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Forord
Denne bog bygger naturligvis på sine forgænge

re. Min oldefar, historikeren Frederik Barfod, 
gjorde et meget stort indsamlingsarbejde, der re
sulterede i, at hans søn pastor N.F.S.G.B. Barfod 
udgav slægtsbogen »Stamtavle over Slægten Bar- 
fod-Barfood-Barfoed fra 1455 til 1925« i 1925. 
Efter 2. verdenskrig fik vi genoprettet slægtsfore
ningen og jeg påtog mig den opgave at forny 
stamtavlen med de nye tilkomne generationer. 
Min bog »19 generationer« blev opbygget på en 
anden måde, idet biografierne her er ordnet gene
rationsvis og nummereret derefter. Samtidig med
tog bogen alle, der var efterkommere således at de 
rettelig burde kunne bære navnet Barfod, selvom 
man tidligere havde kastet det bort og nu kaldte 
sig Christiansen, Christiansson, Schartau eller 
andet.

Der er nu atter kommet en ny generation til, og 
derfor fandt foreningen det formålstjenligt at føre 
slægtsbogen ajour. Den foreliggende bog »Bar- 
fod-Sagaen« er søgt gjort mere familievenlig, idet 
den - efter at de første generationer er gennemgået 
- er bygget op i kapitler, der samler en bestemt 
gren af familien. Derved kan den forhåbentlig for 
brugeren virke mere interessant, når han derved 
nemmere kan finde sine nærmeste slægtninge og 
sine forfædre af Barfod-slægten. Derimod kan 
man ikke som i den foregående bog fortælle sam
let om den tid en bestemt generation lever i. For 
alligevel at få et indblik i tiden er det forsøgt at 
gøre biografierne noget fyldigere, hvor der er kil
der til det, således at man derved får et indtryk af 
et tidsbillede.

Den anden ændring ved bogen er sket på grund 
af de mange nye slægtsgrene, der er dukket op. 
Oplysninger om slægtsmedlemmer kan jo findes 
mange steder, og der er derfor stadig dukket nye 
oplysninger frem i tilfældige dokumenter, som en
ten er blevet offentliggjort i en helt anden sam
menhæng, eller som man er stødt på andre steder.

Derved er der kommet nye tilføjelser til en del af 
biografierne ligesom nogle også er blevet rettede. 
Endvidere er der sket det, at en historiker fra Isle 
of Man mener at have fundet frem til en forbin
delse mellem vikingekongerne her og slægten Bar
fod i Danmark. Det har jeg forsøgt at redegøre for 
i en forhistorie. Endelig har den nye lovgivning 
vedr. familienavne forårsaget, at mange hvis for
ældre eller bedsteforældre hed Barfod eller Bar- 
foed har taget navnet op igen, og det har givet nye 
slægtsgrene, som det dog ikke altid har været lige 
nemt at få placeret i rette sammenhæng. Ved alle 
disse tilføjelser er bogen svulmet op, og jeg har da 
i denne bog udeladt alle de personer, som ikke be
nytter navnet Barfod eller Barfoed som efternavn.

Hvad angår nummereringen af biografierne er 
der brugt de samme numre som i bogen »19 gene
rationer«, således at de to bøger kan bruges sam
men. Af hensyn til den videre forskning vedrøren
de slægten har jeg så vidt muligt givet henvisnin
ger til kilderne, når disse ikke er i slægtsarkivet 
eller tidligere brugte oplysninger. Der er stadig en 
del slægtsforbindelser, der mangler, og det skyldes 
i overvejende grad, at det er meget tidkrævende at 
gennemgå alle kirkebøger, folketællingslister m.v. 
selvom man følger bestemte spor. Der vil derfor 
være god brug for videre studium, når næste gene
rations biografier skal skrives. Desuden er der en 
del mangler i de nyeste generationer, fordi en del 
af slægtmedlemmeme ikke ønsker at give de for
nødne oplysninger. Det forårsager også, at nogle 
af biografierne for nulevende personer er mindre 
oplysende end andre.

De nye biografier, der er tilkommet blandt de 
generationer, som ellers nummermæssigt synes 
afsluttede har fået numre fortløbende. Det kan be
tyde, at søskende kan have ret springende numre, 
hvilket naturligt giver sig særligt til kende i de 
nyere generationer, som f.eks. Bent Barfods børn, 
der har numrene XVIII,56 og XVIII, 132, fordi 



det yngste barn er tilkommet efter udsendelsen af 
bogen »19 generationer« eller Torben Barfods 
børn, der har numrene XVIII,64 og 65 samt 
XVIII, 133. For at fa lidt sammenhæng i familier
ne i hvert kapitel er der anbragt skemaer, som for
håbentlig anskueliggør forholdene.

På et tidspunkt må man stoppe indsamlingen af 
oplysninger for at få bogen udgivet, men oplys
ninger, der kommer efter dette tidspunkt vil blive 
samlet og evt. anvendt i slægtsforeningens års
skrift »Fodnoter«. Her vil der tillige komme op
lysninger om de slægtsgrene, der ellers er udeladt i 
denne slægtsbog.

Slægtsarkivet vil derfor til stadighed være inter
esseret i at få oplysninger om fødsler, ægteskaber, 
dødsfald og i det hele taget også biografier og 
fotos, og alt vil blive anvendt ved passende lejlig
hed og også således at forskere kan få de nødven
dige oplysninger her.

Personregistrene er udarbejdet af Janus Barfoed 
XVII, 104.

Til sidst vil jeg bringe en hjertelig tak til de 
fonds, der har villet støtte udgivelsen af bogen. 
Det er Velux fonden af 1981, Krista og Viggo 
Petersens Fond og Alfred Goods Fond.

Jørgen. H.P. Barfod
XVII,51



1. KAPITEL

Forhistorien

Slægten Barfod eller Barfoeds historie må 
naturligt begynde med de første personer, der 
bærer navnet, men tilsyneladende har der været 
forfædre, der kan påvises endnu længere tilbage 
uden at de har navnet Barfod. Det grunder sig 
bl.a. på, at man på den tid hovedsagelig anvendte 
et fornavn forbundet med faderens navn, mens 
enhver samtidig da udmærket vidste hvilken slægt 
den pågældende tilhørte, og det har vel også kun 
været de færreste, der herudover havde et navn, 
som vi forstår ved et slægtsnavn.

G.V.C.Young fra the Isle of Man har imidlertid 
påvist, at de norske konger, der blev fordrevet fra 
Isle of Man i slutningen af 1200-tallet, tog tilbage 
til Norge og bosatte sig i området ved Trondhjem 
og Jämtland. Fra disse mener G.V.C.Young at 
kunne knytte en forbindelse til slægten Barfod- 
Barfoed, som den er beskrevet i den tidligere 
slægtsbog »Nitten generationer«. (1) Da ingen af 
disse imidlertid har båret navnet Barfod vil vi der
for kalde disse generationer for tilhørende slæg
tens forhistorie, og det er den der i korthed vil 
blive beskrevet i det følgende.

Orkneyinga Saga fortæller, at adskillige nord- 
mænd havde bosat sig på øerne Vest for Skotland, 
Orkneyeme, Shetlandsøerne og Sudereyeme samt 
på kysterne ved det irske hav og herunder på the 
Isle of Man. Omkring 885 foretog den norske 
kong Harald Hårfager en ekspedition til øerne for 
at understrege sit overherredømme. Det norske 
islæt i befolkningen påvises bl.a. ved de fundne 
grave fra tiden omkring 900, men de historiske 
begivenheder er naturligt meget præget af sagaens 
beretninger, og derfor vanskelige at holde rede på. 
Blot er det en kendsgerning, at fra omkring 979 er 
der afholdt faste folkemøder på Tynwald på Isle 

of Man, der helt nøje svarer til det islandske Al
ting fra 930. (Thingvellir). Tynwald er blevet 
holdt siden da ved en gammel bronzealderhøj 
midt på øen, og ceremonierne var i begyndelsen 
stærkt præget af den hedenske religion med påkal
delse af bl.a. Frej, guden for frugtbarhed, Njord, 
guden for navigation og lykke og med torden
guden Thor som den fornemste gud. Tinget hold
tes hvert år ved midsommer den 24. juni, da man 
tændte en symbolsk ild for den nordiske gud Bal
der og hans keltiske modstykke Lugh. Da det 
engelske parlament i 1752 ændrede kalenderen fra 
den julianske til den gregorianske kalender ved en 
flytning på 11 dage, ignorerede man på Isle of 
Man denne ændring, og mødtes fremtidig ved den 
gamle midsommerdag, der nu efter den nye kalen
der faldt den 5. juli. (2)

I nogle århundreder var det således norske 
vikinger, der sad som konger på Isle of Man, og 
fra disse skal Barfodslægten stamme. I de første år
hundreder var forholdene i disse egne ret kaotiske 
med mange indbyrdes stridende konger, idet de 
norske vikinger havde slået sig ned forskellige ste
der rundt om det irske hav. En mere fast udvik
ling begynder imidlertid med kong Godred IV 
Crovan, (eller Godfrey), der i 1079 erobrede riget 
og regerede her til sin død i 1095. Han skal have 
kæmpet i den norske kong Harald Hårderådes 
hær, da denne i 1066 gjorde landgang i Nordeng- 
land efter den engelske kong Edwards død. Harald 
havde håbet at kunne bemægtige sig England som 
tidligere Sven Tveskæg og Knud den Store havde

1. G.V.C.Young: The three legs go to Scandinavia, Isle of 
Man 1983.

2. David Craine: Tynwald, Isle of Man 1979.
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Kongeriget Man, da det havde sin største udstrækning. 
(Fra R.H.Kinvig: The Isle of Man)

gjort, men ved Stanford Bridge blev han slået af 
Harald Godwinson. Midt under den følgende 
sejrsfest kom der imidlertid bud om, at Wilhelm 
Erobrereren fra Normandiet var landet ved 
Hastings, og efter at Harald Godwinson skynd
somt havde ført sin hær hertil, måtte han se sig 
slået af Wilhelm.

Godred, der var i den slagne hær ved Stanford 
Bridge, flygtede til Isle of Man, hvor han opholdt 
sig i nogle år. Han fandt imidlertid, at det var et 
godt sted for ham at være, og da forsvaret af øen 
var svagt, tog han tilbage til Norge for at samle en 
stor hær og flåde, hvormed han i 1075 foretog et 
angreb på Isle of Man. Det mislykkedes og efter 
endnu et angreb i et af de følgende år lykkedes 
endelig det tredje i 1079, hvor han vandt sejr ved 

Sky Hill (Himmelbjerget) så han kunne sætte sig i 
besiddelse af Isle of Man. Hans kamp om øen er 
skildret af munkene i Rushen Abbey i »The 
Chronicle of Man and the Isles«.

Kongeriget, som han skabte sig, kom nemlig 
ikke blot til at omfatte øen Man, men også den 
række af øer, der lå Vest for Skotland med bl.a. 
øen Islay. Nordmændene var her i disse egne 
blevet en herskende overklasse, der havde bosat 
sig på mange af de bedste og mest frugtbare områ
der, hvor man samtidig havde en god og nem 
adgang til havet. Rundt om på øerne regerede de 
derfor som en art vasaller for kongen. Det var 
høvdinge med deres folk, og man kan da forestille 
sig, at en skibsbesætning med familier dannede en 
bosættelse i en bestemt egn og derved blev en slags

2



THE ISLE OF MAN

Øen Man med de vigtigste lokaliteter.
(fra G.V.CYoung: The History of the Isle of Man)

sogn, som det sikkert var på rundt om på Isle of 
Man. (3)

I den normanniske tid kom de norske vikinger 
ganske naturligt til at sætte deres præg på øen, 
selvom de dannede en art overklasse i forhold til 
de oprindelige keltiske indbyggere. På lignende 
måde blev sproget officielt norsk samtidig med, at 
de oprindelige beboere også talte deres keltiske 
sprog, men dette ændredes siden efter omkring 
1300. Tilbage som et minde om den norske tid 
var stednavnene, der iøvrigt i stor udstrækning 
stadig i dag kan vise deres norske oprindelse.
På samme tid opstod en kamp mellem den 

gamle keltiske religion, den norske eller nordiske 
tro med de gamle nordiske guder og den kristne 
tro, som var begyndt at vinde frem. De første 
bisper, der nævnes i Isle of Mans krønike er Rolf- 
ver (Rolf), et typisk norsk navn, og William, der 
begge omtales mellem 1050 og 1079. Ifølge Adam 
af Bremen, der har skrevet om udviklingen i Dan
mark, omtaler han bl.a., at kong Sven Estridsen 
omkring 1060 udnævnte en bisp Henry til Lunds 
biskop, og ifølge Orkneysaga har denne bisp været 
bisp over Orkneyeme og Isle of Man omkring 
3. G.V.C.Young: The history of the Isle of Man under the 

Nors, Isle of Man 1981.
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Peel Castle tegnet af Asger Barfod (XVII,50) den 3/7 1979 under slægtsforeningens besøg på øen.

1040. Også dette viser den nære forbindelse mel
lem Isle of Man og de nordiske lande. (4)

Kong Godred Crovan eller »king Orry« skabte 
et samlet rige og en administration, der stod 
usvækket i mange år. Han lod bl.a. nedskrive 
Manx lovbog. Det var for Isle of Man en tid, der 
mindedes som en storhedstid. Godred har sand
synligvis boet på øen Islay, der var hans slægts 
hjem og også stedet, hvor han døde, men han har 
også haft borge på Isle of Man. Han holdt mulig
vis her til på den gamle borg ved Ramsey Bay. (5)

Desværre udbrød der tronstridigheder efter 
hans død i 1095 og da den norske konge følte sig 
som en art overherre, besluttede kong Magnus 
Barfod (1093-1103) at gøre en ende på uroen og i 
1097 kom han fra Norge til Isle of Man med en 
stor flåde på 160 skibe. Han slog sig ned her i nog
le år, mens han stadig gjorde krigstogter rundt om 
langs kysterne ved det irske hav. I forbindelse med 
et af disse faldt han i 1103 i Nordirland.

Det må lige bemærkes, at der næppe har været 
nogen slægtsforbindelse mellem kong Magnus 
Barfod og Godred Crovan.

Herefter var der atter nogen uro indtil Olaf III, 
der var yngste søn af Godred, i 1103 fik etableret 
et fast styre. Det kom til at sætte sit præg på øen, 
at han siden sin fars død havde levet ved den en
gelske kong Henry I.s hof. En anden af Godred 
Crovans sønner, Lagman, havde styret på Isle of 
Man som en slags underkonge fra 1089 under sin 
far, men i 1097 gjorde hans bror, Harald III, 

oprør. Harald blev imidlertid fanget og resignere
de og drog i stedet på korstog til Jerusalem, hvor 
han døde 1098. (6)

Kong Olaf lirs regering fra 1103 til 1153 blev 
en lang fredelig periode. Han levede på god fod 
med både den engelske, den skotske og den irske 
konge. I 1130-erne indbød kongen til grundlæg
gelse af cistercienserklosteret Rushen Abbey om
kring 1134, og desuden fik han givet den kristne 
kirke faste former på øen. Man-krøniken, der er 
skrevet af munke, priser kongens velvilje mod kir
ken, og beklager derfor, at hans kloge og retfærdi
ge styre endte med et forrædderi, da han blev 
myrdet af en nevø. Han har sandsynligvis boet i 
den sydlige del af landet, muligvis ved Crank 
Howe Mooar, hvor man har fundet ruiner fra den 
tid.(7)

Hans søn Godred, der i 1152 og 1153 var i Nor
ge, vendte omgående hjem med fem skibe i 1154 
og høvdingene på »the Isles« sluttede sig straks til 
ham og valgte ham til konge. Herefter sejlede de 
til Isle of Man, hvor de straks fik fanget forræd- 
derne, der blev dræbt. Det fortælles imidlertid, at 
Godreds styre blev så hårdt, at nogle af høvdinge
ne søgte til hans svoger om hjælp. Det kom da til

4. R.H.Kinvig: The Isle of Man, Isle of Man 1978, side 77-79 
og Young: The History side 56 fl'.

5. Young: The History side 64.
6. Young: The History side 68.
7. Young: The History side 82.
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kampe mellem de to og bl.a. til et søslag i 1156, 
der endte uafgjort, hvorefter de to parter sluttede 
en overenskomst om deling af riget. Sumerled of 
Argyll, der var gift med en datter af den afdøde 
kong Olaf, fik den del af øerne, der omfattede the 
Mull samt Islay, mens Godred beholdt de sydlige 
øer og Isle of Man.

I 1159 rejste Godred til den skotske konge og 
året efter til Norge, hvor han blev i nogle år. Først 
kæmpede han for den norske kong Inge ved Oslo, 
men her gik han over til fjenden, Håkon, der blev 
konge i Norge. Denne blev imidlertid dræbt i 
1162 og året efter blev Magnus Erlingsson norsk 
konge. Endelig i 1164 vendte Godred tilbage til 
Isle of Man og tog atter magten. Tilsyneladende er 
det i denne tid, at Castle Rushen er blevet grund
lagt. Godred V døde 1187 på St. Patricks Isle ved 
Peel, hvor han havde sin residens. (8)

Under Godreds ældste søn Reginald III, der 
regerede fra 1187 til 1226, var der uafladelig kam
pe, og mens Isle of Man hidtil havde været under
lagt den norske konge, følte Reginald sig nu nød
saget til at søge støtte i England, og i 1205 måtte 
han anerkende den engelske kong John som over
herre. Reginald boede sædvanligvis på Castle 
Rushen. Det endte dog med, at en af hans brødre, 
Olaf the Black gjorde oprør mod Reginald i 1226, 
og da Reginald døde 1229, søgte hans søn Godred 
VI Don ikke til England men til den norske konge 
for at få støtte for sin sag. Han vendte da også til
bage med norsk hjælp i form af en stor flåde. Re
sultatet blev at de to delte riget, således at Olaf IV 
residerede på Man og Godred på øerne nord for. 
Efter at den norske hjælpeflåde var vendt hjem i 
1231, blussede kampene imidlertid op igen og 
Godred Don blev da dræbt på øen Lewis, hvoref
ter Olaf the Black havde det fulde herredømme i 
hele Man imperiet, idet han dog anerkendte den 
engelske konge, Henry IIL Olaf residerede på St. 
Patrick Isle, hvor han døde i 1237 og blev be
gravet i Rushen Abbey. (9)

Olafs søn, Harald IV, der nu blev konge, aner
kendte derimod den norske kong Håkon IV som 
sin herre og opholdt sig hos ham i et par år 1247 
og 1248. Han havde alligevel også et godt forhold 
til sine andre naboer, kongerne af England og af 
Skotland. I 1248, medens han var i Norge, ægtede 
han Cecilia, der var en datter af kong Håkon, men 
under tilbagerejsen til Isle of Man forliste skibet 
ulykkeligvis og begge druknede. (10)

Da meddelelsen herom nåede Isle of Man blev 
hans bror Reginald IV udråbt til konge, men alle
rede samme år blev han myrdet af Godred Dons 
søn Harald V, der søgte at tilrive sig kongetitlen 

efter at have allieret sig med den engelske konge 
Henry III. I 1252 vendte en tredje søn af Olaf the 
Black, Magnus IV, tilbage til Isle of Man støttet af 
kong Håkon i Norge. De urolige forhold gjorde 
imidlertid, at han i 1261 forhandlede med den 
skotske kong Alexander III om hjælp, og da den 
norske kong Håkon døde i 1263, var det norske 
herredømme over Isle of Man slut. Samtidig måt
te man konstatere, at kong Magnus magt var ind
skrænket til selve øen Isle of Man, medens øgrup
perne med the Lewis og Sky af Hebrideme var an
nekteret af Skotland.

Hvis vi ser på de segl, som kongerne anvendte 
på Isle of Man, havde disse indtil da vist et vikin
geskib, men fra omkring 1260 har vi bevaret det 
ældst kendte segl, der viser de tre ben, som siden 
er forblevet Isle of Mans våben.

Den 24. november 1265 døde kong Magnus på 
Castle Rushen. (11)

Forholdene var nu så meget ændrede, at den 
skotske konge herefter havde det egentlige herre
dømme over Isle of Man og the Sudreys, der da 
blot styredes af nogle Bailiffs, som han udsendte. 
Der var derfor ofte uro mellem befolkningen og de 
udsendte herrer, og gentagne gange måtte et oprør 
slås ned. Det blev imidlertid afgørende for udvik
lingen, da der i 1275 skulle udpeges en ny biskop 
på Isle of Man. Befolkningen valgte abbedden af 
Rushen, mens Alexander udpegede sin egen 
mand, der var en slægtning af hans Bailiff på 
Man. Dette gav anledning til oprør, og i oktober 
1275 sendte den skotske konge en ekspedition til 
øen for at gennemtvinge sin vilje. På Mans side 
deltog denne gang Godred, der var en søn af kong 
Magnus, og han blev da også af beboerne udvalgt 
til konge. Blandt dem, der støttede ham i kampen 
mod skotterne, var Godred Dons søn Harald V.

Det kom til et afgørende slag, hvor Godred 
faldt og hvor Harald efter nederlaget flygtede til 
Norge. Her blev han til sin død i 1287, og 
Haraids søn Thorleif skal have ægtet en datter af 
kong Godred, Maude eller Magnhild, men med 
Haraids flugt til Norge sluttede de norske vikin
gers herredømme over Isle of Man og Sudreyeme 
endeligt. (12)

For at fa en samling på det ovenfor omtalte 
gives en oversigt over de konger over Isle of 
Man, der er nævnt her. Det må dog understreges, 
at årstallenes nøjagtighed må tages med et vist for-

8. Young: The History side 100-104.
9. Young: The History side 125-128.

10. Young: The History side 131.
1 1. Young: The History side 135-138.
12. Young: The History side 189 IT.
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behold, da kilderne angiver forskellige årstal. Des
uden er de årstal, der er nævnt, årene hvor de 

sandsynligvis har været regenter på Isle of Man el
ler øerne.

G od red IV C rovan 
1079-1095

Lagman I 
1089-1098

Harald II
1095-1098

Olaf III
1103-1153

1
Godred V 
1153-58 og 

1167-87
1

Reginald II 
(Ragnvald) 
1159-1164

Lagman 11 
1158-1159

Harald III
1164-1167

Ragnhild 
g.m.Sumerled 

of Argyll

Reginald III 
1187-1229 (26)

1

Olaf IV Black 
1229 (26)-1237 

1

Godred VI Don 
1229-1231

1

Harald IV 
1237-1239 

og 1242-1248

Ragnvald IV
1248

Godred VII 
1250-1251

Magnus IV 
1252-1265

1

Harald V 
1248-1252 

død 1287 i Norge
1

Godred VIII 
1265-1266 
død 1275

1

Thorleif gift med 
1

Magnhild (Maude)

Hallstein

Da familien vendte tilbage til Norge efter 
nederlaget i 1275, bosatte de sig i Trondheimdi- 
striktet, der støder op til Jämtland. Når Jämtland 
nævnes i denne forbindelse er det fordi færdsels
vejen fra Jämtland gik ud i verden via Trond
heim. Man må huske, at i 1200-tallet var det end
nu nemmest at færdes til søs fremfor gennem store 
skove og uvejsomt terræn. Derfor gik forbindelser
ne til lands som regel ud fra havneområder, hvor 
der var en tættere bebyggelse. Set fra Jämtlands 
bjerge var det mod Øst til det fjerne område ved 
Stockholm og søerne gennem store skove eller til 
Trondheim over bjerge og gennem skove, men her 
var afstanden trods alt kortere. Derfor har dette 
landområde flere gange skiftet tilhørsforhold alt 
efter magtforholdene mod Øst og Vest.

Ifølge Snorre Sturlasson skal den norske kong 
Eystein Magnusson (1103-1123) have forhandlet 
med bønderne fra Jämtland og forklaret dem, 
hvor meget lettere det var for dem at få deres for

nødenheder vestpå end at skulle drage den lange 
vej mod Øst for at fa dem, hvilket skulle være 
årsagen til, at Jämtland i de følgende 500 år var 
norsk område. Alligevel havde Jämtland kirkelig 
tilknytning til Uppsala. (13)

Ser vi på kortet over egnen ved Trondheim ses 
det, at der førte en vej fra Skalstugan over fjeld
ryggen ned i Innas dalsænkning forbi Sul og videre 
til Verdadalen, hvor Olav den Hellige Haraldson 
faldt på slagmarken ved Stiklestad i året 1030. 
Herfra gik vejen videre til Levanger, der i århun
dreder var målet for markedsrejsende fra Jämtland 
ved vintertid. En anden hovedvej gik fra Jämtland 
gennem Skurdalsporten og ad Stjørdalen til 
Trondheim.

Thorleif og sønnen Hallstein Thorleifsson bo-

13. Nicls Ahnlund: Jämtland och Härjedalens Historia, 
Stockholm 1948 bd. 1 side 137 IT.
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Det indre af Trondhejmfjorden med hovedvejene til Jämtland og gården Egges beliggenhed.

satte sig som nævnt i Trondheimområdet på 
hovedgården Egge ved Egge kirke. De har sikkert 
her haft en pragtfuld udsigt over fjorden og har 
kunnet følge med i, hvad der foregik af sejlads 
her. Egge ligger ved Trondheimfjordens fortsættel
se, Beitstadfjorden, nær Steinkjær. Vi kender ikke 
meget til deres forhold, men fra 1302 og 1303 er 
bevaret et par breve fra den norske kong Håkon 
Magnusson, der beordrer Hallstein Thorleifsson 
og Audun Vigleiksson til at afgøre en sag for 
Nidaros domkirke. Dernæst hører vi først om ham 
i 1326. Da omtales han som en gammel herre fra 
kong Håkons tid, og selvom han er sysselmand i 
Jämtland, angives han som hjemmehørende i 
Trøndelagen. (14)

I 1319 kom det til en personalunion mellem 
Norge og Sverige under kong Magnus Eriksson, og 
under dennes mindreårighed styredes rigerne af en 
formynderregering, der tilsyneladende i høj grad 
har værdsat den aldrende Hallstein Thorleifsson, 
idet man tiltaler ham som »værdige herre og ven«. 
Vi kender ikke så meget til hans styre i Jämtland, 

men ved blot, at han har haft en underordnet em
bedsmand på stedet mens han selv boede på Egge. 
(15).

Hallstein Thorleifsson omtales også i en sag fra 
1345, da der blev indgået et forlig. Hans søn Nils 
Hallsteinsson var gift med Kristina, der var af for
nem og velhavende slægt, sandsynligvis en datter 
af lagmanden Halvard, som kendes fra 1303, og 
med hende havde han også fået en del jord i 
Hackås i Jämtland. I den omtalte sag hedder det, 
at »i tingstuen erkendte Nikolaus Hallsteinsson, at 
han hjemme hos Tove i Kolnæs havde slået denne 
i hovedet med sin stridsøkse. Siden var Tove 
blevet grebet, kastet på en slæde og bortført af Hr. 
Hallsteins svende til Egge«. Nikolaus Hallsteins
son blev dømt »i kongens vold med liv og gods«, 
men blev siden benådet, vel sagtens også i kraft af 
sin kones indflydelse. Ved dette forlig måtte han

14. Dipl.Norw. III nr. 53 og Regesta Norvegica III nr. 87, 88 
og 90 samt IV nr. 419, Ahnlund side 189 f. og 212 f.

15. Ahnlund side 112 og 212 fTsamt side 606.
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Sir Hallstein Torleifssons 
segl fra 1303.

Nils Hallsteinssons segl 
fra 1345.

Isle of Mans ældste våben 
fra Seagars Roll ca. 1280.

da afstå til kongen det halve Mjälle og laksefiske- 
riet i Ragunda, og hans kone, Kristina Halvards
datter, måtte yderligere føje til af sit eget gods den 
halve ydregård »firir Berghi« samtidig med at hun 
skulle købe den anden halvdel af Olav Västeråker 
og derefter måtte overlade det hele til kongen. 
(16)

Både Hallstein Thorleifsson og Nils Hallsteins
son anvendte et våben med de tre ben i deres segl. 
En anden bemærkelsesværdig ting er fremført af 
den svenske prof. Niels Ahnlund. Han skriver: 
»Dommen over Nils Hallsteinsson var ingen al
mindelig dom. Den indebar en efterregning og et 
opgør med et system. Den uddømte bod vækker 
interesse først og fremmest gennem beliggenheden 
af de overleverede godser, hvor man jo helt åben
bart kan skønne en bestemt i forvejen aftalt plan 
og løsning. Sagen har uden tvivl betydet en kraftig 
forøgelse af krongodset«. (17)

Da kong Magnus blev 16 år, overtog han selv 
styret i 1332. Han fik med sin dronning Blancha 
to sønner, Erik og Håkon, og da Håkon i 1355 
nåede myndighedsalderen blev han konge i Nor
ge, mens Magnus fortsatte med at styre som Sveri
ges konge. Dette var den ældste søn, Erik, stærkt 
utilfreds med, og det varede da heller ikke længe 
før han fik rejst et oprør mod sin far. Hertil fik 
han støtte af hertug Albrecht af Mecklenburg, 
som var gift med kong Magnus søster. Norge og 
Sverige var således atter blevet adskilte.

Den norske kong Håkon VI holdt i 1363 bryl
lup med Margrethe Valdemarsdatter af Danmark. 
For Jämtland betød det ingen ændring, da landet 
stadig styredes fra Norge, og fra unionstiden kun
ne det være en foged fra Danmark, der sad i Jämt
land. Danmark var netop da kommet over en af 

sine værste kriser i landets historie, idet Erik 
Menveds militære eventyr havde bragt landet i en 
økonomisk krise, der siden, efter hans efterfølger 
Kristoffers regering 1319-32, havde ført til en 
fuldstændig pantsættelse. Efter en kongeløs tid 
1332-1340 måtte kong Valdemar IV Atterdag 
genvinde landet skridt for skridt. Det foregik ofte 
med snildhed og hårdhed og kunne kun gennem
føres af ham fordi han besad den nødvendige fast
hed og styrke.

I Sverige var der imidlertid sket det, at den 
oprørske kong Erik døde før sin far Magnus, og da 
denne døde i 1363, hyldedes året efter hans svoger 
hertug Albrecht som Sveriges konge.

Jämtland forblev ved Norge og gennem den 
union som Margrethe skabte, knyttedes landet og
så til Danmark. Et halvt hundrede år senere, da 
den danske kong Kristoffer af Bayern blev gift, 
udfærdigede han den 15. september 1445 et mor
genbrev til sin unge dronning Dorothea, der da fik 
tilkendt en række områder i Danmark, Norge og 
Sverige, som hun måtte beholde, hvis hun over
levede ham. Norge skulle da bidrage med »vort 
land Jämtland med alt, hvad dertil hører«. (18)

Det er ovenfor sandsynliggjort både af prof. 
Ahnlund og af G.V.C.Young at der er en forbin
delse fra kongerne på Isle of Man til Nils Hall
steinsson bl.a. ved hjælp af slægtsvåbnet med de 
tre ben. Vi er hermed nået forbi vikingetiden og 
frem til tiden omkring 1345, der er det seneste 
årstal i forbindelse med Nils Hallsteinsson og op
gaven er herefter at finde forbindelsen til Niels

16. Reg. Norw. V nr. 756 og 757 samt Dipl. Norw 111 nr.254.
17. Ahnlund side 223-224.
18. Ahnlund side 303.
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Jämtland med Storsjön. Her ses Frösön og ved soens arm mod syd ses Sunne, Hackås og Berg.

Mikkelsen Barfod, der var rådmand i Randers 
1406, hvilket kunne tyde på, at der blot mangler 
en enkelt generation mellem de to mænd.

Som det forhåbentlig fremgår af det førnævnte 
var der et nært samvirke mellem de tre nordiske 
riger. Danmark var da det mest folkerige af lande
ne med ca. 1 mili. indbyggere, mens Sverige anta
ges at have haft ca. 1/2 million og i Norge boede 
omkring 300-400.000 indbyggere. Det gamle mid
delalderlige bondesamfund var desuden ved at bli
ve afløst af et samfund med en vis stænderdeling, 
hvor adel og kirke ved siden af kongen var her
skende. Dette var bl.a. forårsaget af, at den gamle 
bondeleding ikke mere var tidssvarende. Nu var 
det ridderne og deres svende som var afgørende 

for magtforholdet, og derfor fik disse da også skat
tefrihed for deres ejendomme. Endvidere havde 
der midt i 1300-tallet været en økonomisk krise, 
der ramte landbruget hårdt samtidig med at alle 
de tre nordiske lande ramtes af sygdommen »Den 
sorte død« eller »Digerdøden«, der havde bredt sig 
fra det øvrige Europa. Ikke mindst var der også 
sket det, at den øgede handel gav nye kontakter 
med andre lande.

I Jämtland levede man hovedsagelig af sæter
brug om sommeren mens kornavl spillede en be
skeden rolle, og om vinteren drev man fiskeri og 
jagt som et vigtigt supplement til kvægavlen. Laks 
var en af fangsterne, der havde betydning, som det 
ses af det førnævnte forlig, men man fiskede også 
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andre ferskvandsfisk med net. Fiskeri var af så 
væsentlig betydning, at det var en værdi i sig selv. 
Jagt spillede naturligvis også en stor rolle, og her 
var det navnlig hermelin, elg og bæver, der lige
ledes var knyttet til forskellige steder, som kunne 
købes og sælges særskilt. Skind var netop en god 
eksportartikel fra Jämtland. Man ser iøvrigt også, 
at bønderne ofte betalte deres skat med et antal 
hermelinskind, og f.eks. gjorde kirken krav på 
tiende af jagt og fiskeri.

Fra Jämtland rejste man til markedet i Levan
ger ved Trondheimfjorden, og dette marked hold
tes de sidste dage i februar og de første i marts, når 
det var godt vintervejr, således at man bekvemt 
kunne nå fra Levanger videre til markedet i Jämt
land på Frosøen et par uger senere. (19)

Nils Hallsteinssons søn Peder indtog i Jämtland 
en ledende stilling, men vi kender dog bedre den
nes tre sønner Önd Pedersson, Karl Pedersson og 
Johan Pedersson af Sanne. Önd Pedersson og den
nes søn Sten Öndsson blev begge fogder i Jämt
land, men også de to andre brødre var fremtræ
dende mænd på egnen. De holdt til i Hackås på 
gården Hof, men mens der findes bevarede segl 
med Önd Pederssons og hans søns våben, der fo
restiller et enkelt ben, så er der ikke bevaret til
svarende fra hans to brødre. Derimod kendes 
våbnet med det ene ben fra Karl Pederssons 
sønner, og specielt kan bemærkes sønnen Örjan 
(Jørgen) Karlsson, der var foged i i Jämtland og 
døde omkring 1474. Det var vel dette våben, som 
var baggrund for slægtsnavnet Skanke eller Skån- 
ke, alt efter om det var norsk eller svensk. (20)

Gården Hof, hvor Skånkeme residerede, var 
virkelig et gods og ikke blot en enkelt gård, og dis
se godsejere var tillige handelsmænd, der - som 
før omtalt - solgte skind og fik deres udbytte også 
af jagt og fiskeri. Det var således en lavadel, der 
havde en stærk tilknytning til det øvrige Norge og 
til Danmark. At der har været en forbindelse, som 
også kan have forårsaget en vandring af slægter er 
der flere eksempler på. Blandt andet var der en 
forbindelse mellem Vendsyssel og Jämtland ved 
folk fra lavadelen. Nils Berg eller Nisse Berg, der 
vidnede i Jämtland den 14.april 1394, den 
12.marts 1428 og den 5-11. marts 1430, angives 
at stamme fra en væbnerslægt ved Hjørring. Dette 
blev således fastslået i en udtalelse fra Hjørrings 
borgmester og råd i 1476 længe efter Nils Bergs 
død, men på et tidspunkt, hvor der var strid om 
hans ejendomme blandt arvingerne. (21)

Nils Berg blev som ung ejer af nogle gårde i 
Revsund og Sundsjø i Jämtland, af hvilke en gård 
i Sørviken overgik til hans søstersøn Jakob Palne- 

sen. Nils Berg døde ugift og barnløs og hørte ifølge 
den svenske historiker prof. Ahnlund til kredsen 
omkring Karl Pedersson i Hov og altså til Skånke- 
slægten. Jacob Palnesen havde iøvrigt tre sønner 
Erik, Laurens og Michel, og denne sidste havde 
en søn Olaf. Vi kan dog ikke sætte dem direkte i 
forbindelse med Barfod-slægten.

