentes, der kunde høste Frugten af de Bekostninger 
som vi engang have givet paa det os meddeelte Adelige Di
ploma, Maatte skienkas og forundes forberørte Min Broder 
Søn, for sig og sine Livs Arvinger samt deres afkom af beg
ge Kiøn, udi en Simpel Bevilling, da det vilde falde ham alt 
for tungt at bestride de ved et ordentlig Patent foraarsagende 
betydelige og sædvanlige Udgifter.

jeg forbliver
Stormægtigste Allernaadigste 

Arve Konge og Herres
allerunderdanigste og troe Undersaat og Tiener,

D. de Thurah.

Kiøbenhavn den 8. October 1770.

Men først 22. April 1773 bevilgedes det ansøgte, 
og deri vil man bemærke, at der udtrykkelig siges, 
at Familien skal kaldes „de Thurah", hvilket „de" 
savnes i det 1. Adels-Diplom af 1740.
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Teksten i de Thurah’ernes 2. Adels-Diplom af 1773:
Bevilling at det afg. General Major de Thurah og Commandeur 
Capitain de Thurah forundte Adelskab og Vaaben maa udviides 

og strække sig til Søe Capitain Christian Henrich Thura.
Dateret den 22. April 1773.

Chr. VIlmus-
Giøre Alle vitterligt, at eftersom Os elskelig Diderich de 

Thurah, Vores Comandeur Capitain, for Os allerunderdanigst 
haver andraget, at hans afgangne Broder General Major Lau
ritz de Thurah og hand ere i Aaret 1740 allernaadigst bleven 
optagne udi Adelstanden, tilligemed Deres Afkom af Mand- og 
Qvinde-Kiøn, men at bemelte hans Broder er bortdød udea 
Mandlige Livsarvinger, og at hand, tilligemed hans Hustru 
hverken har haft, eller, i Henseende til Deres Aider, kand vente 
at efterlade sig Børn;

Thi have Vi, efter bemelte Commandeur Capitain deThurahs 
derhos allerunderdanigst giorte Ansøgning og Begiering, aller
naadigst bevilget og tilladt, saa og hermed bevilge og tillade, 
at det forbemeldte hans afgangne Broder og ham forundte 
Adelskab og Vaaben, med dertil hørende Fordeele og Rettig
heder, maa udviides og strække sig til cn deres anden Broders 
Søn, Os elskelig Christian Henrich Thura, Vores Søe Capitain 
og Equipage Mester ved Vores Holm, saaat saavel hand her
efter maa kalde og skrive sig de T hurah , som og hans ægte 
Børn og Livs Arvinger, af Mand og Qvinde-Kiøn, samt Deres 
ægte Afkom, saalænge nogen er til, maa og skal kaldes og 
skrives med det Tilnavn, de T hurah, ligesom De og maa og 
skal bruge og føre det meerbemeldte General Major og Com
mandeur Capitain de Thurah forundte Adelige Skiold og Vaa
ben udi alle ærlige, adelige og redelige Samquemme og For
samlinger, Ridderspille og Forretninger paa alle Tiider og udi 
alle Leyligheder, efter eget Behag, og ligesom hand eller De 
det, til Deres Ære og Zirat, fornødent eragte kunde;

Hvorved Vi og Vores Kongelige Arve Efterkommere udi Re
gieringen fornævnte Capitain Christian Henrich de Thurah saa- 
velsom hans ægte Børn og Livsarvinger, samt Deres ægte Af
kom af Mand og Qvinde Kiøn, allernaadigst beskytte og haand- 
hæve ville, Forbydendes alle og enhver herudi, som foreskrevet 
staaer, noget at hindre, eller nogen Forfang at giøre, under 
Vores og Vores Kongelige Arve-Efterkommere udi Regieringen,
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Deres høyste Unaade, Givet paa Vort Slot Christiansborg d. 
22de Aprilis Aar efter Christi Fødsel M.D.C.C.L.X.X.1II og Vores 
Regierings VIII.

Chr. R.

Han blev den 5. Februar 1783 udnævnt til Kom
mandør-Kaptajn, og blev I788^1ndrulleringschef for

Helene de Thurah, født de Weinigell.

Slesvig og flyttede derfor til Flensborg, indtil han 
efter Ansøgning erholdt sin Afsked den 14. Januar 
1799 med Kommandørs Karakter. — Han opholdt 
sig en i Tid Skanderborg, men tog derfra 1803 til 
København, hvor han henlevede sine øvrige Dage. 
Ved Københavns Bombardement 1807 led han et be
tydeligt Tab, men havde den Lykke at holde sit
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Guldbryllup den 19. Maj 1810. — En ved Forkølelse 
paadragen Sygdom endte efter faa Dage hans Liv 
den 18. September 1812. Den gamle Kommandør 
mistede sin Moder som ganske lille og sin Fader, 
da han var 11 Aar, og har derfor ikke mærket ret 
meget til Forældrenes Kærlighed, men saa meget 
mere til sin Onkel og Adoptivfader. Han havde 
saaledes Erfaring for hvad det betød og blev selv 
en god Fader for sine 3 Sønner og sine mange 
unge Broderbørn. — Hans Hustru døde den 11. 
Februar 1815 og begge blev begravede paa Holmens 
Kirkegaard.

Hans Børn er følgende:
1. Albert de Thurah, født den 1. Marts 1761.
2. Christence Marie de Thurah, født i København 

den 1. og døbt den 7. November 1763. Hun 
døde 18. September 1766 og blev begravet paa 
Holmens Kirkegaard.

3. Herman de Thurah, født 20. Februar 1768.
4. Lars de Thurah, født 8. September 1770.

Albert de Thurah,
Søn af Kommandør Christian Henrik de Thurah og 
Hustru, Helene de Weinigell, blev født den 1. og 
døbt den 6. Marts 1761 i København. Han blev 23. 
December 1767 ansat som Volontær ved Søkadet- 
korpset under Kommandør C. F. de Fontenay. Efter 
at have gjort sin første Sørejse 1772 med Orlogs
skibet „Sophie Magdalene“, blev han den 20. Febr. 
virkelig Kadet under Kommandør, Kammerherre Kaas. 
Efter sin Konfirmation den 14. April 1776 blev han 
den 27. September 1780 Reforme-Løjtnant med Kadet
gage og September 1781 med Sekondtløjtnantsgage. 
Han gjorde en Rejse til Ostindien med KofFardiskib
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og kom tilbage 1786. Efter at have gjort en kort Or- 
logsrejse under Kaptajn Herbst, sejlede han under 
Kaptajn Koefod i November 1788 med Fregatten 
„Hvidørnen“, men de blev den 17. November for
slagne af Storm, mistede Ror og Stænger og maatte

Kaptajn Albert de Thurah. Faldt 1801.

med Livsfare drive om med Isen, indtil de kom til 
Mandal, hvor de overvintrede og naaede først deres 
Bestemmelsessted, Glückstadt, i Februar 1789, hvor 
de et Aar laa paa Elben. I Aaret 1790 blev han an
sat som Indrullerings-Officer i Arendal under Kom
mandør Borch. Da han kom ned til København med 
indrullerede Folk, blev en anden konstitueret i hans 
Sted, medens han under Kaptajn Lütken sejlede med 
Linieskibet „Louise Augusta“, der hørte til en Øvel-
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seseskadre. Samme Aar blev han som Næstkomman
derende under Kaptajn Løvenørn sendt med Fregat
ten „Kronborg“ til Bergen for at dæmpe et Oprør, 
og vendte derfra tilbage til København, hvorpaa han 
1791 blev Premierløjtnant.

Aar 1793, den 15. Marts, ægtede han Jomfru M ar
g are the  C ath arin e  B ehr, en Datter af Justitsraad, 
Ridder og Byfoged Niels Erik Behr) og Hustru, 
Chrisriane Sophie Magdalene de Weinigell, hans 
Moders Søster. Han rejste derpaa til Norge for at 
overtage sit forrige Embede, men fik Befaling til at 
føre Krigsskibet „Ærø“, til Vestindien, i hvis Far
vande han skulde krydse. Men da dette Skib som 
ubrugbart siden blev solgt, vendte han i September 
1797 tilbage med Fregatten „Freja“. I April 1798 
gjorde han en Rejse til St. Helena med Linieskibet 
„Oldenborg“ under Kommandør Lytzow, kom hjem 
i November 1799 og sejlede derpaa til Norge med 
Linieskibet „Sophie Frederikke“ under Kommandør 
Schulz. Han havde det Uheld den 22. Januar 1800 
ved et Fald at brække Knæskallen, hvilket holdt

3) Han var Søn af Degnen i Koed, Svend Nielsen Lund, og 
hans fulde Navn var N iels Erik B ehrL und, men brugte al
drig sit virkelige Efternavn Lund, ligesom han heller ikke var 
beslægtet paa Sværdsiden med den jydske Familie Behr, der 
bl. a. ejede Skafføgaard og Vedø m. fl.

Om Niels Erik Behr har Randers Avis for 1815 følgende 
Nekrolog: „Niels Erik Behr, R. af Dbg. Virkelig Justitsraad, 
Byfoged i Grenaa, Herredsfoged i Nørre Herred, Forligs-Kom- 
missaer i Kallø Amt, var født 2. Marts 1732, + 13. April 1815. 
I hans Manddoms Dage var han Egnens betroede Mand, Raad- 
førere og Vejledere. Han var Embedsmand i 50 Aar. Gudsfrygt 
og Redelighed udmærkede hans Liv, hans Domme blev ingen
sinde underkendte. Paa hans Vandel var ingen Plet. Han bar 
sine graa Haar med Ære, hans Liv var hæderlig; hans Bort
gang blid og rolig.

Fred gerde om hans Gravhøj".
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ham næsten et Aar fra Tjenesten, og han var næp
pe fuldkommen helbredet, før Døden overraskede 
ham. Der udbrød nemlig Krig med England, som 
sendte en Flaade paa 60 Sejlere under Admiralerne 
Nelson og Parker, for at forstyrre den bevæbnede 
Neutralitet, som Rusland, Preussen, Sverig og Dan
mark havde indgaaet. Men da den svenske og rus
siske Flaade var indefrossen, maatte Danmark alene 
udholde Angrebet. Den engelske Flaade sejlede for
bi Kronborg og ankrede paa Københavns Rhed. Da 
de Danske ikke i Hast kunde udruste og bemande 
deres Flaade, maatte de nøjes med en Forsvarslinie 
af otte gamle Blokskibe, der var lagt for Anker til
lige med nogle mindre Skibe samt Søbatterierne 
under Anførsel af Kommandør O. Fischer. Den 2. 
April 1801, Skærtorsdag, KL l i 1'?, angreb Nelson 
med 30 Sejlere Forsvarslinien. Efter en haardnakket 
Modstand af de danske tilbød Nelson Vaabenstil- 
stand og ej længe efter sluttedes Fred. Thurah kom
manderede Blokskibet „ In d fø d sre tten “, Skroget af 
et Linieskib paa 64 Kanoner, uden Master og Sejl, 
bygget 1786, ej uden Hovedreparation tjenlig til 
Søskib, det udholdt vel Kampen, men sank kort ef
ter. „Indfødsretten“ var udsat for en skrækkelig Ild 
fra den nordlige engelske Division. Blandt dets døde 
befandtes Chefen, Kaptajn de Thurah, hvilket straks 
blev meldt til Bastionen Qvintus. Kronprinsen, som 
var nærværende der, yttrede det Ønske, at en an
den vilde tage Kommandoen paa „Indfødsretten“ ef
ter den faldne Kaptajn Thurah. Dette var yderst 
farligt under den skrækkelige Kugleregn at gaa 
om Bord. Men Kaptajn S ch rø d e rsee  sagde: „Det 
vil jeg, Deres kgl. Højhed“, og ilede afsted. Men 
næppe havde Schrødersee betraadt Rælingen af 
Skibet, før end en fjendlig Kugle, da han gik opad
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Trappen, rev ham midt’ over. „Indfødsretten“ blev til 
sidst taget af Fjenden. Thurah, som var bleven for
fremmet til Kaptajn 1797,~rudmærkede sig under 
Kampen ved et fortrinligt Forsvar overfor et over
vældende Angreb af engelske Linieskibe, faldt under

Margrethe Cathrine de Thurah, f. Behr.

Slaget, truffen af en fjendtlig Kanonkugle, og blev 
tillige med flere faldne med megen Højtidelighed 
begravet paa Søetatens Kirkegaard. Paa Mindesmær
ket over de faldne 2. April 1801 staar: „Medbor
geres Erkendtlighed rejste dem dette Minde. Den 
Krans, som Fædrelandet gav, den visner ej paa faldne 
Krigeres Grave“. Hans Hustru, som var født 26.
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September 1768, levede i København til sin Død, 
den 30 November 1828.

Deres Børn er:
1. Christian Erik de Thurah, født i Arendal 27. 

April 1794.
2. Peder de Thurah, født i København 8. August 

1798 og døde i. Februar 1799.
3. Albertine Margrethe de Thurah blev født i Kø

benhavn 6. December 1799 og kom efter For
ældrenes Død i Huset hos Professor Ursin, og 
efter dennes Død flyttede hun til sine Kusiner 
Christensen i Ollerup paa Fyen. Hun var ind
skreven i Estvadgaards og Støvringgaards Klo
stre og nød desuden en Livrente og Pension. 
Hun døde der den 9. og blev begravet den 16. 
Marts 1876 paa Klosterets Kirkegaard.

Helene de Thurah, Kaptajn Albert de Thurah, Margreihe Chr. de Thurah, 
født de Weinigell. falden 1801. født Behr.



Monumentet over de faldne 2. April 1801 paa Søetatens Kirkegaard i Kobenhavn.
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Herman de Thurah,
Søn af Kommandør Christian Henrik de Thurah og 
Hustru, Helene de Weinigell, blev født den 20. og 
døbt den 25. Februar 1768 i København. Han blev 
den 1. August 1780 ansat som Underkonstabel ved 
Artilleriet under Kaptajn Friboe og var fra 1. Marts 
1783 paa Gjethuset. Efter sin Konfirmation samme 
Aar afgik han fra Artillerikorpset og blev ansat ved 
det danske Livregiment som Kadet paa Avantage. 
Han blev den 23. Juni 1786 Reforme-Fændrik, den 
15. Juni 1787 virkelig Fændrik og den 19. Oktober 
Sekondtløjtnant. I April 1796 ægtede han Jomfru 
M arg re the  K ruse (en Datter af Feldbereder Peder 
Olsen Kruse i Roskilde og Karen Nielsdatter), som 
var født i Roskilde 25. April 1760. Han forfremme
des i samme Regiment, indtil han den 9. December 
1807 blev Major og kort efter Bataillonskommandør. 
Under Københavns Belejring 1807 blev han ansat 
ved et Batteri paa Amager og var den øvrige Del 
af Krigen en kort Tid i Korsør, men siden ved Re
gimentet i København. Ved Armeens Reduktion fik 
han 1815 sin Afsked med Pension og Oberstløjt
nants Karakter. Efter sin Hustrus Død, 27. August 
1822, indgik han et nyt Ægteskab 2. August 1832 
med Jomfru B o le tte  C a th a rin e  M ø lle r (der var 
født 1793 og døde i København 12. Marts 1839), 
men døde samme Aar den 20 August.

Hans eneste Barn af første Ægteskab var H elene  
E lisabeth  de T h urah , født 4. Juli 1797 i Køben
havn, død samme Sted 18. Juli 1876, 79 Aar gi., 21. 
Marts 1823 ægtede G e o rg  F r e d e r ik  K rü g er Urs in, 
født 22. Juni 1797, der var Doktor, Professor og Rid
der af Dannebrog og døde 4. December 1849 (han 
var en Søn af Premierløjtnant i Søetaten Georg Ja-
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Helene Elisabeth Ursin, født de Thurah.

cob Krüger og Hustru Jacobine Ursin, født 1772, 
død 1819). De havde 4 Børn nemlig:

1. Lars Herman Ursin, Over-Maskinmester i Marinen, R. af
Dbg., Dbmd. og R. St, gift med Emmeline Remhard, født 
i London. Børn:
1. Caroline Emmeline Ursin, f. 1. Januar 1855.
2. Helene Margrethe Ursin, f. 10. April 1857, f  22. Juli 1922, 

g. m. Direktør Mahler i Odense, f  1906.
3. Charles Edvard Vilhelm Ursin, f. 7. Juli 1860, f  9. Jan. 

1911 i København, Købmand i Hamborg.
4. Anna Elisabeth Ursin, f. 20. April 1862, g. 20. Decbr. 

1898 m. Kriminaldommer Frands August Djørup i Odense. 
Børn:
a. Kirsten Djørup, f. 4. Oktober 1899.
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Professor G. F. K. Ursin.
Demonstrerer Solens Afstand fra Jorden.

b. Mogens Ursin Djørup, f. 23. Novbr. 1901, polytek
nisk studerende.

c. Georg August Ursin Djørup, f. 20. August 1909.
5. Georg Frederik Ursin, f. 9. Januar 1869, Afdelingschef 

ved Københavns Vandværk, f  1. Januar 1907, g. ni. 
Clara Carsten Petersen (Datter af Politiinspektør C. P.), 
de har 4 Børn.

2. Jacobine Frederikke Ursin.
3. Albert Vilh. Thurah Ursin, født 1835, f  lille.
4. Georg Christian Ursin, f. 2. August 1826, f  1872, Bog

handler, gift 1864 med Anna Nielsen. De havde 2 Børn, 
nemlig:
a. Charlotte Frederikke Ursin, f. 19. Februar 1865, gift med 

Bankdirektør Carl Klingenberg.
b. Svend Georg Ursin, f. 7. August 1869, f  som ung.
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Lauritz (ikke Lars) de Tharah,
Søn af Kommandør Christian Henrik de Thurah og 
Hustru, Helene de Weinigell, blev født den 8. og 
døbt den 14. September 1770 i København. Han 
blev ansat som Volontier ved Søkadetkorpset 21. 
December 1779 under Kommandør Kaas. Efterat han 
i Marts 1783 var bleven virkelig Kadet under Kom
mandør-Kaptajn Vinterfeldt, gjorde han i Maj sin 
første Sørejse med Kadetfregatten og blev konfirme
ret til Paaske 1786. Den 9. Marts 1789 blev han 
Sekondtløjtnant og gjorde derpaa en Rejse til Øster
søen med Linieskibet „Justitia“ under Kommandør 
Lytzow, sejlede 1790 med Linieskibet „Louise Au
gusta“ under Grev Reventlow, 1791 med Fregatten 
„Havfruen“ under Kaptajn Herbot, 1794 med Skibet 
„Prinsesse Marie“ under Kommandør Fasting, og 
1795 med „Nordstjernen“ under Kommandør Ram- 
gart. Efterat han 1796 var bleven Premierløjtnant, 
gjorde han en ny Rejse med Fregatten „Frederiks- 
værn“ under Kaptajn Riegelsen. Han var 1797 og 
1798 med Flotillen ved Glückstadt under Kaptajn 
Fischer, sejlede 1799 og 1800 med Fregatten „Iris“ 
under Kaptajn Riegelsen til Ostindien og 1801 rej
ste han med Linieskibet „Danmark“. Han var 1805 
paa „Trekroners Batteri“ under Kaptajn Soelberg og 
blev 1806 Kaptajn-Løjtnant. Under Krigen komman
derede han 1808 og 1809 et Flydebatteri ved Grøn
sund. Han blev 1810 Kaptajn og 1811 Næstkom
manderende paa „Trekroner“ under Kommandør 
Jessen, blev 1812 Kompagnichef og var 1813 paa 
„Prøvestenens Batteri“ under Kommandør von Thun. 
Ved Søetatens Reduktion fik han den 20. September 
1815 sin Afsked med Pension. Han døde ugift i 
København den 31. Maj 1827.
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Christian Erik de Thurah,
Søn af Kaptajn Albert de Thurah og Hustru Mar
garethe Catharine Behr, blev født i Arendal 27. April 
1794, hjemmedøbt 28. s. M. og Daaben publiceret i 
Kirken 24. Maj 1794. Da hans Fader 1795 rejste til

Sognepræst Chr. Erik de Thurah.