Vi finder imidlertid på denne tid personer 
andre steder i Danmark med navnet Skånke eller 
Skanke. I 1367 var der en borger i Lund, der hed 
Henrik Hermansen Skanke, men hverken navne
ne Henrik eller Herman findes andre steder i den 
svenske Skanke-slægt. Også i Hjørring findes om
kring 1500 flere personer, som bærer navnet 
Skanke, altså netop i den egn, hvorfra Nils Berg 
stammede. I den forbindelse må vi dog også 
huske, at i disse århundreder var det meget almin
deligt, at man nøjedes med et fornavn og evt. 
hvem man var søn eller datter af, medens man 
først ved denne tid også så småt begyndte at an
vende slægtsnavnet. Der er således ikke noget, der 
taler imod, at der ikke kunne have været medlem
mer af slægten Skanke før 1500 i Hjørring uden at 
det direkte fremgår af deres navne.

Svend Skanke vidnede i Hjørring som byfoged i 
1478, hvilket netop er to år efter at man fra Hjør
ring byråd fastslår, at Nils Berg stammer herfra. I 
1484 vidner Svend Skanke som borgmester, hvil
ket kunne tyde på, at familien var hjemmehøren
de i byen. Desuden ser vi, at Aksel Olofsen Skan
ke den 4. maj 1487 vidner i København og han 
omtales her som en bror til Magdalene, der var 
gift med Niels Pedersen Brahe, og endelig 
har vi Lars Skanke, som i årene 1500 og 1501 vid
nede sammen med Oluf, der benævnes rådmand i 
Hjørring den 9/11 1501.

Der er således flere løse ender, hvis vi blot ser 
på slægtsnavnet. Hvad angår seglet med det ene 
ben i våbenet kan vi finde en linie i Jämtland, der 
knytter sig til lokaliteten Hof i Hackås, og herfra 
stammer en slægt Skånke, som stadig eksisterer i 
Sverige. (22)

Der fandtes imidlertid i Danmark andre slæg
ter, som i 1300-tallet havde et ben eller en bar fod 
i deres våben. Vi finder således et våben med et 
ben med spore ligesom i Skankemes våben hos

19. Edv. Bull: Jämtland og Norge, side 'll IT.
20. Young: The three legs, side 16-17.
21. Ahnlund side 299 f. og Jämtland och Härjedalens Diplo

mata rium nr. 126 d. 13/4 1394, nr. 191 d. 12/3 1428 og 
nr. 199 d. 11/3 1430, Dipl. Norw. V nr. 583 (1428), III nr. 
705 (1430), nr. 1073 (1517), nr. 860 (1463), XIV nr. 126 
(1476)og82 (1451).

22. Young: The Three legs side 12 IT.

10



Stenværs våben er et blåt 
jernklædt ben med spore.

Skankes våben er et jernklædt 
ben med gul spore.

Beens våben er også et 
jernklædt ben med gul spore.

Gunner Been, der den 30/11 1328 vidnede på 
Langeland og det samme våben ses hos Niels 
Madsen i Kjædeby og William Niels Been i 
Helsved, der ligeledes vidnede på Langeland lige
som hos Mattis Lud i året 1500. Endvidere har 
der også været Mikkel Been af Radsted, som har 
sat sit segl med benet den 13/11 1457. Af andre 
personer med et ben i deres våben kan nævnes 
Gødeke Steenvær i 1370 og Niels Steenvær, der i 
1424 var kannik i Slesvig, samt Niels Jensen 
Beenvåben i 1377 og 1394 og fra samme slægt 
Ingvar Strangesen i Skåne 1408 og Mads Peder
sen, der var bymand i Malmø 1434 og endelig 
Iver Eriksen Beenvåben, der nævnes som væbner i 
1449. Vi kan dog ikke sætte nogen af disse per
soner umiddelbart i forbindelse med enten Skan
ke-slægten eller Barfod-slægten.

Hertil kan føjes, at der også var personer, som 
havde blot en fod i deres våben. Det var Borchart 
og Otto Vote (eller Fod), der vidnede den 16/6 
1353 og Mads Fod, der vidnede så sent som i 
1684. Heller ikke disse personer kan ses at have 
nogen tilknytning til Barfod-slægten.

Efter således at have set på personer, der enten 
på grund af navn eller seglmærke kunne være til
knyttet slægten, må vi vende os til de allerede 
kendte personer, der bærer navnet Barfod. Den 
ældste bærer af navnet er Niels Mikkelsen Barfod 
i Randers, og spørgsmålet må vel da være, om der 
kan være en forbindelse mellem ham og Skanker
ne i Hjørring. Det er vel ikke usandsynligt, men 
det kan ikke påvises. Hvis forbindelsen er der, vil
le Niels Barfod vel være en fætter til Nils Berg, 
idet deres fædre da skulle være brødre og leve om
kring 1330, men da vi hverken kender fædre til 
den ene eller den anden Niels, er vi foreløbig på 
bar bund.

Niels Mikkelsen Barfods far måtte, hvis han var 

en søn af Niels Hallsteinsson, have heddet Mikkel 
Nielsen. G.V.C.Young har påpeget, at en Mikkel 
Nielsen i Falling i Jylland i 1365 har skødet noget 
gods til Jakob Jonsen, og han mener, at man her 
muligvis har den person, som er det savnede bin
deled. Imidlertid har vi i 1367 et vidne, der hed
der Mikkel Nielsen, kaldet Krabbe, og i 1372 om
tales et pantebrev på Mikkel Nielsens gods i Vis
sing. Hvis den først nævnte Mikkel Nielsen er 
identisk med den to år senere omtalte Mikkel 
Nielsen af slægten Krabbe, hvis søn iøvrigt i 1414 
omtales som ridder til Nissum Østergaard, falder 
hypotesen desværre væk. (23)

Foruden G.V.C. Youngs undersøgelser har vi 
imidlertid også en kilde, der bør prøves. Helt uaf
hængig af anden forskning har Sven Gaute Bar- 
foth nævnt en stamtavle, som i 1830 blev kopieret 
efter et oplæg, der havde været ejet af pastor Iver 
Barfoth (X,78), som døde i 1743. Svend Gaute 
Barfoth (XVIII,207) er i besiddelse af denne kopi. 
(24)

Den omtalte stamtavle har som første person 
Thorleif Haraldsson, der efter stamtavlen levede 
omkring 1280 og var gift med Magnhild. Hans 
søn var Hallstein, der havde fire sønner: Nikolaus 
(Nils), Thord, Lodin og Botolf. Medens Botolf fik 
efterkommere i Norge, havde Niels en række 
børn, af hvilke nævnes på denne måde: Gud
brand, Olaf, Lafrans, andre børn og Mikkel. I vor 
sammenhæng er det naturligvis interessant at se, 
at Niels Halsteinsson ifølge denne stamtavle skal 
have haft en søn ved navn Mikkel, der levede om-

23. Den 1/7 1377 lover kong Oluf dron. Margrethe samt 
bisperne og 44 riddere og 88 væbnere at opretholde den 
bestående retstilstand og blandt væbnerne finde vi Niels 
Been Våben og Esge Brok. Danmarks Riges Breve 3 rk. 
Vil nr. 346, VIII nr. 25,26 og 27 samt IX nr. 246 og 336.

24. Sv.Gaute Barfoths brev til Jørgen H. Barfod d. 4/4 1979.
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kring 1350. Desuden står der, at Mikkel havde to 
børn, nemlig Nils Barfod, der i 1406 var rådmand 
i Randers, og Olof. Så drejer det sig åbenbart blot 
om at finde ud af, hvor Mikkel levede og hvem 
Olof er. Blandt de andre børn kan altså også være

Stamtafla öfver ätten Skanke kallad Barfoth:

Nils Bergs far. Tilsyneladende stemmer således 
denne kilde helt overens med det resultat, som 
Mr. Young er kommet frem til.

Teksten på stamtavlen gengives her i kopi, men 
trykt ser det således ud:

Thorleif Har-- Konungason 
lefde omkring år 1280 

gift med Magnhild

Hallstein lefde år 1300

Nikolas lefde 1340

1
Thord lefde 1338 Lodin

1
Botolf

_ 1
Gudbrand Olof

lefde 1380 
gift med en 
dotter til

Baronen af Talgø

____________ 1

Lafrans andra barn Mikkel 
lefde 

omkring 
1350

Arnved Aslak

en dotter Nils
gift med 
Ragnhild

Gunner Nils Barfod Olof
lefde på var 1406

1390-tallet 19 aprilis
rådmand 
i Randers

Lodin Kolbjørn Thore

Som det ses viser stamtavlen også, at Mikkels 
bror Olof blev gift med en datter af baronen på 
Talgø, og at de havde to sønner, nemlig Nils, der 
blev gift med Ragnhild, og Gunner, der levede på 
1390—tallet. Hertil må endvidere føjes, at der ved 
Ragnhilds navn står et våbenmærke med en dob
belt trekant, d.v.s. 2 trekanter sat med spidserne 
mod hinanden. Dette våbenmærke anvendte Nils 
Mikkelsen Barfod i Randers også på sit segl fra 
1406. Man finder ofte på denne tid et sådant mær
ke anvendt af borgere, der ikke havde noget vå
ben, men det kan altså også have tilknytning til et 
adeligt våbenmærke, som det nok har været tilfæl
det her. Samtidig med at Harald flygtede fra Isle 
of Man til Norge, rejste nemlig også en adelsmand 
Mc. Rory hertil. Han var af klanhøvdingeslægten 
Mac Donald af Inchegal, og hans efterkommere 
førte som våbenmærke den samme dobbelte tre
kant. Når også Nils Mikkelsen Barfod brugte den 
dobbelte trekant kan det da muligvis være fordi 
hans mor var af slægten Mac Rory ligesom Nils 
Olofsen.

For at fa lidt sammenhæng i det hele må vi for 
et øjeblik atter vende os til Skånke-slægten i Sve
rige. En af de mere kendte af slægten var Karl 
Pedersson Skånke, hvis enke Radgerd Ketilsdatter 
i 1438 sammen med sine fem sønner solgte noget 
gods til provsten i Sunne. (25)

En af sønnerne var Ørjan (eller Jørgen) Karls
son, der var en stor jämtländsk patriot, som støt
tede svenskeren Karl Knuttson mod den danske 
kong Christian I. Med en styrke fra Jämtland 
hjalp han med at tvinge almuen i Trøndelagen, da 
ærkebispen i 1449 kronede Karl Knuttson i Tron- 
heim domkirke, og han var da også en af de første, 
der af ham fik ridderslaget. Han levede som en 
virkelig stormand i pragt og luksus og havde ved 
siden af sin kone en frille, hvis søn Karl Ørjans- 
son blev hans efterfølger på godset Hov. Hans 
lysekrone hænger endnu i dag i Hackås kirkes vå-

25. Matts Ling: Från Jämtlands Medeltid, Östersund 1921 
side 52.
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benhus. I 1453 forsvarede kong Christian I’s tro 
tjenere Olof Nilsson og Peder Nilsson Trondheim 
mod et nyt angreb af Ørjan Karlsson, der denne 
gang ikke havde heldet med sig. Ørjan Karlsson 
døde 1477. (26)

Olav Nilsson og Peder Nilsson var også af 

Skånkeslægten, og de havde begge et ben i deres 
våben, som ses på seglene. Hvorledes denne 
slægtsforbindelse er, kan ses af nedenstående over
sigt, der også på anden måde har betydning:

Nikolaus Hallsteinsson g.m. Kristina Hall- 
vardsdotter.

Peder Nilsson

1
g.m. Radgerd Ketilsdt.

Olav Nilsson

1
Karl Pedersson Nils Olavsson

1
Ørjan Karlsson

1
Karl Ørjansson

Jens Karlsson

_ 1
Karl Jensson 

biskop af Hamar

Peder Nilsson 
død 1455

Olav Nilsson 
død 1455

Den sidstnævnte Olav Nilsson er også kendt 
som en skånsk adelsmand, der i Erik af Pom- 
mems tjeneste drev kaperi mod hanseateme under 
krigen 1426-1431. I 1437 eller 1438 blev han ud
nævnt til høvedsmand på kongsgården i Bergen. 
Da Erik af Pommern forlod landet i 1439, blev 
Kristoffer af Bayern konge, men efter dennes tidli
ge død allerede i 1448 fulgtes han af Christian I. 
Dennes politik mod hanseateme var vekslende på 
grund af hans samtidige kamp mod den svenske 
Karl Knutsson. Hanseateme optrådte i 1455 så 
selvrådigt i Bergen, at de ved en sammensværgelse 
fik myrdet både Olav Nilsson og. hans bror Peder 
samt adskillige andre, der støttede dem. Dette ske
te uden at kongen greb ind overfor Hansestæder- 
ne. (27)

Nils Olofsson eller Olavsson ser vi også nævnt 
på den stamtavle, som Sven Gaute Barfoth er i be

siddelse af. Han var gift med Ragnhild. Også 
Olofs søn Niels blev myrdet i 1455 i Bergen og 
andre børn var ifølge den nævnte stamtavle Aksel 
Olufsen Skanke, der døde i 1498, og Magdalene, 
der døde i 1513, og som var gift med Niels Peder
sen Brahe, som det tidligere er nævnt. På Barfoths 
slægtstavle står der dog, at hun var gift med Per 
Brahe, hvilket imidlertid ikke stemmer med doku
menterne. Desuden nævner stamtavlen heller ikke 
Olof og Lars Skanke, der vidnede 1500 og 1501 i 
Hjørring, men det kan skyldes, at de ikke havde 
nogen aktuel interesse for den slægtslinie, som 
stamtavlen beskæftiger sig med.

Går vi et led længere ned i stamtavlen på denne 
gren, står der:

26. Matts Ling side 64-68.
27. Mykland bd. 5 side 56-60.

Nils g.m. Ragnhild

Olof død 1455 Peder Finnboge Ingrid
g.m. Elise død 1455 biskop i g.m.

Eskilsdotter Bergen Jørund
død 1495 

1
død 1474

Olof Nils Axel Magdalene Håkan
V.Vannet død død 1513 g.m.
død 1465 1455 1498 Per Brahe
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Hermed nærmer vi os tilknytningen til Barfod
slægten, hvor vi finder den første person, der op
træder med navnet Barfod. I den forbindelse er det 
et spørgsmål, hvorledes forbindelsen er til den 
ældste af Olav Nilssons sønner, nemlig Olav 
Olavsson, som bl.a. i årene 1463 til 1465 skal 
have drevet kaperi mod hanseateme i Nordsøen 
indtil han omkom ved et forlis på Jyllands vest

kyst i 1465. Ifølge den gamle stamtavle er det 
ham, der er mindet ved Vester Vannet kirke i 
Thy, hvor der er indridset en triskele i muren, der 
skulle kendetegne de tre ben i hans våben. Stenen 
findes ikke mere. Stamtavlen hævder, at hans søn, 
der også hed Olav, var den første, der i denne gren 
førte navnet Barfod. Det vil vi se nærmere på i det 
følgende kapitel.
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2. KAPITEL

De første generationer

For bedre at forstå hvad der skete i slægten, er 
det godt at se på den historiske baggrund. 
1400—tallet var nemlig en enorm brydningstid, 
hvor de vældige ændringer, der banede sig vej i 
samfundet, nærmest kan sammenlignes med vor 
egen tids forandringer på alle områder.

I 1400—tallet skete det endelige opbrud med det 
gamle middelalderlige samfund, der byggede på 
den katolske kirkes gennemgribende magt. I stedet 
for troen på den enevældige Guds magt over hver 
enkelts skæbne, og hvor man måtte blive på det 
sted i samfundet, hvor man var født, kom der en 
ny tro på, at man selv kunne gøre noget for sin 
egen skæbne. Korstogene i 1100 og 1200—tallet 
havde forårsaget en forbindelse fra Europa til det 
mellemste Østen med helt anderledes levevilkår. 
Det havde igen muliggjort, at de hjemvendte kors- 
togsfarere ønskede at fa varer fra mellemøsten, og 
en handel havde udviklet sig i første omgang via 
købmænd fra Italien.

Købmændene blev rige på denne handel og de 
kunne optræde som de adelige, klæde sig som de 
adelige og leve et liv i luksus som de adelige. Det 
begyndte at gå op for folk, at man selv kunne gøre 
noget for at leve bedre. Man var ikke mere blot 
afhængig af andres nåde. For at gøre en lang histo
rie kort, så kom det til at betyde en ændring i 
samfundets struktur og en ændring i ens indstil
ling overfor samfundet og overfor livet i det hele 
taget. Vi ser således også allerede i 1400—tallet de 
første oprør mod den katolske kirke som f.eks. 
ved Johan Hus i Bøhmen. Det oprør, der endte 
med Luther i 1520-erne.

Det gav sig også udslag på den måde, at man 
ville gøre sig selv bemærket. Mens kunstnerne 
f.eks. altid tidligere havde været anonyme, så be

gyndte de nu at sætte deres navne under kunst
værkerne, og ligeledes blev det almindeligt at re
klamere med sin afstamning ved at f.eks. lavade
len brugte slægtsnavne. Man ville gøre opmærk
som på sig selv.

Alt dette betød, at der også kom til at ske en 
teknisk udvikling, der bl.a. gav sig udslag i nye og 
store skibstyper og militært i udviklingen af kano
nerne, der både vandt indpas til lands og til søs. 
Interessen for varerne fra Østen betød desuden, at 
de europæiske handelsmænd ønskede at fa mere 
hold i denne handel, som muhammedanerne var 
ved helt at dominere ved deres fremtrængen og 
ved deres erobring af Konstantinopel i 1453. Den 
erobring, der betød den endelige afslutning på det 
østromerske rige. Der opstod og udvikledes i Eu
ropa en handelsstand, der fik stadig større betyd
ning samtidig med at byerne voksede og blev rige
re. Med den nye og større forbindelse mellem lan
dene kommer også en nemmere spredning af syg
domme som f.eks. Den sorte Død, der hærgede til 
forskellige tider i Europa og bortrev store befolk
ningsdele, da man ofte samledes i kirkerne for at 
bede om frelse, men i stedet netop derved mulig
gjorde smittens udbredelse.

Alt dette satte sig også spor i de nordiske lande, 
og som vi tidligere har set, var der bl.a. en god 
forbindelse mellem Jämtland, Norge og Danmark, 
en forbindelse der yderligere fremmedes af de po
litiske forhold. Desuden var indbyggertallet jo 
ikke stort, nemlig knap 2 millioner i alle de tre 
nordiske lande tilsammen. Når vi så her ser, at 
bønderne har udgjort det største antal, mens gods
ejerne, lavadelen og højadelen har været et min
dretal, kan det vel næppe undre, at de personer, 
der udgjorde den lavadel, som vi her beskæftiger
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Hallstein
________________________________________________ 1

Lodin Nikolaus Hallsteinsson
______________________________________ 1________________

Ætlinger 
i Norge

Peder
_____ L_

Oluf
1

Mikkel g.m.
1. Mc.Rory, 2. Skiernow

Ætlinger 
i Sverige

Nils g.m. 
Ragnhild 
Mc. Rory

____ 1____ 1

Markvard
Skiernow

1_____

Niels
Barfod

1_____

Olof Jens Jensen 
Brok
_J_____

Peder
1

datter g.m.
_______________L_

Albert g.m.
1

datter

Håkon
Skanke

Svend 
Skanke 

1

Markvard datter 
g.m. Rafvad 

1

Anne g.m.
Vesteni

Jens g.m.
Terkelsdt.

Lars Olof g.m. datter Nils
1 —

Mikkel Mattis Hans Knud

Jakob Jens Johanne Claus Goridt Niels

os med, har kendt hinanden særdeles godt og at 
slægtsforbindelser blev skabt på kryds og tværs. 
Tilmed har epidemierne gjort sit til at knytte de 
overlevende til hinanden.

Vi har mødt Skanke-slægten i Jämtland, i Nor
ge, i Vendsyssel og i Skåne, selvom vi ikke har 
kunnet bevise en forbindelse i alle tilfælde. På 
grundlag af alt dette kan vi imidlertid opstille en 
teori, der muligvis kan være rigtig. Den ser således 
ud i skemaform, idet der her er udelukket alle 
uvedkommende personer:

Som det ses har vi her en intim forbindelse mel
lem slægterne, der resulterer i, at vi forener den 
nyopdukkede stamtavle fra Sv. Gaute Barfoth 
med de forbindelser, vi i forvejen havde kendskab 
til. I det følgende vil de personer, der bærer nav
net Barfod, blive omtalt nærmere.

Som den første bærer af navnet Barfod står sta
dig Niels Mikkelsen Barfod. (1,1).

Han nævnes som vidne den 19/4 1406 som råd
mand i Randers på et tingsvidnebrev og den 18/8 
1418 vidner han atter som bymand. Desuden ved 
vi efter hans segl, at det minder meget stærkt om 
Mc. Rorys våben, og dette kan være forårsaget af, 
at hans mor har været af denne slægt, og at hun 
vel har været den sidste i sin linie, hvorfor søn
nen, som det ofte kunne ske, optog hendes våben. 
Dette er en teori, der vil betyde, at hans far Mik
kel ligesom hans brorsøn Nils har været gift med 

en Mc.Rory, men vi kender ikke til faderen. (1) 
Han skal ifølge den nye stamtavle have haft en 
bror, der hed Olof og altså må have heddet Olof 
Mikkelsen, men jeg har ikke fundet nogen af dette 
navn, der ville passe i tid til at være bror til Niels.

Meget tyder på, at vi som andet slægtled kan 
regne, at Albert Barfod (11,1) har været en søn af 
Niels. Han må vel være født omkring 1400, og 
første gang vi møder ham er den 5/6 1432, da han 
vidner i en sag, hvor en Terkel Pedersen skøder 
noget gods til Esge Jensen Brok i Aall sogn i 
Vrads herred. To år senere omtales han som væb
ner og med betegnelsen Albert Barfod af Alsted. 
Den 14/4 1434 erklærede han sig skyldig 30 lyb
ske mark i mønter, »som nu er i gænge i Ribe«, og 
pantsatte derfor alt sit gods i Meylum sogn, Ly 
herred. Pantet blev ikke indfriet og den 2/3 1444 
solgte han alt sit gods i Meylden sogn til pant
haveren.

Alsted var en hovedgård, der lå i Nykirke sogn, 
Nørvang herred, Nordvest for Vejle, men Albert 
Barfod ejede dog også ejendomme andre steder. 
Den gik senere over til hans svigersøn Enevold 
Jensen Rafvad, der har ejet den 1467 til 1508, 
hvorefter den overtages af datteren Kirsten, som 
var gift med Peder Skram, hvis datter Anne bragte

1. Rep. Dipi. d. 19/4 1406 og d. 18/8 1418.
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I, 1 Niels Mikkelsen Bar
fod, der omkring 1400 var 
rådmand i Randers. Segl fra 
tingvidnebrev d. 19/4 1406. 
(Rigsarkivet).

II, I Albert Barfod var væb
ner og ejede Alstedgård i 
Øster Nybølle sogn i Vejle 
amt. Segl fra skiftebrev d. 
23/4 1453. (Rigsarkivet).

den til slægten Juel, hvor den forblev i en længere 
årrække.

Albert Barfod havde som nævnt ejendomme 
flere steder. I 1440 fæstede han således en øde jord 
i lideved i Nørvang herred, og i 1446 fik han 
skøde på en gård i Kockspang by i Hastrup sogn, 
Skads herred i Ribe amt samt på et øde sted i 
Krantz med al rettighed i Kockspang mølle til 
Skt. Hans kloster i Viborg. Særlig interessant er 
dog Hundshoved gods i Vrads herred. Dette gods 
var i 1366 købt af Peder Munck til Holbækgård, 
der i 1407 havde givet det til sin svigersøn Jens 
Nielsen Løvenbalk. Imidlertid havde denne i 
1404 dræbt Jens Jensen Brok, hvorfor der i 1460 
afsluttedes en orfejde (d.v.s. et forlig). Forinden 
havde den danske kong Christopher af Bayern ved 
et dombrev i 1440 tildømt Hundshoved gods i 
Vrads herred til Jens Brok og Barfod, men sagen 
var ikke blevet bilagt da, og til støtte for Løven- 
balkerne optrådte flere medlemmer af den indfly
delsesrige slægt Rosenkrantz. Disse og Brokkerne 
var naboer, idet deres jorder stødte op til hinan
den.

Lave Brok var et barnebarn af Jens Jensen Brok 
og en »udpræget repræsentant for tiden, idet han 
gik vidt i voldsomhed og foragt for loven imod 
enhver, der trådte ham i vejen«, og han viste det 
bLa. overfor Rosenkrantzerne. Sagen behandledes 
Set. Mortens aften 1460, og blandt beskyldnin
gerne, som Rosenkrantz fremførte mod Lave Brok 
var, »at han havde taget en gård fra Barfod, som 
Laves far havde givet ham og åbent beseglet et 
brev derpå, og Barfod var Rosenkrantz svend.« 
Det er interessant her at høre om væbneren Albert 
Barfods tilknytning til Rosenkrantz, men desuden 
kommer vi her ind i Barfods familieforhold, idet 
han på dette tidspunkt var gift med en søster til 
Lave Broks far, Esge Brok. Barfod fik iøvrigt til
dømt gården.

I 1450 og 1452 bevidnes det, at Albert Barfod 
havde 2 gårde i Hundshoved og Nord vig i Vrads 
herred som pant af Mariager kloster på livstid, og 
i 1473 fastslog nogle tings-vidner, at de var de 
bedste gårde i de to byer. Det seneste vi hører om 
Albert Barfod er, da han vidner den 31/3 1459. 
Desuden hører vi efter hans død i 1468, at han og 
Anders Skeel til Sct.Mariae alter i Vejle kirke har 
givet noget jord i Søndergade ved vestre side, hvor 
Jep Breydall, Knud Smed, Nis Suder og Terkel 
Nielsen bor. Det må således have været et større 
grundstykke. (2)

Albert Barfod har været gift 2 gange:
1. en datter af Markvard Pedersen Skiemow, og 

med hende havde han to børn. III, 1 og 2.
2. en datter af Jens Jensen Brok, og med hende 

havde han også to børn. III,3 og 4.

Markvard Barfod (III, 1) kender vi ikke ret 
meget til, da han sandsynligvis er død forholdsvis 
ung. Han nævnes d. 21/12 1460 og d. 29/5 1461 
ved et skifte efter Marquard Skiemow »på vore og 
vore husfruers og søskendes vegne« sammen med 
ridder Ove Lange, og væbnerne Erik Petersen i 
Fjælderup og Nis Henriksen Prip. Han må imid
lertid være død før faderen, da han ikke nævnes til 
Alsted, men denne overgår til hans søster.

Der er bevaret segl med våben både fra Mark
vard og fra hans far, og begge våben har 3 til 4 
fodsåler, men bemærkelsesværdigt er det, at far
verne i Marquards våben er røde fødder på et sølv 
felt svarende til Skiemows tre røde murstensstab
ler på et sølvfarvet felt. (3) Han har været gift og 
har i hvert tilfælde en søn (IV, 1).

Desuden havde Albert Barfod som nævnt en 
datter (III,2), hvis navn vi blot ikke kender, men 
vi ved, at hun var gift med Enevold Jensen Raf- 
vad, der i 1467 nævnes til Alsted og endnu 1502 
og d. 1/5 1503 vidner han som en af »to gode rid- 
dermændsmænd« og ligeledes den 24/7 1504. En 
af deres døtre blev gift med Peder Skram, som 
skriver sig til Alsted i 1512, og fra dem arvedes 
godset endnu engang til en svigersøn, idet Jens 
Juel overtog gården. (4)

2. Rep. Dipi. d. 5/6 1432, d. 14/4 1434, d.23/6 1440, d. 2/3 
1444, d.l 1/11 1468, d. 31/3 1459, d. 23/4 1453 ogd. 18/12 
1454. Trap Danmark 3. udg. 1904, V side 370, Danske 
Domme bd. I side 42, De ældste arkivreg. 1446, 1450, 1452 
og 1473 samt Jyske Saml. 1938 side 150-159, Bamer: 
Familien Rosenkrantz I side 150 IT.
Om slægten Brok se Dansk Adelsårbog 1889 side 101 fT.
Om slægten Skjernow se Dansk Adelsårbog 1916 side 434 f.

3. Rep. Dipi. d. 29/5 1461 og Danske adelige Sigiller.
4. Trap Danmark 5. udg. 1964 bd. VIII 3 side 1056, Rep. 

Dipi. 1502, 1/5 1503 og 24/7 1504.
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Jens Barfod (III,3) kender vi heller ikke ret 
meget til, men vi ved da, at han den 13. april 
1455, den første søndag efter Påske, blev adlet af 
kong Christian I. Adelsdiplomet lyder således:

Wii Christiern med Guds Naade Dannemar- 
ckis, Norgis, Wendes og Gottes Koning, Grefve 
udj Oldenborg og Delmenhorst, Gør witterligh 
alle Mend som nu er og komme skal, at Vj for 
Vor Elskel: Clerch oc Tienners Hr. Tyge Terkel- 
sen Cannick i Ribe Bøn skyld, saa oc for Troskab 
oc villig Tieniste, som denne brefwiiser Jens Bar- 
foed i Seddinge form. Hr. Tyges svoger og hans 
rette egtebørn oc afkomme oss oc Vore arfwinger 
oc effterkommere Konger i Danmarck oc riget 
hereffter troligen giøre oc beviise maa, hafve undt 
oc gifvet, oc under oc gifver med dette Vort obne 
bref forn. Jens Barfoed oc hans rette egte børn oc 
afkom frihed oc frelse, som andre Ridder oc Sven- 
ne udi vort Rige Danmarck hafve med Skiold oc 
hielm til evig tid, som er en bar foed j et blaat 

feldt i Skiolden oc tu bøffel horn hvide oc blaa 
ofver kors paa hielmen effter di som her malet 
staar, oc Vor oc cronens Rettighed u forsømmet 
paa vort fri Bondegods oc Kiøbstad Gods, Thi for
byde Vj alle ihvo de helst ere eller være kunde oc 
særdeles Fogder oc Embedsmend forskrefne Jens 
Barfod eller hans rette Egte Barn oc afkom derudj 
at hindre eller hindre lade, med magt que eller u 
forrette j nogen maade, under Vor Kongl: hefn oc 
vrede.

Datum in Castro Hafniensi, domenica quasi- 
modo geniti Anno Domini Millesimo quadringen- 
tisimo quinquagesimo quinto.

Vi ser, at han ligesom sin halvbror Markvard 
får sit våben i farver efter sin mors slægt, Brok, 
der har en sølvspids på et blåt felt, idet Jens får sit 
våben med en sølvfod i et blåt felt.

Vi ved endvidere fra adelsdiplomet, at han har 
ejet Sæddinge Storgård, der ligger i Nørre Nebel 
sogn i Vester Horne herred. Desuden ved vi, at

Lokaliteter, hvor de fire første generationer boede.
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III, 1 Marquard Barfod,søn 
af Albert Barfod, levede 
omkring 1460, men døde 
sandsynligvis før sin far. 
Segl fra et skiftebrevd. 29/5 
1461. (Rigsarkivet).

III, 3 Jens Barfod, der adle
des den 13/4 1455 og ejede 
Sæddinge Storgård i Nørre 
Nebel sogn. Segl fra et mage
skiftebrev d. 30/9 1486. 
(Rigsarkivet).

han den 30/9 1486 mageskiftede med Vor Frue 
Domkirke og kapitel i Ribe »5 læs eng i Bolkjær, 
som ligger Vesten for Peder Ebbesens og Østen for 
Jep Nielsens i forannævnte Nebel, hvor de nu bor, 
og det bol på bjerget ved den nordre ende, som jeg 
til denne tid har givet skyld af til forannævnte 
kapitel.«

I sognet var Sædding Storgård naturligvis den 
fornemste, hvor adelsmanden residerede, men i 
denne sidste del af middelalderen var iøvrigt de 
fleste gårde i byen beboet af selvejere. Desværre 
har vi ikke nogle eksakte tal fra Jens Barfods tid, 
men et par hundrede år senere i 1661 var der 28 
gårde og 6 huse med ialt ca. 265 indbyggere. På 
den tid er der ikke flere medlemmer af slægten på 
storgården, der i 1680 blev delt i to gårde. (5)

Der har gået det sagn i slægten, at grunden til 
adelsskabet var at Jens Barfod. lånte penge til 
kongen. Det er muligt, at det kan have noget på 
sig, da Christian I ofte var i pengeforlegenhed, 
men det har vel også betydet noget, hvis Jens 
stammede fra den adelsslægt, som vi ovenfor har 
omtalt. Endvidere viser adelsbrevet jo, at det er 
sket på forbøn af hans svoger Ribekanniken Tyge 
Terkelsen.

Om alt dette har »Ærbødigst« (Viggo Barfoed, 
XVI, 105) digtet således:

Stamfar Jens fra Nørre Nebel 
har, om krøniken er sand, 
lånt en farlig hoben penge 
til den første Christian, 
som kvittered ved at gøre 
gamle Jens til adelsmand.

For Jens Barfoed tjente grunker 
hver gang han med næveklask 
solgte stude - men de penge 
tabte efterslægten rask. 
Samme vej gik adelsskabet, 
det gik også af i vask.

Slægten spredtes over hele 
landet, rundt i øst og vest. 
Præster blev de næsten alle, 
skåret over samme læst.
Mange børn og ingen penge, 
Det er skæbnen for en præst.

Jens Barfod har sikkert både dyrket jorden og 
handlet med korn og kvæg, men han har også som 
væbner været nødt til i rustning, hjelm og med 
håndvåben at deltage i kongens krigstogter, når 
denne bød det. Måske har han således været med i 
togtet til Stockholm i 1471 med det uheldige 
udfald ved Brunkebjerg, da Christian I måtte 
opgive sine planer om en generobring af Sverige. 
Vi kender dog intet til det, ligesom vi ikke ved, 
hvornår han blev født og ej heller ikke, hvornår 
han døde.

Hans søster, Anne Barfod (111,4) blev gift med 
Erik Vesteni, som vi kender fra 1474, da han som 
ejer af St. Refstrup indværgede gården efter nær
mere angivne markskel »for et frit enemærke«. 
Han benævnes da til Søbygård i Gern herred.

I Pontoppidans »Danske Atlas« fra 1763 oply
ses det, at i 1426 skødede en adelsmand Jes Knud
sen til »ædelbåren mand« Albert Jensen. Det er i 
»Danske Slotte og Herregårde« fra 1946 blevet til, 
at gården er skødet til Albert Jensen til Alsted af 
slægten Barfod. Mod dette taler, at han har tilnav
net Jensen, hvilket ikke passer med vore teorier, 
da Albert Barfods far hed Niels. Der kan dog her 
være tale om en skrivefejl. Til gengæld har vi ikke 
i noget dokument fundet at Albert Barfod benæv
nes til Refstrup. Når det alligevel nævnes her, er 
det fordi Refstrup kan være kommet til Erik 
Vesteni netop gennem Albert Barfods datter Anne 
efter at han døde omkring 1467.

Vi ser således, at Albert Barfods to døtre fik 
henholdsvis Alsted og Refstrup, og mens Mark- 
vard døde før faderen så havde Jens åbenbart alle
rede da etableret sig i Sæddinge, men om det er 
grunden til at han ikke har faet del i arven med 
Alsted og Refstrup vides ikke.

Fra 1495 har vi et mageskifte mellem provsten i 
Tvillum og Erik Vesteni, og i 1508 indgår Anne 
og Erik Vesteni i Randers Helligånds kloster og 
giver samtidig en gård i Værum sogn til klosteret.

5. Rep. Dipi. 30/9 1486, Kievenfeldts saml. I nr. 16 for Jens 
Barfod og desuden omtales her adelsbreve for Jens Jensen 
Fredberg 1451 efter biskop Jens af Århus bøn, 1455 for 
Niels Knutsen for Jørgen Lauresens skyld og 1457 Peter 
Jensen for Ivan Brysses skyld.
Jens Barfods adelsbrev i Regesta II bd. 1 nr. 5966 d. 13/4 
1455 og i Danske Saml. I, 119 samt hos Klevenfeldt.
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At de søger til Randers på deres gamle dage kan 
måske yderligere sandsynliggøre forbindelsen til 
Niels Mikkelsen Barfod, rådmand i Randers.