Vestindien, tog han med sin Moder i Maj samme 
Aar til København og derfra til Grenaa; i 1796 til 
Rodstenseje og Flensborg, og 1797 tilbage til Arendal 
og efter Faderens Hjemkomst til København. Her 
blev han optagen i Hofpræst Christianis>) Opdragel-

’) I denne Skole var ogsaa en Søn, Paul, af den franske 
Gesandt i Danmark, B ourgoing. Eleverne fra Christianis
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sesanstalt og derfra i Maj 1807 sat i Københavns 
Kathedralskole under Rektor Niels Land Nissen og 
konfirmeredes i Oktober 1809 af Provst Hjorth i 
Holmens Kirke. Blandt hans mange Lærere havde 
især Svend Borchmann Hersleb, som blev theolo- 
gisk Professor i Norge, en betydelig Indflydelse paa 
hans Aandsdannelse. Fra Skolen, hvor han nød Sti
pendier, blev han dimitteret til Universitetet i Ok
tober 1812 og erholdt ved Eksamen Artium Hoved
karakteren „Meget Godt“. Det paafølgende Aar tog 
han den philologiske philosofiske Eksamen, hvorved 
der tilkendtes ham laudabilis et quidem publico en- 
comio oniatus. I Vinteren 1813 og 1814 opholdt 
han sig hos sin Onkel, Provst Christensen i Ollerup 
paa Fyen. Han erholdt Kommunitetets og flere Sti
pendier og paatog sig under sit fortsatte Ophold i 
København Undervisning saavel hos private som i 
Skoler. Efter fleraarigt Studium underkastede han 
sig den theologiske Embedseksamen i Januar 1816 
og erholdt Karakteren Laudabilis. Fra den 1. Marts 
s. A. paatog han sig at være Huslærer for Grev 
Christian Frederik Råbens Børn og opholdt sig med 
denne Familie afvekslende i København og paa Grev
skabet paa Lolland, hvorfra han i Ferien foretog 
Skole gik under Slaget 2. April 1801 paa Frederiksberg Bakke, 
og heroin findes en Notits i „Nyere historiske Studier“, I., S. 
510, hvori Poul Bourgoing fortæller: „Flere af mine Meddisciple 
opdagede omtrent, i hvilken Del af Havnen eller Batterierne 
Søofficererne, deres Fædre eller Kadetterne, deres Brødre, 
havde Plads. En af dem, der paa vore Spadsereture plejede 
at gaa under Armen med mig, C hristian  T hurah, min bed
ste Ven, der havde paataget sig at lære mig det danske Sprog, 
søgte ogsaa at udfinde, hvor det Skib laa for Anker, hvorpaa 
hans Fader var om Bord. Den stakkels Dreng græd. Jeg søgte 
at opmuntre, at trøste ham, saa godt jeg kunde. Mon hans 
Taarervaren Anelse? thi K aptajn T hurah  blev et af Ofrene 
i dette blodige Slag.“
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Rejser til Fyen og Møen, ligesom han tidligere hav
de berejst forskellige Dele af Sjælland. Efter at have 
i Aaret 1818 deltaget i Pastoralseminariets Øvelser 
i Prædiken og Katekisation, aflagde han den homil- 
etiske Prøve 26. Januar 1819 og den kateketiske 31.

Anna Cathrina de Thurah, f. Klingenberg.

s. M., for hvilke Karakteren Laudabilis blev ham 
tilkendt. Derpaa blev han beskikket til ordineret 
Kateket ved den danske Garnisons Menighed i Kø
benhavn 15. December 1819, og efter at have bestaaet 
den anordnede Prøve af Biskoppen, blev han erklæret 
for meget værdig til Prædikeembedet og dertil ordi
neret 4. Februar 1820 af Biskop Münter. Søndag 
Sexagesima blev han af Sognepræsten, Professor
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Brorson, indsat i sit Embede og holdt Fastelavns 
Søndag sin Tiltrædelsesprædiken. Da Professor, Rek
tor Nissen opfordrede ham til at overtage Religions
undervisningen i Metropolitanskolen, blev han der
til beskikket 28. April 1821. Han ægtede derpaa 
Jomfru Anna C ath arin a  K lingenberg , der blev 
født 6. August 1798, en Datter af Skrædermester 
Carl Lebrecht Klingenberg og Hustru, Christine 
Rasmussen, og blev viet af Provst Gutfeld i Garni
sons Kirke 17. Juli 1821.

Da Præsten Jørgen Thisted begyndte at udgive en 
dansk Oversættelse af det bekendte ukristelige Skrift: 
„Stunden der Andacht“, fandt Thurah sig opfordret 
til at advare derimod i nogle Alvorsord, han lod ind
rykke i „Københavns nyeste Skilderi“ for 1822. I den 
derved foranledigede Pennefejde behandledes Sagen 
kun overfladisk, og da en anonym Recensent i Litte
raturtidende for 1823 afgav en skæv Bedømmelse af 
den førte Strid og Thisteds Oversættelse, udgav han 
Antikritik over „Stunden der Andacht“, København 
1823, trykt paa Forfatterens Forlag i H. F. Popps 
Bogtrykkeri. I det første Hefte af theologisk Maa- 
nedsskrift, som blev udgivet af Grundtvig og Rudel- 
bach, skrev han en Anmeldelse af Couards Predigten. 
Derpaa blev han den 27. April 1825 kaldet til Sog
nepræst for St. Katharinæ Menighed i Ribe og ankom 
dertil den 9. Juni s. A. Paa 7. Søndag efter Trinitatis, 
17. Juli, blev han ansat i dette Embede af Stiftsprovst 
Koefoed og holdt sin Tiltrædelsesprædiken. Da denne 
Embedsstilling for ham havde væsentlige Fortrin frem 
for mange andre, vilde han ikke modtage det ham i 
Aaret 1833 gjorde Tilbud om et større Embede, da 
nemlig Grev Raben vilde indstille ham til Slemminge 
og Fjelde Sognekald i hans Grevskab paa Lolland. 
St. Katharinæ Kirke erholdt ved hans Medvirkning



Set. Cathrine Præstegaard i Ribe paa de Thurahs Tid. 
En Barnetegning af hans Søn Chr. Henrik.
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betydelige Forskønnelser og Reparationer i 1837 og 
paafølgende Aar. Da Domkirken i Aaret 1843 mang
lede de fornødne Midler til sin Restauration og frem
tidige Vedligeholdelse, foreslog man at nedlægge St. 
Katharinæ Kirke, som man antog at være brøstfæl- 
dig og overflødig, og overdrage dens Ejendom til 
Domkirken. Da Thurah viste det ubillige i denne 
Fremgangsmaade, skrev han et Digt for at styrke 
Modstanden mod Nedlæggelsen af Kirken, hvoraf 
et Exp. endnu opbevares i Ribe Byarkiv, modsatte 
Flertallet af Menigheden sig Kirkens Nedlæggelse, 
hvortil der ej heller fandtes nogen gyldig Grund, 
efter at dens Tilstand nøje var bleven undersøgt. 
Den egentlige Grund til, at gamle Thurah maatte 
sidde saa mange Aar i dette lille Embede, har han 
meddelt sin yngste Søn at være følgende: „Thurah 
var i Begyndelse af Aaret 1825 i Audiens hos Fr. VI. 
for at takke for Befordringen til Katharinæ Kirke i 
Ribe. Medens han med flere ventede i Forgemakket, 
kom den Person til Audiens, som udgav sig for en 
forbyttet Søn af Kongen. Man hørte Kongen tale 
ham heftig til, og da Audiensen var ude, afsagde 
Adjudanten Audiensen for den Dag. Da man gik 
bort, fulgte Thurah med en bekendt og en ubekendt 
Herre, og Samtalen faldt paa Prins Christian, som 
den fremmede løftede til Skyerne, og Thurah 
gjorde den Indvendig, at Prinsens Opførsel i Norge 
dog ikke gav de bedste Løfter for Fremtiden. Denne 
fremmede var Jø rg e n se n Jo m to u , en Litterat, som 
agerede Spion for Prins Christian. Thurah fik i Ribe 
Besøg af ham efter at have søgt forgæves at blive 
befordret, og Jørgensen Jomtou mindede ham om 
deres Samtale efter Audiensen, saa at Thurah maatte 
sige ham, at han aldeles maatte have misforstaaet 
Betydningen af hans Udtalelse. Thurah kunde da
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gætte, at det var dennes Rapport til Prinsen, som 
havde bragt ham paa det sorte Brædt hos Chr. VIII. 
Det var først efter hans Død 1848 at Thurah blev 
forflyttet til Tommerup og Brylle, og hans yngste 
Søn var. i den Anledning hos Tillisch, som sagde, 
at der var sket hans Fader Uret, som nu skulde 
blive gjort godt.

Tommerup Kirke for Ombygningen.

I Begyndelsen af Fyrrerne fandt der et Mord Sted 
paa Landevejen Nord for Ribe. Gerningsmanden blev 
hurtig grebet, men nægtede i Begyndelsen og kom 
senere med en Del Udflugter og falsk Forklaring, 
men da han var kommen under den lovbefalede 
religiøse Paavirkning, aflagde han snart en uforbe
holden Tilstaaelse. Der omtales ikke, at det var Pa
stor Thurah, som havde denne Indflydelse paa ham, 
men da han selv valgte Thurah til den sidste For
beredelse paa Retterstedet, taler dette for, at det
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ogsaa var Thurah, som tilsaa Forbryderen i Arresten. 
Thurah blev den 20. Juli 1848 beskikket til Sogne
præst for Tommerup og Brylle Menigheder i Fyen 
og holdt sin Afskedsprædiken den 6. August s. A., 
7. Søndag efter Trinitatis, i Domkirken, da Katharinæ 
Kirke paa den Tid var under Reparation. Om Thurah 
skriver Arkivar Termansen i Ribe: „I min Barndom 
var Mindet om Pastor Thurah endnu ikke helt ud-

Tomnierup'.Præstegaard, opført 1692.

død i St. Katharinæ Menighed. Han skildredes som 
en myndig Mand med en bestemt Villie, som Menig
heden saa op til med Ærefrygt og Ærbødighed. Han 
forærede Latinskolen i Ribe en Række Bøger, ud
givne af Medlemmer af Familien Thurah. Bøgerne 
opbevares fremdeles som en særlig lille Afdeling af 
Skolebiblioteket“. I sit nye Embede blev han indsat 
paa 12. Søndag efter Trinitatis af Provst Struer og 
holdt sin Tiltrædelsesprædiken. Her virkede han, 
indtil han paa Grund af sin høje Alder og aftagende 
Kræfter ansøgte om sin Afsked, der blev ham med-
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delt den 5. Maj 1868 i Naade og med Pension af 
20 Td. Rug, 160 Td. Byg, 50 Td. Havre og 500 Rd. 
Han omtales i Wibergs Præstehistorie som en nid
kær og dygtig Mand. Thurah var en Tid den eneste 
mandlige Decendent af Familien de Thurah.

I Aaret 1869 bosatte han sig i København, men 
da han Aaret i Forvejen to Gange havde gennem- 
gaaet livsfarlige Sygdomme, var hans Kræfter faa, og 
i Løbet af et Fjerdingaar aftog de stadig; dog forblev 
hans ualmindelige Sjælsstyrke usvækket. Efter kun 
to Dages Sygeleje døde han, omgiven af sine Nær
meste og i Troen paa sin Frelser, gudhengiven og 
mæt af Dage, den 20. Juli 1869, Klokken 9 Aften. 
Den 26. Juli blev han begravet paa Søetatens Kirke- 
gaard i sin Faders Grav, og kort efter døde hans 
Hustru den 23. Februar 1870. Paa Mindestenen paa 
hans Grav staar: „Her under Kors i Tro og Haab 
du stred, hvil saligt nu i Jesu Kærlighed“. Og paa 
hans Hustrus Mindesten staar: „O ømme Moder 
barnlig from i Striden, du saa med Smil dit Time
glas udrinde“.