Refstrup går siden i arv til en svigersøn Palle 
Juel, hvorefter den forbliver i Juel-slægten i flere 
generationer.

løvrigt fandtes Annes navn på en fane i Trinita
tis Kirke blandt grev Mogens Friis aner. (6)

IV, 5 Knud Barfod ejede ligeledes Sæddinge Storgård og var 
omkring 1500 herredsfoged i Vester Horne herred. Segl fra et 
tingvidnebrev d. 15/3 1494. (Rigsarkivet).

Fjerde generation.
Niels Marquardsen Barfod (IV, 1) nævnes den 

20/1 1451, da han havde været sendt som bud til 
Wismar, og den 12/12 1460 anbefales han til et 
kannikeembede i Ribe, hvor vi ser ham omtalt 
som mester og kannik d. 6/3 1461. Det sidste vi 
hører om ham er d. 1/5 1510, da to borgmestre i 
Ribe har gjort et mageskifte med Ribe kapitel, 
hvor kapitlet skal have et stykke jord, »som me
ster Niels Marquardsens abildgård er på« mod et 
stykke jord, som mester Niels Marquardsens søs
ter nu har i leje. (7)

der havde gjort bemærkelsesværdig tjeneste under 
kong Erik af Pommern, og som under Christian I 
var blevet høvedsmand på kongsgården i Bergen. 
Her ragede han uklar med hanseaterne, der dræb
te ham i 1455.

Peder var gift med en datter af slægten Hegle og 
hans to sønner kender vi som Håkon og Sven 
Skanke, der var bosiddende i Hjørring. Sven 
Skanke, der er far til Olof, vidnede som byfoged i 
Hjørring i 1478 og som borgmester i 1484. Svend 
Skanke havde to sønner, Lars og Olof. Lars vid
nede d. 11/5 1500 og 25/10 1501 og de vidnede 
sammen i Hjørring d. 9/11 1501.(10)

Ser vi på Jens Barfods sønner, så må Knud Bar
fod (IV,5) sandsynligvis være den ældste, idet han 
overtog Sædding Storgård efter sin far. Den 13/3 
1493 forpligtede han sig skriftligt til for sig og sine 
efterkommere på storgården at give 4 skilling til 
leje af en eng i Bolkjær til Ribe kapitel. I 1494 og 
i 1502 nævnes han som tingholder eller herredsfo
ged i Vester herred. (11) Vi kender desværre ikke 
hans kone, men han havde fem børn. (V,l-5)

Hans bror må være Hans Barfod (IV,6), der den 
29. juli 1483 blev immatrikuleret ved Universite
tet i Rostock og den 14. maj i Køln. Han nævnes 
siden som kannik i Ribe 1491 og i 1494, da han 
med sin bror som tingholder fik lovhævd på 
Vester herreds ting på noget gods Ribe kapitel 
havde i Henne sogn. Senere blev han også rektor i 
Ribe. (12)

Mikkel Marquardsen (IV,2) er muligvis en bror 
til Niels. Han kendes kun fra d. 8/8 1457, da 
dronning Dorothea benævner ham som kongens 
kapellan og anbefaler ham, idet paven har givet 
ham et kanonikat i Lund. (8) Desuden nævnes en 
Mattis Marquardsen (IV,3), der også må regnes 
som en bror til Mikkel. Han har været kongens 
skriver og d. 26/3 1507 anbefales han af kongen 
til ærkedegnedømmet i Ribe og omtales iøvrigt 
som ærkedegn d. 28/4 1508. (9)

Marquard Barfod har desuden haft en datter 
(IV,4), der omtales sammen med Niels Marquard
sen i 1510. Det kan være hende, der er blevet gift 
med Olof Skanke, men vi kan ikke nævne noget 
årstal. De havde da en søn. (V,6)

Som det fremgår af ovenstående slægtsoversigt, 
var Olofs bedstefar Peder en bror til Olof Nilsson,

6. Rep. Dipi. nr. 3552, 1474, De danske archivreg. IV, 1495, 
Bangs Saml. II, 716, Kaasbølls Saml. I, 36, IV 712 og VII 
1253, Lundbæk og Stemann: De danske Helligånds klostre 
side 130, Vejle Amts Årbøger 1911 side 1 f., Danske 
Slotte og Herregårde, Ny saml. 1946 side 309 f., Brev fra 
Sv. G. Barfoth til Jørgen Barfod d.4/4 1979.

7. Miss, fra Christian I og kong Hans tid d. 20/1 1451, d. 6/3 
1461 og 12/12 1460, Repertorium nr. 11.530 d. 1/5 1510.

8. Miss, fra Chr. I og kong Hans tid d. 8/8 1457.
9. Miss, fra Chr. I og kong Hans tid d. 28/4 1508 og reperto- 

rium nr. 10.788 d. 26/3 1507.
10. Norsk Bibi. Leksikon om Olav Nilsson, Will. Christensen: 

Fortegn, over Danmarks breve fra middelalderen 1478, 
1484, 11/5 1500,25/10 1501 og 9/11 1501.

11. De ældste archivreg. III d. 13/3 1493, 1494 og 1502.
12. De ældste archivreg. 1492.
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Nørre Nebel Kirke fot. 1991.

3. KAPITEL

Slægten i Nørre Nebel

Når vi kommer ind i 1500-tallet, sker der store 
ændringer i Danmarks historie. I 1523 forlader 
Christian II landet for at søge at samle en hær 
udenlands til kampen mod den adel, som havde 
opsagt ham huldskab og troskab. Først i 1531 lyk
kedes det ham at gøre et forsøg, da han satte sig 
fast i Norge og også hyldedes der. Som bekendt 
blev han imidlertid lokket til Danmark og blev si
den holdt fanget her på Sønderborg Slot.

Da Christian II. s efterfølger Frederik I dør i 
1533, er adelen i begyndelsen utilbøjelig til straks 
at hylde hans ældste søn, hertug Christian, og si
tuationen udnyttedes af grev Christoffer, der sam
men med bl.a. Skipper KJement søgte at rejse 
bønder og borgere for at få Christian II tilbage på 
tronen.
Når adelen ikke med det samme hyldede Chri

stian III, var det på grund af dennes interesse for 
Luthers lærdom. I 1517 havde Martin Luther 
nemlig startet sit oprør mod paven og den katol
ske kirke. 11521 blev Luther dømt fredløs, men 
han og hans tilhængere havde skabt et røre, der 
også bredte sig uden for landets grænser. Flere og 
flere danske blev optaget af hans tanker og blandt 
dem var også kongens ældste søn, hertug Chri
stian.

Allerede Frederik I havde været noget vaklende 
overfor de lutherske tanker og tålt prædikanter 
som f.eks. bondesønnen Hans Tausen, der fik lov 
til at prædike i Viborg, og reformationen blev ef
terhånden en folkelig bevægelse imod højadelen, 
som i Rigsrådet støttede de højadelige katolske 
bisper.

Resultatet ved kong Frederik I.s død blev derfor 
den såkaldte »Grevens Fejde« fra 1534 til 1536. I 
første omgang havde grev Christoffer heldet med 
sig, da han i sommeren 1534 landsatte sin hær ved 
Hvidøre på Sjælland, og inden længe var alle øens 
borge i hans varetægt. Også i Skåne lykkedes op
standen under ledelse af Malmøborgmesteren Jør
gen Kock, og desuden lykkedes det også snart at 
erobre Fyn. Frygten for at Christian II.s parti 
skulle vinde magten og genindsætte den fangne 
konge var årsag til, at bisperne i Rigsrådet bøjede 
sig, og i Rye Kirke ved Himmelbjerget udråbtes 
da hertug Christian til konge som Christian III.

Greven manglede kun at fa magten over Jyl
land, og her fik han hjælp af Christian II.s gamle 
støtte Skipper KJement, der i september 1534 lan
dede i Nordjylland, hvor han hurtigt fik rejst ven
delboerne i kampen for Christian II.s sag. Mange 
bønder og borgere sluttede sig til ham, således at
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han snart beherskede et område, der i Vestjylland 
nåede helt ned omkring Varde og i Østjylland til 
omkring Randers. Tilmed havde de været så hel
dige, at en jysk adelshær, der angreb Klements 
bondehær den 15. oktober ved Svenstrup Syd for 
Ålborg, havde lidt et sviende nederlag.

Krigslykken ændredes dog helt, da Christian 
III., der hidtil havde været bundet med sin hær 
ved Lubeck, i november 1534 fik sluttet en forelø
big fred med byen. Nu kunne hans anfører Johan 
Rantzau drage med hæren op i Jylland, og allere
de den 18. december blev Ålborg stormet. 2000 
bønder faldt under kampene og byen blev plynd
ret. Tilmed blev Skipper Klement fanget og hen- 
rettet og inden nytår var hele Jylland i kongens 
varetægt.

Derefter gik det videre over Fyn til Sjælland, og 
København måtte udholde en lang belejring, før 
byen måtte overgive sig den 29. juli 1536.

For slægten Barfod samler interessen sig natur
ligvis om forholdene i Jylland, og vi kan i det føl
gende se, hvorledes det gik. De bønder, der slutte
de sig til Skipper Klements oprørere, måtte som 
straf siden løse sig ved at afhænde gods til kongen 
eller give en rigelig løsesum i penge eller oftere 
blive fæstere under kronen. I mange af de 49 her
reder, d.v.s. ca. 2/3 af Nørrejylland, som oprører
ne havde behersket, blev alle bønder skåret over 
een kam, og de måtte alle indløse deres gårde, 
hvadenten de havde deltaget i oprøret eller ej. Da 
de fleste medlemmer af slægten netop boede i de 
berørte områder, kunne det ikke undgå at påvirke 
familien. I en sådan situation måtte man vælge 
side. (1)

Femte generation
Jens Knudsen Barfod (V, 1) hører vi første gang 

om, da han i 1532 reddede en af kong Frederik I.s 
mænd, der var sendt til herredet for at indkræve 
kongeskat. Bønderene blev åbenbart så forbitrede, 
at de ville slå opkræveren ihjel, for i et kongebrev 
står der, at Jens Barfod måtte være fri for ranstov, 
sandemandstov eller noget andet tov for sin livs
tid, fordi han »lod sig velvilligen findes at undsæt
te Mads Skriver«. I en række grovere sager skulle 
nogle mænd fra herredet udpeges og afgive en ud
talelse - tov - som tinget lagde til grund for dom
men, og åbenbart slap Jens Barfod for at skulle 
deltage her.

Få år efter udbrød Grevens Fejde, og Skipper 
Klemens styrker nåede som før nævnt ned i Vest

jylland til omkring Varde. Efter sigende skal de 
fleste medlemmer af slægten da have gjort fælles 
sag med bønderne til fordel for den fangne konge 
Christian II. Sandsynligvis er Jens Barfod også 
gået med, men vi kender ikke noget til hans meri
ter. Trods alt var han dog også efter krigens ophør 
og efter reformationen den fornemste mand på eg
nen. I 1541 var han tingholder og herredsfoged, 
da han tog lovhævd på Tudmose hussted (Hun
gerbjerg på ster Nebel Mark i Lunde sogn). Det 
bevidnedes, at han havde ejendommen »inden al
le 4 markskel, og kender han ingen at have lod el
ler del deri uden sig og sine søskende.« Derved 
kom han i strid med Nils Skoning, som også gjor
de krav på gården, der da lå øde, men i 1542 bevi
ses det, at Jens Barfods far og dennes forældre 
havde haft Tudmose før han, og beboerne havde 
svaret dem både skat og landgilde. Velbyrdige 
adelsmænd som ridder Otto Krumpen, Henning 
Qwitzov i Lydom, Palle Bang i Hennegård, Tho
mas Stygge i Frøstrup, en borgmester, en byfoged 
og en rådmand fra Varde samt Eske Nielsen døm
te da, at Jens Barfod skulle beholde Tudmose.

I 1544 kom han imidlertid i strid med Eske 
Nielsen i Løftgård og stævnede da som herreds
foged i Vester Herred Oluf Stofferskou til Donne- 
ruplund og Niels Staffensen til at møde i Viborg, 
når kongen kom der, for at fa klaret en dom, som 
han mente, at de med urette havde dømt mellem 
Jens Barfod og Eske Nielsen. I 1553 beseglede han 
som vidne sin svogers skøde til Thomas Stygge, og 
i 1562 bor han endnu i Sædding.

Som de andre oprørske under Grevens Fejde 
havde kongen også inddraget Sædding Storgård 
som krongods, og Jens Barfod måtte derfor foru
den gæsteri til kongen også svare landgilde. I 1562 
måtte gården således betale ialt 10 hestes gæsteri, 
1/2 ørte smør, 2 ørte rug, 2 ørte byg, 1 svin, 1 
lam, 1 gås, 2 høns og i penge 12 skilling, der skul
le betales til Helmis (1.november) og 12 skilling 
til Volmis (l.maj) (2)

Jens Barfod var sandsynligvis gift med en datter 
af Christian Stygge til Frøstrup, og de havde tre 
børn, som vi kender til, nemlig VI, 1-3.

Johanne Knudsdatter Barfod (V,2) kan have 
været den næstældste, men rækken af børn ken
des ikke. Hun fik i søskendeskifte efter sin far ud
lagt Tudmose hussted med ager og eng, som hen
des bror havde ført sag om. Det lå i Lunde sogn,

1. Johan Ottosen: Nordens Historie II side 381.
2. Frederik I.s registrant, Danske Magasin 4 rk.. 1. bind side 

42. H.K. Kristensen: Nørre Nebel by og Lydom sogne, 1958 
side 145.
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men hendes mand skødede det den 29. september 
1553 til Thomas Stygge i Frøstrup. Hun var gift 
med Peder Knudsen Glambæk til Søndersthovede 
i Give, Nørvang herred.

Deres bror Claus Knudsen Barfod (V,3) var 
mere heldig, da han ikke under Grevens Fejde 
var kommet på bøndernes side, og han forbrød 
derfor ikke sit gods som de øvrige. Årsagen var, at 
han havde »tjent til hove i den tid sidste opløb var 
i Nørre Jylland i Skipper Klements tid«. Det har 
nok skabt nogen misstemning, for han blev nem
lig af Peder Skriver i Sønderho anklaget for at ha
ve taget mere gods, end han havde før fejden. I 
1554 udgik der således en kgl. befaling til Palle 
Bang, Thomas Stygge og Otto Clausen på Nør- 
holm, foruden til 4 bønder, nemlig Chr. Persen og 
Oluf Christensen i Nebel, Jørgen Tøssen i Dybvad 
og Dennis i Sædding om at undersøge sagen. Des
værre ved vi dog ikke noget om, hvilket gods 
Claus Barfod ejede. (3)

Hvem han var gift med, ved vi heller ikke, men 
han har muligvis haft de tre børn VI,4-6, der vil 
blive omtalt i kap.4.

Der var endnu en søster Goridt Knudsdatter 
Barfod (V,4), der i søskendeskifte efter sin far bl.a. 
fik en eng af Tudmose hussted, som var blevet 
undtaget i Peder Knudsen Glambæks skøde i 
1553. Hun var gift med en uadelig eller som det 

hed i datidens sporg, en ufri mand, Thomas Kri- 
stiemsen i Kvong.

Endelig er der Niels Knudsen Barfod (V,5), der 
havde overtaget en af de bedste gårde i Nebel by, 
men da også han havde kæmpet på bøndernes side 
under Grevens Fejde, måtte han overgive sin gård 
til kongen. Han omtales første gang i 1553, da 
han som vidne besegier Peder Knudsens skøde, 
men han brugte da blot et simpelt bomærke med 
omskriften Niels Cnutsen.

I 1562 skulle han som afgift til kronen svare 
følgende: 1 mark 5 skilling 1 album til Helmisse 
(den 1. november) og til Voldermisse (den 1. maj) 
samt 2 1/2 øre byg, 1 pund smør, 1 svin, 1 lam og 
8 hestes gæsteri. Han er på gården endnu i 1581, 
men fire år senere er den overtaget af sønnen. Han 
var gift med en kvinde, hvis efternavn vi ikke ken
der. Hun hed Ester, og de havde syv børn 
VI,7-13. De fleste af dem blev i Nørre Nebel, men 
Hans (VI, 13), der flyttede til Helsingør, omtales i 
kap. 4.

Endelig kan der fra denne femte generation 
nævnes Jakob Barfod (V,6), som vi blot kender 
fra den tidligere nævnte stamtavle, som S.G.Bar- 
foth har bevaret. Han var som nævnt en søn af 
Oluf Skanke og en datter af Markvard Barfod, og 
det må da være denne Jakob, der var far til Mor
ten Jakobsen VI, 14.

Slægten i Nebel sogn
Nørre Nebel er stærk knyttet til Barfod-slægten 

og denne var fremtrædende i sognet endnu i 
1500-tallet. Det var en tid, hvor gårdene som 
nævnt efter Grevens Fejde og den påfølgende re
formation var overtaget af kronen. Sognets beboe
re levede da under et fællesskab, når jorden skulle 
dyrkes. Det vil sige, at de nok ejede jorden, men 
at agerjorden var fordelt i lange, smalle strimler 
spredt rundt mellem andre gårdes jorder, der lå på 
lignende måde på byens marker, og der kunne til
med også ligge nogle strimler på andre byers mar
ker. I landsbyen måtte man rette sig efter de en
gang fastsatte bestemmelser, der kaldes »Viden« 
og dyrkningen blev da vedtaget på grandestævne, 
og når der bestemtes omrebning, måtte man finde 
sig i, at få sine agre eller lodder tildelt helt andre 
steder end før. Nørre Nebel var i fællesskab med 
Præstbøl, Hundhale og Bolkær som det største 
fællesskab i Vester herred. Vi har ikke tal for det 
før end i 1688, men da omfattede fællesskabet 23 

gårde med 288 tønder land og 103 tønder hart
korn.

En enkelt gård i Nørre Nebel kunne således ha
ve sine agre fordelt på mellem 70 og 80 forskellige 
steder. Hver ager kunne endvidere være afmærket 
med sten for at naboen ikke skulle pløje ind på 
ens jord. Til gengæld var de udyrkede arealer, 
heder, moser, grønninger i fuldkommen fælles
skab og de var da værdifulde for kvæget i over
drift. Her var ingen lodder, som nogen kunne kal
de sin egen. Dette fællesskab kunne have sine 
vanskeligheder, som f.eks. når nærliggende byer 
udvidede sig ind på dette overdrev. Således var det 
mellem Lønne og Nebel sogne, da sandflugten en
gang ødelagde store arealer i Lønne så mange ble
vet drevet fra hus og hjem. Derfor kan det vel 
forklares, at de søgte at finde erstatning ved at be-

3. Ravnholt: Fra Vester og Nørre Horne Herreder, side 15-16 
og Kancelliets Brevbøger 1554.
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Kirkestolene i Nr. Nebel Kirke før restaureringen.

væge sig mod Øst ind på Nebels område, hvilket 
bl.a. i 1597 førte til en sag mellem de to byer. (4)

På Storgården sad Jens Barfods ældste søn Lau
rits Barfod (VI, 1). Han var tingsvidne i 1564 på 
Vester Herreds ting og anvendte her sit adelige vå
ben ved beseglingen, og den 28. maj 1573 fik han 
som herredsskriver kongeligt brev på at være fri 
for landgilde og ægt af sin gård så længe han var 
herredsskriver. Det må vel være følt af ham som 
en art oprejsning for ham fra den tort hans far 
havde måttet lide efter Grevefejden. 1574 er han 
endog midlertidig herredsfoged og endvidere fæ
stede han kongetienden af Nebel sogn, hvorfor 
han skulle betale et bestemt antal tønder kom i af
gift. I 1579 fik han desuden lov til i stedet for at 
køre lange veje med komet at betale en gi. daler 
for hver tønde, og hvor meget det drejede sig om, 
ser vi i 1584, da forpagtningafgiften var 5 ørte rug 
og 12 ørte byg. (Der gik 24 ørtug på en mark) 
Endnu i 1800-tallet kunne man se hans navne
træk på skelpælene ude i engene.

Laurits Barfod var en stor mand på egnen og 
vel den fornemste i sognet, så han kunne tillade 
sig at have den fornemste stoleplads i kirken. I 
1576 udsmykkes kirkestolene her med fint træ
skærerarbejde af Mikkel Tuesen som efterlignede 
de fine akantusblade, som han havde set i Ribe. 
En moderne museumsmand har vurderet hans 
kunst således: »netop hans snitværker giver en 
forestilling om hvorledes bondekunstnerens grove 
hånd har behandlet det fine bladværk. Det bliver 
kantet og fladt, tungt og gnidret, men alligevel er 
der en sprælsk opfindsomhed i de idelige variatio

ner af bladslyngene«. Der var ikke to stole, som 
var ens, og foruden bladværker har han også lavet 
indskrifter, som på den stol, han lavede til Laurits 
Barfod. Her satte han denne indskrift efter oldtids
digteren Virgil: »Discite justiticiam moniti et non 
temnere Christum - 76«, hvilket betyder »Lad 
Eder påminde, lær retfærdighed og foragt ikke 
Kristus« 1576. Desuden fik stolen indskåret det 
fædrene våben. Og mens Laurits Barfods stol var 
den øverste til højre, så var hans kones stol den 
øverste til venstre og her blev der skåret følgende: 
»Anne Lavrits kvon, Anno 1576« Ingen skulle 
være i tvivl om, hvem der var de fornemste på eg
ne. De øvrige familiemedlemmer fik da plads ned
efter efter hartkorn og længst giftermål. (5)

Også i koret findes et par stole med Barfodvå- 
ben og indskrift. Laurits Barfod må være død om
kring 1585 og hans kone Anne fik i 1605, efter en 
søns død, Nebel kongetiende i fæste. De fik seks 
bøm VII, 1-6, af hvilke de to ældste, Niels og 
Claus, der blev præster omtales i kap.4 ligesom 
søsteren Gertrud, som giftede sig med en præst.

Efter Laurits Barfods død arvede broderen Pe
der Barfod (VI,3) Sædding Storgård og i 1592 fin
der vi ham som både tingsskriver og delefoged, og 
derfor ses han ofte at afgøre sager, der er refereret 
i Kærgaard Birks tingbog, hvor han også optræder 
som anklager og oplæser af kongelige dokumen
ter. I januar 1597 tildelte han således bøde til

4. H.K. Kristensen side 80-86.
5. Jyske Registre d. 22/5 1573, Kancelliets Brevbøger d. 15/5 

1579, og H.K.Kristensen side 35.
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Kjærgaard Birks Tingbog fra år 1600 med Peder Barfods underskrift.

Thomas Marcussen i Sædding, fordi han ikke 
havde villet »age ham ad Sønderside, da han skul
le heden og pante for kongelig skat«, men det har 
nok heller ikke været noget taknemmeligt hverv 
hverken for den ene eller den anden. I maj samme 
år var han endvidere lensmanden Albert Friis 
stedfortræder vedrørende nogle markskel. I 1597 
havde han også en sag med nogle naboer i Bolkær 
og Præstbøl angående Peder Barfods enge i Hylle- 
rup, hvor der var sket skade for 3 læs hø. Endelig 
ønskede han også i oktober 1597 syn over en ager 
i Skødstrup, der havde tilhørt hans far, og nu var 
der pløjet 2 furer jord fra og desuden vedkendte 
han på kongens vegne noget strandingsgods, der lå 
i Peder Bremoses gård.

Som tingskriver kunne han også have nogle 
ekstraindtægter. Således ser vi ham i marts 1599 
tilbyde de breve, der var skrevet på birketinget de 
foregående tingdage »om der er nogen i dag, som 
vil give penning for dem, da fremkom der ingen 
og ønsket breve«. Det vil sige, at han tilbød at 
foretage afskrifter af domme og tingsvidner, men 
det var der åbenbart ingen, der ønskede den dag. 
Endnu to gange samme år finder vi at han tilbyder 

at afskrive breve »som var ham leveret at indfø
re«, men han fik afsat et enkelt.

Det har sikkert ikke altid været lige nemt at 
skulle være dommer over de stridbare bønder, og 
det er derfor også nok med god grund, at han i ting
bogen for året 1600 skriver nederst på siden: 
»Hjælp Gud nu og altid. Peder Barfod egen hånd.«

I 1602 var han åbenbart lidt uheldig, for da må 
han bøde 10 daler »for en forseelse i en genpart af 
et tingsvidne, som ginge mellem jomfru Karen 
Brokkenhus til Lunderup og Christian Sørensen i 
Bolkær«. Muligvis har det kostet ham skriverstil
lingen, for samme år oplyses det, at den konge
tiende på 5 ørte rug og 12 ørte byg, som han hav
de i fæste af kongen, nu af kongen var bevilget til 
sognepræst Jens Rusk i Lønne »for sit sogns ring
hed, som er fordreven af sand«, men Peder Barfod 
vil dog kun give Jens Rusk 1 daler i stedet for hver 
»smal tønde kom«, som han årligt yder ham, 
d.v.s. ca. 24 daler. Det påstod han at have konge
brev på. (6)

6. Riberhus Lensregnskaber samty Kærgård Birks Tingbog og 
H.K. Kristensen side 140.
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Kvindestolen i Nørre Nebel Kirke.

Peder Barfod døde antagelig 1605, der er det 
sidste år, hvor jordebogen opfører ham som ejer af 
gården, og han efterlod sig en kone, der hed Met
te, og med hende havde han fire børn VII,7-10.

Hans brorsøn Thomas Barfod (VII,6), der var 
yngste søn af Laurits Barfod (VI, 1), og Jens Chri
stensen, overtog Sæddinge Storgård. Første gang 
vi hører om ham, er da han er i tjeneste i 1605 
hos Erik Vasbyrd, og samme år anklages for at 
være rømt af tjenesten samt medtaget nogle guld
knapper, sølvdaggerter og mere, ligesom han også 
havde oppebåret en del af Vasbyrds landgilde i 
Nørrejylland. Da Thomas Barfod nu opholdt sig i 
Riberhus len, gav kongen lensmanden her ordre 
til at pågribe ham og overlevere ham til Vasbyrd. 
Thomas Barfod må imidlertid have kunnet klare 
for sig, idet han som en fri mand den 7. august 
1608 fæstede halvparten af Storgården og gav 80 
daler i indfæstning. Under gården hørte tillige et 
hus i Nebel by.

I 1609 og 1622 omtales han som værende 
blandt »de otte mænd« i Sædding, d.v.s., at han 
var blandt de nævninge eller sandemænd, der 
skulle udtale sig, når der behandledes grovere 
sager. Han måtte dog samme år, 1609, betale 15 
daler i bøde, fordi han havde »skeldet« Peder 
Christensen for en mynde, og fordi han sloges på 
Nebel kirkegård. Desuden havde han også på an
den måde været mindre heldig, da han sammen 
med Jens Christensen og C. Kallesen i 1618 måtte 
bøde, fordi de »tog gunst eller gave af hr. Svend,

Kirkestolens indskrift: Lad Eder påminde, lær retfær
dighed og foragt ikke Kristus.

før han måtte bekomme Nebel kald«. Kort sagt, 
de havde solgt embedet og det måtte de nu bøde 
for, og Christensen måtte bøde 20 daler, Barfod 5 
daler og Kallesen 4 daler.

Gårdfællesskabet af Storgården var iøvrigt en 
indviklet sag, der ikke alene omfattede jorden og 
bygningerne, men også ser ud til at have omfattet 
risikoen ved at være nævning. Dømtes der forkert, 
kunne man nemlig drages til ansvar. Den 19 maj 
1609 skete det netop, og Thomas Barfod måtte 
henvise til, at da Jens Christensen havde vedtaget 
at gøre »sandemænds tog af den gård de begge 
ibor, da ville han stande halvt af alle udgifter, 
halvt last og halvt brast« med ham.

Thomas Barfod har imidlertid ikke rigtig kun
net klare de økonomiske forhold i det hele taget, 
for da han døde i 1626 overtog Karl Hansen går
den for blot 65 rigsdaler i indfæstning. Desuden 
frasagde Thomas Barfods børn sig arv og gæld, 
men tilsyneladende har hans enke Lisbeth Sørens
datter ikke gjort det. Hun blev nemlig ofte i de 
følgende år plaget for den gæld, som han havde ef
terladt sig. Siden blev hun gift med Jakob Kristen
sen, der tilmed i 1630 blev dømt til at betale 215 
daler 3 1/2 mark til en Vardeborger for Thomas 
Barfods gæld, og efter at hun derefter blev gift 
med Karl Hansen, blev denne i 1633 mindet om, 
at han til Therkel Brixen i Præstbøl skyldte 7 
mark, som »rester med Lisbeths part af et brev, 
som salig Thomas Barfod har udgivet«.

Hun blev endnu engang gift og denne gang med 
Eske Hansen, men også han måtte i 1640 betale 
en restgæld, da han blev stævnet for halvparten af 
salig Thomas Barfods gæld til delefogden Hans 
Nielsen på ialt 2 ørte rug samt 10 rigsdaler og 5 
skæppe byg foruden rente i 14 år, nemlig ialt 8 
rigsdaler og 4 1/2 mark. (7)

7. Riberhus lensregnskaber 1622-27 og Kærgård Birks tingbog 
1631-40.
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Thomas Barfod havde 8 børn (VIII, 10-17). 
Laurids Barfod (VIII, 10) og Maren (VIII, 13), der 
flyttede til Tåsinge, vil blive omtalt i kap. 17. 
Peder (VIII, 11), der flyttede til Thy, omtales i 
kap. 22, og de øvrige Karen (VIII, 12), Ingeborg 
(VIII, 14), Kirsten (VIII, 15), Ane (VIII, 16) og 
Mette (VIII, 17) kender vi blot fra boopgørelsen i 
1626, da alle fragik arv og gæld.

Sæddinge Storgård var således nu gået ud af 
Barfodslægtens hænder, idet det blot var enken, 
der var tilbage. Nu er det Jens Christensen, der 
overtager Barfodemes rolle og bl.a. bliver byens 
oldermand og i det hele optræder på bymændenes 
vegne med stor dygtighed. Jens Christensen 
døde den 16/5 1630 54 årgammel.

Eiller Barfod (VII,25), der også er en søn af 
Laurits, kender vi blot fra 1606. Sammen med en 
anden person, Ib Neten, skulle han efter kgl. befa
ling den 11/9 1606 sendes fra Ribe til København 
for at straffes for »deres ondskab, de have bedre
ven her i lenet«. Imidlertid står der i Riberhus 
Lensregnskaber, at hans mor Anne Laurits kone i 
Sædding tingede for ham for nogle ituslåede vin
duer for 30 daler. Vinduer var da kostbare, og 
hvad det endelige udfald blev, kender vi ikke. (8)

Jens andet barn Margrethe (VI,2) blev også i 
området, selvom Øsse ligger nærmere Varde. Hun 
fæstede nemlig den 27. april 1570 af kongen sam
men med sin mand Jørgen Jensen Haltrup i Øsse 
sogn en anden gård i Haltrup, og hun måtte blive 
der sålænge hun sidder som enke.

Også de fleste af Niels Barfods (V,5) børn blev 
ved landbruget, hvor de havde gårde forskellige 
steder i Nørre Nebel, så der var således stadig et 
indslag af slægten i Nebel.

Jens Barfod (VI,7) sad ligesom sine slægtninge 
på en af de bedste gårde i Nebel by. Gårdens afgift 
til kronen var i 1562 1 mark 5 skilling 1 album, 
der skulle betales til Helmisse og til Voldermisse 
samt 2 1/2 ørte byg, 1 pund smør, 1 svin, 1 lam 
og 8 hestes gæsteri. Han delte gården med sin bror 
Eske. Jens Barfod har øjensynlig været en hidsig 
mand, for i en strid med et par Torbøl-mænd om 
en ko skar han øret af koen.

Han var gift med Kirsten Jepsdatter fra Torbøl, 
der også tilhørte en stridbar selvejerbondeslægt i 
Torbøl. En søndag i 1615 kom hun i voldsom 
strid med sin svigerinde, Eske Barfods kone, idet 
denne havde sat sig nærmest »knappen« i kirke
stolen, og da hun ikke ville vige pladsen for Eskes 
kone, blev denne stående op foran hende under 
hele gudstjenesten, for hun kunne naturligvis ikke 
tænke sig at sidde bag hende. Eske Barfod gik nu 
til retten og førte vidner på, at hans mor sad 

yderst i stolen, som hørte til gården, og da hun var 
ældre og ældre gift end Eskes kone, »lyste han 
hende en fuld vold til«, og dommen bekræftede da 
også Kirsten Jepsdatters ret til stolestadet. (9)

Med Kirsten Jepsdatter havde Jens en søn, der 
kunne overtage hans del af gården. Det var Niels 
Barfod (VII, 12), der i 1619 havde den ene halvdel 
af gården sammen med sin onkel. Han sad der 
endnu i 1645, men fa år efter er det hans søn Jens 
Barfod (VIII,25), der fæstede gården og gav 22 rdl. 
i indfæstning. Det sidste vi hører om ham er i 
1661.

Den yngre bror Eske Barfod (VI,8) blev i 1597 
stævnet af sin slægtning præsten Niels Barfod. Det 
var tilmed Peder Barfod (VI,3), der som tinghol
der måtte lede sagen og uddele en bøde på 2 mark 
danske til ham, »for han haver volddreven hr. 
Niels hans enge udi Bolkær eng med hans hest og 
jaget hans øxen løse, og for han har voldtyret hans 
eng ved vejen«. I denne forbindelse omtales også 
som to andre døtre Kirsten Nielsdatter (VI, 10) og 
Maren Nielsdatter (VI, 12). Eske Barfod har åben
bart tillige været lidt voldsom af sig, idet han i 
1598 havde slået en kone i byen, hvad han også 
måtte bøde for. (10)

Hans kone hed også Kirsten ligesom broderens, 
og de havde som før omtalt en strid om stolestadet 
i kirken. De havde to børn VII, 13-14.

Thomas Barfod (VII, 13) sad en tid sammen 
med fætteren Niels som ejer af den fædrene gård i 
Nebel. Vi kender ham her fra årene 1645 og 1661, 
og desuden ved vi, at han i 1637 havde måttet 
bøde 12 daler for »lejervidde« d.v.s. utugt. Går
den gik siden over til sønnen Peder Barfod 
(VIII,26), der fæstede den som ryttergods i 1682, 
og da han døde i 1708, overdrog enken gården til 
en datter (IX,53), der var gift med Jens Sørensen 
fra Bork. Besætningen bestod da af 2 heste, 2 
køer, 1 kvie, 1 kalv og 3 far.

Den anden søn var Niels Eskesen Barfod 
(VII, 14), der også skejede ud, men det er vel et 
spørgsmål om, hvor meget man skal lægge i alt 
dette, for vi kender nemlig kun personerne gen
nem retsboger og skøde protokoller, og derfor far 
vi kun kendskab til den ene side af deres tilværel
se. Niels Barfod fik imidlertid bøder for slagsmål 
og lejermål. Slagsmålet foregik i hans eget hus, og 
han påstod ganske vist, at det var modparten Th. 
Lassen, der havde overfaldet ham med »seks hår
greb«.

8. Riberhus Lensregnskaber oplyst af Holger Hertzum.
9. H.K.Kristensen side 193.

10. H.K.Kristensen side 35 og Kærgård birks tingbog 1597.
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En søn af Peder Barfod, der havde siddet på 
Storgården, var Claus Barfod (VII, 10), der også 
havde en gård i Sæddinge. I 1583 fik han lens
mandens bevilling til året efter kongens stadfæ
stelse at måtte sammenlægge 2 bol i Sønder og 
Nørre Sædding, der var tilfaldet ham som arv. 
Desværre blev det åbenbart for meget for ham i 
det lange løb, for i 1600 måtte han låne 100 daler 
mod pant af sin slægtning Morten Barfod (VI, 14). 
Det hjalp ham tilsyneladende ikke nok, thi selv
om han endnu i 1612 nævnes som selvejerbonde, 
kunne han dog ikke nogle få år efter betale herlig
hedsafgiften til Riberhus, hvorfor gården blev til
dømt kronen. I 1633 købte dog Morten Barfods 
søn Jakob Barfod (VII, 19) gården tilbage.