Deres Børn er følgende:
1. Margarethe Christine de Thurah, født i Køben

havn den 29. August 1822 og døbt den 15. Sep
tember. Hun blev undervist af sin Fader indtil 
sin Konfirmation den 22. April 1838 Hun ægtede 
18. Juni 1851 C arl L udvig  M ohr, Søn af 
Handelsfaktor i Reykjavik paa Island, Andreas 
Daniel Mohr og Valgerdur Sigurdsdatter, han 
var født 17. Marts 1820 og var først Sognepræst 
i Ølsby og Fahrensted i Slesvig, men senere i 
Værsløv og Jordløse i Sjælland, hvor han døde 
10. Maj 1872; hvorefter hans Enke bosatte sig i 
Lyngby, hvor hun døde 16. Oktober 1886 og 
ligger begravet paa Lyngby Kirkegaard.
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Deres Børn er:
a) Caroline Albertine Emilie Sigrid Mohr, født 15. Decem

ber 1852, blev 12. April 1878 gift med Pastor Carl 
Røgind, sidst Sognepræst for Lundforlund og Gjerløv 
Menigheder i Sjælland, en Søn af Sognepræst Peter 
Christian Røgind i Rørby.

b) Christian Ferdinand Mohr, født 21. Marts 1854, er an
sat som svensk Lehnstrægaardsmester.

c) Elna Charlotte Helga Mohr, født 28. Januar 1856, var 
Lærerinde i Tølløse, f  1924 i København.

d) Anna Louise Valgerda Mohr, født 14. November 1857, 
var Lærerinde i Tølløse, + 1899.

e) Carl Hjalmar Mohr, født 10. September 1859, blev gift 
1890 med Adelajde Isidora Petersen, født 14. Oktober 
1857 (Datter af Telegrafbestyrer N. P. L. V. Petersen 
i Stege og Hustru Anna Margrethe Fessel), var Saft
stationsforstander for Salbrovad under de danske Suk
kerfabriker og Kolding, f  1922. Deres Børn er: Otto 
Johannes Mohr, født 27. Februar 1891, Gudrun Margrethe 
Mohr, født 19. Marts 1893 og Einar Mohr, f. 1896.

f) Emma Elise Haldora Mohr, født 14. September 1862, 
død 1863.

g) Valdemar Egild Sigurd Mohr, født 10. Oktober 1865, er 
udvandret til Amerika, f  1900.

2. En Søn, dødfødt, 28. April 1824 i København.
3. Laurids de Thurah, født 30. Oktober 1825 i Ribe.
4. Caroline Albertine de Thurah, født 26. September og døbt

7. Oktober 1827 i Ribe. Hun nød Undervisning af sin Fader
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til Konfirmationen 23. April 1843. Hendes Helbred var svagt 
og en Brystbetændelse endte hendes Liv 23. November 
1852, og hun blev begravet 1. December paa Tommerup 
Kirkegaard.

5. Christian Henrik de Thurah, født 9. og døbt 23. Juli 1830 
i Ribe.

6. Carl Albert de Thurah, født 21. Februar og døbt 18. Marts 
1833 i Ribe, hvor han samme Aar døde af et Krampeslag 
den 9. og blev begravet 12. Juli.

Laurids de Thurah,
Søn af Sognepræst i Tommerup Christian Erik de 
Thurah og Hustru Anna Catharina Klingenberg, blev 
født i Ribe 30. Oktober og døbt 6. November 1825. 
Efter at være bleven undervist af sin Fader, blev 
han i Oktober 1834 sat i Ribe Kathedralskole, i 
hvilken de første Aar maaske var de tungeste i hans 
Liv, da den tørre Sprogundervisning, som der hoved
sagelig lagdes Vægt paa, faldt ham saare besværlig 
at fæste i Hukommelsen, hvorfor han allerede som 
ung Skolediscipel med uhyre Flid søgte Støtte i 
talrige Optegnelser. Da Skolegangen saaledes ikke 
smagte ham, bad han sin Fader om at maatte komme 
til Søs, som flere af hans Forfædre, man da det var
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paa en Tid, da det som bekendt var trangt for den 
danske Marine, blev den Plan opgivet, og han blev 
i Skolen. Nu traf det sig, at den begavede og dyg
tige Ludvig Christian Müller blev Kapellan ved 
Domkirken (26. Maj 1837) og Lærer i Skolen, hvad 
der vistnok havde en væsentlig Indflydelse paa Thu- 
rahs Skoleliv og hele Fremtid. Ved den Grundighed 
og det Liv, der her fandtes forbunden med den 
elskværdige Personlighed, droges Eleverne til ham, 
og han forstod at samle en Kreds af de unge om 
sig, for hvem han ved Oplæsning, Samtaler og Fore
drag fik stor Betydning. Den naturlige Hjertelighed 
og varme Begejstring^ som fandtes hos Müller, stak 
formeligt af mod det hele aristokratiske Pedanteri, 
som fandtes i den lille Købstad med dens mange 
Embedsmænd, og hans ægte danske Sindelag var en 
fuldstændig Modsætning til den Ligegyldighed for 
Folk og Sprog, som ofte herskede i de dannede 
Kredse. Det var derfor intet Under, at han vandt 
den Del af Ungdommen, som havde aaben Sans 
for det sande Aands- og Hjerteliv. Laurids Thurah 
var en stille, alvorlig Dreng, der hellere end at lege 
sad og lyttede til de ældres Samtale; han sluttede 
sig derfor heller ikke til sine jævnaldrende, men 
derimod til de ældre Elever, blandt hvilke han var 
vel set; han kom næsten daglig i Huset hos Müller, 
hvis Exempel gjorde ham til det, han hele sit øvrige 
Liv saa trofast blev: en ægte Fædrelandsven. I Sko
len gjorde han nu store Fremskridt og blev en af 
dens bedste Elever. Derfra blev han 1842 dimitteret 
til Universitetet, hvor han ved Eksamen Artium fik 
Hovedkarakteren Laudabilis, og ved den philologisk 
philosophiske Eksamen det paafølgende Aar, 1843, 
Laudabilis et publico encomio ornatus, samt ved
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den theologiske Embedseksamen 29. Oktober 1847 
Laudabilis.

1 København kom Laurids Thurah til at bo i Hu
set hos sin Moster, gift med Uhrmager Christian F. 
Mohr, hvor han levede et behageligt Familieliv; naar 
han havde nogen Tid til overs fra sine anstrængende 
Studier, og hans Bysbarn og Omgangsven, Præsten 
Lassen Knudsen, indførte ham i det grundtvigske 
Hus, hvor han snart blev en ivrig Tilhænger af 
Grundtvig. Paa den Tid indtraadte han i „Dansk 
Samfund“, og det blev ham klart, hvad der var det 
danske Folks Brøst, og da han i Aaret 1843 havde 
deltaget i det store Folkemøde paa Skamlingsbanken, 
hvor 6000 slesvigske Bønder var til Stede, var han 
mere løftet og begejstret for den dansk-slesvigske 
Sag end nogensinde. Det var en bevæget Tid for et 
ungt Menneske, hvis Hjerte slog varmt for alt stort 
og godt. Søren Kirkegaard havde lige begyndt sin 
betydningsfulde Skribentvirksomhed i Philosophi 
og Martensens Dogmatik stod paa Dagsordenen. Da 
kom det store nordiske Studentermøde 1845, hvor 
Thurah fuldstændig blev revet med i Ungdommens 
Begejstring for Nordens Sag, saa han ikke var til 
at kende igen af sine Omgivelser, som ellers havde 
set hans stille Færd. Som tidligere bemærket havde 
han taget sin Embedseksamen med bedste Karakter, 
hvorved han let opnaaede en Virksomhed som Ma
nuduktør og Lærer ved Dronningens Asylskole, 
medens han tillige arbejdede flittigt paa at udvide 
sine Kundskaber, da det var hans Agt at blive Vi
denskabsmand, og saaledes var alt i den bedste Gang 
for ham. Saa oprandt det uforglemmelige Aar 1848, 
og Thurah opgav alt for som frivillig at ofre Liv 
og Blod for Fædrelandet. Da han var blevet færdig 
paa Kommandoskolen, blev han udnævnt til Sekondt-
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løjtnant i Infanteriets Krigsreserve (ved 3. Forstærk- 
ningsbafaillon) 24. Maj 1848 og afgik til Armeen; 
han gjorde hele Felttoget med, var blandt andre 
Steder med i Fægtningen den 3. April 1849 ved 
Graasten, blev saaret i Brystet af en Kugle i Slaget 
ved Fredericia den 6. Juli, men blev derefter ud
nævnt til Premierløjtnant den 11. August 1849, og 
efter at have deltaget i Slaget vad Isted 25. Juli 
1850, udnævnt til Ridder af Dannebroge den 6. Ok
tober 1850. Han erholdt efter Ansøgning sin Afsked 
i Naade af Krigstjenesten med Kaptajns Rang d. 18. 
Maj 1852, hans Hu og Tanker var nu bleven hel
ligede Slesvig, der vilde han bygge sin Arne og 
blive en Herrens Tjener blandt slesvigske Brødre 
og Søstre, hvortil han troede, at Adgangen vilde 
blive ham let, da han saa trofast havde staaet i de 
kæmpendes Rækker for Fædrelandets Sag; han gav 
derfor Ansøgning ind om nogle smaa Kald, der var 
ledige, og for at berede sig til den præstelige Virk
somhed tog han til sine Forældre i Tommerup paa 
Fyen og aflagde 14. Oktober 1852 den homiletiske 
og kateketiske Prøve, hin med Karakteren Laudabilis, 
denne med viz Laud. Han blev imidlertid skuffet i 
sit Haab om Præstekald. Han henlevede nu 5 rige 
Aar i Tommerup, kom der i Berøring med en stor 
Kreds opvakte Kristne og prædikede jævnligt i 
Tommerup og Brylle, samlede mange Tilhørere om 
sig og begyndte tillige et historisk S’tudium, gran
skede Kirkebøger og gamle Forordninger, gennemgik 
Luthers Skrifter og udgav da ogsaa flere Bøger og 
Artikler i Tidskrifter og Blade.

Da det ikke blev ham forundt at blive Præst, fæ
stede han sine Tanker paa Skolegerningen, det blev 
paa den Tid bestemt, at det tyske Skolelærersemi
narium i Tønder skulde omdannes til et dansk, og
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han fik Løfte om at komme i Betragtning ved Be
sættelsen af Lærerembederne, foreløbig blev han af 
Magistraten i Tønder ansat som Rektor ved Borger
skolen 13. Oktober 1856, og han havde i den korte 
Tid, han var ved Skolen, flere opvakte og flinke

Anna Cathrine de Thurah, f. Madsen.