Claus Barfod ejede imidlertid også halvdelen af 
en selvejergård i Tømmerby i Gørding herred, 
men også her var det gået galt, for i 1609 blev han 
stævnet af Maren Skram til Fårup for en gæld på 
5 daler, og også Anders Juel fra Kolding stævnede 
ham for 50 daler, for hvilke han havde pantsat 
den halve gård i Tømmerby, og da han ikke kun
ne betale gælden, måtte Anders Juel overtage går
den. Da han døde, var han stærkt forgældet, og 
hans arvinger frasagde sig arv og gæld. Hans søn 
Christian Barfod (VIII, 19) overtog gården i fæste, 
men desværre kender vi ikke mere til hans skæb
ne. (11)

Der kan desuden nævnes andre af slægten, som 
ejede gårde i de nærliggende sogne og herreder. 
Laurids Barfods datter Anne Barfod (VII,3) blev 
således gift med Niels Iversen i Hoven, Nørre 
Horne herred, og hun døde her den 2/9 1627. 
Ligeledes var der en datter af Peder Barfod, som 
også hed Anne Barfod (VII,8), men hun omtales 
blot i 1609, og ellers kender vi ikke noget til hen
des skæbne. Hans Barfod (VII,9) omtales i kap.4.

Endvidere er der Anne Clausdatter Barfod 
(VIII,4), der i 1649 omtales som gift med Niels 
Nielsen i Skads, og de havde 3 børn: Laurits, 
Ingeborg og Karen samt Ingvard Barfod (VIII,5), 
der samme år angives som bonde i Skads herred. 
Han boede i Allerup og havde iøvrigt i 1640 været 
fuldmægtig for sin far pastor Claus Barfod 
(VII,2).

Her i Skads herred boede også en anden af Lau
rits Barfods sønner, nemlig Peder Barfod (VII,5), 
der havde en gård i Allerup. Han var delefoged el
ler herredsskriver, men flyttede senere til Roust i 
Grimstrup sogn, der dog også ligger i Skads her
red. Ulykkeligvis blev han syg, og den 16. maj 
1640 påtog pastor Knud Barfod i Sneum sig der
for den forpligtelse at underholde ham og hans 
kone i deres levetid mod at deres søn Laurits årligt 

skulle give Knud 10 daler. Hvornår han døde, ved 
vi ikke.

Sønnen Laurits Pedersen Barfod (VIII,9) boede 
også i Allerup og allerede i 1636 nævnes han som 
sin fars efterfølger som herredsskriver. Han solgte 
i 1640 gården til Knud Barfod (VIII,6) og flyttede 
ligesom faderen til Roust i Grimstrup sogn. I 
1651 benævnes Laurits Barfod som fhv. herreds- 
skriver i Skads herred, da han følte sig højligt for
urettet af Skads herreds sandemænd. De havde 
nemlig til Viborg landsting svoret ham fra hans 
fred, fordi han i nødværge havde slået Niels Han
sen ned med sin blotte næve »ved hans venstre 
øre«, så han døde. Den 28. maj 1651 fik han kgl. 
beskærmelsesbrev, så han sikkert og frit kunne 
indstævne sagen for sine »tilbørlige overdomme
re«. Han døde imidlertid den 26/8 1656 inden 
dommen, og hans enke Anne Lauritsdatter klage
de over sin fattigdom på grund af mandens mis
gerninger, hvorfor øvrigheden havde taget alt, 
hvad de ejede, og hun søgte derfor kristne menne
sker om hjælp.

Der er endnu nogle af Niels Barfods (V,5) børn, 
der har boet på egnen. Det er Knud Barfod (VI,9), 
som blev degn til Sneum og Tjæreborg og indskar 
sit navn i degnestolen sammen med en fod og års
tallet 159(1?). Desuden er der Ib eller Jacob Bar
fod (VI, 11), som ikke kendes nærmere, men må 
være far til Mads Barfod (VII, 15), og de to søstre 
Kirsten Nielsdatter Barfod (VI, 10) og Maren 
Nielsdatter Barfod (VI, 12), der omtales i 1597, da 
de sammen med søskende og deres mor blev stæv
net for at have ladet noget kvæg græsse i præstens 
eng.

Mads Barfod havde en datter Maren Madsdat
ter Barfod (VIII,27), der blev gift med Laurits An
dersen Hoff, som var født i Kerteminde ca. 1607. 
Han var søn af sognepræst til Rynkeby og Revnin- 
ge Anders Simonsen Hoff og blev student fra 
Odense 1633. Senere blev han præst i Jordløse, 
hvor han døde 1667. Hans enke boede herefter 
hos sin søn Mads Hoff, der var blevet præst i Sva- 
ninge, hvor hun døde den 16/11 1706.

De øvrige fra slægtens sjette generation rejste 
bort til andre egne. Claus Barfods (V,3) tre børn 
Niels, Peder og Søren kom således til Ålborg og 
Lolland og Niels Barfods (V,5) yngste søn Hans 
flyttede til Helsingør (kap.4). Den eneste af slæg
ten, der flyttede væk og blev ved landbruget, var 
Jacob Barfods søn Morten (VI, 14), der flyttede til 
Ikast.

11. H.K.Kristensen side 157.
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Morten Jakobsen Barfod (VI, 14) erhvervede 
den store gård Vådeskov ved at gifte sig med 
Maren Nielsdatter. I Ikast kirkes regnskabsbog for 
1585 nævnes det, at svigermoderen endnu bor på 
gården, idet der står: »annammet af Else i Wåde 
og hendes børn af gammel gæld 4 daler 1 mark«, 
og endnu så sent som den 16/6 1606 nævnes det i 
et brev, at hun bor på gården.

I året 1600 udstedte han et pantebrev til sin 
slægtning Claus Knudsen Barfod (V,3) i Sæddin- 
ge mod et lån på 100 daler. Morten var åbenbart 
en mand, der havde hold på sine pengesager, for 
på lignende måde udlånte han penge til Lars Niel
sen i Gjelleruplund og Christensen i Hesselbjerg 
og endnu flere. Christen Christensen kunne dog 
ikke klare sit lån, og han måtte afstå sin gård til 
Morten Barfod mod at blive boende som fæster. 
Senere fornyede Morten Barfods fire ældste søn
ner fæstebrevet efter dennes død.

Morten Barfod ejede dog kun den ene halvdel 
af Vådeskov, og hans svoger Christen Nielsen 
havde den anden halvdel. Han blev iøvrigt ikke 
boende her, men flyttede til Hagelskjær i Ikast, 

som han havde købt, og hvor han vist nok døde i 
1618. De havde seks børn VII, 19-24 (kap.21). 
Hans enke giftede sig derefter med Jens Nielsen i 
Hollingholt, og ved skiftet krævede børnene af de
res mor at fa et sølvbælte, en sølvknivskede, et 
sølvnøglebånd og deres fars skårne (fine) klæder 
eller en erstatning derfor. Der var ligeledes ved 
skiftet strid om hvem, der skulle tage sig af de to 
umyndige bøm Claus og Inger, men resultatet 
kendes ikke. (12)

Ved skiftet gjorde enken og børnene krav på 
Niels Graversens gård, da denne ikke havde fået 
sit pantebrev indløst i tide, men denne hævdede 
til gengæld, at de ikke havde nogen som helst ret 
til gården, da den var hans retmæssige arvegods. 
Resultatet blev derfor, at de stævnede Niels Gra- 
versen først for herredstinget og siden for landstin
get, og da sagen blev opsat i 14 dage, hører vi ikke 
mere til den, så der er muligvis kommet et forlig i 
stand. Det var i 1618.

12. Viborg Landstings Dombog 1616-19 og 42 samt Jens 
Abildtrup: Selvejerslægten Bjødstrup side 67-68.

Generation V VI VII VIII IX

Jens 1 Laurids 1 - Claus 2 - Anne 4
Ingvard 5

Anne 3 Niels 7
Margrethe 2 Peder 5 H1 Laurits 9

Laurids 10 -1 kap. 17
Peder 11 -1 kap. 22
Karen 12

Thomas 6 - Maren 13 -1 kap. 17
Eiler 25 Ingeborg 14

Kirsten 15
Johanne 2 Ane 16

datter 7 Mette 17
Claus 3 Peder 3 — Anne 8

Claus 10 d1 Christian 19
Goridt 4 Jens 7 -1 Niels 12 H1 Jens 25

Eske 8 -I Thomas 13 -11 Peder 26 -1 datter 53
Knud 9 Niels 14

Niels 5 Kirsten 10
Jacob 11 -1 Mads 15 H1 Maren 27
Maren 12

Jakob 6 1 Morten 14 -1 kap. 21
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Relief på mindesmærket foran Københavns domkirke, hvor man ser soldater vise en arrestordre til 
Hans Tausen.

4. KAPITEL

Gejstlige og borgere

På denne tid skete der blot i løbet af nogle 
meget fa generationer en fuldstændig ændring af 
de sociale forhold i Danmark. Middelalderens 
væbnere og riddere, der endnu havde en vis betyd
ning i 1400-tallet, forsvinder. Enten er der de fa, 
der far øget deres godsmængde og kan regnes til 
den adel, der nu med højadelen kommer til at do
minere, eller de bliver bønder, dog måske stor
bønder, men som væbnere er der ikke mere brug 
for dem.

Derfor er der opbrud i denne middelstand af 
jordbrugere, og mange fra disse kredse søger nu 
nye muligheder, som f.eks. inde i byerne. Allere
de Erik af Pommern (1412-39) søgte at ophjælpe 
en handelsstand og byernes købmænd i kamp 
mod hanseateme. Christian 2 (1513-23) gjorde et 
nyt forsøg, og det kom da også til at betyde, at 
byerne kom til at vokse i indflydelse og at man i 
højere grad måtte bygge på dem fra statsmagtens 

side. Direkte ses det af, at mens den gamle for
svarsordning, ledingen, byggede på storbøndeme 
og bøndernes deltagelse, så må man fra 
1400-tallet basere indkaldelse af værnepligtige i 
høj grad på byernes indbyggere. Den frigørelse, 
som reformationen bragte rent åndeligt, kunne 
man fa rent materielt i den fri luft i byerne, hvor 
mulighederne for at skabe sig en formue tilmed nu 
var større end på landet.

Derfor ser vi også hvorledes medlemmer af Bar- 
fod-slægten bryder op. En del, men ikke så man
ge, bliver tilbage i landbruget, mens mange drifti
ge søger til byerne eller de søger - efter reforma
tionen i 1536 - ind i gejstligheden. Statsmagten 
havde overtaget den katolske kirke og alle dens 
ejendomme, men den lutherske kirke, der nu op
stod, beholdt dog sin selvstændighed. De nye 
bisper var ikke mere godsherrer, og de havde ikke 
mere privilegier, der kunne lokke unge fra højade
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len. Derfor var det nu hovedsagelig borgere eller 
lavadel, der søgte gejstlig uddannelse.

Københavns Universitet var blevet oprettet af 
Christian I i 1479, og det var det teologiske fakul
tet, der var toneangivende. Man ser det bl.a. på de 
forskellige lønninger, der blev givet til professo
rerne. En teologisk professor fik således 150 daler 
årligt, mens en professor i jura fik 100 daler, en 
professor i medicin fik 140 daler og en filosofisk 
professor måtte nøjes med 80 daler. Da mange nu 
foretrak et verdsligt studium for at kunne gøre 
karriere i den nye statsadministration, måtte de 
derfor søge til udenlandske lærdomscentre. Det 
fordrede imidlertid både energi og en økonomisk 
baggrund, som ikke alle havde.

Vi finder dog nogle fra Barfodslægten, der stu
derede i Rostock. Det var Niels Lauritsen Barfod 
(VII, 1) i 1589 og Hans Barfod i 1594 (VII,9).

Mest bemærkelsesværdigt er det dog, at vi fin
der en Barfod blandt de allerførste lutherske 
præster, som blev udnævnt.

Den første var Peder Barfod (VI,5), der var en 
søn af Claus Barfod (V,3, kap.3). Han blev allere
de i 1536 indsat af biskop Peder Palladius som 
den første lutherske præst til Vigsnæs på Lolland. 
Han var »en så elskelig mand, at ingen kunne ha
de ham« og i modsætning til sin katolske forgæn
ger, satte han ikke pris på gilder og drikkelag. Han 
var præst her indtil 1569, men om han var gift vi
des ikke.

Derefter var der et af Niels Barfods børn Knud 
Barfod, (VI,9) der blev degn til Sneum og Tjære
borg og i degnestolen skar sit navn og en bar fod 
samt årstallet 159(7), og et par slægtninge fortsat
te, idet Mads Ibsen Barfod, (VII, 15) der også var 
degn i Sneum ligeledes ridsede sit navn og en bar 
fod samt årstallet 1646 ind i degnestolen. Der står 
også Nicolaus Barfodius 1641 (VIII,7), der er en 
søn af Claus Barfod (VII,2). Der er blot sket det, 
at degnestolen ikke mere eksisterer.

Laurits Barfod (VI, 1), der sad på Sædding Stor
gård, så sin ældste søn Niels Lauritsen Barfod 
(VII, 1), blive sognepræst til Nørre NebeL Første 
gang man hører om ham, var da han i 1589 stude
rede i Rostock, og den 30. april 1592 blev han or
dineret til Nebel kirke. Som før omtalt fik han i 
1597 erstatning af Eske Nielsen Barfod, fordi han 
og nogle andre havde »volddreven hans enge udi 
Bolkær eng med hans hest og jaget hans øxne løse, 
og fordi han haver volddreven og voldtyret hans 
eng ved vejen«. I året 1600 stævnede han en mand 
i Houstrup for en gæld på 5 1/2 daler, og i 1605 
nævnes han som fæster af en gård i Præstbøl.

Det gik imidlertid tilbage for ham, og i hans 

sidste år blev der flere gange gjort udlæg i hans bo 
for gæld. Således havde Morten Christensen fået 
en bolster dyne, en hoveddyne, 2 hovedpuder, en 
saudugs dundyne, 4 alen sort »engelste« og et 
skrin. I 1612 tilbød han præsten at indløse det 
samtidig med at han forlangte en egekiste tilbage, 
som han havde solgt ham, men vel ikke fået beta
ling for. Kort efter stævnedes han for en gæld på 
35 rdl., og der blev gjort udlæg i en stabelseng 
med drejelsomhæng i storstuen for 2 daler, et 
langt kandeskab i køkkenet for 1 daler, en vogn 
med hammel og kobbel for 2 daler samt 9 rugagre 
i Mandstoft, 4 på Gammeljord, 5 på Kirkeager og 
1 i Nørtoft for 11 øre rug eller 22 rdl., og desuden 
en bagplov med jern på, en plovstelde (til hjul
ploven), 1 dret (seletøj) og kobbel for ialt 1 1 /2 da
ler og 5 bygagre i Nørtoft for 8 1/2 daler 1 mark 
danske. Sådan fortsatte stævningerne både i dette 
og i det næste år, indtil man ikke mere kunne fin
de noget at udsætte i hans gård og bo og udeluk
kende måtte ty til jorden.

Den 17. december 1613 døde han og i årene ef
ter var det hans enke, Anne, der blev stævnet. 
Hun havde iøvrigt i 1612 været i strid med en 
bonde i Præstbøl, der havde slået hende i hovedet 
med en sten. (1)

Deres søn, Laurids Nielsen Barfod (VIII, 1) var 
student fra Roskilde og blev den 11. maj 1620 
immatrikuleret ved universitetet i København, 
hvor hans vejleder (præceptor) var Mester Longo- 
montanus, men herudover kender vi ham ikke.

Af Viborg Landstings Dombog fra 23/11 1622 
fremgår det imidlertid, at der den 23/2 1602 var 
blevet afgjort en sag, hvori pastor Niels Barfoeds 
arvinger anføres. Det er Hendrik Nielsen 
(VIII,39), Jørgen Nielsen (VIII,40), Klaus Nielsen 
(VIII,41), Laurits Nielsen (VIII, 1), Albert Nielsen 
(VIII,42) og Ingeborrig Nielsdatter (VIII,43). Vi 
kender dog ikke nærmere til dem. (2)

Claus Lauritsen Barfod (VII,2) var ligesom sin 
ældre bror også blevet gejstlig. Han var 1593 ble
vet kapellan i Sneum og i året 1600 blev han også 
sognepræst her. På prædikestolen findes de 4 
evangelister udskåret med deres navne under, 
men på den ene er evangelistens navn fjernet og i 
stedet for står der:»Her Claus Barfodt 1604«. 
Muligvis er det indsat af en af hans efterfølgere, 
der ikke har kunnet finde anden plads for at hæd
re den, der muligvis har skænket prædikestolen til 
kirken.

1. Vester Horne herreds Tingbog 1613 og H.K. Kristensen side 
52-53.

2. Oplysning fra Holger Hertzum.
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Natten mellem den 11 og den 12. oktober 1634 
ramte en vældig katastrofe hele Sønderjyllands 
vestkyst. Med stormen kom en stormflod, der gen
nembrød digerne, og havet og stormen var så kraf
tig, at skibe blev kastet langt ind i land, huse styr
tede sammen, presset både af vand og storm og 
samtidig trak et voldsomt uvejr med torden og 
lynild henover landet. »Luften var fuld af ild, hele 
himlen brændte, og Gud Herren lod det tordne, 
regne, hagle, lyne og vinden blæse så stærkt, at 
jordens grundvold bevægede sig« har et øjenvidne 
fortalt. Alene på øen Nordstrand druknede 6000 
af øens 9000 indbyggere, og omkring 50.000 stk. 
kvæg og heste omkom i bølgerne her. Også nordli
gere trængte vandet langt ind i landet, så sognene 
led betydelige skader. Det gik også ud over 
præsterne »så at en del har mistet både huse, bo
skab, kvæg og andet, som de havde haft, og kun 
en part en ringe del har de igen beholdt«. Biskop
pen pålagde derfor ved kongebrev af 17/2 1635 de 
andre præster i stiftet at de skulle kommede nød
lidende præster til hjælp.

I 1621 mageskiftedes præstegården i Sneum 
imidlertid med en bondegård i Allerup. Præsten 
måtte ofte føre sager for at fa sit tiendekom som 
f.eks. i 1637, hvor en bonde skyldte ham 1 1/2 
tønde tienderug eller 7 1/2 sietdaler. I december 
1640 ser vi ham bruge sin søn Ingvar Barfoed 
(VIII, 5) som sin fuldmægtig i disse sager.

Han døde den 1. juli 1641, men uheldet for
fulgte dog familien, idet hans arvinger 8 år efter 
hans død, den 6/11 1649, på Skads herreds ting 
førte vidner på, »at salig hr. Claus Barfods hus og 
Allerup præstegård i »1634, 35, -36 og 37 med 
gespenst eller spøgelse har været med beladen og 
desmidlertid dermed hårdeligen været anfægtet, 
hvoraf han både selv med hustru og børn blev tri- 
buleret, såvel som andre, hans hus besøgte, så og 
led stor skade på hans formue, gods, bøger og 
breve, som en part deraf blev kastet på ilden og 
opbrændt, en part i andre elendige måder blev 
ruineret og ilde medhandlede, så der tit og ofte i 
de førnævnte åringer måtte holdes vagt i huset for 
ildebrands skyld«.

Han var gift med Maren Knudsdatter, der over
levede ham og muligvis var datter af den sogne
præst i Sneum Knud Hansen, der var hans for
gænger. (3)

Den ældste datter, Ingeborg Clausdatter Barfod 
(VIII,2), kender vi ikke så meget til ud over, at 
hun var gift med en mand, der hed Niels og at 
hun døde i Sneum præstegård den 29.maj 1620. 
Sønnen Laurids Clausen Barfod (VIII,3) er født 
1596 i Allerup præstegård. Han blev indskrevet

Prædikestolen i Sneum Kirke med Claus Barfods navn.

på Københavns Universitet den 16. april 1617 
som kommende fra »scholæ Ribe«, i 1619 fik han 
Friisemes legat, og den 29. maj 1620 tog han bac- 
calaureusgraden med mester Longomontanus som 
præceptor (vejleder). Herefter blev han først hører 
(lærer) ved Ribe skole, men allerede den 25. sep
tember 1622 aflagde han ed for biskoppen som 
kapellan i Hesselager på Fyn, hvorefter han i 
1629 også blev sognepræst her. Han døde allerede 
i 1634 og biskop Mikkelsen udtalte, at han var en 
god prædikant og at ungdommen fandtes vel hos 
ham. Der findes både et portræt, et epitafium og 
en ligsten for ham i Hesselager kirke. Ligstenen 
ligger i korsgangen mod Nord og har følgende ind
skrift: »Anno 1656 loed hr. Peder Christsøn sog
nepræst i Hesselager lægge denne sten over sin 
formand Hr. Laurids Barfod, som her i Hesselager 
døde Anno 1634 og herunder hviler. I hjørnerne 
er de fire evangeliske tegn og i kanten om stenen 
står: »Min Frelser lefver oc hånd skal opvecke 
mig på den yderste Dag af Jorden. Joeb 19«.

Han var gift med Mette Nielsdatter, der var født 
i oktober 1602 i Dalby og begravet i Hesselager

3. Skads herreds Tingbog 1636-40. 

35



den 9. december 1681. Hun var datter af sogne
præsten til Dalby Niels Clausen og Maren Lau- 
ritsdatter Bremer. Efter Laurits Barfods død gif
tede hun sig med hans efterfølger provst i Gudme 
herred og sognepræst til Hesselager Peder Chri
stensen Humble, der var født ca. 1609 og døde 
den 14/2 1675. De havde fem børn (IX,1-5), der 
bliver om talt i kap. 6.

Også en broder Knud Clausen Barfod (VIII,6) 
blev præst. Han var født ca. 1610 og blev ind
skrevet på Københavns Universitet den 21/4 1632 
som student fra »gymn. Otthon« d.v.s. fra Odense 
og hans præceptor hed mester Jacob Matthæus. 
Han fik sammen med 14 andre at vide, at de måt
te lægge sig noget mere efter latin og græsk, hvis 
de ville have »mensani region« (fri kost, kommu
nitetet). Han har tilsyneladende allerede i 1638 
været kapellan hos sin far i Sneum, hvem han ef
terfulgte som præst i 1641, men han havde samme 
år inden faderens død en strid med forældrene, der 
ikke ville give deres samtykke til hans ægteskab. 
Han har tilsyneladende været noget enerådig og 
vel også noget vidtløftig.

Han var gift første gang med Maren og anden 
gang med Mette, der endnu levede den 12. januar 
1657, men døde under den store hærgende pest i 
1659. Hans tredje kone var Anne Søfrensdatter 
Ravnsø, hvis far var sognepræsten til Ravnsø 
Søren Lambertsen. I 1641 fik han tingsvidne på, 
at præstegården i årene 1634-37 havde været 
plaget af »gespenst og spøgelse«, og samme år 
overtog han gården i Sæddinge fra Laurits (VIII,9) 
mod at han skulle underholde dennes forældre 
(VII,5) for 10 rdl årligt, som Laurits skulle betale. 
I 1649 var han desuden i strid med præsten i 
Bramminge om noget husmandshoveri af Tøm
merby, og vidner erklærede, at de i 50 år havde 
hovet til Sneum præstegård. Hans søsterdatter og 
myndling Karen Nielsdatter klagede i 1653 over, 
at han ikke behandlede hende ordentligt.

Krigshandlingerne under svenskekrigene 
1657-60 ramte også egnen ved Sneum. Ikke 
mindst de polske »hjælpetropper« bragte alver
dens ulykke, vold og sygdom med sig i deres jagt 
på landsbyernes fødemidler og værdier, så deres 
hærgen var næppe til at skelne fra svenskernes. 
Selv ikke Sneum præstegård gik ram forbi. Den 
18/8 1663 tog Knud Barfod tingsvidne på, at han 
»i den forgangne bedrøvelige ufredstid meget og 
elendig var ruineret, så middel og formue uden en 
ganske ringe ting er spoleret og ham frataget, og 
besynderlig måtte han rømme fra polakkerne og 
andre og være fra hus og hjem noget nær en gan
ske sommer, og siden han kom hjem, faldt han 

med sine børn og hus udi stor sygdom, lå og rase
de nogen tid hårdt angreben, så man ikke havde 
troet ham til livet, og hans kom en part ukastet og 
rådnet på jorden, og da han var kommet noget til
pas, så kom polakkerne igen og handlede ilde med 
ham, så han i elendig måde med sine små moder
løse børn om natten, som enhver vel vitterligt er, 
måtte forløbe hus og hjem nogle dage, ja barfodet 
måtte løbe mellem sine kirker, så han var en elen
dig mand, pløjede og såede ikke på det andet år«.

Det var hårdt i datiden, når både krige og syg
domme drog over egnen, og man forstår præstens 
jammer over forholdene. Han døde omkring 
1671. (4) De havde fire børn IX,6-9, der bliver 
omtalt i kap. 6.

Endelig var der endnu en broder, der gik den 
gejstlige vej. Niels Clausen Barfod (VIII,7) blev 
indskrevet ved Københavns Universitet den 22/11 
1639 som student fra Odense med mester Jacob 
Finch som præceptor. Han har som tidligere 
nævnt indskrevet sit navn i 1641 i Sneum degne
stol og i Hesselager degnestol. Han døde 1649.

En søster, Gertrud Lauridsdatter Barfod 
(VII,4), var gift med en præst Jørgen Jørgensen til 
Grimstrup, der iøvrigt tog hendes navn og kaldte 
sig Barfod ligesom et af deres børn. Hun var født 
ca. 1560 og døde den 1. november 1641.

Poul Jørgensen Barfod (VIII,8) var den eneste 
af de fire søskende, der tog navnet Barfod. De tre 
andre var: Jørgen Jørgensen Grimstrup, Kirstine 
Jørgensdatter og Anna Jørgensdatter. Poul Barfod 
ordineredes den 5. april 1601 som præst til Øsse 
og Næsberg, og han blev provst her i 1637. Der 
står om ham, at han »var den provst, som først 
visiterede i Skads herred«. I 1640 erklærede han i 
en ansøgning, at »for en rum tid siden er den bed
ste eng kommet bort fra Øsse præstegård, så den 
nu er meget ringe og ringere end en kronegård der 
i byen«. Han ansøgte derfor om, at et bol, som 
han hidtil havde haft i fæste måtte overdrages til 
præstegården »til hans mange fattige børns for
fremmelse, af hvilke en har været holdt in studios 
og to andre endnu er der, foruden andre, som er 
på andre steder.« Ifølge kgl. befaling af 22/4 1645 
begyndte han at føre kirkebog, og af denne ses det, 
at »en smitsot hjemsøgte disse sogne« i hele 1650 
og januar 1651 og bortrev 36 mennesker, mens 
der i de foregående år blot var døde 7 i 1647, 11 i 
1648 og 9 i 1649. Det er derfor næppe uden 
grund, at præsten siden kalder året 1650 for 
»nødens tid«.

4. Personalhist. Tidsskrift 1944, h.H.Fussing: Oplysninger til 
dansk præstehistorie. Skads herreds Tingbog.

36



Præsteparret må åbenbart i dette år have gjort 
sig fortjent til en erindring, idet der i National
museet opbevares et sølvkrus med følgende ind
skrift: »Hr. Poul Jørgensen Barfod, Øse. Anna 
Lambertsdatter, Øse. Soli Deo Gloria 1650«.

Han blev den 21. juni 1602 gift med Anna 
Lambertsdatter Riber, som var datter af provst 
Lambert Sørensen Riber til Øsse. Hun var født i 
marts 1579 og døde 8/1 1654, blot et par måneder 
før sin mand Poul Barfod, der døde den 3. marts 
1654. De havde tre børn (IX, 10-12), der omtales i 
kap.6.

Poul Jørgensen Barfod havde imidlertid en 
søster, Kirstine Jørgensdatter, der blev gift med 
pastor Søren Pedersen i Brørup sogn, og de fik en 
søn, der kaldte sig Laurids Sørensen Barfod 
(VIII,20), men altså egentlig hører til IX genera
tion. Laurids Barfod blev født ca. 1607 i Præstkær 
og efter at være blevet student fra Ribe i 1624, 
blev han den 18. maj 1631 indskrevet ved Leyden 
Universitet. Han blev hurtigt personel kapellan i 
Lydom og Lønne og i 1634 sognepræst her, men 
allerede samme år var det så ulykkeligt, at hans 
præstegård brændte, hvorfor der blev lovet ham 
hjælp fra de mest formuende kirker i Ribe stift.

I 1641 var der en stor stormflod og floden gik 
over sine bredder og medtog meget hø fra en del 
Lønneboere og også fra præstens marker, »og 
samme hø flød hen i store hobetal, og de så, at 
høet landede norden for Landsø, (på Nebels jord) 
og Peder Adsersens og Mikkel Sørensens folk 
strøede samme hø på det jordsmål, der nordøst for 
på de åsteder, hvor der ikke er avlet hø nu i år«. 
De pågældende bønder dømtes da også på tinge 
for at have »gjort uret«. I 1649 dømtes præsten til 
gengæld for injurier, idet han til en bonde havde 
sagt, at dennes far i 14 år havde frarøvet ham et 
stykke eng.

I 1650 ses, at hr. Laurids havde 150 rdl. til gode 
hos sin kollega i Lunde, og samme år lod han læse 
et kongebrev af 8/12 1649, hvorved han, fordi 
»agermarken i hans annex Lønne med skadelig 
sandløb moxen (næsten) er overløben og fordær
vet, så hans tiende derover dagligen forringes«, da 
fik han overdraget for sig og sine arvinger den hal
ve kongetiende af Nebel sogn og resten ved fæste- 
ledighed, således som allerede Christian IV havde 
skænket ham den.

Han døde 1653 og efterlod sig enken Anne 
Jensdatter med 7 børn, der stævnedes til at betale 
en ham påhvilende gæld på 5 sletdaler. Interes
sant er det iøvrigt, at præstegården, som Laurids 
Barfod havde bygget, i hans efterfølgers tid blev 
synet, og her ser vi at hovedhuset, Salshuset, var

Låget på sølvkruset med navnene: Hr. Povel Jørgensen 
Øse, Anne Lambertsdatter Øse.

på 17 fag å 6 mark og det havde en lille kvist på 2 
fag til 2 rdl.. Laden havde 24 fag å 1 daler, og der 
var 14 fag småhuse vesten i gården å 2 mark, 
d.v.s. en præstegård på ca. 50 daler, hvilket svarer 
til andre på samme egn. (5)

Han var som nævnt gift med Anne Jensdatter 
og af deres 7 børn hører vi om de seks udelukken
de ved skiftet i 1654. Det er Maren Barfod 
(IX,30), Anne Barfod (IX,31), Ellen Barfod 
(IX,33), Peder Barfod (IX,34), Margrethe Barfod 
(IX,35) og Christen Barfod (IX,36). Den eneste 
søn, som vi ved lidt mere om er Jens Lauritsen 
Barfod (IX,32), der blev født ca. 1643 og blev stu
dent fra Ribe i 1662. Den 17. maj 1671 ansøgte 
han om at måtte blive efterfølger for præsten i 
Kvong og Lyne Hans Enevoldsen Dejbjærg, da 
denne afskrev sit embede på grund af sygdom. 
Han fik embedet og forblev her til sin død den 9. 
maj 1688. Hans kone, Sophie Sørensdatter, som 
han var blevet gift med den 20. november 1685 
døde kort tid efter ham den 23. november 1688 i 
forbindelse med fødslen af et par tvillinger Hans 
Barfod (X,53) og Jens Barfod (X,54), der begge 
døde som spæde.

5. Kærgård birks Tingbog og Oluf Nielsen: Hist. Efterretn. om 
Malt herred, 1870 side 141, Vester Home herreds Tingbog 
H.H.Fussing i Pers.hist. Tidsskrift 1944.

37



Af formentlig gejstlige er der tilbage fra genera
tion VI-VIII blot Hans Barfod (VII,9), der kun 
kendes fra en fortegnelse over studerende i 

Rostock fra 1594. Her står der: »Johannes Barfott 
cymber Seddingensis«.

Vi kan se hvorledes de gejstlige er knyttet sam
men familiemæssigt:

Generation VI VII VIII IX X

Laurids 1 - Niels 1 -1 Hendrik 39
Jørgen 40
Klaus 41
Laurids 1
Albert 42
Ingeborg 43
Ingeborg 2

Claus 2 - Laurids 3 -1 kap. 6
Ingvar 5
Knud 6 -1 kap. 6
Niels 7

- Maren 30
- Gertrud 4 H Poul 8 Anne 31

1 Kirstine Jens 32 J Hans 53

l Ellen 33 "1 Jens 54

Laurids 20 Peder 34
Peder 3 -1 Hans 9 Margrethe 35
Peder 5
Knud 9 Christen 36
Jakob 11 —1 Mads 15

Borgere i Ålborg og Helsingør
Der var - som nævnt - andre medlemmer af 

slægten Barfod, der søgte deres lykke i byerne, 
hvor man via købmandskab eller andet erhverv 
kunne tjene sig op blandt den velhavende del af 
befolkningen. Når det har været vanskeligt at føl
ge slægten på landet, bliver det ikke lettere i byer
ne. Mens man på landet kunne finde personer i 
forbindelse med retstrætter om landbrugsjorden, 
har vi blot i byerne mønstringsruller eller andre 
samlede lister at holde os til. Desuden må det 
erindres, at der var både et stort børnetal og et 
stort antal dødsfald i 1500-tallet. Selvom fødsels
procenten var stor og selvom 10 børn var ganske 
almindeligt, så gjorde de uhygiejniske forhold og 
det manglende kendskab til smittekilder, at epide
mier som pest, tyfus eller dysenteri kunne gøre et 
voldsomt indhug i familierne. Især blev byerne 
ramt af pesten, og deres indbyggerantal kunne bli
ve decimeret. Derfor finder vi ikke nogen stigning 
i Danmarks befolkningsantal i 1500-tallet.

Med andre ord, når vi finder en Barfod med 

blot et barn, så må vi regne med at enten er alle 
de ni andre børn døde eller de børn, der har over
levet, har ikke sat sig spor i de kilder vi kan øse af. 
Tilmed kan netop disse børn være fædre til nogle 
personer, hvis afstamning vi ikke kan finde.

Dette er en årsag til, at vi kan finde slægtsmed
lemmer, hvis tilhørsforhold det er vanskeligt at 
fastslå. Vi har navnet, men far ikke noget at vide 
om familieforholdene før vi når så langt op i tiden 
at der er bevaret kirkebøger eller folketællinger. 
Der kan dog næppe være tvivl om, at en der bærer 
navnet Barfod eller Barfoed på denne tid hører til 
slægten.

Claus Barfods børn hørte slet ikke hjemme i 
Nørre Nebel, da Claus sandsynligvis har boet i 
Ålborg. Her er hans ældste søn, Niels Barfod 
(VI,4) født, men han er som voksen flyttet til Hel
singør, hvor han den 24/3 1572 fik borgerskab. I 
1580 gav han 12 mark i skat, og i 1581 omtales 
han som kæmner og aflagde regnskab for byens 
indtægter. Han må åbenbart være faldet godt til i

38



Gavlen af hjømehuset GI. Færgestræde og Stengade 66 i 
Helsingør.

byen og tjent gode penge for i 1582, 1583 og 1584 
gav han hvert år 16 mark i skat, hvilket er en hel 
del i betragtning af, at den højeste skat en enkelt 
person i disse år gav i byen var 36 mark.

I 1583 nævnes han i en mønstringsrulle over 
borgerskabet, hvor det angives at han »førte slag
sværd«, og året efter den 4. maj 1584 blev han 
rådmand. Han var en energisk mand, der både var 
skipper, købmand og brygger. Ved et skifte den 
30/1 1584 mellem ham og steddatteren, Marine 
Johansdatter, beholdt han 2 boder i Norge og des
uden omtales hovedgården, den ny husbygning 
nede mod stranden og to haver, den ene på San- 
den og den anden på Sletten på byens grund. I 

1585 solgte han til sin nabo tolderen Frederik 
Leyl to bindinger af sin gård med tilhørende 
grund. Han har ejet hjømegården Færgestræde- 
Stengade og foretaget tilbygninger her, hvorfor 
den også kaldtes Niels Barfods gård. Han døde i 
maj 1592.

Han var gift første gang med Kirstine Knuds- 
datter, der var enke efter Johan Butzen, som døde 
1579, og anden gang var han gift med Marine Jør- 
gensdatter, hvis forældre var Margrethe Willums- 
datter og borgmester i Helsingør fra 1578 til 1598 
Jørgen Maer. Efter Niels Barfods død blev hun gift 
igen med Herman Rose. (6)

Søren Barfod (VI,6) var sandsynligvis søn af 
Claus, idet han boede i Ålborg. Han var medlem 
af »Guds Legems Laug eller Papegøjegildet« i 
Ålborg, hvor han sammen med 7 andre gildebrød
re fastelavns søndag i 1558 »indbad, at hvilken 
gildebroder, gildesøster eller andre, som sværger 
nogen ed her i lauget eller i laugsgården, da skal 
de give for hver ed 1 album i bøssen«. Kort sagt: 
Det er forbudt at bande. (7)

Mon ikke også det er en søn af ham, Per 
Søfrensen Barfoed, (VII,27), der St. Valborgs dag i 
1560 også bliver medlem af Guds Legems Laug 
i Ålborg. En anden af Søren Barfods sønner hed 
Niels Barfod (VII, 11) og han har sandsynligvis 
boet enten i Ålborg eller Helsingør. Han har i 
hvert tilfælde haft 4 sønner, hvoraf de tre slog sig 
ned i Trondheim i Norge. Forbindelsen hertil er 
ganske naturlig, da man jo må huske, at på denne 
tid var det havet, der forbandt landsdelene. Det 
var nemmere og mere sikkert at sejle end at færdes

Jørgen Nielsen Barfoeds segl.

6. Kancelliets Brevbøger 1584-85, L. Pedersen: Helsingør i 
Sundtoldtiden, Kbh. 1926 side 423 og 434, Helsingørs Em
beds- og Bestillingsmænd ved V.Hostrup Schultz, Kbh. 
1904.

7. Danske Magasin 4 rk. 1 bd. side 123.

39



til lands, hvor der ofte slet ikke var noget der hed 
landeveje.

Den ældste af sønnerne hed Jørgen Nielsen 
Barfoed (VIII,21). Han var født ca. 1608 og blev 
ved kongebrev af 6/6 1640 tolder på Nordmøre og 
boede da i Kristiansund. I 1646 blev han foged i 
Inderoen og var der til han i 1655 blev rådmand i 
Trondheim. Efter kgl. ordre blev han ifølge stat
holderens brev af 4/2 1659 proviantmester nor- 
denfjelds, hvilket han var indtil den 3/2 1661. 
Han døde i Trondheim den 4/6 1663 og blev be
gravet Øst for koret ved domkirken. Ved skiftet 
efter ham var der 1402 rdl. som broderiod og 690 
1/2 rdl som søsterlod, hvilket var ganske anselige 
summer.

Han skrev sig altid Jørgen Nielsen, hvilket også 
står på hans gravsten sammen med bogstaverne 
INSK, men hvad disse bogstaver hentyder til er 
ikke klart. løvrigt har hans segl ikke Barfodvåb- 
net. Det var jo heller ikke altid, at det faldt i god 
jord at henvise til et adelskab, da borger og adel 
ofte stod i et vist modsætningsforhold til hinan
den.

Han var gift med Abel Frantzdatter Frøling, 
som var født ca. 1612 og døde d. 10/7 1663. Hun 
overlevede således sin mand og blev da gift igen 
med en anden købmand og rådmand i Trondheim 
Erich Erichsen Blix, der var født 1599 og døde 2/8 
1669. Sammen med Jørgen Nielsen Barfoed havde 
hun 4 børn (8)

Vi kender en søn og tre døtre. Den ældste, søn
nen Oluf Jørgensen Barfoed (IX,37) studerede

Udsnit af Kr. Zahrtmanns maleri af studenterne, der 
drager ud til Københavns forsvar.

nogle måneder ved universitet i Franecher som 
Olaus Frolichius Norwegus, jur & phil, og han 
blev siden indskrevet ved Københavns Universitet 
i 1660 under navnet Olaus Georgij Frøllichius, e 
schola Nidaros. Han angives som student i 1663 
og døde formentlig 1674.

En søster Maren Jørgensdatter Barfoed (IX,38) 
var gift med købmand Claus Clausen Holst, der 
døde 1694, mens hun overlevede ham og døde i 
Trondheim den 13/4 1704. Den anden søster Eli
sabeth Jørgensdatter Barfoed (IX,39) var født ca. 
1650 og døde i Trondheim 1684. Hun var gift 
med købmand Laurits Hansen Flensborger, der 
døde i 1685. Hun kaldes ved skiftet d. 15/6 1685 
for Elsebeth Jørgensdatter Frøling efter moderens 
pigenavn.

Endelig er der den tredje søster, Sidsel Jørgens
datter Barfoed (IX,40), der er født ca. 1651 og dø
de på Værdalsøen i 1689. Hun var gift med køb
mand Lorentz Hieronimussen Briighman, der dø
de på hjemrejse fra Romsdals marked i oktober 
1676.

Også hans bror Claus Nielsen Barfoed (VIII,22) 
blev rådmand i Trondheim, og han var overfor
mynder fra den 2. september 1639 til 10. april 
1652. Vi finder ham bl.a. som vitterlighedsvidne 
den 29. juli 1640 af biskoppen i Trondheim. Vi 
ved ikke hvem han var gift med, men han døde i 
1660 og er begravet »oppe i koret« i Vor Frue 
Kirke. Hans kone var død tidligere og i skiftet ef
ter ham den 5/9 1660 opgøres boet til 240 3/4 rdl 
og 10 skilling. En søn var netop død året før og 
hans part blev delt til de to søstre. Siden er der i 
overformynderiprotokollen tilføjet, at overfor
mynderen havde ingen ære af de to piger »så deres 
velmente møje var spildt forgæves. Gud bedre så
danne børn skal så ilde skikke dem«. (9)

Hans søn er sandsynligvis Niels Clausen Bar
foed, (IX,41) der anføres som student ved Køben
havns Universitet 1656 »ex privata institut« og 
med præceptor dr. Joh. Mullerus. Han har i et do
kument selv skrevet: »underskrevne Niels Clau
sen Barfoed, barneføed udi Trundhiemb«, men 
han undertegnede sig blot: Niels Clausen. Han 
studerede teologi, og under Københavns belejring 
stod han i studenternes 1. kompagni 9. rode. Da 
København var blevet indesluttet og Frederik III 
havde besluttet at forsvare byen, opfordrede han

8. Hornemanns Samlinger i Statsarkivet i Trondheim, Berg: 
Trondheim før Cicignon, Brodahl: Trøndersk Personalhi
storie.

9. Norske Rigsregistranter 1640, Fogedsregnskaber for Inder
oens Fogderi 1646, Ovenstad: Militærbiografier i Norsk 
Slektshistorisk Tidsskrift III.
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til at frivillige meldte sig, da der manglede solda
ter. Studenterne erklærede sig straks villige til 
med liv og blod at forsvare fædrelandet, men de 
ansøgte dog kongen om, at de ikke måtte blive 
nødt til at adlyde andre overanførere end oberst 
Kjeld Lange og Mogens Krag, der var indfødte 
danske mænd og derfor »bedst kendte danske stu
denters humør« og at de måtte forblive under 
Universitetets jurisdiktion samt at det måtte for
bydes officererne at »traktere dem med hug og 
slag« eller unødig overskælden, når de ellers gjor
de deres pligt og adlød kommando. Dette og en 
del andet godkendte kongen omgående i et konge
ligt frihedsbrev for de »militerende studenter«. 
Hvorledes Niels Barfoed har været placeret under 
kampene er det desværre ikke kendt, men en gang 
i 1659 måske under stormen eller som en følge 
deraf døde han og han blev begravet i København 
den 3. maj samme år. (10)

En anden, der ligeledes omtales i et studenter
kompagni var Niels Hansen Barfoed (IX,29), der 
angives at være i X mensae under belejringen, 
men hvem han er søn af er ikke klart. Vi kender 
heller ikke afstamningen for Hans Hansen Bar
foed (IX,28) og heller ikke noget årstal for ham 
bortset fra, at hans kone må være født ca. 1663, 
idet hun begraves den 26/5 1726 i en alder af 63 
år. Det er muligvis ham, der har en datter Mar
grethe Barfod (X,52), der er døbt i 1679. Pigerne 
var Anne Barfoed (IX,42) og Synnøve Barfoed 
(IX,43), der døde i Trondheim.

Den anden bror til Niels var Laurits Nielsen 
Barfoed, (VIII,23) der var købmand i Trondheim, 
men vi ved desværre ikke meget- mere om ham 
end at han døde allerede i 1659, og ved skiftet var 
broderiodden på 221 rdl.16 sk. og søsterlod på 
110 l/2rdl. 8 sk.. Han var gift med Margrethe 
Pettersdatter, hvis far vistnok var Petter Morten
sen Grum, der døde 1631 og hendes mor Kiersten 
Nielsdatter Skriver, der døde 1659. (11)

De havde en søn og tre døtre. Sønnen Niels 
Lauritsen Barfoed (IX,44) var den 1/6 1650 ind
skrevet ved Københavns Universitet fra »schola 
Helsingør« som Nicolaus Laurentij Norvegus og 
den 26/5 1652 som »ex privata institutione«. Han 
var bortrejst ved skiftet efter moderen i 1669, men 
han blev residerende kapellan i Sparbu i det nor- 
denfjeldske fra ca. 1674. Det angives efter hans 
død i 1728, at han var »en gammel og enfoldig, 
men redelig og flittig mand«. Han har været gift, 
men vi kender hverken hans kone eller børn. (12)

Af søstrene nævnes Kiersten Lauritsdatter Bar
foed (IX, 45) som ejer af faderens gård i Trond
heim efter hans død i 1662, men hun er død inden 

moderens død 1669. Den anden søster Anne 
Lauritsdatter Barfoed (IX,46) levede endnu i 1682 
og var muligvis gift med Peter Lorentzen Stadt, 
men han døde før hun, og den tredje søster 
Dorethe Lauritsdatter Barfoed (IX,47) kender vi 
kun fra skrifterne efter forældrene.

Niels Barfods (VII, 11) yngste søn Jakob 
(VIII,24) tog til søs og vil blive omtalt i kap. 5.

Endvidere omtales Lisbeth Vincentsdatter Bar
foed (IX,48) i 1690, da hun fik tilskødet en gård i 
Trondheim. Hvem hendes far var, ved vi ikke, 
men hun levede endnu i 1711. Hun kan muligvis 
også have været gift med en Barfoed.

Desuden må endnu nævnes Christen Barfod 
(IX,79), der 1666 omtales som husejer i Larvik, 
men hvorledes han iøvrigt er knyttet til slægten er 
ikke kendt. Selvom vi ikke kender så meget til 
denne norske gren af slægten, der tilsyneladende 
ikke har efterkommere, så er det bemærkelsesvær
digt, at døtrene gifter sig med købmænd og at de 
tre sønner alle søger studier ved universiteter og 
ender ved Københavns Universitet, og de to af 
dem har studeret teologi og en jura.

Som før nævnt havde Niels Barfod (V,5, kap. 3) 
på Sæddinge Storgård en søn Hans Barfod 
(VI, 13), der åbenbart drog hjemme fra Nørre 
Nebel for at søge lykken under helt andre forhold. 
Vi møder ham nemlig som borger i Helsingør, 
hvor han kom til at gøre sig godt gældende. Første 
gang finder vi ham i en mønstringsrulle over bor
gerskabet i 1583. I modsætning til sin fætter Niels 
(VI,4) skal han kun have ført »kort værge«. I 
1610, da hans kone Inger Hansdatter døde, ser vi, 
at han indgik et forlig med sin datter om arven 
efter moderen. Endnu i 1622 nævnes han i kæm- 
nerregnskabet, men hvornår han døde vides ikke. 
(8) En af hans sønner var Christen Hansen Bar
foed (VII, 17), om hvem der den 14. oktober 1618 
udgik ordre til Mogens Kaas, at han skulle forord
ne ham til en sergent eller til en anden bestilling, 
som han kan være dygtig til, når der bliver en 
plads ledig i hans regiment. (13)

Han søster Zicelle Hansdatter Barfoed (VII, 16) 
kender vi ikke noget til, men broderen Jens Bar
foed (VII, 18) har boet i Malmø og da han var ble
vet udtaget til at arbejde på Frederiksborg Slot var 
han sammen med en anden undveget. Den 26/9

10. Norske Herredags Dombøger 4 rk. 2 bd. side 529, og 
E.Marquard: Københavns borgere 1659, Kbh. 1920.

11. Norsk Slektshist. Tidsskrift XVI side 114, Brodahl: 
Trøndersk Personalhistorie samt Hornemanns Samlinger i 
statsarkivet i Trondheim.

12. Erlandsen: Geistligheden i Trondheim Stift.
13. Jyske Tegnelser 1618.
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1620 udgik der derfor brev til lensmændene om at 
eftersøge ham og hvis han blev fundet skyldig og 
blev dømt til kongens arbejde, skulle han straks 
efter dommens afsigelse sende tilbage til Frede
riksborg Slot.

Når man ser på navnesammenfaldet og årstalle
ne ville det ikke være usandsynligt om Christen 
Hansen Barfoed (VII, 17) var far til en Hans Bar
fod (VIII,38), der havde de tre sønner Hans Han
sen Barfod (IX,28), Niels Hansen Barfod (IX,29) 
og Christen Barfod (IX,79), men det kan blot ikke 
påvises.

Det var ikke alle for hvem tilværelsen formede 

sig lige godt, og der kunne vel også være dem, der 
af denne grund søgte helt nye muligheder, som 
f.eks. Thomas Barfod (Barefoot) (VIII, 18), der rej
ste til London og herfra videre med skibet PAL 
MAL til den nye verden. Han landede 19 år gam
mel i Massachusetts den 6. juli 1635. Desværre 
kender vi hverken hans afstamning eller hvorledes 
det gik for ham i det fremmede.

Vi møder dog endnu en slægtning i USA med 
Walter Barefoot, (IX,27) der muligvis er i slægt 
med Thomas, da han i 1685 er guvernør i New 
Hampshire.

Vi kan se hvorledes de nye borgere er knyttet sammen familiemæssigt:

Generation VI VII VIII IX X

? H Thomas 18
? -H 1 Walter 27

Laurids 1 —1 Gertrud 4 H1 Kirstine Maren 30
1 Anne 31

Laurids 20 - Jens 32
Ellen 33
Peder 34
Margrethe 35

Niels 4 Christen 36
Oluf 37

I Niels II - Jørgen 21 - Maren 38
Søren 6 -1 Per 27 Elisabeth 39

Sidsel 40
Niels 41

Claus 22 — Anne 42
Synnøve 43
Niels 44

Laurids 23 — Kiersten 45
Anne 46
Dorethe 47

Jakob 24 H 1 kap. 5
? H 1 Lisbeth 48

Sidsel 16 Hans 28 —1 Margrethe 52
Hans 13 - Christen 17 H1 Hans 38 Niels 29

Jens 18 Christen 79
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Model af dansk orlogsskib ANNA SOPHIA (1669-1715).
(Foto Orlogsmuseet).

5. KAPITEL

København og Holmen

Der var sket store ting siden Christian IV. s død 
i 1648. Den gamle samfundsstruktur var blevet af
gørende ændret. Den store magt, som den gamle 
danske adel havde skabt sig og levet højt på i løbet 
af det sidste 100 år, var blevet knust, da Frederik 
III indførte enevælden i 1660. Nogle af de danske 
Barfoder var medunderskrivere, da magten blev 
overdraget til kongen. Krigene med Sverige havde 
ellers præget hele 1600-tallet. Først havde der 
været Kalmarkrigen 1610-11, så Danmarks delta
gelse i 30-årskrigen fra 1625 til 1629 og siden kri
gen 1643-45, da svenskerne havde vendt sig imod 
Christian IV. Flådens nederlag i Femern Bælt den 
13. oktober 1644 blev det skæbnesvangre vende
punkt for Danmark, idet kongen da blev tvunget 
til at slutte fred og bøje sig for den svenske over
magt. Den nye svenske konge Carl X Gustaf ville 
imidlertid gøre det helt af med Danmark, da den 
overmodige danske adel udfordrede ham og resul
tatet blev krigene 1657-60. Det blev dog ikke lan

dets endeligt, men Danmark måtte give så store 
landafståelser, at der ikke blev noget tilbage på 
den anden side af Øresund, samtidig med at lan
det kom i en alvorlig økonomisk krise.

Under belejringen af København var kongen 
blevet et samlingspunkt, hvilket han udnyttede til 
at gøre sig enevældig. Adelen blev sat til side, og 
kongen søgte støtte hos borgerne. Den stolte dan
ske orlogsflåde, der var opbygget under Christian 
IV, var reduceret til næsten ingenting, og først i 
1663 kom genopbygningen i gang, således at der 
efter 1670 atter var skabt en værdig og mægtig flå
de. Da administrationen samtidig samledes i 
hovedstaden, er det ikke mærkeligt, at byen tiltrak 
mange kække unge mænd, der ønskede at skabe 
sig en fremtid. Blandt dem var også flere af con- 
sumptionsforpagter Laurits Barfoeds (VIII, 10) 
børn, som omtales i kap. 17.

Niels Lauritsen Barfoed (IX, 14) var født på 
Tåsinge den 5/4 1650. Han rejste til København, 
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og efter ansættelse i flåden blev han i 1666 
sendt til Holland for at lære håndværket. Efter sin 
hjemkomst kom han i Det Asiatiske Kompagnis 
tjeneste som overstyrmand på OLDENBORG på 
en rejse til Ostindien. Da skibets chef kaptajn 
Bæhr døde i Ostindien førte Niels Barfoed skibet 
hjem fra Batavia til København, hvortil han an
kom tidligt i 1675.

Den 22/3 1675 blev han månedsløjtnant og ud
kommanderet på det store orlogsskib CHARLOT
TE AMALIE, hvorefter han avancerede til at 
blive chef for sit eget skib den 8/12 samme år. Det 
var snauen FIRE CRONEDE LILLIER, og på 
den tjenstgjorde han det første år i Den skånske 
krig, der netop var brudt ud. Allerede natten mel
lem 1. og 2. juledag 1675 fik han opbragt en stral- 
sundsk smakke. Snauen brugtes ellers hovedsage
lig til at spionere mod fjenden og at bringe med
delelser rundt mellem større skibe og mellem 
eskadrer. Vi ser således, at der i admiral Niels 
Juels regnskabsbog fra 1676 bl.a. står, at løjtnant 
Niels Barfoed har faet 6 rdl. 4 mrk til at bringe 
kundskab om den svenske flåde i de svenske skær. 
Det var netop et par dage før Niels Juel den 1. 
maj gik i land på Gotland og generobrede øen til 
Danmark. En måned senere den 1. juni 1676 del
tog han videre med snauen i slaget ved Øland. 
Senere på året vendte Niels Juel sig imod Rygen 
og Nordtyskland, og i begyndelsen af august blev 
løjtnant Carstensen på Niels Juels sluf og løjtnant 
Barfoed på snauen beordret til at gå ind mellem 
Dombusch og Rygen for at opmåle dybet og grun
dens beskaffenhed samt at undersøge, om der var 
en bro. Sidst på året var Niels Barfoed dog så 
uheldig med en galiot CONCORDIA at gå på 
grund i nærheden af Præstø.

Den 30/12 1676 blev han atter forfremmet, idet 
han blev chef for en fregat, som den danske flåde 
havde erobret ved Carlshavn. Den var helt ny og 
fik derfor navnet CARLSHAVN, og den 2/2 1677 
fik han bestalling som kaptajnkommandør, og i 
det segl, som han anvendte ved underskrivelsen af 
sin tjenesteed, ser vi, at han anvender slægtsvåb
net. Glæden over sin nye kommando varede dog 
kun kort, for allerede den 18/5 blev han angrebet 
af en overmagt på tre større svenske skibe, og 
»efter at have forsvaret sig til det yderste« måtte 
han stryge flaget og overgive sig. Han var nu fan
ge, men blev lykkeligvis udvekslet samme år, men 
straks ved hjemkomsten stillet for en krigsret, der 
imidlertid frikendte ham. I det følgende år 1678 
var han chef for fregatten DANSKE HAVFRUE 
og i 1679 blev han sat til at føre det større orlogs
skib DELMENHORST. Med det blev han bl.a.

Admiral Niels Lauritsen Barfoed (IX, 14).

sendt til Bornholm for at hente 530 svenske krigs
fanger. Undervejs blev han fulgt af fregatten DEN 
FLYVENDE HJORT, og selvom de blev angrebet 
af seks svenske skibe, lykkedes det for dem at 
undslippe efter en ærefuld træfning.

Da krigen var forbi i 1679 skulle antallet af offi
cerer i flåden reduceres. Der skulle således beva
res 38 kaptajner og admiralerne udfærdigede der
for lister over de kaptajner, der skulle forblive i 
søetaten. Niels Juels, Chr. Bjelkes og Henrik 
Spåns bedømmelser er bevarede. Medens de 
naturligvis var ret enige om de fleste af kaptajner
ne, så var der også personer, der kunne anledning 
til diskussion. Een af dem var Niels Barfoed. Ad
miral Christian Bjelke skrev, at han burde afskedi
ges, fordi han blev taget med CARLSHAVN. 
»Han må have gode venner« føjede Bjelke til. Ad
miral Spån nøjedes med at sætte ham som nr. 16 
på listen, men Niels Juel var åbenbart en af de go
de venner og han har vel også taget hensyn til 
hans dygtige træfning med de svenske skibe i for
året 1679. Han placerede Niels Barfoed som nr. 7, 
og det blev Niels Juels forslag, som blev fulgt. Det 
betød også, at Niels Barfoed nu fra blot at være 
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månedstjener blev ansat som årstjener, d.v.s. fast 
ansat.

I 1680 og 1681 var han som chef for fregatten 
MYNDEN på togter til Island og til Kurland og i 
1682 og 1683 var han chef for orlogsskibet NEL- 
LEBLADET, men i 1683 blev han sendt på en 
særlig mission. Man ønskede nemlig at indrette en 
flådehavn i Østersøen enten ved Ertholmene eller 
på Bornholm, og man havde her udset sig stedet 
omkring Amakke. Derfor blev kaptajn Niels Bar- 
foed og løjtnant Lavrits Munck beordret til at 
overvintre her med fregatten STJERNEN. Ifølge 
deres jorunal blev de udsat for bidende storme og 
stærk frost. For den 20/1 1684 står der således: 
»bundfrøs alt som var i skibet, både af øl og vand, 
så vi måtte hugge det ud og sætte det til ilden, før
end man kunne drikke og bruge det«, og endnu 
hele februar lå fregatten fastfrosset og den 13. 
marts blev skibet med isen under en frygtelig 
storm kastet mod et rev, så det sank på 9 fod 
vand. Det kan ikke nægtes, at det åbenbart har 
været en meget streng vinter.

Uden at afvente resultatet af STJERNENs un
dersøgelser havde kongen imidlertid allerede den 
26/1 givet ordre til, at der skulle skaffes de nød
vendige materialer til bygning af et fort på Erthol
mene.

1684 blev Niels Barfoed chef for NELLE- 
BLADET, 1685 for PRINS GEORG, 1686 for 
FRIDERICUS TERTIUS og samme år den 9/11 
blev han udnævnt til kommandørkaptajn. I 1688 
var han udkommanderet til assistance for naviga
tionsdirektøren ved opmåling af de danske farvan
de, og han deltog som chef på den lille jagt 
SØEHESTEN. Derefter var han i 1688 chef for 
CHURPRINSEN og i 1689 for ANNA SOPHIA.

Rangen spillede en vældig rolle i datidens Dan
mark under den nye enevælde, og for søetatens 
folk var den også betydningsfuld, da man avance
rede efter hvilken plads man havde i rangfølgen. 
Der var således tre klasser af kaptajner, og i 1686 
var der 11 kaptajner i 1. klasse, 10 i 2. klasse og 7 
i 3. klasse. Da kaptajnerne i 1. klasse havde mu
lighed for at avancere op i admiralsklasserne var 
det særlig gunstigt at se Niels L. Barfoed i 1686 stå 
som nr. 4 i denne klasse. I 1690 ønskedes atter en 
bedømmelse af søofficererne, da der igen forestod 
reduktioner i korpset. Niels Juel skrev om kom
mandørkaptajn N.L. Barfoed: »Så længe han foer 
med mig og ellers siden har han sig således skik
ket, at han ingen har givet årsag til at klage over 
hans forhold, men forrettet altid hans tjeneste vel, 
hvor han har været kommanderet, og er noksom 
en god og dygtig officer til Eders kgl. Majestæts 

tjeneste«. Admiral Bjelke, der tidligere var imod 
hans ansættelse skrev: »Han har og altid skikket 
sig vel og er ingen dranker«, men denne gang er 
det admiral Spån, der er skeptisk, idet han 
skriver: »Er en god sømand, men hvad soldatskab 
angår kan ikke siges meget om, såsom han har 
givet fregatten CARLSHAVN over til de svenske 
foruden at skyde et skud derfor«.

Danmark og Sverige havde indgået en alliance 
til forsvar for neutraliteten under de store euro
pæiske krige, der da blev udkæmpet, og i forbin
delse med denne traktat fik flåden atter en stor be
tydning, da den skulle sørge for konvojering af 
handelsskibe. Da bl.a. England var i krig var det 
især farvandene omkring England og specielt den 
engelske kanal, der var farlige zoner. Niels Bar
foed deltog i konvojtjenesten både i 1690 og 1691 
som chef for CHURPRINSEN. I 1690 kom der 
imidlertid et ildevarslende brev fra Christiansand i 
Norge, hvorfra mange konvojrejser startede. Che
fen her, Carsten Nybuhr, skrev således den 9/9 
1690: »Kaptajn Barfoed er dødssyg, så jeg ikke 
tror, at han kan komme med«, men heldigvis hed 
det sig i et brev tre dage senere: »Hvad sig angår 
kaptajn Barfoed, da bliver han nu bedre og kom
mer sig igen«.

Niels Lauritsen Barfoeds underskrift, hvor han skriver 
navnet uden »e«.

I 1692 blev Niels Barfoed anklaget af sin skibs
skriver Anders Friis for lovstridige forhold på en 
konvojrejse til England. Barfoed indrømmede, at 
han engang havde drukket over tørsten, men det 
var uden at forsømme kongens tjeneste derved, og 
han blev da også frikendt. Desuden indrømmede 
han, at han havde haft for 32 pund privat gods 
ombord, men da han havde anvendt indtægten af 
dets salg til at forstrække sine matroser med to
bak, klæder o.lign., blev han også frikendt for det
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te forhold. Derimod blev han dømt, fordi han ik
ke havde håndhævet retten godt nok og underti
den havde været for lemfældig og somme tider be
nyttet en utilbørlig måde. Han måtte derfor betale 
50 rdl. i procesomkostninger og 50 rdl. til Sø- 
kvæsthuset. Dommen blev afsagt den 14/12 1692, 
men anklageren Anders Friis blev idømt jern på 
livstid.

I 1693 og 1694 konvojerede han atter, og den 
30/6 1694 blev han ombord på GYLDENLØVE 
med omkring 80 handelsskibe omringet af en en
gelsk flådeeskadre, der tvang ham til at gå til The 
Downs red. Her blev skibene visiterede, mens han 
selv var taget til London for at tale med den dan
ske gesandt. Mens han lå for anker her, kom en 
anden engelsk eskadre under viceadmiral Showel 
ind og fordrede, at Barfoed skulle stryge sin vim
pel for ham. Da han imidlertid i henhold til sine 
instrukser nægtede det, begyndte englænderne et 
bombardement mod det enlige danske orlogsskib, 
der bed dristigt fra sig, indtil han så, at englænder
ne ville sætte endnu flere linieskibe ind mod ham. 
Træfningen forårsagede 3 dræbte og 18 sårede på 
dansk side, men endnu flere på engelsk side, og 
dette formindskede ikke den engelske viceadmi
rals harme mod den stædige dansker. Han kom 
derfor i fangenskab og blev holdt fanget indtil 
stærke klager fra den danske konge bragte englæn
derne på andre tanker. Efter tre måneders fangen
skab blev han frigivet med tilladelse til at sejle 
igen, men da var vinteren kommet, og først den 
28. marts 1695 nåede han til København.

Den 17. oktober 1695 fik han ordre til at møde 
i sørgedragt i Roskilde for at bære prins Christians 
lig, men ellers var han egentlig i nogen tid uden 
for aktiv tjeneste, mens undersøgelserne vedrøren
de affæren i Kanalen stod på. Tilsyneladende har 
han hele tiden haft en god ven i Niels Juel, da 
denne i oktober 1695 spurgte kongen om Barfoed 
igen kunne tage sin funktion på lige fod med 
andre søofficerer, og den 10/3 1696 d.v.s. ca. et år 
efter hans hjemkomst, fik han endelig ordre til at
ter at gøre tjeneste. I 1697 mistede han sin vel
gører generaladmiralløjtnant Niels Juel, men vi 
ser ham dog i 1698 som chef for fregatten 
SVÆRMEREN, og ved Christian V.s død og bi
sættelse i 1699 havde han det ærefulde hverv at 
bære »blodfanen«.

Der begynder nu en ny tid for Niels Barfoed, 
idet han har fået den 22-årige admiral Ulrik 
Christian Gyldenløve imod sig. I året 1700 ud
nævntes Barfoed til provisionel schoutbynacht på 
TREKRONER, og under det svensk-engelsk-hol- 
landske angreb på København den 20/7 til den 

18/8 1700 var han chef for prammene ved Køben
havn. Det var Karl XII.s første store angreb på 
Danmark, der dog denne gang mislykkedes.

Det havde hidtil været sådan, at søofficerer af 
samme grad som landofficerer havde en lavere 
rang end disse. Det var ordnet umiddelbart efter 
rangforordningens ikrafttræden under Christian 
V, der dengang ville stække den gamle danske 
adel, der i størst udstrækning sad på stillingerne i 
flåden, mens det var indkaldte tyske officerer, der 
havde den største indflydelse i hæren. I 1671 
indrangeredes således generaler til hest eller fods i 
13. rangklasse, mens admiraler var i 28. klasse, 
oberster over livgarden var i 26. klasse og oberster 
til hest eller fods i 40. rangklasse. I en tid, hvor 
rang spillede en så afgørende rolle, var det af be
tydning, at de øvrige søofficerer slet ikke indran
geredes, mens oberstløjtnanter dog nåede ind i 52. 
rangklasse.

Dette ønskede Gyldenløve ændret, således at 
han som admiral rangerede på linie med en gene
ralløjtnant i hæren og en kommandør lig med en 
oberst o.s.v. Desuden foreslog han visse forfrem
melser af søofficerer, og i denne forbindelse ville 
han forbigå Niels Barfoed. Dette afviste kongen 
dog og Niels Barfoed blev den 8/3 1701 udnævnt 
til kommandør og den 30/4 blev han tillige depu
teret i admiralitetet. Den 17/3 1703 udnævntes 
han til schoutbynacht, hvilket svarer til vore 
dages kontreadmiral, og i 1704 blev han indrulle
ringschef i hertugdømmerne.

1709 begyndte krigen mod Sverige igen. Mens 
Karl XII var indviklet i krigsforetagender langt fra 
hjemlandet i Polen, dristede Frederik IV sig til et 
angreb på Sverige. Den 24/8 1709 fik schoutby
nacht Barfoed ordre til at skaffe 350 mand til flå
den fra Østjylland af de knap 4000 mand, som 
man ønskede indkaldt. Når Gyldenløve skulle 
sammensætte sin flådestyrke på tre eskadrer, 
skulle der foruden flådechefen - i dette tilfælde 
Gyldenløve - bruges to schoutbynachter til at føre 
henholdsvis avantgarde og arrieregarde og i den 
forbindelse skriver han til kongen: »Schoutby
nacht Barfoed er nok ældre end Råben, men jeg 
har Anno 1700 lært ham at kende så meget, så jeg 
beder om at blive ham forskånet«. Kongen ville 
det dog igen anderledes, og den 13. marts 1710 
blev Niels Barfoed udnævnt til viceadmiral og 
eskadrechef i Gyldenløves flåde.

Senere samme år sendtes han som chef for en 
eskadre til Nordsøen for at sikre de danske han
delsskibe. Han var da ombord på orlogsskibet 
FYEN og blokerede bLa. Gøteborg. 11711 deltog 
han atter i Gyldenløves flåde under blokaden af 

46



Pommern, og han blev flådechef, da Gyldenløve 
den 10/12 måtte gå i land på grund af sygdom. 
Fra august 1712 blev han atter underlagt Gylden
løve, og han deltog i den tre dages kamp, som 
Gyldenløve den 28/9 indledte med svenskerne. 
Herefter blev han anklaget for at have vist mangel 
på konduite, men sagen blev hævet igen efter kgl. 
befaling på grund af Barfoeds tidligere gode tjene-

Segl tilhørende admiral Niels L. Barfoed.

ste. Den 29. juni 1714 blev han udnævnt til admi
ral, og da han den 9/3 1717 på grund af alder ud
trådte af admiralitetskollegiet, blev han samtidig 
udnævnt til deputeret ved søetatens generalkom
missariat, og et af hans sidste hverv var, da han 
den 19/11 1725 blev medlem af kommissionen 
vedr. Knippelsbros istandsættelse.

I 1676 var han efter kgl. bevilling blevet viet i 
sit hjem uden trolovelse og lysning til Janiche den 
Dutz, der var født ca. 1649 og var enke efter en 
Thurenne, med hvem hun havde en søn Jan Jør
gen Thurenne. Hun var katolik og i 1681 lod han 
læse en obligation, hvori sønnen forsikres i salig 
Kirsten Peder Munks hus i Kongensgade. Hun 
døde i barselseng allerede den 6/3 1687 og blev 
begravet sammen med sin hjemmedøbte søn Niels 
(X,31) i Holmens Urtegård ifølge bevilling uden 
nogen ceremoni.

Skiftet efter hende blev foretaget i Niels Bar
foeds hus i Laxegade 46 mellem ham og hendes 
15-årige søn. Boet er nøje opregnet og beløb sig til 
ialt 4264 rdl. 11 skilling, hvoraf huset i Kongens
gade var takseret til 1950 sietdaler og desuden 
indregnedes en skibspart til 250 sletdaler og hans 
reterende løn på 750 sletdaler. Herimod fraregne
des så Jan Jørgen Thurennes arvepart på 300 slet
daler og bl.a. begravelsespenge på 123 sletdaler 3 
skilling samt meget andet således, at der var tilba
ge 1793 sletdaler 1 mark 3 skilling. Heraf fik sted
sønnen 1050 sletdaler eller 700 rdl.

Niels Barfoed blev da viet den 14. december 
1688 til Magdalene Jørgensdatter Witt i svogeren 
søfiskal Michel Michelsens hus og med denne og 
sin bror Thomas Lauritsen Barfoed (IX, 16) som 
forlovere. Deres første to børn døde ret unge. 
Laurits Barfoed (X,32) var blevet døbt i Holmens 
Kirke den 17/10 1689 og Jørgen Barfoed (X,33) 
var døbt den 28/7 1691, men de må åbenbart væ
re blevet ramt af en sygdom, der dræbte dem beg
ge samtidig, for de blev begge begravede den 11/6 
1693 i Korsurtegården ved Holmens Kirke. Også 
deres næste barn døde ung. Det var Janiche 
Catarina Barfoed (X,34), der blev døbt den 3/9 
1692 i Holmens Kirke og begravet den 23/11 
1694 på Korsurtegården. Desuden døde også hans 
stedsøn Jan Jørgen Turenne den 2/6 1693.

Hans første barn med Janiche den Dutz fødtes 
1681. Det var Christian Barfoed (X,30), der som 
voksen flyttede til Kalundborg og blev begravet 
her den 28/2 1747. Han havde tre børn. Den æld
ste Johanne Marie Barfod (XI,43) var født 1726 
og begravet den 17/2 1744. Den anden var Maren 
Barfod (XI,44) der blev døbt den 26/4 1733, men 
åbenbart må være død inden det tredje barn blev 
døbt den 9/9 1735, da hun også fik navnet Maren 
(XI,45).

Han har muligvis også haft en søn Ole Barfoed 
(XI, 148) der er født ca. 1721, idet en skibsmand af 
dette navn døde den 26/11 1786 i Kalundborg og 
begravedes den 1/12 på Olai Kirkegård 65 år 
gammel, og hans enke Anna Kirstine Nielsdatter 
lever ifølge folketællingen 1787 i Præstegaden 29 
firs år gammel.