Elever, hvoraf her kun skal nævnes Johannes Her- 
mansen, der døde som ung Kunstner i København. 
Thurah holdt nu Bryllup 30. December 1856 i Tom- 
merup med Anna C a th rin e  M adsen (født paa 
Høigaard i Gladsaxe Sogn 24. Oktober 1817, Datter 
af Forvalter Madsen og Hustru Emerence Hermanne 
Abel). Hun fik som Barn en god Opdragelse og kom 
tidt i lange Besøg hos den rige norske Grosserer
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Arboe, der ejede Aldershvile ved Bagsværd Sø, hvor 
Faderen var Forvalter, da det barnløse Ægtepar holdt 
meget af den livlige, opvakte Pige. Hun lærte der 
og af sin norske Moder at tale lige saa godt Norsk 
som en indfødt og gengav som Ældre med stor 
Humor mangt et Smaatræk af deres flotte Liv og 
sin Moders morsomme, norske Smaafortælliriger. Hun 
var først Lærerinde hos en Kromand i Farum, senere 
som Husjomfru hos Professor ved Kunstakademiet 
Jul. Langes Forældre. Derefter opholdt hun sig som 
Husbestyrerinde 1840—43 hos Inspektør, Major Fa
sting i Godhavn i Grønland, og kom senere i Huset 
hos en Pastor Luplau i Slesvig, hvor Thurah gjorde 
hendes Bekendtskab. Under sit lange Ophold i Grøn
land førte hun en interessant Dagbog. Hun over
levede sin Mand i 11'/s Aar og døde 26. April 1887.

Thurah blev 31. August 1857 ansat som Anden
lærer ved Tønder Seminarium i Dansk, Historie 
og Geografi, og i hvor forskellige Forstander Küh
neis og Thurahs Anskuelser end var i mange Ting, 
maa det dog siges, at deres Samarbejde paa Seminariet 
var til stor Velsignelse, hvad de mange hæderlige 
og dygtige Mænd, der i de Aar udgik fra Seminariet, 
er et godt Vidnesbyrd om. Skønt Tønder var en af 
de værste Byer, hvad Hjemmetyskeriet angik, var 
der dog blandt Borgerne hæderlige Undtagelser, der 
i Danskhed stod meget højt, og de mange danske 
Embedsmænd var alle uden Undtagelse agtværdige 
Mænd, hvorfor det den Gang var ret godt at leve 
der, og man kan ikke tænke sig en mere glad og 
tilfreds Mand end Thurah, naar han, omgiven af Ele
verne, holdt sine livlige og belærende Foredrag. 
Aarene gik, han røgtede sit Kald med Lyst og Flid 
og blev paaskønnet og afholdt. Da kom det ulykke
lige Aar 1863; fra den Stund, Kongen døde paa Lyks-
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borg Slot, var det som alle Baand, der hidtil havde 
holdt Slesvig-Holstenerne i Ave, var sprængt, og da 
saa hele Tyskland erklærede det lille Danmark Krig, 
begyndte en trang Tid for vore Embedsmænd. Faste
lavns Søndag 1864 begav Thurah sig paa Vej for at 
se, hvorledes det stod til ved Dannevirke; men han 
kom ikke længere end til Chausseen ved Flensborg, 
der mødte han dc danske Tropper paa Tilbagetog fra 
Dannevirke. Han fattede straks, at Slesvig var tabt, 
men han takkede Gud, at der havde været Besin
dighed og Menneskekærlighed nok til ikke at ofre 
Landets Sønner i en haabløs Kamp til sidste Mand 
for at værne Dannevirke mod det store forenede 
Tyskland. Fastelavns Søndag hørte man den ene Vogn 
efter den anden rulle gennem Byen med Embeds
mænd, der kom Sønden fra, forjagede af Slesvig- 
Holstenerne, der jublende var paa Færde overalt, 
kun lidet anende, hvor kort deres Glæde skulde vare 
ved. Om Middagen kom Artilleriet fra Frederiksstad, 
det holdt en Time Hvil paa Gaden og drog saa ad 
Ribe til. Thurah havde bestemt at blive, til han blev 
afsat, men om Eftermiddagen anmodede hans Vært 
ham om at tage bort saa længe, indtil der kom Mili
tær til Byen, da man ikke kunde vide, hvad den 
ophidsede Pøbel kunde finde paa. Han besluttede 
saa at rejse, og med sorgfuldt Hjerte forlod han et 
Hjem og en Gerning, som havde skænket ham saa 
megen Tilfredshed og Lykke. Paa en aaben En
spændervogn — den sidste, der var at faa — tog han 
i Snestorm og bidende Kulde til Daler Præstegaard, 
hvor han fandt den hjerteligste Modtagelse hos Pa
stor Smidt og Familie. Den næste Dag tog han over 
Ribe og Kolding til København for at stille sig til 
Krigsministeriets Disposition, men der viste sig ikke 
at være Brug for ham. Han tilbragte nu nogle Maa-
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neder i Tommerup med sin Familie, og hen paa 
Sommeren 1864 bosatte han sig i København, hvor 
han nu skulde begynde et nyt Liv og modtog sin 
Afsked i Naade og med Pension af den danske Stats
styrelse, 28. Oktober s. A.

Trods gentagne Forsøg lykkedes det ham ikke at 
komme i nogen fast Virksomhed før April 1865, da 
han ved Hjælp af en Ven og Krigskammerat, Kap
tajn R. S. Feveile, blev ansat som Timelærer i Dansk 
ved Schneekloths Latin- og Realskole. Han ofrede 
sig nu aldeles for sin Gerning i Skolen, og som en 
Bi samlede han af de rige Kundskabsskatte, som fin
des i Byens mange Biblioteker og Musæer for at 
berige sine Elever dermed, og han høstede den Løn, 
som har den højeste Værd for en ædel Mand: sine 
Medlæreres og Elevers Højagtelse og Kærlighed, 
hvorom det „Minde om Thurah“, som Skolen ud
sendte i Sommeren 1876, er et smukt Bevis. Om 
der gaar en dunkel Forudfølelse af Dødens Nærhed 
gennem Menneskehjertet, er ikke godt at sige, men 
da Thurah paa sin sidste Fødselsdag i den Venne
kreds, som hvert Aar var samlet hos ham paa denne 
Dag, rejste sig for at tale, var det med en forunder
lig Vemod, at han takkede Gud for al den Lykke 
og Velsignelse, der var blevet ham til Del i de halv
hundrede Aar, han havde tilbagelagt, ligefra sit lyk
kelige Barndomshjem til sit Manddomshjem, for de 
mange kære Venner, Gud havde skænket ham i Krig 
som i Fred, og for Guds rige Naade og Velsignelse 
i al hans Gerning. Det blev ogsaa hans Afskedstale; 
thi den 13. December 1875 ramtes han af et apoplek
tisk Anfald midt under sin Gerning paa Skolen. Han 
udaandede Natten mellem den 13. og 14., savnet og 
velsignet af sine nærmeste og alle, som skattede hans 
Værd. Hans Liv blev træffende skildret i de Ord,
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som lød ved hans Grav: „Han var en trofast Mand, 
trofast mod sin Gud, trofast mod sit Fædreland, tro
fast mod sine kære“. Han kom til at hvile i sine 
Forældres og Bedsteforældres Grav paa Søetatens 
Kirkegaard i København. Paa Mindestenen paa hans 
Grav staar:

„Til Hæders Ar din Vunde lægtes dog, 
som Kuglen slog paa Valen nær dit Hjerte, 
men Slesvigs Tab dig større Vunde slog, 
den blødte til din sidste Stund med Smerte.“

Og paa hans Hustrus Mindesten staar:
„Du dit Liv paa Herren bygged’,
Herrens Naade dig omskygged’ 
i Jesu Navn og med Guds Fred 
indgik din Sjæl til Salighed.“

Christian Henrik de Thurah,
Søn af Sognepræst i Tommerup Christian Erik de 
Thurah og Hustru Anna Catharina Klingenberg, blev 
født i Ribe den 9. og døbt den 23. Juli 1830. Efterat 
have nydt Undervisning af sin Fader, blev han i 
Oktober 1839 sat i Ribe Kathedralskole under Rek
tor, Professor og Ridder Peter Nicolai Thorup, og 
nød fri Undervisning og Stipendier. Han viste tidlig 
Talent for Tegning og Musik, hvori han blev under
vist. Efter at være blevet konfirmeret den 6. April 
1845, blev han af Rektor Bendtsen i Oktober 1847 
dimitteret til Universitetet og kom i København til 
at bo hos sin Onkel, Urmager! C. F. Mohr. Ved 
Eksamen-Artium 1847 og ved den philologisk-philo- 
sophiske Eksamen 1848 erholdt han Karakteren hand, 
illaudabilis. Han studerede siden Theologi, men be
skæftigede sig tillige med poetiske Arbejder, hvoraf
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han udgav flere.») Navnlig vakte det meget Røre, da 
han som ganske ung theologisk Student ivrigt og 
træffende deltog i Striden mod Søren Kirkegaard og 
Biskop Martensen. Nu ser man vel nok noget ander
ledes paa Søren Kirkegaard end den Gang, men

Sognepræst Chr. Henrik de Thurah.

ingen kan fortænke Thurah i, at han tog til Genmæle 
mod de vasse Udfald mod hele Gejstligheden, i de 
groveste og mest saarende Udtryk, som S. K. kom 
med i sine sidste Aar. Thurah var jo opvokset i et 
Hjem, hvor der herskede en sand og levende kristen 
Tro, og forsatte selv heri hele sit Liv. Aar 1856 i

*) Se Slægten Thura, 1. Udg., og Mindeskrift over Sognepræst 
Chr. H. de Thurah af F. Hjort.
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Januar tog Thurah den theologiske Embedseksamen 
og erholdt Karakteren haud. illaudabilis primi gradas-, 
det var imidlertid paa den Tid yderst vanskeligt for 
yngre Theologer at komme i præsteligt Embede, da 
der var aldeles overfyldt med theologiske Kandidater, 
og det blev ikke bedre før flere Aar efter 1864, saa 
han valgte Lærergerningen og var fra 1856 Lærer 
ved Dronning Caroline Amalies Asylskole indtil 
Aaret 1862, og til Minde om Skolen blev der senere 
dannet en Forening, som bestaar endnu. At Eleverne 
den Gang og senere har skattet Thurah som deres 
Lærer, fremgaar deraf, at han i Aaret 1889 blev op
taget i deres Forening som Æresmedlem, og at han 
til Gengæld sætter Pris paa sine gamle Elevers Ven
skab, turde maaske fremgaa deraf, at han jævnlig 
har tolket deres Følelser i Sange ved Foreningens 
Festligheder. Han deltog meget i det grundtvigske 
Menighedsliv i København, og det var Thurah, der 
gav Udkastet til det Telt, som var rejst i Grundtvigs 
Have i Bianco Lunos Alle til Grundtvigs 50 Aars 
Præstejubilæum, den 29. Maj 1861. Thurah ægtede 
16. Juni 1859 i Vartou T hora M aria F re d e rik k e  
A ndersen , født 7. Juni 1836, død i København 11. 
Marts 1911, en Datter af Etatsraad, Ridder af Danne- 
broge Andreas Christian Andersen, Chatol- og Hof
kasserer hos Enkedronning Marie, født i København 
24. August 1801, død i Frederiksberg 20. Oktober 
1857, (han var en Søn af Garderobebetjent Lars 
Andersen og Anna Margrethe Hjorth) og Hustru 
Anna M arie S to ffe l, født i København 27. Novbr. 
1805, død 1875 (en Datter af Skrædermester Johan 
Jacob Stoffel og Anna Maria Beck).