Da Niels Barfoed omkring 1706 var indrulle
ringschef i Jylland, boede han en tid i Århus, da 
vi ved, at hans to sønner gik i Århus skole. Da 
den store ildebrand rasede i København i 1728, 
hvor store dele af byen blev lagt øde, nåede ilden, 
der var udgået fra Bremerholm også Skipper- 
boderne med Laxegade, og admiral Barfoed måtte 
da søge logi andetsteds. I forbindelse med denne 
store katastrofe for byen foretog man en optælling 
af samtlige borgere, og derfor far vi at vide, at ad
miral Barfoed da var indlogeret i Gothersgade 83 
sammen med sine 2 børn og 2 karle og 1 pige.

Hans kone var død og begravet den 3/2 1717 i 
St. Petri Kirke og det var bevilget, at hun måtte 
bisættes om aftenen og at sangklokkeme måtte ly
de en time over den forordnede tid. Han selv døde 
den 23. februar 1730 - 80 år gammel - og blev be
gravet i St. Petri Kirke, hvor hans epitafium har 
været. (1)
1. Se iøvrigt Jørgen H. Barfod: Niels Juel, liv og gerning.

Århus 1977.
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Også hans to yngste børn overlevede. Det var 
Lucie Barfoed (X,35), der blev døbt den 28/8 
1693 i Holmens kirke og opkaldt efter sin moster, 
søfiskal Michel Michelsens kone. Hun blev først 
gift med Mads Rasmussen Trane, der var født 
1669 og blev sognepræst i Hammel den 25/8 
1693. Han var siden i Trankebar i Ostindien som 
præst, men blev atter den 17/7 1697 sognepræst i 
Onslev - Koldt i Jylland og den 15/5 1711 avan
cerede han først til præst i Viborg Domkirke og i 
1712 til provst. Han døde her den 6/7 1717, men 
da hans kone var fraværende fik hun bevilling til 
at begravelsen måtte udsættes i 3 uger og at hans 
lig måtte begraves om aftenen. I 1719 boede hun 
hos faderen, da hun stod fadder i Helligåndskir
ken og i 1729, da hun var fadder i Holmens Kir
ke. I 1730 søgte faderen om en årlig pension på 
100 rdl. for hende og allerede inden årets udgang 
28/11 giftede hun sig med overvejer og måler, 
konsumptionsforpagter i Kalundborg Niels Han
sen Bech, der var født den 5/4 1676 i Tværsted. 
Hans første kone Giertrud Sørensdatter Lund var 
begravet den 15/7 1729 og han selv døde den 
13/12 1745 i Kalundborg. Lucie Barfoed døde 
først den 20/8 1752 i Kalundborg.

Den yngste søn Niels Barfoed (X,36) blev døbt 
den 10/6 i København og gik som tidligere nævnt 
i 1706 i skole i Århus. Derefter blev han den 27/6 
immatrikuleret ved Københavns Universitet, hvor 
der står: Nicolaus de Barfod fil.talassiarchi Niol 
de Barfod, e priv. informat. 19 år. Præceptor: 
Matth. Anchersen. Den 12. maj 1714 blev han 
bakkalaur, den 9/12 1715 cand.theol. og 1718 
dimis og udgav en disputats »de hæreticis primi 
seculi«. Han rejste så udenlands og studerede først 
en kort tid i Hamburg under Fabritius og Wolf, 
hvorefter han i 1718 blev immatrikuleret i Jena 
og siden i Leipzig, hvor han studerede under 
LE.Budæus, F.Dautius og C.Rechenberg, og kort 
før sin afrejse fra Jena havde han disputeret med 
»de necessitate juris naturalis«. Rejsen gik videre 
til Leyden den 20/12 1719 og Utrecht, hvor han 
studerede under Wiltriarius og v.d.Lih, hvorpå 
han fortsatte til Oxford og var her så heldig i det 
Bodleyanske bibliotek at finde forskellige utrykte 
brudstykker af kirkefædrene. Det sidste studiested 
var Paris, inden han vendte hjem i 1727.

Det lykkedes ham at blive sognepræst i Ka
lundborg samme år, efter at han først havde søgt 
et kald i Nysted og Herridslev, ligesom hans far 
forinden havde søgt for ham i 1725 som slotspræ
dikant ved Frederiksborg og Hillerød-Herløv sog
nekald og i 1726 også sognepræsteembedet ved 
Frue Kirke i Århus. Han blev imidlertid kun i

Pastor Niels Barfoeds signatur.

kort tid her, idet han efter at være blevet gift den 
24. maj 1732 i København fik en stilling i Norge. 
Vi har bevaret en bryllupssang, der er trykt da 
»Brudgommen, Ædle, Velærværdige og Høylærde 
hr. Niels Barfoed Velmeriterede Sognepræst til 
Callundborg Meenighed indgik kiærlig Ægteskabs 
Copulation den 14. Maj 1732 med Bruden, Ædle, 
Gud- og Dyd- elskende Jomfrue Johanna Fischer 
her i Kiøbenhavn«. Johanne Fischer var døbt i 
Nykøbing Falster den 5/4 1716 som datter af 
landsdommer på Lolland og Falster Johan 
Thomesen Fischer og hofpræst Iver Brincks datter 
Marta. Den 28/11 1732 blev Niels Barfoed sogne
præst ved Vor Frelsers Kirke i Christiania samt 
stiftsprovst i Bragenæs provsti. Han døde allerede 
den 10. maj 1739 og blev den 15. maj nedsat un
der gulvet i Vor Frelsers Kirke. Hans enke blev i 
januar 1743 gift med biskoppen i Christiansand 
Rasmus Paludan (1702-1759) og hun døde den 
31/10 1754. De havde 5 børn (XI,4650).

Nils Barfoed (XI,46) blev døbt den 26/5 1733 i 
Frelsers Kirke i Christiania og her var han også, 
da justitsråd og borgmester Frederik Holmsted var 
interim formynder for hans kapital på 1500 rdl. I 
1751 blev han privat student fra Christiania og 
det er muligt, at han tog til Jylland og der blev gift 
med Øllegaard Sørensdatter Sølfsten. Han blev 
muligvis klokker og døde som degn i Hvorslev 
den 13/2 1792, da han her mindes på 30.års
dagen for hans død.

Martha Barfoed (XI,47) er døbt den 19/9 1734 
i Frelsers Kirke i Christiania og nedsat samme 
sted i kapellets kælder den 19/10 1734. Johan 
Frederik Barfoed (XI,48) er døbt den 17/6 i 1736 
i Frelsers Kirke i Christiania og begravet der en 
måned senere den 16/7 1736. Også det næste barn 
døde spæd. Han blev også kaldt Johan Frederik 
Barfoed (XI,49) og blev født den 10/10 1737 og 
blev begravet her to dage gammel.

Det yngste barn var Magdalene Barfoed 
(XI,50), der blev døbt den 6/11 1738 i Frelsers 
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Kirke i Christiania, hvor hun ligeledes var, da 
hun i 1743 fik justitsråd Holmsted til interims for
mynder for sin kapital på 1000 rdl. Hun blev gift 
den 5/10 1758 i Christiansand med provst og sog
nepræst til Hjartdal i Telemarken og medlem af 
Det kgl. danske Agerakademi Christen Tobiesen, 
der var født den 22/2 1723 i Tveit og døde i 
Hjartdal den 1/12 1793. Magdalene Barfoed boe
de da som enke i nogle år hos sin søn pastor 
Tobiesen i Vindinge og hun døde den 23/9 1820 
på gården Kirkevolden i Tudal.

Admiral Niels Lauritsen Barfoeds bror Hans 
Lauritsen Barfoed (IX, 15) rejste ligeledes til 
København og blev den 1. marts 1679 antaget 
blandt månedstjeneme på Bremerholm som bød
ker for 3 rdl. om måneden. Han kom samme år til 
søs ombord på orlogsskibet WRANGELS 
PALAIS, hvor han sidste gang fik sin løn den 
25/10 1679. Han fik desuden ombord klæde for 1 
rdl. 2 mark. Efter at krigen var slut flyttede han til 
Næstved, hvor han blev gift og fik 5 børn 
X,37-41. Ved et skifte den 4/4 1688 ser vi, at han 
havde en gæld på 2 mark.

Hans børn var Laurits Hansen Barfoed (X,37), 
der blev døbt i Næstved den 11/11 1681 og Peder 
Hansen Barfoed (X,38), der døbtes her den 1/6 
1686 samt Conradt Hansen Barfoed (X,39), der 
blev døbt den 16/10 1687 og siden blev soldat i 
Riegels kompagni. Han blev gift med Anna, og de 
fik et barn Hans Christian Barfoed (XI,51), der 
blev døbt den 29/5 1722. Desuden var der Karen 
Hansen Barfoed (X,40), der ligeledes blev døbt i 
St. Peders kirke i Næstved den 6/1 1690. Det er 
endvidere muligt, at også Anders Hansen Barfoed 
(X,41) er en søn af Hans Barfoed. Han blev be
gravet som korporal den 25/7 1718 i Otterup.

En anden af admiralens brødre var Thomas 
Lauritsen Barfoed (IX, 16), der var født ca. 1655. 
Han blev gift med Kirstine Knudsdatter, som var 
enke efter snedker Borchardt Geisler der boede på 
Ulfeldts Plads i København og som døde 1682. 
Den 18/2 gjorde han forsikring til tinge for sted
sønnerne Carl og Christoffers arv. I 1688 var han 
forlover ved Niels Barfoeds bryllup og han boede i 
1689 som snedker i et hjømehus i Skindergade, 
matr. nr. 82 i Frimands Kvarter. Den 13/11 1695 
var han rodemester i Frimands Kvarter, og han 
døde den 12. juni 1705 i sin ejendom på Grå- 
brødre Torv i København. Den 25/6 1705 blev 
der foretaget skifte med hans datter Marie Kirsti
ne Barfoed (X,42) som eneste arving. Herved far 
vi et indblik i et interessant ejendomsforhold.

I boet blev der takseret en del bøger, hvoraf fire 
fremhæves. Det var Frederik III.s Bibel på dansk,

Magdalene Barfoed gift med provst Christen Tobiesen.

der blev vurderet til 2 rdl., »Egidium Honum 
Postil« takseret til 1 rdl., en gammel tysk historie
bog til 6 skilling og en »Forklaring over Davids 
Psalmer« på tysk, som var sat til 8 skilling for
uden adskillige »gamle« bøger, tyske og danske, 
der samlet vurderedes til 8 skilling. Herudover 
blev også ejendommen vurderet og sat til 1050 
rdl., sølv til 102 rdl. 5 mark, tin for 27 rdl. 12 
skilling, kobber til 12 rdl. 1 mark 4 skilling og 
messing til 3 rdl. 5 mark 8 skilling og endelig jern- 
fang, bliktøj og stentøj til 4 rdl. 5 mark 8 skilling. 
Endvidere var det selvfølgelig naturligt for en 
snedker, at der var trævarer for 99 rdl. 4 mark 4 
skilling og snedkerværktøj for 10 rdl. 2 mark 5 
skilling. Der var desuden linklæder, overlagen, 
bord- og bænkeklæder for 124 rdl. 5 mark 8 skil
ling samt sengeklæder for 54 rdl. 8 skilling, hvil
ket ialt gav en formue på 1493 rdl.l mark 12 skil
ling.

Huset blev solgt ved en auktion til plattenslager 
Peder Sørensen for 1622 rdl. og altså et pænt styk
ke over vurderingen, og løsøret solgtes for 271 rdl. 
5 mark 14 skilling. Efter at alt skyldigt var fra
trukket, blev der tilbage en formue på 942 rdl.3 
mark, som datteren arvede, hvilket var i rede pen
ge 676 rdl.5 mark 4 skilling samt in natura for 
265 rdl. 3 mark 12 skilling, så man kan vel godt 
sige, at hun blev en velhavende pige.
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Marie Kirstine Thomasdatter Barfoed (X,42) 
var født ca. 1682, og hun fik toldskriveren ved 
Københavns Toldbod Nicolaj Petersen Wiwet til 
formynder, sandsynligvis introduceret af Niels 
Barfoeds søster Marie Barfoed. Da hun blev gift 
den 9/3 1707 i Trinitatis Kirke i København med 
Martin Hansen Hjort fra Hillerød, blev der af for
mynderen den 8/7 1707 udstedt afkald for hendes 
arv. Foruden arven fra faderen på 942 rdl. 2 mark 
havde hun fra moderen arvet 42 rdl. 8 4/5 skil
ling. Da hun blev enke, giftede hun sig atter om
kring 1712 med underfyrværker ved oberst Har- 
boes kompagni, løjtnant Laurits Nielsen Thams, 
der imidlertid var død inden 1728, da hun levede 
som enke af en pension fra Postkassen. Hun hav
de den 15/8 1714 faet en datter Lucie Malene, der 
var døbt i Vor Frue Kirke og den 28/9 1718 fik 
hun i Citadelskirken døbt en søn, der fik navnet 
Niels Barfoed Thams.

Den følgende bror Jens Lauritsen Barfoed 
(IX, 17) der forblev i Svendborg som skipper, er 
omtalt i kap. 17, men den yngste søster Marie 
Barfoed (IX, 18) der også flyttede til København er 
nok så interessant. Hun blev nemlig viet til den 
kongelige køkkeninspektør Nikolaj Wiwet, som 
hun havde lært at kende ved hoffet, hvor hun var 
sat til at opfostre de kongelige børn (Nutrices Ser- 
nissemorum), og man kan herefter se en vis for
bindelse til admiralen Niels Barfoed, der både har 
haft gode fortalere hos sin svoger Michel Michel- 
sen, der var søfiskal , d.v.s. en art domsmyndig
hed i søetaten, der var ret højt placeret, og des
uden gennem sin søsters forbindelse til selveste 
kongehuset, hvilket nok kan forklare et og andet i 
hans karriere.

Marie Barfoeds stilling fik naturligvis også be
tydning for hendes mand. Efter at Nyboder var 
bygget 1631 til 1643, og efter at Nyholm var an
lagt under Christian V, skulle søfolkene fra Nybo
der direkte ned til havnen for at blive sejlet over 
til Nyholm. Derved opstod en ny og betydnings
fuld vej, Toldbodvej, og hvad er mere naturligt 
end at der også her blev brug for en eller flere små 
beværtninger - og der kom mange. (2)

En af de bedre var Toldbod Vinhus, der efter 
først at have ligget i en træbygning i 1732, blev 
indrettet i en stor og grundmuret bygning, hvor 
også Toldhuset holdt til. Ved kgl. koncession af 
20/6 1732 blev »den Wiwetske familie tilladt at 
bruge Toldhusets våninger her i staden med til
hørende privilegium til krohold uden nogen afgift 
mod at familien opførte en forsvarlig kroholds 
bygning, og som når benådningen til sin tid op
hører uden noget vederlag skal hjemfalde til Hans

Christian IV.s Nyboderhus set fra gårdsiden tegnet 1981 
af Asger Barfod (XVII,50).

Majestæt Kongen«. Således lød det i konces
sionen, der blev givet til Marie Barfoed i stedet for 
de nålepenge på 200 rdl., som ellers blev tilstået 
dem, der havde opfostret de kongelige børn. Nico
laj Wiwet blev iøvrigt både kancelliråd, toldskri
ver og borgmester i København.

Niels Barfods (VII, 11, kap. 4) yngste søn Jakob 
Nielsen Barfod (VIII,24) er født 1619 og begrave
des ifølge Holmens Kirkebog den 22/2 1698 som 
kaptajn, og hans kone, der var født i 1634 begra
vedes ligeledes i Holmens Kirke den 12/2 1707, 
men ellers ved vi ikke noget om dem.

Jakob Barfods (VIII,24) ældste datter Dorthea 
Margrethe Barfoed (IX,49) blev født 1665. Hun 
bar i 1713 to børn til dåben i København, men 
ellers kender vi ikke meget til hende. Hun blev 
gift den 3/12 1699 med kasserer ved Børnehuset i 
København Niels Reinholdtsen Camp, der var 
født 1663. De boede i flere år hos deres svigersøn, 
Christian Peter Getreuer, og hun blev begravet 
den 22/12 1724 i Ønslev, hvor svigersønnen var 
præst. Hendes mand døde 1735.

Johan Nicolaj Jacobsen Barfod (IX,50) ansøgte 
i 1689 gentagne gange om at blive antaget som

2. Jørgen H. Barfod: Christian IV.s Nyboder, Kbh. 1983, side 
57.
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lærling ved søetaten, men forgæves. Han anførte 
tilmed, at han havde været 7 år i Ostindien og 
henviste til sin aldrende far, der allerede havde 
tjent Hans Majestæt i mange år, og også i krigen 
og nu lever som pensionist. Johan er muligvis den 
Hans Barfod, der siden ses som provisionsmester 
ved Holmen.

Han havde tre børn. Kirstine Hansdatter Bar
foed (X,55) ved vi blot døde i 1698. Margrethe 
Barfoed (X,56) var født ca. 1695 og blev i 1717 
gift med Erik Selboe, og endelig Peter Mikael 
Barfoed (X,57) som var født ca. 1697 og havde en 
eller anden underordnet stilling på Holmen og 
døde 1772.

Nicolaj Jacobsen Barfod (IX, 51) kender vi ikke 
mere til end at han havde to sønner. Den ene 
Jakob Nielsen Barfoed (X,58), blev døbt 1681 i 
Holmens Kirke og han nåede at blive løjtnant, 
og den anden søn Klaus Nielsen Barfoed (X,59) 
blev døbt i Holmens Kirke 1686, men ellers ved 
vi ikke noget om ham.

Christian Jacobsen Barfod (IX,52) var i 1695 
fyrværker ved Københavns Tøjhus. Han fik den 
6/7 1698 sin afsked for uskikkelighed, men fra 
den 6. september 1699 og til 1702 er han i dra- 
bantgarden som menig med fændriks karakter.

Laurits Barfods (IX,20) søn Jacob Laursen 
Barfoed (X,46) fødtes 1681 og var i 1703 grenader 
under oberst Echstedts regiment i major Grabows 
kompagni, da han den 12. februar i København 
gav afkald på en arv på 67 rdl. 2 mark 13 1/2 skil
ling ifølge et skiftebrev af 21/10 efter sin sviger
mor Johanne Lauritsdatter. Han blev antagelig 
gift samme år med Gundel Mathiasdatter og blev 
den 5/4 1710 sekondløjtnant i prins Christians re
giment. Hans første kone må da være død, idet 
han den 10/4 1711 bliver gift i huset i København 
med Giedske Olufsdatter, der var født 1686, men 
som samme år - i peståret 1711 - døde af en hid
sig feber efter 6 dages sygdom og begravet den 4/8 
1711 i København på den store urtegård. Han var 
netop da i mellemtiden blevet premierløjtnant 
den 19/6 1711, men ligesom sin kone døde han 
efter 8 dages hidsig feber og blev begravet den 
26/8 i den store urtegård i København. Han hav
de et barn Knud Jakobsen Barfod (XI,52) der flyt
tede til Falster og andetsteds vil blive omtalt i 
kap. 19. Desuden ser vi, at en Mourits Barfoed 
(IX,80) den 12/5 1677 fra Dragør sender en rap
port til admiral Niels Juel vedr. en svensk kaper. 
Hvilken tilknytning han har til familien er 
ukendt.

Generation IX X XI

Christian 30 Ole 148
Niels 31 Johanne 43
Laurits 32 Maren 44

Niels 14 - Jørgen 33 Maren 45
Janiche 34 Nils 46
Lucie 35 Martha 47
Niels 36 Johan 48

Johan 49
Laurits 37 Magdalene 50
Peder 38

Hans 15 - Conradt 39 1 Hans 51
Karen 40
Anders 41

Thomas 16 H1 Marie 42
Marie 18
Jacob 46 Kirstine 55
Dorthea 49 Margrethe 56
Johan 50 - Peter 57
Nicolaj 51 1 Jakob 58 1 Knud 52 -1 kap. 19
Christian 52 1 Klaus 59

Mouritz 80
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6. kapitel

De Barfoed præster og andre gejstlige

Som vi allerede tidligere har set, var der mange 
Barfoeder, som blev gejstlige efter reformationen, 
og ser vi på Københavns Universitets matrikel for 
1600-årene er der jævnligt teologistuderende her, 
som det fremgår af følgende oversigt:

1617 d. 16/4 Laurentius Claudij Barfodius ex 
schola Ribe.

1620 d. 11/5 Laurentius Nicolai Barfodius ex 
schola Roskildensi privati præ- 
ceptores M. Longomontanus.

1620 d. 29/5 Laurentius Claudij Barfodius ex 
gymn. Otthon.
præceptor M. Jacob Mathæus.

1635 d. 22/11 Henricus Jacobi Barfodius ex 
Friderichsb.
præceptor M. Jacob Matthæus.

1639 d. 23/11 Nicolaus Claudij Barfodius. 
præceptor M. Jacobus Finch.

1653 d. 16/5 Claudius Laurentij Barfod fra 
Odense Skole, 
præceptor M. Finchius.

1656 d. 27/11 Nicolaus Claudij Barfodius ex 
privata institut.
præceptor Dr. Joh. Mullerus.

1662 d. 30/10 lanus Laurentij Barfod ex schola 
Ripensi.
præceptor M. B.Bartholinus.

1668 d. 13/7 Ibicus Canuti Barfod ex schola 
Ripensi.
præceptor Dr. Olaus Borrichius.

1691 d. 24/7 Nicolaus Claudij Barfodius 
Otthoniani gymnasio. 
præceptor M. lan lac. Bircherod.

1691 d. 24/7 Iohannis Barfodius ex Otthoniani 
gymnasio.

1713 d. 27/6

1714 d. 12/5

1716 d.22/5

1719 d. 4/7

præceptor Olig. Jacobæus.
Nicolaus de Barfod, fil. talassiar- 
chi Nicol de Barfod ex priv. in
format. 19 år.
præceptor Matth. Anchersen.
Nicolaus Barfod philosophiæ Bac- 
calaurei.
Andreas Barfod e. priv. 21 år. 
præceptor Sev. Lintrup.
Thomas Christiaemi Barfod 19 år.
Ottiniani e. gymnasio. 
præceptor Joh. Bircherod.

Det var således en jævn og god strøm af stude
rende fra Barfodslægten, der i løbet af de ca. 100 
år hjemsøgte Københavns Universitet for at blive 
uddannet til præster.

Den første på listen Laurids Barfod (VIII,3) er 
tidligere omtalt i kap. 4. Hans ældste datter var 
Edele Barfod (IX, 1), der fødtes i Hesselager på 
Fyn i 1624, men kun blev 12 år gammel, idet hun 
døde den 9/8 1636. Den anden datter Valborg 
Barfod (IX,3), der var født 1627 blev gift med sog
nepræsten til Herrested Rasmus Rasmussen 
(1620-63), og da han døde blev hun, som det var 
almindelig skik dengang, gift med efterfølgeren 
Jørgen Henriksen Randers (1633-84), og ham 
overlevede hun også. Der var endnu et barn 
(IX,4) afbilledet på faderens epitafium, men det 
døde som spæd, og vi kender ikke navnet. Medens 
den ældste søn Peder Larsen Barfod (IX,2, 
kap. 17) kom til Bornholm som herredsskriver, gik 
den yngste søn Claus Lauritsen Barfod (IX,5) til 
gengæld i faderens fodspor.

Han var født i Hesselager 1632 og blev student 
fra Odense i 1653, hvor han - som det ses ovenfor
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Fraugde kirke (fot. Nationalmuseet)

- bliver immatrikuleret ved Københavns Univer
sitet og fik mester Finchius som præceptor eller 
vejleder. Den 22. januar 1660 blev han indsat 
som sognepræst i Fraugde, og i 1685 blev han til
med provst i Aasum herred. Han »var en brav og 
dygtig mand, men temmelig svag«, så i 1695 fik 
han tilladelse til at have sin søn Christen til kapel
lan. Han er særlig kendt, fordi han opbyggede 
Fraugde præstegård og anskaffede »en lille hvid 
flaske«, som i mere end de følgende hundrede år 
brugtes ved sygeberettelser i sognet. Han blev gift 
den 9.juni 1661 med Karen Christensdatter 
Braad, som var født ca. 1637 som datter af sogne
præsten i Fraugde Christen Olufsen Braad og 
Anna Nielsdatter. Han døde den 26/12 1697 og 
hun først den 25/4 1710.

Ved Claus Barfods død får vi i skifteprotokollen 
en ganske nøje gennemgang af hans formue, der 
skulle deles mellem arvingerne. I store træk ser 
det således ud:
Præstegårdens bygning er takseret i penge til 300 
sietdaler
Diverse sølv- og kobbersager solgt for 149 si.dl. 2 
mrk. 9 sk.
Besterne (hestene) 11 stk. solgt for 135 si.dl. 2 
mrk.

Kvæg (køer og kalve) 17 stk. solgt for 97 si.dl. 4 
mrk. 4 sk.
13 får og en vædder solgt for 25 si.dl.
12 svin og grise, 2 geder, 2 lam solgt for 21 si.dl. 5 
mrk. 4 sk.
8 bistader solgt for 18 si.dl. 2 mrk.
Desuden i køkkenet tin, kobber
og jemsager solgt for 98 si.dl. 4 mrk. 15 sk.
Kom solgt for 192 sl.dl. 1 mrk. 10 sk.

Endvidere nævnes udi den store stue borde, 
kister m.v. i den øverste stue, trævarer i mellem
stuen, det lille kammer, den daglige stue, det lille 
havekammer, køkkenet, sovekammeret, brygger
set, mælkehuset, hr. Christens kammer og på stu
derekammeret står der ligeledes opført hvert styk
ke møbel for sig.

Derefter følger, hvad der er på kornloftet, i kæl
deren og i gården, der alt blev solgt ved auktionen 
for 131 sletdaler 2 mark og 5 skilling.

Endvidere nævnes sengeklæder, omhæng, bæn
ke, dyner og hynder i den store stue, i det øverste 
kammer, i pigernes seng, i havekammeret, i bør
nenes seng, i den daglige stue og i svendekamme
ret, der ialt solgtes for 84 sletdaler 1 mark 14 skil
ling.

Linklæder solgtes for 38 sletdaler 2 mark.
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Epitafium for Claus Lauridsen Barfod og hans familie i 
Hesselager kirke (IX,5).

Christen Clausen Barfoed (X,7) 
(maleri tilh. Chr. Barfoed (XVI, 133)).

Alle bøgerne: 41 folio, 60 octavo, duo cirmo 
vurderes til ialt 28 sietdaler 3 mark 8 skilling, 
men de blev ikke sat til auktion, idet hr. Mads 
Trane i Rønninge fik lov til at beholde dem efter 
vurderingen.

Med diverse fradrag beløb boets formue sig da 
til ialt 1501 sletdaler 6 1/2 skilling, hvorfra yder
ligere skal trækkes forskellige gældsposter samt 
løn til folkene på ialt 515 sletdaler 3 mark 20 skil
ling, hvorefter det beløb, som blev tilbage til de
ling mellem enken og børnene var 985 sletdaler 
og 12 1/2 skilling.

Det må vel siges at være en ganske velstående 
præst, der iøvrigt i folkehold havde haft 2 avlskar
le, 2 tærskere og en karl samt 5 piger.

Pastor Claus Barfod og Karen Braad havde 11 
børn (X,5-15)

Den ældste søn Laurits Barfod (X,5) blev kun 
et år. Han var døbt den 10/7 1662 og begravedes 
den 11/5 1663.

Edele Katrine Barfod (X,6) fødtes i Fraugde den 
9/9 1663 og blev gift den 12/1 1687 i Fraugde 
med Hans Hansen Bolting, der ejede Ferridslev- 
gård i Rolsted sogn. Et af deres børn kaldte sig 
Barfod. Det var Claus Barfod (XI,5), der vil blive 
omtalt i kap. 7.

Christen Clausen Barfod (X,7) fødtes den 6/1 
1665 og døbtes den 29/1 i Fraugde. Han blev stu
dent fra Odense 1684 og ordineredes som kapel
lan hos sin far i Fraugde den 17/11 1695, og han 

efterfulgte også sin far som sognepræst ved et 
kaldsbrev af 3/1 1698 og med kgl. konfirmation 
den 15/3 1698. Han blev gift den 22. juni 1698 
med Karen Pedersdatter Vinding, der var født i 
august 1669 som datter af assessor i kancellikolle
giet, lic.jur. Peder Jensen Vinding og Susanne 
Hahne. Efter at Christen Barfod var død den 24/5 
1707 og begravet den 31/5 i Fraugde giftede hun 
sig igen i august med efterfølgeren Jørgen Chri
sten Hansen Bang (1683-1738). Christen Barfod 
og Karen Vinding havde 6 børn (XI,6-11), men 
kun en af dem blev præst.

Først kan vi imidlertid omtale nogle af hans 
andre børn. Christopher Balslev Barfod (XI,6) 
fødtes i maj 1699 i Fraugde og blev døbt af biskop 
Kingo, medens bispinden holdt ham over dåben, 
men allerede den 15/5 1705 blev han begravet 
der. Også Peter Vinding Barfod (XI, 10) havde en 
kort levetid. Han blev døbt den 14/11 1704 i 
Fraugde og blev begravet der den 21/5 1705, kun 
en uge efter broderen.

Else Cathrine Barfod (XI,7) vil blive nærmere 
omtalt i kapitel 8.

Claus Barfoed (XI,9) blev ligeledes døbt i 
Fraugde i december 1703 og blev efter sin fars død 
i 1707 opfødt hos sin faster på Sanderumgård. 
Han blev apotekersvend og rejste derpå uden
lands, hvor han blev immatrikuleret den 16/4 
1735 ved universitetet i Königsberg. Derefter kom 
han i 1739 til Zossen og erhvervede her den 11/11 
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1739 det i 1707 grundede Stadtapotek fra mate- 
rialvarehandler Fridrich Koehne. Han var den 
første uddannede apoteker her og fik da i 1740 
borgerret. Den 10/8 1741 blev han gift med enken 
Dorothea Koehne, der var født Meyer. Han blev 
en anset mand i byen og blev senere »stelvertre- 
tender« borgmester. De fik et barn Charlotte 
Sophia Amalia Barfoed (XII, 35), der fødtes den 
12/8 1742 i Zossen, Mark Brandenburg, og blev 
døbt den 19/10 1742.

Knud Barfod (XI, 11) var det yngste barn og han 
kom til verden den 3/4 1706 i Fraugde. Han kom 
i 1721 i apotekerlære hos Peter v. Westen og den
nes søn Johan Christopher v. Westen i Odense og 
var her brst syv år som lærling og derefter tre år 
som svend, og fik den 26/9 1731 sit testamonium 
af v. Westen. efter at have været et halvt års tid 
hos broderen kom han til apoteker Claus Seidelin 
i Nykøbing Falster, hvor han var et år inden han 
drog udenlands. Først gik rejsen til Tilsit hos apo
teker Samuel Schultz, hvor han efter 1 1/2 års tje
neste fik sit testamonium den 1 1/3 1733, og så gik 
rejsen videre til St. Petersborg, hvor han var på 
hofapoteket den 16/10 1734. I november 1738 
var han i et særligt ærinde i Moskva på Hofapote
ket og vendte så tilbage til St. Petersborg, men 
denne gang tjente han fra april til den 1/7 1739 på 
General-Land-Hospitalsapoteket. Det var i en 
urolig tid, han var i Rusland. Peter den Store var 
død 1725 og de følgende czarer styredes af russi
ske adelsmænd, der intrigerede mod hinanden. 
1730 kom imidlertid Anna Ivanovna på tronen og 
hun tog magten og styrede med hård hånd i de ti 
år, hun regerede sammen med tyske adelsmænd.

Knud Barfod kom dog ud af landet før kejserin
de Anna døde i 1740 og et barn blev sat på tro
nen. Han rejste tilbage til Tyskland og var fra den 
29/9 1739 til den 29/9 1740 (St. Michaelis dag) 
på Rådhusapoteket i LU tzen i Hannover og videre 
i 1 1/2 år i Brunsvig indtil kancellirådinde Holm
sted kaldte ham hjem for fra Påske 1741 at være 
provisor på Nyborg Apotek.

Han var en stor støtte for sin slægt og hjalp, når 
det var muligt. Han var ugift og døde her i Nyborg 
den 23/10 1761 og blev begravet den 28/10 i fru 
Holmsteds gravsted.

Den af Christen Barfods børn, der blev præst, 
var Thomas Kingo Barfod (XI,8). Han blev døbt i 
Fraugde den 24/7 1701 af selveste biskop Kingo 
og båret af bispinden. Da faderen døde allerede i 
maj 1707 blev han opdraget af sin faster på Sande- 
rumgård. I 1719 blev han student fra Odense og 
den 4/7 immatrikuleret ved Københavns Univer
sitet med Joh. Bircherod som præceptor, hvorefter 

han studerede i fem år og blev cand.theol. den 
21/2 1724. I 1728 søgte han et præsteembede i 
Ølgod og Strelluf i Vestjylland, og da anbefalede 
magister Reenberg og magister Tommerup ham 
med at sige, »at alt det, som kan pryde et Gud 
menneske til det hellige embedes forretning har 
Gud hos ham nedlagt, som hans levned svarer til 
hans lærdom«. Da han også søgte Skævinge og 
Gjorslev skrev magister Reenberg igen, »at han 
prædikede opbyggeligt med gode gaver og førte et 
skikkeligt levned«. Til trods herfor kom han ingen 
af disse steder, men blev den 29/10 1728 ordineret 
som sognepræst til Hasle, Skejby og Lisberg ved 
Århus.

Den 6. maj 1729 blev han gift med Anna Mar- 
grete Starck, der var døbt i Kalundborg den 22/6 
1707 som datter af rektor og senere sognepræst til 
Hyllinge og Lyngby Christian Starck. Til bryllup
pet blev trykt et hyldestdigt, hvori der bl.a. stod:

En anden BARFOOD her har set den dag fremtrine 
på vores glædes pool. Se, hvor i hver en mine 
han lader hjerteglad, fra jyderne han går 
til at erlange en hans hjerte høyt attrår: 
I Sjælland vil han udi præstegårde lede, 
før han en jomfrue STARCK udaf sit føde-sæde 
kan fa udvalgt til at forsukre dagene, 
som vi vil håbe, at de på lykkens pool må se.
En dydig jomfru STARCK en sindig BARFOOD 

haver
du hellig ordensmand, se himlens nåde-gaver. 
Hvad kan du bedre fa end dyd ?
Hvor dyden har sit slot blandt christne: der er fryd.

Man kan ikke sige andet end, at han med sin 
brud åbenbart havde alle muligheder for at gen
nemføre en heldig gerning som præst, men han 
blev desværre ikke så gammel. Han døde allerede 
i maj 1743 og begravedes den 20. maj i Hasle kir
ke. Men livet skulle åbenbart leves videre for alle 
de efterladte, for blot to dage efter, den 22. maj, 
stillede en kreditor hos enken og forlangte 185 rdl. 
for varer indkøbt efter en veksel den 14. februar 
samme år og siden da var der løbet yderligere 21 
rdl. 2 mark 11 skilling på regningen.

Vi far det hele præsenteret ved en regning hvor
fra der kan nævnes i flæng af købmandsvarer: 1 
pund rosiner 9 mark, 1 pund korender 10 mark 
og 1 pund kandis 1 rdl 6 mark, og den 23. februar 
købtes 1 pund tobak for 1 mark 4 skilling og nogle 
dage senere 3 pund engelsk tobak for 3 mark 12 
skilling. Der var også på regningen bergefisk, sej 
og spegesild, sukker, humle og endnu en måneds
tid før hans død købte han atter 3 pund engelske 
tobak og 2 pund hollandsk tobak.

Hans enke flyttede til Mejercrones Stiftelse i 
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Roskilde, og vi finder her et brev fra hende til 
svogeren Knud Barfod i Nyborg, der meget inter
essant er forsynet med et laksegl, hvor Thomas 
Barfod også har anvendt Barfod-våbenet. Brevet, 
der er dateret den 6/2 1747, er et takkebrev og en 
kvittering for modtagne penge. Der står bl.a.: 
»Dit kjærkomne brev af 25. januari tillige med en 
forseglet æske bekom jeg i dag den 6. februari med 
posten, som rider til Slagelse, men i løverdags 
aften klocken 9 fik jeg 13 rdl. af den agendes post 
og jeg gav ham da qvittering med for alle pengene 
og takker jer kære broder tusind gange for al den 
godhed og omsorg, som han har både for mig og 
mine stakkels børn, hvilket den nådige Gud rige
lig vil belønne dig«. De fik otte børn (XII,27-34) 
og en af dem blev da også præst (1) De vil alle 
blive omtalt i kapitel 15.

Vi må nu vende tilbage til Claus Barfods andre 
børn. Sønnen Laurits Clausen Barfod (X,8) blev 
døbt den 21/2 1666 i Fraugde. Han er rejst uden
lands efter 1687 og hans opholdssted kendes hver

ken i 1693, 1697 eller 1707, hvorfor han regnedes 
for at være død.

Mette Marie Barfod (X,9) blev døbt den 5/5 
1667 og døde spæd og begravedes den 12/6 sam
me år. Den anden datter (X, 10) var dødfødt og be
gravedes den 19/11 1668. Det næste barn Niels 
Clausen Barfod (X,l 1) døbtes den 13/8 1671 i 
Fraugde og blev student fra Odense og immatriku
leret ved Københavns Universitet i 1691, hvor 
han fik mester Jan Jac. Bircherod som vejleder. 
Den kåde student indridsede i 1693 sit navn på 
Mette Brahes epitafium i Fraugde kirke. Samme 
år bad hans far biskop Bircherod om at fa kost i 
klosteret i København til sønnen og dennes bror 
Hans, der begge studerede. Niels blev cand.theol. 
og siden kabinetspræst på Tåsinge. Han døde i 
Svendborg den 16. marts 1727 og begravedes i 
Svendborg kirkes kor.

1. Meddelelser fra Slægtsforeningen Barfoed-Barfod, Sorø nr.
7, side 119-124.

En norsk gren
Broderen Hans Clausen Barfod (X,12) var kun 

godt et år yngre, idet han døbtes den 29/12 1672 i 
Fraugde. Han blev også student fra Odense og 
kom ligeledes til Københavns Universitet og im
matrikuleredes samtidig med sin bror den 24/7 
1691, og han fik som præceptor Olig. Jacobæus. 
Mens han studerede var han i vinteren 1692-93 
mellemste hører (lærer) i Nykøbing Falster og i 
1693 søgte faderen ophold på Regensen for de to 
brødre. I 1693 til 1706 var han imidlertid hører 
og kantor i Christiansand i Norge, hvor han i 
1704 havde en uheldig strid med rektor Tobias 
Jensen. Ifølge rektorens klage til biskoppen havde 
Barfod gjort ham stor uret i skolen noget før Jul 
1702, og desuden havde han og en anden af hører
ne spottet ham i godtfolks hus juleaften. Sagen 
kom for provsteretten og den 9. maj faldt dom
men, at da rektor ikke kunne føre bevis for sine 
beskyldninger skulle han betale hørerne 3 rdl. Da 
Tobias Jensen ankede dommen fastslog Overhof- 
retten den 15. februar 1704, at da rektor ikke hav
de godtgjort sine hårde og nærgående beskyldnin
ger og »mere på vrang måde havde procederet 
mod dem i retten« blev han dømt til at betale de 
to hørere 24 rdl. og til konsistorialretten 8 rdl. I 
sagen stod biskoppen på Barfods side og han be
rettede bl.a., at Barfod var kommet til bispen 

slagen og revet på næse og hænder og fortalte, at 
»han så var medhandlet af hans hustrus søskende 
og moder, så han måtte retirere sig af sit hus om 
natten til hans genbo Monsieur Losbys hus uden 
hat og paryk«. Meget tyder således på, at det har 
været en familiestrid, der har været baggrund for 
Tobias Jensens anklager.

Den 1/9 1700 var han blevet gift med Sara 
Hansdatter, der var født ca. 20/7 1675 som datter 
af Johanne Jensdatter og hendes anden mand 
Hans Tommesen. Sandsynligvis har forholdet 
mellem mand og kone ikke været det bedste, hvil
ket var nok så uheldigt for en præst. Hun var en 
søster til rektor Tobias Jensen, som han var raget 
uklar med.

Efter sin afsked i 1706 blev han personlig ka
pellan hos provst Turrimontan i Åmli i Christian
sand stift, der var gift med Margrethe Barfod 
(IX,6). Da søetaten i disse år havde en flådestation 
i Christiansand blev han tillige i 1709-10 præst 
ved galejerne her.

Sandsynligvis er det schoutbynacht Georg Car- 
stensen Nybuhr, som var chef for skærgårdsflotil
len, der under et møde i Christiania har faet den 
kommanderende general i Norge Woldemar 
Løvendal til at skrive et anbefalingsbrev til kon
gen, hvor der står, at da sognepræsten i Hvaler
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Hvaler kirke.

fomylig var død »og en af de præster, som er på 
krigsfartøjet under schoutbynacht Nybuhrs kom
mando navnlig hr. Hans Barfoed gør ansøgning 
samme kald igen at nyde, såsom han er en gam
mel mand og formedelst svaghed ikke kan tåle at 
være på søen, så indstilles allemådigst til Eders 
Kongl. Mayestæts allemådigste behag, om be
meldte Hr. Hans Barfoed dette kald, som er det 
ringeste og af de mindste indkomne heromkring 
findes, allemådigst må forundes«. Med denne an
befaling var embedet sikret og han fik sin bestal
ling den 5/12 1710. Man kan dog undre sig over, 
at han i anbefalingen som 37-årig kan kaldes gam
mel og svagelig.

11713 søgte han et bedre kald i Tosnæs, da han 
»med kone og seks børn ej kan have livets ophold 
i Hvaler«, og igen i 1718 søgte han væk til Vaaler 
i Christiania stift, men begge gange uden held. 
Helt ringe kan det dog ikke have stået til for ham, 
thi i 1720 købte han størsteparten af gården Sand- 
brekke og i 1724 yderligere en part af Gjurød, og 
disse drev han sammen med præstegården samt 
Brekke og Rove. Når man tager hans familiære 
forhold i betragtning kan det måske ikke undre, at 
hans interesse for jorddyrkningen har været større 
end hans præstelige gerning. Han var da også en 
af de største jordbrugere, som har været på Hva
ler, og også den eneste, som har haft kapellan. 
Svigersønnen Thomas Vosgraff, der var gift med 
hans datter Karen, var således kapellan hos ham i 
hans seneste år.

I sit signet førte han slægtsvåbnet med bogsta
verne H.C.B. ovenover. Han døde den 27/1 1728 
kun et år før sin kone, der døde den 7/1 1729. De 
blev begge bisat i koret i Hvaler kirke. Da man re

staurerede kirken i begyndelsen af 1950-erne åb
nedes også deres grave, og man så, at Hans Barfod 
havde været usædvanlig høj, mens hans kone hav
de været »nærmest spædlemmet«. De havde seks 
børn (XI, 13-17 og 139). (2)

Claus Hansen Barfoed (XI, 13) kender vi ikke 
fødselsår for, men han var i tjeneste hos soren
skriver i Idd og Marker Andreas Hofnagell, der 
også var postmester i Frederikshald, og han blev 
gift med Guri Larsdatter Nordbye, som var født 
ca. 1708. Den 13/1 1741 fik han oprejsning for en 
beskyldning om begået lejermål (d.v.s. voldtægt) 
og samme år den 8/5 1741 fik ægteparret kgl. 
konfirmation på deres gensidige testamente. Han 
har sikkert da været syg, for han dør samme år i 
Frederikshald. Hun blev derefter gift igen efter 
kgl. bevilling den 8/12 1741 med købmand Hans 
Michelsen Storm i Christiania (ca. 1704-1782), 
hvor hun døde og blev begravet den 2/11 1775.

Karen Hansdatter Barfoed (XI, 14) var født ca. 
1707 i Christiansand og blev gift i Hvaler den 
20/5 1728 med Thomas Hansen Vosgraff, der var 
født 1697 som søn af kapellan i Idd og Enningda- 
len Bodil Pedersdatter Vosgraff. Hun døde i bar
selseng i november eller december 1737 og han 
døde i 1740.

Det tredje barn Niels Hansen Barfod (XI, 15) 
fødtes ca. 1709 og købte i 1729 halvdelen af går
den Sandbrekke i tillæg til den del han havde ar
vet efter forældrene. Den 1/10 1730 blev han gift

2. Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, Oslo 1978, Atle Steinar 
Nilsen: Christian Hansen Barfod, side 274-284. Andreas 
Madsen: Sognepræst Hans Christian Barfods efterkommere, 
Oslo 1928 og Andreas Madsens artikel i Frederikstad Blad 
den 8/1 1972.
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Gården Sandbrekke i Hvaler, der nu er gæstgivergård.

med Mari Andersdatter, der var døbt i 1707 i 
Hvaler som datter af Anders Stenersen, Svanekil
de i Hvaler, og Mari Helgesdatter. Hun døde 
imidlertid og blev begravet den 27/4 1738, hvor
efter han giftede sig igen den 15/3 1739 med 
Dorthe Olsdatter, Holte i Hvaler, der var født ca. 
1716. Fra 1736 til 1740 var han bygdelensmand i 
Hvaler og i sit signet havde han en fritstående fod 
uden skjold og hjelm og med bogstaverne 
N.H.S.B. ovenover. Han blev begravet i Hvaler 
den 30/5 1773 og hun den 2/5 1787. Han havde 
med sin første kone to børn (XII,36-37) og med 
sin anden fem børn (XII,38-42)

Det er bemærkelsesværdigt, at de de to første af 
Hans Barfods børn har skrevet deres navne med 
»e«, men man skal vel ikke lægge så meget i de 
forskellige skrivemåder på denne tid. Inden vi 
hører nærmere om Niels Hansen Barfods familie 
skal omtales de tre yngste af Hans Barfods børn. 
Christian Hansen Barfod (XI, 139) kender vi blot 
fra 1732. Efter forældrenes død har han sandsyn
ligvis med sine søskende boet hos svogeren Tho
mas Vosgraff, og den 23/7 1732 skrev sognepræst 
Lars Lange i Tune om ham til sin biskop Peder 
Hersleb, idet han beder om en ny klokker i »pre- 
stegjeldet«. Han anbefalede da »et skikkeligt ungt 
menneske ved navn Christian Barfod. Hans far 
har været præst på Hvaløer, og er af slette vilkår, 

hvorover der var liden lejlighed at lade ham og 
hans andre søskende studere. Han er nu i hans 
svogers hr. Thomas Vosgraffs hus, som er kapel
lan til Idd og Enningdalen, der læser han for en 
del af sognets ungdom«. Vi ved ikke hvorledes det 
senere gik ham udover, at han var død før 1756 
uden at efterlade sig livsarvinger. Muligvis er han 
død allerede i 1732, da en søstersøn i maj 1733 
bliver døbt Christian.

Siile Marie Hansdatter Barfod (XI, 16) er født i 
Christiansand og blev den 4/8 1729 gift med Ole 
Simensen Langekil, der var døbt i Hvaler den 
28/5 1702 som søn af Simen Olesen fra Langekil i 
Hvaler og Helvig Helgesdatter. Han købte i 1729 
Gjurød og solgte den igen 1732, da de flyttede til 
Frederikshald, hvor han vistnok drev fiskeri. Han 
omkom imidlertid i tåge ved Lie-Landet og blev 
begravet i Hvaler den 7/4 1752, mens hans enke 
levede i små kår til hun døde i 1761.

Edel Cathrine Hansdatter Barfod (XI, 17) var 
døbt i Hvaler den 1/10 1713 og blev gift med kgl. 
priviligeret guldarbejder Lorentz Hofman. De 
boede i Frederikshald (nuvær. Halden) og mens 
han var død inden 1768 levede hun muligvis 
endnu her i 1781.

Vi kan nu vende os til den ældste af Niels Bar
fods efterkommere Hans Nielsen Barfod (XII,36), 
der var døbt i Hvaler den 7/3 1734. Han rejste til
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Segl tilh. Hans Clausen Barfod (X,12). Segl tilh. Niels Hansen Barfod (XI, 15).

København ca. 1762 og vendte vist ikke tilbage, 
men nævnes blot i 1778. Maria Nielsdatter Bar
fod (XII,37) var døbt i Hvaler den 10/4 1737 og 
blev gift med snedker Svend Lindgreen fra Frede - 
rikshald. Han havde tidligere været gift med Petra 
Pedersdatter efter hvem der var skifte i 1766. 
Knud Nielsen Barfod (XII,38) var døbt i Hvaler 
den 8/1 1 1739, men blev begravet allerede den 
7/2 1740. Maren Nielsdatter Barfod (Xll,39) var 
døbt i Hvaler den 11/5 1741 og blev gift den 2/3 
1766 med Ole Christensen, der var døbt den 
24/1 1740 som søn af Christen Hansen fra Kjøl- 
holt i Hvaler og Mari Bjømsdatter. Han drev 
Kjølholt og desuden fiskeri, og var død før sin ko
ne, der blev begravet den 6/11 1814. Siile Niels
datter Barfod (XII, 40) var døbt i Hvaler den 9/6 
1743 og blev gift den 5/12 1779 med Andreas 
Jacobsen, der var døbt den 26/9 1756 som søn af 
Jacob Simensen fra Viker på Asmaløy og Kari 
Asbjømsdatter. Han drev Kjølbu under Hvaler 
præstegård og blev begravet her den 23/3 1800 
nogle få måneder før sin kone, der begravedes den 
9/7 samme år.

De to yngste sønner havde efterkommere. Det 
var Christian Nielsen Barfod (XII,41), der var 
døbt i Hvaler den 21/4 1748. Han drev en del af 
Sandbrekke 1772 og købte resten af faderens ar
vinger i 1778. Den 24/1 1773 blev han gift med 
Anne Jacobsdatter, der var døbt den 5/1 1749 
som datter af klokker Jacob Larsen fra Ørdal i 
Hvaler og Ingeborg Christoffersdatter. I 1786 solg
te han gården og købte samme år Korshavn. Han 
drev også fiskeri. Året efter, i 1787, taxeredes går
den Korshavn, og bygningerne beskrives da som 
»en stuebygning bestående af en stue med et delt 
køkken, hvori der er en skorsten«. Ladebygningen 
består af en »Laave«, en lade og en tilbygget 
»Skygge« med tre vægge tækket med spån. Et fæ
hus bestående af 7 »omfahr« og 4 båserum. Des

uden var der en »Kjølne«. Samtlige bygninger be
skrives som meget gamle og forfaldne. Der findes 
ingen beskrivelse af den tilhørende jord, men der 
har været ret meget. Skiftet efter Christian Barfod 
viser, at han havde 2 heste, 4 køer, 3 far, 1 lam og 
4 geder med 3 unger og ved stranden lå en båd 
med sejl samt en ege. Han døde og blev begravet 
den 12/6 1788, hvorefter enken atter giftede sig 
den 6/11 1791 med Jens Bertelsen fra Korshavn i 
Hvaler (1764-1835). Hun døde den 14/9 1833. De 
havde syv børn (XIII,38-44).

Han skrev sig som regel som Christian Nielsen 
eller Christian Sandbrekke og kun sjældent Chri
stian Barfod. Derfor finder vi også, at hans syv 
børn blot kalder sig Christiansen, og fra disse ud
vandrede en gren til Sverige, hvor de tog navnet 
Christiansson. Der er nulevende efterkommere.

Alligevel var der et par af efterkommerne, der 
genoptog navnet Barfod. Skibsfører Thomas Chri
stiansen (XIII,42) havde en søn Christian Ditlev 
Christiansen (XIV,64), der også var skibsfører og 
boede i Hvaler. Hans søn var Ingvald Julius Chri
stiansen (XV,33), der ligeledes var skibsfører, og 
hans søn hed Karl Lorentz Theodor Barfod 
(XVI, 166) i modsætning til hans søskende, der al
le havde navnet Christiansen. Han var født den 
27/1 1 1876 i Hvaler og var først ansat ved trælast
kontorer i England, Frankrig, Belgien og Norge, 
hvorefter han i 1911 startede sin egen trælastfor
retning i Riga. Han blev da gift den 7/9 1913 i 
Skåre med sin kusine Gerd Overgaard, der var 
født den 4/3 1888 i Fredriksstad som datter af 
disponent Louis Georg Overgaard og Anna Kari- 
ne f. Christiansen (XV, 157). Ved 1. verdenskrigs 
udbrud i 1914 var han imidlertid nødt til at rejse 
hjem og han blev da afdelingschef i Alliance Ex- 
port Import Co. Ltd. i Oslo og derefter afdelings
chef i A/S Borregaard for hvilket han også havde 
styrelsen af Hults Ångsag i Skåre i Vårmland. Da 
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firmaet nedlagde deres savbrug her flyttede han til 
Finland og drev atter fra 1928 egen trælastforret
ning i Viborg og senere i Helsingfors indtil han i 
1939 ved 2. verdenskrigs udbrud atter måtte opgi
ve sin forretning og flyttede til Skåre, hvor han 
blev købmand. Han døde den 5/5 1961.

En anden, der optog navnet Barfod var en efter
kommer af Hans Lorentz Christiansen (XIII,43). 
Han havde en datter Christiane (XIV,74), der blev 
gift med skibsfører Ole Christian Simonsen. De 
fik 5 sønner og 1 datter, og en af sønnerne tog 
navnet Barfod. Det var Hans Peter Simonsen 
Barfod (XV,160), der var født den 3/11 1868 i 
Sarpsborg og blev agent og købmand i Oslo. I 
1903 blev han gift i Oslo med Karen Elise Hans
sen, der var født den 3/3 1871 i Porsgrunn som 
datter af garverieejer Nils Hanssen og Birte 
Kathrine f. Tollefsen. Efter at have trukket sig til
bage fra sin forretning drev han et hønseri på 
Klemetsrud ved Oslo og døde den 12/9 1945, og 
hans kone den 14/3 1960.

Vi kommer nu til den yngste bror Thomas 
Nielsen Barfod (XII,42), der var døbt i Hvaler den 
2/12 1753. Han overtog Kjølholt i 1778. han var 
da blevet gift den 16/11 i Hvaler med Kari Lars- 
datter, som var døbt den 12/5 1743 som datter af 
Lars Snekotta og Gunhild, og hun havde været 

gift første gang med Jens Andersen fra Kjølholt. 
Han drev foruden sit landbrug også fiskeri og blev 
skyllet overbord og druknede i oktober 1780. Den 
26/10 1780 blev han begravet i Hvaler og hun den 
8/5 1803. De havde et barn (XIII,45), men heller 
ikke hans efterkommere anvendte slægtsnavnet.

Nu må vi atter vende os til de Barfoder, der 
forblev i Danmark og følge Hans Clausen Barfods 
søskende.

Valborg Clausdatter Barfod (X, 13) blev døbt i 
Fraugde den 10/5 1674. Hun blev gift den 9/7 
1706 i Skaarup med forpagter på Sanderumgaard 
Jacob Rasmussen til Vejstrupgaard (1675-1713), 
der imidlertid allerede døde den 5/5 1713. Heref
ter blev hun gift den 3/1 1720 i Faaborg med møl
ler Manderup demensen (1684-1757). Hun blev 
begravet den 31/7 1748 i Vejstrup.

Peder Clausen Barfod (X,14) blev døbt den 
1 1/1 1 1677 i Fraugde. vi ved, at han i 1687 tjente 
etatsråd Knud Urne på Julskov. I 1714 stod han 
desuden fadder i Nicolaj Kirke i København, men 
herudover ved vi blot, at han i 1727 levede et 
eller andet sted på Sjælland.

Det yngste barn var Anna Clausdatter Barfod 
(X, 15), der blev døbt i Fraugde den 6/7 1679. 
Hun blev gift med Daniel Pedersen, der døde før 
1745, da hun endnu levede.

Knud Barfods efterkommere
Disse børns farfar Laurids Barfod (VIII,3) hav

de en bror Knud Clausen Barfod (VIII,6), der lige
ledes havde børn, som gik den gejstlige vej. (om
talt i kap. 4). Knud Barfods ældste datter Margre- 
te Barfod (IX,6) blev gift med en præst. Det var 
provsten og sognepræsten til Åmli i Christiansand 
stift i Norge Herman Hansen Turimontan, der 
som tidligere omtalt hjalp Hans Clausen Barfod 
ved at lade ham blive kapellan hos sig. Det var 
dog også nødvendigt med en hjælper, idet Turi
montan ulykkeligvis var blevet blind. Hans far var 
kapellan Hans Hermansen Aalborg. Den 10/5 
1695 oprettede ægtefællerne et gensidigt testamen
te. Han døde i 1708, men hun levede endnu i 
1712.

I forbindelse med efterfølgeren Niels Pedersens 
overtagelse af embedet i 1708 findes en redegørel
se for præstegården i Åmli. Efter denne bestod 
præstegården da af to små bygninger. Selve 
hovedbygningen havde en lille stue, 4,5 meter i

kvadrat med 6 små vinduer. Ved siden af stuen 
var der en lille »kove«, som blev brugt til køkken. 
Den var 3 meter lang og 1,6 meter bred. Over 
stuen var der nogle små loftsrum. »Svellerne var 
ganske forrådnet« og stod langt ned i jorden i den 
øvre ende af huset. Når det var stærkt regnvejr 
eller tøvejr om foråret, løb vandet ned gennem 
stuen, hvor gulvet var »aldeles fordærvet«. Ved 
siden af denne »storstue« var der en mindre stue
bygning, som Turimontanus forgænger havde 
bygget et halvt århundrede før. Den var 3,5 meter 
i firkant med et lille loftsrum over. Gulvet i stuen 
var skævt, fordi huset var sunket på den ene side, 
hvor skorstenen stod. Ellers var den nordre side 
»op til bjælkerne forrådnet«. Spredt rundt om de 
to huse lå op mod et dusin bygninger, stalde, 
koljøs, smådyrsfjøs, loer og en badstue, og alt om
tales at være i »mådelig stand«. Det er således en 
tyspisk norsk gård vi har for os med mange 
mindre bygninger, men sammenligner vi denne 
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præstegård med den tidligere omtalte danske, må 
man sige, at forholdene for præsterne rent beboel
sesmæssigt har været en hel del forskellige. (3)

Sønnen Claus Knudsen Barfod (IX,7) kender vi 
ikke så meget til, men vi ved dog, at hans far be
talte skolepenge for ham til Ribe Latinskoles 2. 
klasse i 1653 og til den tredje klasse i 1654, og 
endnu St. Hansdag 1657 nævnes han i skolen. I 
1675 var han degn i Sneum og Tjæreborg. Vi ken
der ikke hans kone, men vi ved, at hans søn 
Stefan Barfod (X,16) blev sin fars efterfølger som 
degn i Sneum og Tjæreborg, og han levede endnu 
i 1749.

Ib Knudsen Barfod (IX,8) kender vi noget mere 
til. Han blev født i august 1645 og gik sammen 
med sin ældre bror i Ribe Latinskole, og han næv
nes i de samme klasser i skolen i 1653, 1654 og 
1657. I 1658 var han ved Københavns Universitet 
som student fra Ribe med Dr. Olaus Borrichius 
som vejleder. Han blev teologisk kandidat den 1/8 
1671, og derefter har han vel været huslærer indtil 
han den 10/10 1676 aflagde ed som hører (lærer) 
ved Ribe Skole. Endelig i 1683 blev han reside
rende kapellan til Vigerslev og Veflinge på Fyn, 
og den 15/9 noteres det: »blev læst Iberi Canuti 
Barfoodij skriftlig begæring, at såsom han sin 
attestats og dimiss i original har tabt på rejsen, 
han dog sit Testamonium Academicum publicum 
måtte forundes, hvilket blev bevilget, efterdi det 
hans skriftlig attest med højeste ed bekræftes.« 
Det har nok været en temmelig slukøret Ib Bar
fod, der var mødt op efter at have sløset sine vig
tigste dokumenter bort.

Han blev gift kort tid efter, ca. 1684, med den 
kun 16-årige Sophie Amalie Nim, der var født 
1668 som datter af herredsfogden i Lunde herred 
Anders Frederiksen Nim, der tillige var birke
dommer ved Næsbyhoved birk og hospitalsfor
stander i Odense. Hun havde allerede som 12-årig 
været gift med sognepræpræsten til Allesø den 
61-årige Carl Pedersen, der imidlertid var død den 
20/2 1682. Herefter ægtede hun Ib Barfod.

Ib Barfod boede i Farstrup i Vigerslev og var 
endnu engang uheldig, da han lastede en fordruk
ken herremand for hans drukkenskab. Denne 
huggede nemlig i en rus spidsen af hr. Ibs næse. 
Han døde af en smitsom sygdom og blev begravet 
den 27/2 1705, hvorefter enken, som levede i den 
yderste fattigdom, måtte lade børnene gå rundt i 
sognet for at tigge. Hvor lang tid dette varede 
vides ikke, men på et tidspunkt fik hun hjælp af 
stiftamtmand Christopher Sehesteds kone Char
lotte Amalie Gersdorff på Nørlevgård, idet denne 
tog sig af sønnen Anders. Siden blev hun dog jor

demoder i Odense, og her blev hun begravet den 
18/2 1743. Af deres syv børn X, 17-23 blev de fire 
gejstlige. (4)

Inden vi hører nærmere om disse børn må det 
lige nævnes, at med hensyn til den yngste af Knud 
Barfods sønner, Laurits Knudsen Barfod (IX,9) 
ved vi blot, at han tjente hos præsten i Fraugde og 
blev begravet her den 7/3 1681.

Ib Barfods tre ældste børn, der flyttede til Lol
land vil vi høre nærmere om i kap. 19, men her 
skal omtales de børn, der blev knyttet til gejstlig
heden. Adolph Hans Ibsen Barfoed (X,20) blev 
født i december 1693 og blev student i 1724, 
hvorefter vi finder ham som degn i Norup i Lunde 
herred, hvor han var indtil sin død i 1744. Han 
blev trolovet den 10/12 1726 og en uge senere gift 
med Abigael Margrethe Josiasdatter ved et bryl
lup i hendes fars hus i Vestergade i Odense. Hun 
var født i november 1709 i Odense som datter af 
skomager Josias Frandsen og Marie Kirstine Ras- 
musdatter Lucas. Han må have været en anset 
mand i byen for blandt fadderne ved hendes dåb i 
1709 var der nemlig både borgmester Blanchen- 
borg, byfoged Jens Peitersen og magister Knud 
Landorphs døtre.

Adolph Barfoed blev begravet den 27/3 1744, 
hvorefter enken giftede sig med eftermanden degn 
Carl Frederik Gram (1717-1788), men hun døde 
dog ret kort tid efter og blev begravet i Norup den 
3/12 1745.

Skiftet efter degnen viser at han ikke var helt 
uformuende, uden at nævne alt det sædvanlige 
indbo han efterlod sig ses det, at han havde bl.a. 
et par guldknapper, 2 skospænder af sølv og et 
spænde af sølv til en livrem. Desuden efterlod han 
sig et fiskefad af engelsk tin, 2 stegfade, 4 suppefa
de, 2 assietter, 12 tallerkener, en tepotte og et par 
lysestager alt af tin. Af messing var der bl.a. et 
natbækken, 2 par lysestager og 3 lyseplader, der 
var en slags spejle, som anbragtes bag lysene for at 
øge lysstyrken.

I deres øverste stue havde de en ege-standkiste, 
et malet klædeskab og en egedragkiste. Desuden 
stod der et ovalt bord med 4 ryglæderstole, og på 
væggene var bl.a. et billede af kong Christian og et 
»gammelt stueurværk med hus«. I den lille stue 
var der et hængeskab, hvori stod 4 teskåle, 2 øl
glas, 4 spidsglas og en lille flaske. De havde også 
en del sølvting med inskriptioner som et sølvbæ
ger med bogstaverne A:B og A:M:B og årstallet 
1734, der muligvis kan henvise til hendes 25 års

3. Norges Kulturhistorie, 1980 side 187.
4. Oplysninger fra cand.mag. Arne Jensen Knudby. 
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fødselsdag. Der var også 6 sølvskeer med andre 
forskellige initialer. Efter boets opgørelse var der 
aktiver til en værdi af 124 rdl., hvorfra blev truk
ket 13 rdl. til begravelsen, hvilket var lige så 
meget som de fine møbler og uret i den øverste 
stue til sammen.

De havde sammen seks børn XI,25-30 og med 
Carl Frederik Gram havde hun et barn (XI,31), 
der dog døde en uge senere. Efter moderens død 
flyttede de tre børn ind hos deres morbror, der var 
barnløs og som i forvejen havde sin gamle mor 
boende.

Det ældste barn Ib Barfoed (XI,25) blev døbt 
den 20/5 1728, men døde allerede få dage efter 
den 24/5 i Norup. Det næste barn var datteren 
Sophie Marie Barfoed (XI,26), der blev døbt i 
Norup den 12/8 1729. Hun var blot 15 år gam
mel, da hendes far døde i 1744, hvor moderen gif
tede sig med efterfølgeren, men da også moderen 
døde allerede året efter flyttede de tre børn, som 
før nævnt, ind hos deres morbror Rasmus Josiasen 
Lucas, der var præst i sognet. Hun blev gift den 
8/10 1754 med Michael Wildsøe, som var født ca. 
1717 og skoleholder i Lunde sogn på Sydfyn. Han 
blev degn 1762 og aflagde den 27/4 samme år 
degneed for biskoppen over Fyns stift. Degnestil- 
lingeme var ikke særlig godt lønnede på denne 
tid, da de vel i gennemsnit har tjent ca. 95 rdl. om 
året. Det var derfor en appelsin, der i 1772 faldt i 
hendes og hendes mands turban, da hun fra en rig 
onkel, etatsråd Jens Andersen Gjøe, arvede 2000 
rdl. Han var gift med hendes fars søster Ide Ama
lie Barfod (X, 19), og de er omtalt andetsteds i 
kap. 19.

Sophie Marie Barfoed fik seks børn og døde i 
1783 og blev gravlagt den 3/10 i Lunde kirke, 
mens Michael Wildsøe døde i 1795.

Josias Barfoed (XI,27) blev døbt i Norup den 
7/5 1732 og begravet der som barn den 25/2 
1737.

Karen Morland Barfoed (XI,28) blev døbt den 
12/11 1734 i Norup og blev den 26/3 1765 gift 
her med farver i Saxkøbing Jørgen Rasmussen 
Fangel, der var født 1728 og begravet den 8/6 
1771, hvorefter hun den 15/7 1772 giftede sig 
med Frederik Schyt fra Bederslev på Fyn. Hun 
døde i 1807.

Josias Barfoed (XI,29) blev døbt den 9/3 1739 i 
Norup og blev i 1760 student privat fra Odense. 
Den 29/3 1762 blev han sognedegn til Ejlby og 
Melby på Fyn, og samme år den 3/12 giftede han 
sig i Ejlby med Anna Elisabeth Frølich, der var 
født i 1743, men hun døde allerede inden et år og 
blev begravet den 22/9 1763, og man må vel tro, 

at hun døde i barselseng. Han tog i 1789 sin af
sked på grund af svagelighed og i en alder af 50 år. 
Han var 1791 selvejer i Kielstrup, da han den 
2/11 udstedte en kgl. obligation på 4000 rdl. og 
blev gårdejer i Vissenbjerg, hvor han døde den 
17/10 1800. Han havde ord for gerrighed, og når 
vi har hørt om, hvor lille en indtægt en degn hav
de, kan det vel også undre, at han senere kunne 
blive gårdejer.

Jens Michael Barfoed (XI,30) var det yngste 
barn, og han blev døbt den 3/11 1741 i Norup og 
begravet her nogle uger gammel den 22/11 1741.

Vi kan nu fortsætte med Ib Barfods andre børn. 
Den anden søn var Anders Ibsen Barfoed (X,21), 
der fødtes den 1/11 1695 i Farstrup. På grund af 
faderens tidlige død i 1705 og moderens fattige 
omstændigheder tog geheimrådinde Sehested f. 
Gersdorff og geheimerådens to søstre sig af ham. 
efter at de havde givet ham noget privat undervis
ning blev han sat i Odense Latinskole, og den 
22/5 1716 blev han immatrikuleret ved Køben
havns Universitet med Severin Lintrup som vejle
der eller præceptor, som det da hed. Han boede 
med fri kost i geheimråd Sehesteds gård i Køben
havn under sit studium, som han afsluttede i 1720 
med karakteren Laudabilis. I 1721 søgte han kald 
i Klim, Thorup og Vust, men den 28/6 1721 blev 
han af geheimeråden kaldet til sognepræst til Lun
de og ordineret den 15/8. Samme år blev han den 
22/12 i Sehesteds gård i København gift med 
Karen Christensdatter Morland, der var født den 
19/9 1683 i Tønsberg som datter af sognepræst til 
Frue Kirke i Tønsberg Christen Morland og Sidsel 
Andersdatter Bonde. Hun havde tjent geheime- 
rådinde Sehested i 12 år.

I 1731 blev Anders Barfoed sognepræst til 
Lumby på Fyn og den 4. maj 1741 blev han 
provst i Lunde herred. Det siges, at han skal have 
manet sin formands formand hr. Mads i jorden, 
og han angives iøvrigt at have været en særdeles 
dygtig, brav og nidkær mand med historisk inter
esse. Han har bl.a. meddelt Bloch mange efterret
ninger til dennes bog om Fyns gejstligheds histo
rie. Den 8. oktober 1751 blev hans kone angrebet 
af en hidsig feber, der forårsagede hendes død den 
9. april 1752 i Lumby.

Han giftede sig derpå den 10/4 1753 i Ryslinge 
med Anna Magdalene Bloch, der var født den 1/5 
1728 i Sdr. Næraa som datter af sognepræst til 
Næraa og Aarslev Jørgen Nielsen Bloch og Anne 
Lauridsdatter Lund. Da han døde ti år senere den 
29/11 1761 blev der i kirken opsat en ligsten af 
hans ældste søn »til skyldig æreminde«, og hans 
enke giftede sig igen med sognepræsten til Strynø 
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Daniel Frederik Hansen Kugler (1735-1776) og 
hun døde den 5/4 1809 i Odense. Anders Barfoed 
fik ni børn (XI,32-40) og to af dem blev præster. 
De øvrige syv børn vil vi høre nærmere om i kap. 
20, men her skal vi høre om præsterne.

Carl Frederik Barfoed (XI,33) blev født i Lunde 
den 24/2 1725 og båret til dåben af faderens vel
gører geheimerådinde Charlotte Amalie Sehested, 
hvis svigerinde Frederikke Sehested fulgte og der
for blev han opkaldt efter dem. Han blev under
vist i hjemmet og blev student 1742, cand.theol. 
den 9/12 1748 og fik dimis den 3/1 1749.

Han tilbragte de følgende år i hjemmet, men da 
hans mor døde den 9/4 1752, og da faderen gifte
de sig igen,, vendte han atter tilbage til Sjælland. I 
1752 havde han søgt et embede i Hjørring og til
med faet en anbefaling af biskop Ramus, og da 
han i 1754 igen søgte et embede, denne gang i 
Dejbjerg og Herning samt Thorstrup og Home, 
lød biskop Ramus erklæring på, at han vidste in
tet om hans lærdom og levned uden det som er 
sømmeligt, men heldet var åbenbart ikke med 
ham. Han søgte derpå Grenå, Saxild og Nørlev og 
i 1755 Lønne og Alstrup, Venø og Veggerslev. 
Det var tydeligt, at det ikke var nemt i denne tid 
at få et præsteembede, og han blev derfor fra 1755 
til 59 informator for inspektør Thomasens søn på 
Vodrofgård, og selvom han atter i 1756 søgte Løn
ne og Alstrup og fik et godt vidnesbyrd af biskop 
Ramus samt af sognepræsterne Bech og Meyer, så 
fik han hverken dette embede eller de følgende 
han søgte. Det var Snodstrup i 1757, Sevden og 
Lundforlund og Gjerlev i 1758, Alslev og Mesing 
også i 1758, Vodder, Nors og Tved i 1759. Han 
var stadig uheldig indtil han endelig den 26/10 
1759 blev kaldet af fru Elisabeth v. Thiesen, der 
var enke efter Mogens Scheel v. Piessen, til resi
derende kapellan i Fodby på Sjælland.

Man kan sige, at han har været ihærdig i sine 
søgen efter en stilling. Endelig den 9/12 1759 
blev han indsat og han kunne da omsider tillade 
sig at blive gift. Det skete i oktober 1760 med 
Charlotte Bang, der var født den 25/2 1725 i 
Lumby som datter af sognedegn Rasmus Peder
sen Bang og Anna Cathrine Hellevad. I 1762 den 
8/5 blev han derefter sognepræst til Vallensved 
og han sad der i 13 år til han døde den 3/4 1775 
efterladende sig »et godt og hæderligt eftermæle«. 
Den 21/4 samme år fik enken ved kgl. reskript 
tilladelse til at beholde kaldets indkomster udelte 
fra sin mands dødsdag til datoen for konfirma
tionen af eftermandens kaldsbrev. Herefter flytte
de hun til Roskilde og døde der den 7/2 1802 og 
blev begravet på domkirkegården. De efterlod sig

Ligsten i Lumby kirke for Anders Ibsen Barfoed (X,21).