Efteråt Thurah i nogle Aar til 1862 havde været 
Lærer i Frøken Zahles Skole, rejste han en Tid i 
Udlandet, navnlig Tyskland, Frankrig og England, og
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blev 7. Juni 1864 valgt ind i Folketinget som Rigs
dagsmand for Præstø Amts 6. Kreds (Stege), hvilken 
han repræsenterede til 1868 (jfr. „Dagbladet“ 1864, 
Nr. 135, 36, 39, 41, 42, 45 og 1865, Nr. 69, 184; 
„Fædrelandet“ 1865, Nr. 119, 30; „Kronen“ s. A.

Thora Marie Frederikke de Thurah, f. Andersen.

Se 85—86) og var i 1865—66 Medlem af Rigsraadets 
Folketing. Thurah virkede paa Rigsdagen bl. a. for, 
at Grundloven af 5. Juni 1849 skulde paa ny træde 
i Kraft, da Fællesskabet med Hertugdømmerne var 
ophævet ved Freden i Wien, og han stemte imod 
Vedtagelsen af Grundloven af 28. Juli 1866. I 1869 
tiltraadte han et Inspektør- og Lærerembede ved 
Folkehøjskolen Hindholm ved Næstved, hvilken
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Thurahs Have paa Hindholm, der af Forf. L. C. Nielsen omtales saa smukt i Bogen „Thurahs Park“. 
Det er hele Familien man ser i Haven.
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Gerning, han viede 10 af sine bedste Manddomsaar. 
Han var gennemstrømmet af Fædrelandskærlighed, 
og han følte varmt Kald til gennem Landets Ungdom 
at gøre noget for hele Samfundet, saaledes at de 
unge ved sand Oplysning virkelig kunde blive ædle 
Mænd og Kvinder. Som Inspektør havde han Over
opsigt med hele den store Skole, da Forstander 
Chr. Nielsen boede paa Børnehjemmet Holstens- 
minde, som han tillige bestyrede. Det var med Ud
holdenhed og varm Kærlighed til selve Gerningen, 
at Thurah gik til den, især var det Historie og 
Dansk, Retskrivning og Skrivning, som var hans 
Fag, ogsaa i Tegning, som han havde megen Talent 
for, underviste han, og det var mærkeligt at se, hvor 
vidt det paa nogle faa Maaneder varende Kursus 
kunde føre i denne Retning for de aldeles uøvede 
Hænder; og i det hele var Hindholms Skole fra 
Halvfjerdserne fordelagtig bekendt over hele Landet 
paa Grund af den Ihærdighed, hvormed der blev 
virket af Lærerne for de Unges grundige Uddannelse. 
Efter endt Skolegerning, der i og for sig var streng 
nok, underviste Thurah sine 4 Børn, for hvem i 
Særdeleshed hans Religionstimer er uforglemmelige. 
Thurah var tillige en meget interessant og forstaaende 
Havemand og kunde faa et helt lille Paradis ud af 
sine Haver ved de Hjem, han dannede. Dette har 
L. C. Nielsen') forstaaet og paa sympatetisk Maade 
besunget i sine smukke Digte: „T h u rah s  P a rk “. 
I 1879 besluttede han sig til at vie Kirken og Præste- 
virksomheden Resten af sin Livsgerning og blev s. 
A. kaldet til Sognepræst for Drejø Menighed, en lille 
venlig 0 ,  hvor han henlevede 8 lykkelige Äar og 
vandt sig mange Venner, der skønnede paa hans 
Nidkærhed og varme og rene Forkyndelse af Ordet.

*) Søn af Forstander C. Nielsen, Hindholm
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Han søgte at virke i den folkelige Oplysnings Tje
neste ved Foredrag og Oplæsning. Thurah var vist 
nok ogsaa her kommen til det Sted, hvor han følte 
sig bedst tilfreds. Aar 1887 blev han kaldet til Sogne
præst for Hesselager Menighed paa Fyen, hvor han 
virkede, til Døden bortrev Thurah efter en kortvarig 
Lungebetændelse 16. November 1898 efter en 20 
aarig Præstegerning, uden at han i denne Tid for
sømte en eneste Søndag. Han efterlod sig alle sine 
Prædikener nedskrevet, som han holdt i disse Aar. 
De religiøse og politiske Brydninger, som har gjort 
sig gældende i det sydøstlige Fyen, gjorde det van
skeligere for ham at kunne virke i fuld Forstaaelse 
med denne Kreds. Man skulde kende ham noget, 
før man forstod, at han indadtil var en blød, poetisk 
Natur, udadtil en vældig Stridsmand for Herren. 
Han døde efter et kort Sygeleje 16. November 1898 
og ligger begravet paa Hesselager Kirkegaard tillige 
med sin Hustru, der døde 10. Marts 1911.

Deres Børn er:
1. Andreas Christian Erik de Thurah, født 15. Juli

1860 i København.
2. Frode de Thurah, født 17. Marts 1862 i København.
3. Anna Marie Catharina de Thurah, født 8. Septem

ber 1864, viet i Hesselager Kirke 25. April 1891 
til Proprietær F r e d e r ik  H jo rt, Baagegaard pr. 
Tommerup, født 15. Juli 1863 (en Søn af Land
mand, cand. phil. Andreas Hjort og Hustru Anne 
Marie Andersen).
Deres Børn er:
a) Andreas Christian Hjort, født 10. April 1892. 

Forpagter af Baagegaard siden 1. Marts 1916, 
gift 14. April 1919 med Margrethe Larsen, født 
14. November 1895 (Datter af Forpagter P. Larsen 
og Martha Kathrine Rasmussen paa Langeland).
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Anna Hjort, født de Thurah, 
i Brudedragt.

Proprietær F. Hjort, 
1890.

Deres Børn er:
1. Otto Frederik Hjort, født 1. juli 1920.
2. Ebba Hjort, født 4. September 1921.
3. Aksel Hjort, født 2. Maj 1923.
4. Gerda Hjort, født 3. August 1924.
5. En lille Datter, født 20. Novbr. 1925.

b) Ebba Marie Elisabeth Hjort, født 29. Juni 1895, 
død 4. Juli 1895 i Hesselager.

c) Johan Helge Hjort; født 19. Juni 1897, død 30. 
Juni 1897 paa Baagegaard.

d) Ragna Valborg Hjort, født 4. Maj 1899, er nu 
Sygeplejerske paa Amtssygehuset i Odense.

e) Kaj Fritjof Hjort, født 25. September 1900, død
4. Marts 1902 paa Baagegaard.

f) Helga Aagot Hjort, født 5. Oktober 1903, død 
26. Oktober 1903 paa Baagegaard.

4. Marie Elisabeth de Thurah, født 24. August 1867, 
gift 26. Juli 1898 i Hesselager med Sognepræst Byrial 
Vognsen Tollestrup, nu i Toxvard ved Olstrup St.

10*
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Deres Børn er:
a) Christian Thurah Tollestrup, født 20. Juli 1899, 

cand. juris., Dommerfuldmægtig i Viborg.
b) Ejler Thurah Toliestrup, født 20. September 1901, 

Dyrlæge.
c) Gudrun Thurah Tollestrup, født 25. Juli 1903.

Christian Erik de Thurah,
Søn af Kaptajn Laurids de Thurah og Hustru Anna 
Cathrine Madsen, blev født 11. Maj 1858 i Tønder 
og døbt 23. Maj s. A. Han var Forældrenes eneste 
Barn, og det var deres Glæde at lære ham alt, hvad 
der kunde ligge for hans Opfattelse, og med stort 
Nemme tilegnede han sig derved Begyndelsesgrundene 
af Skoleundervisningen. Drengens danske Sindelag 
skaffede ham ofte i mer eller mindre alvorlige Kon
flikter med de tyske Drenge, der paa deres Tyskheds 
Vegne vilde revse den lille danske Dreng; alt dette 
fik imidlertid en brat Ende ved Krigen 1864, da 
han sammen med sine Forældre maatte flygte fra 
Slesvigs Jordbund, liggende bag i en Enspændervogn 
i forrygende Snevejr og Kulde. Medens Faderen tog 
til København, fulgte han med Moderen over Ribe, 
Varde, Ringkøbing og Aarhus til Fyen, hvor de op
holdt sig nogle Maaneder hos Bedsteforældrene i 
Tommerup, hvortil ogsaa Onkelen, Pastor Carl Mohr, 
fra Ølsby i Slesvig var kommen med sin Familie. 
I Efteraaret 1864 kom han til København og blev 
Aaret efter sat i Schneekloths Latin- og Realskole 
og blev en af de flinkeste Elever i Skolen, ligesom 
Fritiden heller ikke fik Lov at gaa til Spilde, da 
Faderen hos en Snedker lod ham forfærdige for
skellige Husgeraad samt at dreje og polere Smaating. 
Han blev et Aar sat i Latinklassen for at prøve, om 
han skulde have Lyst til Studering, men ihvorvel



Margrethe Mohr, Albertine de Thurah, Kathrine de Thurah, 
f. de Thurah. i Klosterets Ordensdragt. f. Madsen.

det faldt ham ligesaa let som alt andet, fastholdt han 
sin Bestemmelse om at blive Skibsbygger, hvortil 
han allerede i Begyndelsen af Skoletiden viste en 
afgjort Lyst, og som fik ham til med særlig Interesse 
at beskæftige sig med alt, hvad der angik Skibe. 
Imidlertid tog han 3. Juli 1873 Realafgangseksamen 
fra Skolen med 1. Karakter og tog straks derefter 
fat paa at forberede sig til Optagelse paa Orlogs- 
værftets Skibsbygningskole og bestod om Efteraaret 
samme Aar Optagelsesprøven i den 2aarige, ældste 
Afdeling. Her fik han nu sin Uddannelse i Faget og 
bestod 11. Juni 1875 Afgangseksamen med højeste 
Karakter, som gaves. Thurah blev derefter ansat 
som Tegner 28. Juni 1875 ved Landets største pri
vate Skibsværft, Firmaet Burmeister & Wains Ma
skin- og Skibsbyggeri i København. Han aftjente 
sin Værnepligt 1881 som Tegner ved Orlogsværftets 
Konstruktionskontor og skaffede sig et fyldigt Begreb 
om Fagets Standpunkt i Udlandet ved i 1882 sam
men med en Skibsbygmester ved Værftet, H. Arentz, 
at besøge en stor maritim Udstilling i London. Thu
rah blev i 1885 sendt til Badestedet Ems for at
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overbringe den russiske Marineminister, Hr. Excell., 
Viceadmiral Shestakoff Fabrikens Forslag til en Ka
nonbaad, der senere blev bygget under Navnet 
„Mandjur“. Ihvorvel han havde nok at gøre ved sit 
Arbejde og Studering af sit Fag, har han dog ogsaa 
faaet Tid til paa forskellig Maade at arbejde i det 
offentliges Interesse, og 11. Juni i Aar er det 50 Aar 
siden, han blev ansat hos Burmeister og Wain, og blev 
samme Dag Dbmd. I Aaret 1887, den 22. Maj, ægtede 
Thurah K aren C h ris tin e  C h ris ten sen , født 17. Fe
bruar 1864 ved Roskilde, en Datter af Landmand Fre
d erik  C h ris te n se n  og Hustru Inger Jen sd a tte r . 
Thurah er Ejer af Elievadshøj ved Charlottenlund, 
hvor han bor.

Deres Børn er:
1. Xenia Frederikke Catharina de Thurah, født 21. 

Oktober 1888 paa Christianshavn, gift 18. Maj 
1915 med Massør Helge Brünild Kragh (Heide- 
mannj Hedmar, født 18. Maj 1885 (Søn af Køb
mand Heidemann i Sorø, død 1915) bor i Cannes. 
De har en Datter:

Nina Hedmar, født 3. Januar 1922 i Cannes:
2. Victoria Ingeborg Laura de Thruah, født 8. Januar

1890 paa Christianshavn, gift 21. Oktober 1919 
med Lærer Hans Richard Fabricius, født 30. April 
1893, (Søn af Forpagter Oscar Emil Fabricius, født 
12. August 1849 i Horsens, gift .12. Oktober 1886 
med Kristine Nielsen, født 29. April 1859 i Dier- 
nisse ved Faaborg), Gilleleje.
Deres Børn er:
a. Johannes Fabricius, født 24. Juni 1921.
b. Bendt Olaf Fabricius, født 12. Maj 1923.

3. Astrid Sophie Christine de Thurah, født 18. Juli
1891 paa Christianshavn; gift 17. Maj 1918 med 
Ingeniør Harald Georg Vilhelm Nielsen, født 18.
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En Stamtavle i Billeder af de sidste 9 Slægtled „de Thurah“.
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Maj 1892 (Søn af Assistent ved Orlogsværftet, Axel 
Frederik Nielsen, født 11. Januar 1854 i Køben
havn, gift 11. November 1891 med Kirstine Jensen, 
født 1. April 1867). De boer i Haslev og har 
Børnene:
a. Eyvind Nielsen, født 29. Marts 1919.
b. Agnete Nielsen, født 1. Marts 1921.

4. Laurids de Thurah, født 17. Maj 1893 paa Villa 
Ellevadshøj ved Charlottenlund.

5. Axel Eyvind de Thurah, født 3. December 1894, 
Hotelejer i det sydlige England, gift 20. December 
1916 med Grace Isabel Hcathfjeld, født 11. De
cember 1893 (Faderen Farmer i England). De boer 
i England.

6. Albert Emanuel de Thurah, født 10. Juli 1902. 
Ansat hos Burmeister & Wain i København.

Andreas Christian Erik de Thurah,
Søn af Sognepræst i Hesselager Christian Henrik 
de Thurah og Hustru Thora Marie Frederikke An
dersen, blev født paa Frederiksberg 15. Juli 1860 
og opholdt sig her indtil sit 8. Aar, da han med 
sine Forældre flyttede til Hindholm Højskole ved 
Næstved. Her nød han en god Undervisning af sin 
Fader og Skolens andre Lærere indtil sin Konfir
mation i Efteraaret 1874, da han kom i Tømrerlærer 
hos Tømrermester Jensen ved Haslev Station paa 
Sjælland, hvor han var i 4 Aar og nød en grundig 
praktisk Uddannelse, men for ogsaa at faa theoretisk 
Uddannelse i Faget rejste Thurah nu til København, 
hvor han frekventerede den tekniske Skole. Han 
arbejde tillige i nogle Aar som Tømrersvend og se
nere som Formand for nogle af Københavns største 
Mestere. Efteråt have aftjent sin Værnepligt som 
Konstabel, rejste Thurah i Foraaret 1882 til Udlån-
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det for at udvide sine Kundskaber i sit Fag. Rejsen 
gik til Tyskland, hvor han i Berlin og flere større 
Byer opholdt sig i længere Tid, hvorefter han rej
ste til Østerrig og gjorde et længere Ophold i Wien, 
hvor han arbejdede i 3;'-t Aar, rejste derpaa til Schweiz, 
hvor han blandt andre Steder opholdt sig i længere 
Tid i Basel. Efter henved 2 Aars Ophold i Udlandet 
rejste Thurah hjem til Danmark igen og etablerede 
egen Forretning som Tømrermester i København, 
som han drev til 7. December 1907, da han døde 
efter et kort Sygeleje. Den 30. Maj 1890 holdt han 
Bryllup i Hesselager Kirke med Anna A ndersen  
Jo h an se n , med hvem han i flere Aar havde været 
forlovet; hun blev født 18. Februar 1859 i Visby, 
Datter af Gmd. A n d e rsJo h an sen  og A n e jo h an - 
ne C h ris ten sen .

Deres Barn er:
Ove Christian Henrik de Thurah, født 2. August 

1891 i København.

Frode de Thurah,
Søn af Sognepræst i Hesselager Christian Henrik 
de Thurah og Hustru Thora Marie Frederikke An
dersen, blev født paa Frederiksberg 17. Marts 1862 
og flyttede 1869 med sine Forældre til Hindholm. 
Her nød han en god Undervisning af sin Fader og 
Skolens andre Lærere indtil sin Konfirmation 30. 
September 1877, hvorefter han kom i Malerlære i 
København hos Malermester Schmiegelow og fik 
samtidig Undervisning paa den tekniske Skole og 
blev 1880 dimitteret privat til Akademiet af Genre
maler C. F. Andersen. I Oktober 1881 aflagde Thu
rah Svendeprøve og syslede nu i nogle Aar med sit 
Fag, indtil han 4. Juni 1884 blev indkaldt som Sol
dat. Efter at være permitteret fra Militærtjenesten,



162

rejste han 21. April 1885 til Udlandet for at uddanne 
sig videre som Dekorationsmaler. Rejsen gik over 
Berlin til Dresden, hvor han opholdt sig i nogle 
Uger og besaa de smukke Samlinger, gjorde en Ud
flugt til det sachsiske Schweiz, hvis Bjerge var de 
første han saa og beundrede. Derfra gik Rejsen til 
Wien, hvor han arbejdede som Dekoratør indtil 
Efteraaret, da han sammen med 2 danske Malere 
rejste til Italien. Vejen gik over Salzkammergut, hvor 
de begyndte en Fodtur ved Gmunden, og de havde 
Lejlighed til at se det af Hertugen af Cumberland op
førte nye Slot. Derfra gik Turen over Ischl langs med 
Wolfgang og Thalgausøen til Salzburg og Saltværket 
Hallein, og endelig naaede de Innsbruck, derpaa 
fortsatte de Rejsen ad Jernbanen over Verona til 
Venedig.

Her kom Thurah til at gøre længere Ophold, end 
Bestemmelsen var paa Grund af en sørgelig Familie
begivenhed, men omsider fortsattes Rejsen over An
cona til Rom, hvor de holdt Jul med mange Skan
dinaver. Efterat have beset Rom og dens Omegn 
fortsattes Rejsen over Neapel til Vesuv og Pompeji, 
hvor han tog Skitser af de lærerige Udgravninger. 
Her skiltes Rejsekammeraterne; men Thurah fik en 
ny Kammerat, som fulgte med til Capri, hvorfra han 
rejste alene over Neapel til Livorno og derfra over 
Pisa til Florenz, hvor han eftertegnede en Del De
korationer paa Galleri Uffici. Herfra tog han tilbage 
til Pisa og derfra til Mailand. Over Alperne og igen
nem St. Gothardstunnelen gik det ind i Schweiz til 
Zürich, hvor han arbejdede en Maaned og blev da 
sendt af Mesteren til Filialforretningen i St. Gallen, 
hvor han forblev til midt i Juli, da han sammen med 
en Rejsekammerat tog en Fodtur gennem Schweiz. 
Langs Bjergene vandredes til Zurichersøen, derfra
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til Einsiedlen og Byen Schwyz, og de besteg Rigi, 
hvor de saa den dejlige Solopgang, og derfra gik de 
ned til Lucern. Her samlede de Kræfter til Bestig
ningen af St. Gotthard, og op til Højspidsen naaede 
de efter en anstrengende Tur og oplevede det Særsyn 
at have Torden med Snevejr i Juli. Furcapasset pas
serede de, kom til Rohnegletscheren og over Grim- 
selpasset til Handechvandfaldet. Derfra vandrede de 
ned til Brienz og Interlaken og naaede Thun, som 
blev Endepunktet for Fodturen. Over Bern tog de

Parti fra Hesselager. 
Malet af Frode de Thurah.

med Jernbanen til Basel og videre over Heidelberg 
til Frankfurt a. M.

I Heidelberg overværede de Universitetets 500 
Aars Jubilæum. Derfra rejste Thurah til Mainz, hvor 
han tog Arbejde og blev sendt til Geinsheim ved 
Rhinen for at arbejde i en katholsk Kirke i 2 Maa- 
neder.

Efterat have faaet det „Larsenske Legat“, rejste 
han til Paris, begyndende med en Fodtur fra Mainz
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over Wiesbaden, langs med Rhinen til Koblenz, hvor
fra han gjorde smaa Udflugter til gamle Ruiner og 
endnu vedligeholdte Ridderborge. Fra Koblenz sej
lede han ned ad Rhinen til Køln, hvis Seværdig
heder han tog i Øjesyn. Saa gik Rejsen over Namur 
til Paris, hvor han opholdt sig i 2'!z Maaned og traf 
mange Skandinaver. Hjemrejsen gik over Bryssel 
og Antwerpen, hvor han gjorde mindre Ophold, og 
videre over Düsseldorf, Hamborg og Kiel til Hjem
met, og han tilbragte Julen paa Drejø hos sine For
ældre.

Den 22. Marts 1887 nedsatte Thurah sig som De
korationsmaler i København og Aaret efter, den 21. 
Maj, holdt han Bryllup i Hesselager Kirke med 
S y lv ia  Laura K nudsen , med hvem han før sin 
Udenlandsrejse havde forlovet sig. Hun var en Dat
ter af Viktualiehandler Jø rg en  K nudsen  og Hustru 
Ane Larsen, og blev født i København 20. Sep
tember 1863 og døde 12. Maj 1889.

Efterat have været Enkemand i 2 Aar, giftede 
Thurah sig anden Gang 17. Marts 1891 med T hora 
P e trea  M eier, født i København 28. Maj 1861, en 
Datter af Vognmand Je rem ia s  M eier, Ejer af 
„Lille Vibenshus“, og Hustru T h o ra  Due.

Thurah har siden 1905 været Repræsentant for 
Københavns Malerlaug og fra 26. Marts 1909 Sogne
foged i Hellerup Sogn.

Deres Børn er:
1. Thora Agnete de Thurah, født 10. April 1892 i

København, død 24. Marts 1894.
2. Karen de Thurah, født 26. August 1893, indskreven 

i Vemmetofte.
3. Sylvia de Thurah, født 1. Maj 1898, gift 25. Juni

1920 med Papirhandler, Fuldmægtig Tage M ørk
M ønsted, født 26. December 1898 (Søn af Kunst-



Billedet er af alle dalevende de Thuraher (1905) ined Undtagelse af Fru Anna Hjort, født de Thurah, 
og hendes Moder, hvis Billeder findes omstaaende.
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maler P. Mønsted og Elna Sommer i København). 
De boer i Hellerup og har følgende Børn:
a. Helge Mønsted, født 27. April 1921.
b. Kirsten Mønsted, født 30. Maj 1924.

4. Gerda de Thurah, f. 26. Marts 1900 (i Vemmetofte).
5. Esther de Thurah, f. 15. August 1902 (i Vemmetofte).

Lauritz de Thurah,
Søn af Skibskonstruktør Christian Erik de Thurah 
og Karen Christine Christensen, blev født i Køben
havn 17. Maj 1893. Han er avanceret til Assistent i 
det forenede Dampskibsselskab og giftede sig 22. 
Juni 1917 med Rigm or O lga N ielsen , født 11. 
December 1895 (en Datter af Assistent ved Orlogs- 
værftet Aksel Frederik Nielsen, født 10. Januar 1854 
i København, gift 11. November 1891 med Kirstine 
Jensen, født 1. April 1867). De boer i Charlottenlund 
og har følgende Børn:

a. Lillian de Thurah, født 23, September 1918.
b. Christian Erik de Thurah, født 11. Maj 1921.
c. Gudrun de Thurah, født 18. Maj 1925.

Ove Christian Henrik de Thurah,
Søn af Tømrermester Andreas Chr. Erik de Thurah 
og Hustru Anna Andersen Johansen i København, 
blev født 2. August 1891 i København, tog efter Skole- 
aarenes Afslutning Præliminæreksamen paa Univer
sitetet og dernæst Handelseksamen med Engelsk og 
Tysk, og blev da ansat i de danske Svovlsyrefabrik 
ker i 5 Aar. Efter at have aftjent sin Værnepligt, 
blev han Kornet og senere Sekondtløjtnant ved 2. 
Feltart. Reg. og var under hele Verdenskrigen Lærer 
paa Rekrutskolen, var derefter ansat i østasiatisk 
Kompagni i 5 Aar, blev senere Direktør for en større
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Forretning i København, hvor han’ nu~driver Spedi
tør-Entreprenør og Vognmandsforretning'paa’Købma- 
gergade. Han giftede sig 25. November 1916 med 
Modehandlerinde Soffi Jen sen , født 13. Juni 1890 
fen Datter af Restauratør J.Jensen og Caroline Bir
the Andersen).

Deres Børn er:
a. Helge Christian de Thurah, født 17. April 1923.
b. Birthe de Thurah, født 6. November 1924.



Udtog at Thurah-Sfægtens Ahner.

Christian Erik de Thurah, født 1921

Lauritz de Thurah, født 1893

Skibskonstruktør Chr. E. de Thurah, født 1858

Kaptajn Lauritz de Thurah, født 1825, død 1875

Sognepræst Chr. E. de Thurah, født 1794, død 1859

Kaptajn Albert de Thurah, født 1761, død 1801

Kommandør Chr. H. de Thurah, — Helene Weinigcl, 
født 1729, død 1812 født 1737, død 1815

._______________ I
Oberst Herman Wein’gell, — Margrethe Scavenius, 

født 1678, død 1743 født 1705, død 1765

General Peder Scavenius, — Helene Urne Benzon, 
født 1678, død 1737 født 1690, død 1773

Peder Benzon, — Margrethe Rantzau, 
født 1652, død 1701 født 1664, død 1699

Frandz Rantzau, — Helle Urne 
født 162 , død 1675 død 1688

Jørgen Urne, — Margrethe Marsvin, 
født 1598, død 1642 født 1606, død 1650

Otto Marsvin, — Mette Brahe, 
født 1573, død 1647 født 1579, død 1647

Peder Brahe, — Margrethe Gøye, 
død 1610 død 1594

____________ I
Albert Gøye, — Anna Rosenkrantz,

død 1558 død 1589

Mogens Gøye, — Mette Bydelsbalck, 
død 1544 død 1513

____________ i________
Albert Bydelsbalck

til Skjærsø



Albert ßydelsbalck 
til Skjærsø

Engelbrecht Bydelsbalch 
til Torbenfeldt

_________i_________
Albert Bydelsbalck — Gertrud Grubendahl — 1405

Claus Grubendal — 1386

Hencke Grubendal — 1382 — Cecilie Grubbe — 1412

Jens Grubbe til Gunderslevholm — Margrethe Eberstein

Peder Eberstein
__ J___

Ludvig Eberstein, død 1328

Albert Greve af Eberstein, død 1289 — Mariane Esbernsdattei

Esbern Vognsen — Margrethe Erlandsen

Erland — Cecilie Herlufsdatter

Herluf — Margrethe Sunesdatter

Sune Ebbesen til Knardrup, død 1186 — Cecilie

Ebbe Skjalmsen, død 1150 — Ragnhild

Skjalm Hvide — Anonyma 

Kong Harald Hein — Dronning Margrethe

Kong Svend Estridsen af Danmark

Prinsesse Estrid — Ulf Jarl af Jomsborg 
__________ i_________ _

Kong Svend Tveskæg — Dronning Sigrid Storraade

Kong Harald Blaatand — Dronniug Gundhild
__________

Kong Gorm den Gamle, død 940 — Dronning Thyra Dannebod
NB. Endvidere kan bemærkes, at Slægten gennem Urnerne 

naar Valdemar Atterdag og gennem Brahe,.Bille og Galen 
naar Valdemar Sejr. Gennem Grubbe Marsk Stig. Gennem 
Rosenkrantz og Krognæs til Kong Christoffer II...Gennem Flem
ming til Drost Peder Vendelbo og gennem den norske Losen- 
Familie til Kong Haakon V. af Norge o. s. v.

11
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Efterskrift og Rettelse.
P ed er M o rten sen ')  mødte for Nakskov By som 

borgerlig Rigsdagsmand 1660 og underskrev alle 
Gejstlighedens og Borgerskabets Fællesandragender 
foruden de særlige fynske, han tilsagdes til Arve- 
hyldingen og underskrev baade Haandfæstningens 
Tilintetgørelse af 16. November 1660 og ligeledes 
Arveenevoldsakten af 10. Januar 1661. Han skal 5. 
Oktober have været en af de seks, hvem Nansen 
meddelte Planen om Kronens Arvelighed.

Peder Mortensen blev gift 1643 med A bigael 
K nudsda tte r, død 21. December 1669, en Datter 
af Mag. Knud Madsen Lerche (1593—1666) Præst i 
Nysted og Provst i Musse H. og Sidsel Antonsdatter 
Rathe (død 1653). I Ægteskabet var følgende 10 Børn:
1) Johannes Oberberg, døbt 19. Maj 1644, død som

Student ugift i Gloslunde Præstegaard 1690.
2) Sophie, døbt 15. Juni 1645, død kort før Faderen, 

gift 11. November 1663 med Hans Pedersen Ove
sen (født 1626, Rektor i Nakskov 1654, Præst i 
Arninge 1658, død 1679).

3) Palle, døbt 13. Januar 1647, begr. 19. Maj s. A.
4) Karen, døbt 4. April 1648, død i Hellested 1692, 

gift 1676 med Ejler Christian Wolf (født 1637, res. 
Kapellan i Maribo 30. Juli 1675, Præsti Hellested 
8. Marts 1678, i Skelby og Gedesby 19. Marts 
1695, død 1711).

5) Sidsel, døbt 6. Maj 1649, mere vides ikke.
6) Lisabeth, døbt 23. Maj 1650, død 10. Marts 1688, 

gift 1674 med Raadmand Jørgen Jensen i Nakskov 
(død 21. Februar 1687).

7) Abigael, døbt 1. August 1652, død 4. Februar 1709, 
gift i Nysted 22. September 1678 med Mads Mad
sen Bjørnsen (født 1634, Rektor i Vordingborg 

J) Se L. F. la Cour: „De borgerlige Rigsdagsmænd 1660“.



171

1664; Præst i Maribo 15. September 1670, tillige 
i Hellested 2. November 1691, død 1698).

8) Morten, døbt 19. April 1654, boede i Nakskov, 
men død „i Kongens Tjeneste“ i København 
(Budskabet om hans Død kom til Nakskov 28. 
November 1689), gift 16. Februar 1679 med Karen 
Andersdatter og havde med hende Sønnen Knud 
Mortensen Lerche (døbt 29. September 1685).

9) Sara Katrine, døbt 30. April 1656, gift med von 
Støcken i Holstein.

10) Knud, døbt 23. December 1657, begr. 20. Juli 
1660.

de Thurah’ernes Vaaben.





Af F. Hjort er b', a. tidligere udgivet:

V issenb jerg  Sogns Historie. Pris 3 Kr.
T om m erup Sogns Historie. — 2 —
Slægten S ta m p e  fra Slagelse. — 1 —
Hejninge-Slægten. — 1 —
En sjællandsk Slægt Pind; — 1 —
Familien B erth . — 1 —

Ved direkte Henvendelse til B aagegaard

pr. T om m erup faas Bøgerne for den vedføjede 
Pris.