5 døtre af hvilke de tre blev gift med præster 
(XII,48-52).

Ida Amalie Barfoed (XII,48) blev døbt den 24/6 
1761 i Fodby og var i flere år i huset hos sin slægt
ning provst Gjøe i Høje Tåstrup. Den 18/10 1785 
blev hun gift i Roskilde med sognepræsten til 
Tårnby på Amager Morten Sørensen Munch, der 
var født 1754 i Kolind præstegård. Han døde 
imidlertid af mæslinger den 13/4 1791, hvorefter 
hun flyttede til Roskilde, hvor hun døde den 21/9 
1833 i huset hos sin datter.

Hun havde en dødfødt tvillingsøster (XII,49), 
der blev begravet den 29/6 1761 i Fodby. Det 
næste barn Vibeke Barfoed (XII,,50) var døbt den 
9/11 1762 i Fodby og var i en årrække i huset hos 
sin søster i Århus, hvor hun døde den 9/4 1837. 
Karen Morland Barfoed (XII,51) var døbt i Val
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lensbæk den 1/5 1764 og blev gift den 29/8 1781 i 
Roskilde med sognepræsten ved Århus Domkirke, 
konstitueret stiftsprovst og senere stiftsprovst 
Niels Kirchemore Bechmann, der var født den 
26/1 1753 på Læsø. Han døde den 6/4 1816 i 
Århus og hun den 29/10 1840 samme sted. 
Maren Hegelund Barfoed (XII,52) var døbt den 
30/9 1765 i Vallensbæk og blev gift den 21/12 
1801 i Roskilde med virkelig justitsråd og borg
mester og byfoged i Roskilde Henrik Christian 
Møller, der var født den 28/4 1771 på Kongskilde 
Mølle. Da hun døde den 17/2 1825 i Roskilde gif
tede han sig anden gang i november 1826 med 
Jacobine Kirstine Liebe.

Også Carl Frederik Barfoeds bror Jørgen Bar
foed (XI, 34) blev præst. Han var hjemmedøbt 
den 26/1 1754 i Lumby og ligesom broderen blev 
han undervist i hjemmet. Han blev student i 1770 
og immatrikuleret under navnet Georgius An- 
dreæ, og da hans far var død i november 1761 og 
hans mor havde giftet sig med sognepræsten til 
Strynø Daniel Frederik Hansen Kugler opholdt 
han sig her i de følgende tre år. Han blev lærer i 
Raklev på Sjælland og derefter i Randers og på 
Overgaard, og først den 29/2 1788 fik han sin 
eksamen for endelig den 11/1 1790 at blive cand. 
theoL med demis den 9/3 1790.

Derefter blev han atter lærer på Overgaard, 
men den 29/7 1792 blev han kaldet af Peter Las
son til Bjømsholm til residerende kapellan for 
Strandby, Bjømsholm og Malle, hvilket fik kgl. 
konfirmation den 17/8 1792. Han boede i Ranum 
og blev den 5/9 1792 ordineret som sognepræst. 
Samme år den 2/10 1792 blev han viet i Vive til 
Maren Guldager, der var døbt den 19/3 1755 i 
Astrup som datter af provst og sognepræst til 
Astrup, Rostrup og St. Arden Niels Nielsen og 
Anna Kirstine Friis. Den 26/10 1798 blev han 
sognepræst til Romdrup og Klarup og her blev 
han til sin død den 10/9 1811 og blev begravet på 
kirkegården i Ranum, som han iøvrigt havde an
vendt en betydelig bekostning på. Hans kone døde 
et halvt år efter, den 24/2 1812, i Romdrup. De 
var barnløse.

Endelig er der Ib Barfods (IX,8) to yngste barn 
Anne Margrethe Barfoed (X,22), der i 1733 og 
1734 bar et barn til dåben i Ondløse kirke. Hun 
blev gift den 19/9 1747 med sognepræst til Her- 
lufmagle og Tybjerg Jens Tanke. Det andet barn 
er Knud Barfoed (X,23). I kirkebogen står, at den 
3/5 1731 »blev studiosus Knud Ibsen Barfod ind

sat til at være sognedegn for Søndersted og Ondlø
se menigheder« kaldet af Henrik Bornemann til 
Mørkegaard. Han har været gift, men vi kender 
blot hendes navn fra kirkebogen som Madam Bar
foed, idet hun ofte i årene 1746 til 1749 bærer et 
barn til dåben. Desværre mangler der oplysninger 
i kirkebogen fra 1735 til 1745, men vi ved da, at 
Knud Barfoed døde tidligt og blev begravet den 
2/9 1746. De har haft i hvert tilfælde to børn, 
nemlig Nathanael Barfoed (XI, 143), der blev kon
firmeret i 1750 og Friderich Barfoed (XI, 144), der 
konfirmeredes som 15-årig i 1754. Friderich Bar
foed flyttede til Jylland og vil blive omtalt i kap. 
19.

Til sidst er der Poul Jørgensen Barfods (VIII,8, 
kap. 4) børn. Lambert Poulsen Barfod (IX, 10) 
blev ligesom sin far præst. Han var født 1609 i 
Øsse i Ribe stift og findes i november 1637 opført 
blandt dem, der havde faet plads på Regensen i 
Roskilde. Han blev student fra Roskilde i 1638 
under navnet Lambertus Pauli Oessennius og blev 
den 18/10 1645 ordineret som sognepræst til 
Thorstrup og Home i Ribe stift. Han var som 
gejstlig repræsentant medunderskriver af suveræ
nitetsakten i 1660, d.v.s. medunderskriver på det 
dokument, der overlod den enevældige magt til 
kongen efter den ulykkelige svenskekrig, hvor 
adelen var kommet til kort. Han blev først gift i 
1647 med Inger Jensdatter, der var født 1624, og 
da hun døde den 4/1 1660 giftede han sig med 
Anne Gertsdatter, der var født 1630, men allerede 
døde i 1664. Han selv døde den 14/6 1672 og 
hans ligsten findes i kirken i Thorstrup.

Han havde børnene Karen, Ane, Maren, Poul, 
Iver og Gert, der alle er døde som små samt Karen 
Lambertsen Barfod (X,28) og Laurits Lambertsen 
Barfod (X,29), der også kaldte sig Thorstrup. Han 
blev sognepræst den 22/9 1727 til Lydom og Løn
ne og døde 1681. Hans datter Inger Lauritsdatter 
Lydom (XI,42) var født 1679 og blev den 4/9 
1727 gift med Kristen Andersen Friis, der var 
degn i Sønderomme og Hoven. Hun døde den 
21/8 1732 og han den 6/12 1755.

Karen Poulsdatter Barfod (IX, 11) fødtes ca. 
1612 og blev gift med provst og sognepræst til 
Øsse og Næsborg Mads Mortensen Morsing. Han 
var født 1601 og døde den 11/1 1680 i Øsse og 
hun døde den 14/4 1693. Kirsten Poulsdatter 
Barfod (IX, 12) blev ligeledes gift med en præst, 
nemlig Hans Sørensen, der var sognepræst til 
Ølgod og Strelluf.
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Generation IX XI XII

Børn af Laurids Barfod (VIII,3, kap.4)

Edele 1 Laurits 5 Christopher 6
Valborg 3 Edele 6 Else 7
et barn 4 Christen 7 - Thomas 8

Laurits 8 Claus 9 —11 Charlotte 35
Mette 9 Peter 10

Claus 5 datter 10 Knud 11 Hans 36
Niels 11 Claus 13 Maria 37
Hans 12 - Karen 14 Knud 38
Valborg 13 Niels 15 - Maren 39
Peder 14 Christian 139 Sille 40
Anna 15 Sille 16 Christian 41

Edel 17 Thomas 42

XIV XV XVI
Christiane 74 H1 Hans Peter 160

Ingvald 33 H1 Karl Lorentz 166

Børn af Knud Barfod (VIII,6, kap.4)

Margrethe 6 Ib 25
Claus 7 H1 Stefan 16 Sophie 26

Josias 27
Adolph 20 - Karen 28

Josias 29 Ida 48
Ib 8 Jens 30 dødf. 49

Vibeke 50
Anders 21 Carl 33 - Karen 51
Anne 22 Jorgen 34 Maren 52

Laurits 9 32,35-40 i kap.20
Knud 23 H Nathanael 143

1 Friderich 144 —11 kap. 19

Børn af Poul Barfod (VIII,8, kap.4)

Lambert 10 H Karen 28
Karen 11 I Laurits 29 —I Inger 42

Kirsten 12
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7. KAPITEL

En kvindelinie
Edele Katrine Barfods efterkommere

Edele Katrine Clausdatter Barfod (X,6, kap.6) 
var gift i 1687 med Hans Hansen Bolting, der eje
de Ferridslevgård i Rolsted sogn. Ved skiftet efter 
deres død i 1698 ses, at der var efterladt tre børn: 
Johan Otto Bolting, Stephen Bolting samt Claus 
Barfod Hansen Bolting, der imidlertid altid blot 
kaldte sig Claus Barfod (XI,5) ligesom hans børn. 
Han var født på Ferridslevgård og døbt den 28/11 
1688 i Rolsted sogn nær Fraugde på Fyn. Nitten 
år gammel i 1707 var han korporal og den 20/2 
1712 blev han fendrik ved det fynske nationale in
fanteriregiment Ditlev Holstein. Den 18/11 1712 
blev han sekondløjtnant ved samme regiment i 
Fredericia, og den 24/4 1714 blev han her gift 
med Christine Cirtzau, hvis far var sognepræst 
ved Michaelis kirke i Fredericia.

Han blev forflyttet til København i 1716, da 
han den 7/9 blev garnisonadjudant her. Vi ved, at 
han i 1719 boede i Anthonistræde 23, og i novem
ber 1722 blev han karakteriseret kaptajn, og i 
1725 ejede han en gård i Gothersgade 173, der var 
et grundmuret hus i 2 etager med frontespice. 
Ulykkeligvis døde hans kone og blev begravet den 
3/9 1726 ved Københavns Garnisonskirke. Han 
giftede sig igen den 27. maj 1727 med Catrine 
Aarbye i dennes hjem i Holbæk. Hun var døbt 
den 9/12 1705 i Terslev som datter af Henrik 
Jespersen Aarbye og hans kone Else Margrethe 
Hellegaard. Selvom han efter den store brand i 
København i 1728 fik 10 års frihed for indkvarte
ring i gården i Gothersgade flyttede han bort, da 
han den 10/4 1730 blev virkelig kaptajn ved det 
nordsjællandske infanteri regiment i Holbæk ind
til korpsets reduktion i 1731. Han var da flyttet 

herud, idet han 1729 havde forpagtet Eriksholm 
og samme år købte han på auktion efter kommer- 
ceråd Chr. Hellegaard Holbækgård med Merløse 
kirke for 3000 daler, men kirken solgte han dog 
igen for 650 daler.

Også hans anden kone døde tidligt, idet hun 
blev begravet i Holbæk den 18/1 1734. Han blev 
da gift for tredje gang den 10/12 1739 i Skamstrup 
præstegård med Karen v. Essen, der var datter af 
sognepræsten samme sted Nikolaj v. Essen og 
Karen Pedersdatter Skade. Han ejede da foruden 
Holbækgård også 2 bondegårde i Kvanløse og 1 i 
Kyndby på ialt 25 tønder og 4 skæpper hartkorn 
samt en jord i Holbæks marker. I Holbæk kirke
bog står i året 1751, at den 8. januar stod Karen 
Rasmusdatter skrifte for synd mod det sjette bud 
og udlagde til barnefader captajn Barfod, og en 
måned senere ser vi, at den 19/2 udstod captajn 
Barfod kirkens disciplin for synd imod det sjette 
bud. Han har da været 62 år. Efter et ulykkestil
fælde den 7/6 1759 døde han og blev begravet den 
12.juni. Arvingerne fragik arv og gæld og enken 
flyttede til København, hvor hun boede i Store 
Grønnegade nr.228, men efter at hun et år tidlige
re havde haft et anfald af apoplexi, faldt hun 
pludselig om på gaden og brækkede et lårben og 
døde den 5/1 1778, hvorefter hun blev begravet 
den 9. januar 1778 fra Københavns Garnisonskir
ke. (1)

Han havde 9 børn med sin første kone, 3 børn 
med sin anden kone og to børn med sin tredje

1. Aasum herreds skifteprotokol fol. 36 f. den 8/12 1698, og 
A.Thomsen: Holbæk Købstads Historie 1936 side 429 ff.
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Edle Dorthea Barfoed og pastor Peter Smith (XII,2).

kone. Den ældste var Edle Dorthea Barfoed 
(XII,2), som var født i Fredericia den 10/3 1714. 
Hun blev meget mod sin vilje gift den 10. august 
1735 med rektor og senere sognepræst i Holbæk 
Peter Troelsen Smith, der var født den 10/8 1707 
som søn af generalfiskal Troels Smith og Ellen 
Kaasbøll. Hun sagde, at hun elskede en officer, og 
hun skal have erklæret, at hendes mand da heller 
aldrig skulle få en glad dag så længe han levede. 
Tilsynladende holdt hun ord, thi Smith ansøgte til 
sidst efter 20 års ægteskab kongen om at få hende 
indespærret, hvorefter Frederik V i en skrivelse til 
biskop Peder Hersleb resolverede:

»Ved indkommen Memorial haver Sogne
præsten i vor købstad Holbeck, Mag. Peter Smith 
for Os allerunderdanigst klagelig andraget, hvorle
des hans Hustru Edel Dorthea Barfod er forfalden 
ej allene til så yderlig drukkenskab, at hun ikke 
nogen Dag eller Uge er ædru, men endog til et så 
uregerlig Sind og foragtelig og uchristelig Leve- 
maade, at hun spolerer Huset med at slå Vinduer 
og Døre med andet i Huset i stokker, opbrekker i 
hans Fraværelse hans Skriver Chatol og forkom
mer hans papirer, samt begegner hans Børn og 
Folk med Skjeldsord, Hug og Slag, så at han for 
hans Hus og Embeds Fred, og ikke at exponere 
Liv og Velfærd, da hun daglig truer med Ulykke, 
er bleven nødtvungen at lade hende indeslutte og 
arrestere----- Så giver vi Eder hermed tilkende, at 
Vi allernådigst have fundet for godt at formeddel
te Mag. Peder Smiths Hustru skal i Pesthuset ind
sættes ------og at Vi derhos ville have befalet, at 
hun om hun ikke i et års tid bedrer sig, hun deref
ter indsættes i Børnehuset til strengere Ave og 
Arbejde«, sign på Fredensborg Slot den 18. juli 
1755.

Pesthuset brugtes som en art galehus til inde
spærring, mens Børnehuset tillige var en straffean
stalt, men vi ved ikke hvorledes det gik for Edle 

Dorthea og det er usikkert, om hun nogensinde 
kom i Pesthuset. Omkostningerne, som præsten 
skulle betale, har muligvis været for store, og det 
er i hvert tilfælde sikkert, at hun var i hjemmet, 
da hendes søn Troels skulle ordineres til præst. 
Da tog hun nemlig en ny saks og afklippede alt 
hans hår og satte ham en pudret præsteparyk på 
hovedet. Saksen og håret gemte hun på loftet, 
hvor begge dele blev fundet, da gården mange år 
senere blev nedrevet. Det var et ulykkeligt hjem, 
hvor der opvoksede 9 børn. Hun døde i Holbæk 
den 14. juni 1783. (2)

Mange af Claus Barfods øvrige børn døde unge. 
Immanuel Barfod (XII,3) blev døbt den 14/2 
1716 og blev begravet samme år i Fredercia, 
Cathrine Magdalene Barfoed (XII,4) blev døbt 
den 10/3 1717 og begravet den 4/12 samme år og 
en dødfødt søn (XII,5) blev begravet den 17/7 
1718. Hans Christoffer Barfoed (XII,6) blev døbt 
den 16/10 1719 og havde bl.a. admiral Barfoed 
som fadder, men ellers ved vi blot, at han i 1759 
var løjtnant i Trankebar i Ostindien. Hedevig 
Sofie Barfoed (XII,7) blev døbt den 1/7 1721 og 
begravet samme år den 18/7, Carl Vilhelm Bar
foed (XII,8) blev døbt den 5/2 1723 med bl.a. 
prinsen af Nordborg som fadder, men begravet 
samme år ti dage senere.

Marie Christine Barfoed (XII,9) blev døbt den 
26/2 1724 i København, og hun blev gift den 1/8 
1755 i Holbæk med sognepræst i Hygum Arnold 
Christian Dyssel, der var født i Vrensted den 4/5 
1718. Hun døde den 25/12 1772 og han i 1777. 
Georg Vilhelm Barfoed (XII, 10) var født i Køben
havn 1726 og kom 1741 i Roskilde Skole, hvorfra 
han blev student i 1746. Den 15/11 1749 blev han 
cand.theol. og prædikede den 22/11 1754 for 
dimis. Herefter opholdt han sig en tid i Halle i 
Tyskland, men kaldes i Fleksum Herreds gejstlige 
skifteprotokol mærkeligt nok for stud. med. Han 
døde i august 1759 på hjemrejse fra Hamburg. 
Christian Hellegaard Barfoed (XII, 179) var født i 
København i 1728 og blevet opkaldt efter kom- 
merceråd Hellegaard, der da også siden testamen
terede ham 600 rdL. I 1744 blev han kadet på 
Asiatisk Kompagnis skib TRANQUEBAR til rej
se til Ostindien. Skibet ankom her den 10/7 1745, 
hvor han imidlertid blev bragt syg i land, han fik 
da tillagt 15 rdl. til medicin, men selvom han 
muligvis blev rask forulykkede han vist med 
skibet, som den 27/1 1746 forlod Trankebar.

2. Sjæll. bispearkiv, Merløse Herred, Indk. breve 1728-59, og 
Personalhistorisk Tidsskrift IV bd. 1907 side 194 IT. samt 
Jacob Marstrand: Tilbageblik gennem et langt liv, 1928 
side 9 f.
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Else Margrethe Barfod (XII, 11) blev født den 
2/9 1730 og døbt i Holbæk den 5/9, men vi ved 
ikke andet end, at hun endnu levede i København 
1759. Jens Hellegaard Barfod (XII, 12) blev døbt 
den 26/7 1732 i Holbæk båret til dåben af assessor 
Hellegaards frue fra Vognserup. Han var i 1754 
matros på Asiatisk Kompagnis skib PRINCESSE 
LO VISE, og opholdt sig 1759 i Lybeck, hvoref
ter han tog på en Kinarejse, hvor han døde. 
Kristine Cirtsov Barfoed (XII, 13) fødtes den 7/10 
1733 i Holbæk og døbtes i Holbæk kirke, men 
døde allerede inden årets udgang. Også Kristine 
Barfod (XII, 15), der fødtes den 29/12 1743 døde 
spæd og blev begravet den 15. januar 1744.

Nicolaj von Essen Barfoed (XII, 14).

Nicolaj v. Essen Barfoed (XII, 14) blev født den 
14. maj 1741 og blev student fra Roskilde 1758. I 
modsætning til sine brødre blev han på landjorden 
og gik ind i hæren, hvor han var fenrik, men 
1765-67 finder vi ham dog som thehandler i 
København og han var da den 12/6 1765 i Hol
bæk blevet gift med Gothilf Schønning med hvem 
han fik to børn. Hun døde imidlertid i 1768 og 
den 20/10 1772 blev han da i Køge gift med 
Karen Zuschlag, der var født i Køge den 31/1 
1753 som datter af Johan Christian Zuschlag og 
Edle Rasmusdatter Glorius Nørregaard. Samme 
år 1772 finder vi ham angivet som fuldmægtig ved 

forhandlingskontoret i København og de boede da 
i Borgergade 86. De følgende år var han i Lübeck 
og omtales som »den lübske Barfoed«, men den 
6/7 1778 skriver han fra Skovgaard ved Viborg, at 
han ved sin afrejse fra Lübeck har efterladt sig 
kreditorer til hvem han overlader, hvad han måtte 
arve fra sin mor. Hans kone Karen, som han fik 
to børn med døde i Horsens i 1785, hvorefter han 
i 1787 giftede sig med Dorthea Cathrine Fabri
cius, som var født i Dalum den 6/8 1766, som 
datter af provst Hans Tage Fabricius og Adriane 
van Moeuss, der var oldfrue hos prinsesse Char
lotte Frederikke. De sidste år var han købmand og 
gæstgiver i Horsens, hvor han døde den 20. 
februar 1794, mens hans sidste kone overlevede 
ham til den 15/1 1833.

Han havde 12 børn med de tre koner. Claus 
Hansen Barfoed (XIII,4) blev døbt i København 
den 31/10 1765, men han tog som barn en rotte
kugle af sin fars chatol, slugte den og døde af det. 
Han søster Karen v. Essen Barfoed (XIII,5) blev 
døbt i København den 23/1 1767, men vi ved ik
ke andet om hende end, at hun i nogle år var hos 
pastor Fabricius i Skanderborg, hvorfra hun kom 
til Assens og vist nok senere døde ugift i Køben
havn. Edle Gottliebe Barfoed (XIII,6) blev døbt i 
Horsens den 22/3 1782 og hun blev siden gift med 
proprietær Christensen på Rørbækgaard, men at
ter skilt fra ham og levede i 1820-erne i Køben
havn. Johan Nicolaj v. Essen Barfoed (XIII,7) 
blev ligeledes døbt i Horsens den 21/9 1784 og 
blev fra sin tidligste barndom opdraget hos sin 
stedmors bror kirkeinspektør Ove Fabricius på 
Søbygård på Ærø, og her blev han begravet den 
25/8 1800 i Søby. Den yngre bror Hans Tage 
August Barfoed (XIII,8) blev blot 6 år gammel. 
Han blev døbt den 9/3 1786 og begravet den 5/2 
1792. Derimod gik det bedre for den næste bror 
Carl Wilhelm Barfoed (XIII,9) der blev født i 
Horsens den 26. juli 1788 og døbt den 3/8. Han 
blev som sin ældre bror opdraget hos morbrode
ren Ove Fabricius på Ærø, hvorefter han lærte 
handelen hos købmand Holmsted i Odense og 
18-20 år gammel rejste han til Norge, hvor han 
blev handelsbetjent hos købmand Hans Falken
berg i Larvik. Her giftede han sig den 26/7 1816 i 
Hedrum med Marie Pauline Rosenberg, der var 
døbt den 1/7 1796 og datter af tømmerfoged og 
gårdbruger Gulbrand Paulsen Rosenberg til 
Nordbygaard ved Larvik og Frederikke f. Eidsen. 
Hun døde imidlertid allerede den 6/7 1817, hvor
efter han den 23/1 1820 giftede sig med søsteren 
Bolette Frederikke Rosenberg, der var født den 
12/10 1797. Carl Wilhelm Barfoed blev i Larvik
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Carl Wilhelm Barfoeds familiegravsted i Larvik.

som købmand og døde her den 13/1 1 1857, mens 
hans kone døde herden 15/12 1869.

De havde 6 børn (XIV,4-9)
Christian v. Essen Barfoed (XIII, 10) blev født 

den 19/4 1790 og døbt den 8. maj i Horsens. Han 
kom ved faderens død til sin morbror pastor Chr. 
Fabricius i Skanderborg og derefter i 1804 i lære 
hos vinhandler Simoni i Aalborg. Også han rejste 
til Norge og kom i 1807 til Kragerø, hvorefter han 
samme år blev fuldmægtig på postkontoret i Chri
stiania og 1809 til 1814 var han desuden fuld
mægtig i provideringskommissionen for Norge. 
Ved adskillelsen mellem Norge og Danmark i 
1814 forblev han i Norge og var en tid lang super- 
cargo og købmand i Christiania og Larvik indtil 
han 1821 tog tilbage til Danmark. Han giftede sig 
nu den 8/5 1822 med Anna Sophie Frederikke 
Fabricius, der var født 7/11 1803 som datter af 
proprietær Ove Fabricius på Søbygaard og Anna 
Cathrine Nissen. Han levede på Ærø af sin for
mue indtil han i 1824 købte gården Hummeltofte 
ved København. Den brændte ulykkeligvis i 
1835, hvorefter han i 1837 solgte den og siden 
levede i København som kommissionær. I 1842 
bosatte han sig dog i Svendborg, hvor han døde 
natten mellem den 9. og 10. oktober 1849 »Skønt 
i den senere tid tiltagende brystsvaghed havde 
ladet hans nærmeste ane, at hans bane ikke ville 
vorde lang, kom afskedens time dog så uventet«. 
Hans kone døde på Søbygaard den 1/4 1890. De 
havde 8 børn (XIV, 10-17)

Nicolaj v. Essen Barfoeds yngste børn var Fre
derikke Barfoed (XIII, 11), der var født i Svend
borg den 21/6 1791 og døde samme år, og hendes 
tvillingebror, Adrian Renier Barfoed (XIII, 12), 
der efter faderens død i 1794 blev opdraget hos 
proprietær Fabricius på Søbygaard. Siden lærte 
han handel i Odense og Helsingør. Under krigen 
1807-14 var han kaper og endte i Norge som sine 
ældre brødre. Først var han fuldmægtig på Kra- 

gerø Postkontor, derefter forsøgte han sig som 
handelsbetjent, men omkring 1820 tog han tilbage 
til Danmark og bosatte sig som købmand i Hor
sens, hvor han den 15/2 1822 blev gift med 
Maren Bang, der var enke efter købmand Johan 
Christensen Munch og født den 26/9 1793 som 
datter af købmand Niels Christian Bang og Maren 
Olsdatter Broberg i Horsens. I 1834 blev Adrian 
Barfoed tillige kæmner, og han døde den 24/8 
1852 i København, og hans kone den 31/10 1860. 
De havde fire børn (XIV, 18-21).

Hans Munch Barfoed (XIV, 18) er født den 2/11 
1822 og døde allerede den 11/11 1824. Heller 
ikke hans bror, der blev født få år efter og fik det 
samme navn Hans Munch Barfoed (XIV, 19), 
blev ret gammel, da han fødtes den 23/11 1824 og 
døde syv år gammel den 27/5 1832.

Theodor Nicolaj Ove Barfoed (XIV,20), der 
fødtes den 22/2 1828, lærte handelen i Helsingør 
og blev gift med Julie Birgitte, der var født i Ny
købing 1836. Den yngste Elisabeth Nicoline 
Cathrine Barfoed (XIV,21) fødtes den 26/5 1835 
og døde i Helsingør den 29/5 1863.

Frederikke Marie Barfoed (XIII, 13) fødtes i juli 
1792, men døde før sin far i 1794, og hendes 
søster Karen Zuschlag Barfoed (XIII, 14), der fød
tes i juli 1793 og døde december samme år. Heller 
ikke det yngste barn Nicolaj v. Essen Barfoed 
(XIII, 15), der var født efter faderens død i august 
eller september 1794 blev ret gammel, da han dø
de den 20/8 1800 i Skanderborg.

Vi er hermed ved den næste generation nået ind 
i 1800tallet. Carl Wilhelm Barfoeds ældste søn 
Friderich Nicolaj Barfoed (XIV,4) var således født 
i Larvik den 15/2 1817. Han var i handelslære i 
Larvik og i Skien og rejste i maj 1838 som han
delsbetjent til Newcastle on Tyne i England, og 
herfra fortsatte han til Amsterdam, hvor han i 
1844 nedsatte sig som købmand og tobaksfabri
kant. Han blev gift i Newcastle den 20/7 1852 
med Sarah Fell, der var født i Newcastle den 17/9 
1819 som datter af fabrikejer Thomas Feil og 
Sarah. Hun døde allerede den 22/10 1878 i 
Amsterdam, mens han levede til den 28/2 1887. 
De havde 6 bøm (XV, 1-6)

Carl Martin Gudmal Barfoed (XIV,5) blev født 
i Larvik den 6710 1820 men omkom ved et forlis 
ved Vlieland i Nederlandene den 19/10 1834. 
Marie Pauline Barfoed (XIV,6) blev født i Larvik 
den 27/7 1822, men døde her blot to år gammel 
den 11/1 1824. Dorthea Cathrine Barfoed (XIV,7) 
blev født i Larvik den 19/9 1824 og blev den 10. 
maj 1846 gift med købmand og skibsreder Daniel 
Michael Zarbell Bodin fra Sandefjord, der var søn
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Friderich Nicolaj Barfoed og hans kone Sarah f. Feli. 
(XIV,4).

Mærker fra det hollandske tobaksfirma.

af overtoldbetjent og premierløjtnant Niels Bodin 
og Ida Sophie Nicoline Zarbell. Han døde i Tøns- 
berg den 15/5 1893 og hun døde i Sandefjord den 
23/9 1904. De fik 4 sønner og tre døtre.

Guldbrandine Frederikke Barfoed (XIV,8) blev 
ligeledes født i Larvik den 19/8 1826 og gift her 
den 21/5 1861 med grosserer Carl Hendrik Kam
meyer, der var født i Amsterdam den 16/10 1826 
og døde i Christiania den 15/7 1902, mens hun 
døde her den 1/4 1909. Endelig er der Wilhelmine 
Pauline Barfoed (XIV,9), der også fødtes i Larvik 
den 2/12 1828. Her blev hun gift den 27/12 1852 
med exam.jur. Carl Otto Lund, der var født i Hoff 
i Jarlsberg den 10/4 1820 som søn af toldbetjent 
Hans Simon Lund og Maren Cathrine Jahn. Han 
blev lensmand i Hedrum 1855-72 og virkede fra 
1872 som underretssagfører i Larvik, hvor han 
døde den 12/2 1900, mens hun levede til den 13/2 
1925. De havde 5 sønner og 5 døtre.

Christian v. Essen Barfoeds børn var Ove 
Fabricius Barfoed (XIV, 10), der fødtes den 26/8 
1823 og døde året efter den 6/6 1824. Ovidia 
Dorthea Barfoed (XIV, 11) var født den 19/10 
1824 og døde ugift efter længere tids sygdom den 
5/11 1875. Om Anna Cathrine Barfoed (XIV,12) 
ved vi blot, at hun var født den 17/1 1826 og 
Edvard Barfoed (XIV, 13) fødtes den 30/5 og døde 
den 15/12 1828. Også Carl Ludvig Barfoed 
(XIV, 14) døde som barn, idet han var født den 
25/8 1829 og døde den 27/12 1830. Den 30/7 
1833 fødtes en dødfødt datter (XIV, 15), og deref
ter endnu en pige Antonette v. Essen Barfoed 
(XIV, 16) som vi dog ikke kender meget til. Hun 
blev født den 27/1 1837 og døde som 72 årig den 
27/5 1909.

Endelig er der Ove Nicolaj v. Essen Barfoed 
(XIV, 17), der fødtes i Svendborg den 28/10 1843. 
han blev i 1861 student fra Ribe og cand.phil. 
1862, hvorefter han blev landmand og forvalter. 

1870 til 1875 var han ejer af Søbygaard på Ærø, 
som hans morfar havde ejet. Derefter rejste han til 
udlandet og i 1877 blev han gift med Marie Elisa
beth Gorich , der var datter af værtshusholder i 
Leipzig Christian Gottlob Gorich og Augusta 
Amalia Werner. De rejste sammen til USA, hvor 
han døde i 1885, hvorefter hans enke giftede sig 
igen den 21/7 1903 med Georg Zeh i St. Paul i 
Minnesota.

I den næste generation var der således udeluk
kende børn af Friderich Nicolaj Barfoed, og det 
var som den ældste Sarah Pauline Barfoed 
(XV, 1), der var født i Amsterdam den 10. maj 
1853 og døde her den 5/12 1858. Heller ikke bro
deren Frederik Barfoed (XV,2) blev så gammel, 
idet han blev født i Amsterdam den 24/8 1855 og 
døde som 24-årig i Epsom i Australien den 10/10 
1879. Mary Louise Barfoed (XV,3) fødtes ligele
des i Amsterdam den 28/3 1857 og døde her den 
8/8 1859. Carl Wilhelm Barfoed (XV ,4) blev født 
i Amsterdam den 24. juli 1858 og han voksede op 
og overtog sin fars forretning som købmand og 
videreførte den sammen med sin yngre bror. Han 
blev gift i Amsterdam den 27/6 1889 med Char
lotte Henriette Uyt den Bogaard, der var født den 
3/1 1858 og hun døde her den 14/10 1907. Davar 
hendes mand død i Bloemendaal den 4/3 1894. 
De havde et barn Friderich Nicolaj Barfoed 
(XVI, 1) der var født den 26/10 1890 i Amster
dam. Han levede udelukkende af sin formue og 
døde i Amsterdam den 20/10 1941.

Edward Oscar Barfoed (XV, 5) fødtes i Amster
dam den 9/11 1860. Han var købmand som sin 
far og sin bror med hvem han videreførte forret
ningen som firmaet »Barfoed & Co.«. Han blev 
gift i København den 27/4 1887 med Hansine 
Adolphine Holm, der var født 26/8 1862 som dat
ter af forpagter Hans Adolph Holm og Molla Bir
gitte Vilhelmine Bruun. Han døde den 20/4 1929 
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og hun i Amsterdam den 28/12 1941. De havde 2 
sønner. (XVI,2-3)

Endelig var der Laura Eveline Barfoed (XV,6), 
der var født i Amsterdam den 19/4 1862 og bosat 
i Haarlem, hvor hun døde ugift den 10/10 1936.

Den ældste søn George Harald Barfoed (XVI,2) 
fødtes i Amsterdam den 22/8 1888 fulgte i fade
rens fodspor som købmand og slog sig ned i Le 
Havre, hvor han blev hollandsk vicekonsuL Her 
giftede han sig den 27/4 1920 med Inez Rachel 
Roudy, der var født i Le Havre den 10/1 1896 
som datter af ingeniør Charles Jean Roudy og 
Valentine Jeanne Gaillard. Han var særdeles sym
patisk og velanset i byen, hvor han døde den 9/7 
1947 mens hans kone døde den 6/6 1957.

Den anden søn var Erik William Barfoed 
(XVI,3), der var født den 8/3 1891 i Amsterdam. 
Han rejste som handelsmand i Tyskland og Bel
gien 1912 til 1917, men kom tilbage og arbejdede 
derefter i sin fars forretning, som han overtog 
1922 på grund af faderens sygdom. Samme år blev 
han gift den 28/8 1922 i Hamburg med Eleonore 
Friederikke Ottilie Koch, der var født den 31/10 
1896 i Güstrow i Tyskland som datter af ingeniør 
Carl Koch og Amanda Neurenberg. På grund af

Claus Barfods (XI,5) efterkommere.

Generation

invasionen i Holland standsede han firmaet i 
1940, og hans kone døde den 10/10 1943. Efter 
krigen blev han medlem af bestyrelsen i »Indu- 
striéele Club« i Amsterdam indtil 1955, da han 
fratrådte på grund af sygdom, hvorefter han døde 
den 5/7 1956. De havde to sønner.

Harald Adolph Barfoed (XVII, 1) født den 
22/11 1923 i Amsterdam og sluttede sin skolegang 
1940, hvorefter han under verdenskrigen læste 
sprog på universitetet. I 1946 kom han til Paris 
som Chancelier l’Ambassade des Pays-Bas 
(Nederlandene) og siden er han flyttet til Bruxel
les. Hans bror Rudolf Carl Barfoed (XVII,2) fød
tes den 27/8 1927 i Amsterdam og først i 1947 
sluttede han sin skolegang, hvorefter han studere
de arkæologi. I 1949-50 gennemførte han imidler
tid sin militærtjeneste i Indonesien, og havde der
efter forskellige jobs indtil han blev ansat ved 
KLM i Hamburg i 1953 og var her til 1955, da 
han på grund af sygdom måtte opgive arbejdet. 
Herefter påbegyndte han et juridisk studium og 
blev cand.jur i 1965.

Begge brødre er ugifte og kvindelinien må der
for antages at slutte her.
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Edle 2 Claus 4 Friderich 4 - Sarah 1
Immanuel 3 Karen 5 Carl 5 Frederik 2
Cathrine 4 Edle 6 Marie 6 Mary 3
dødf. 5 Johan 7 Dorthea 7 Carl 4 -1 Friderich 1
Hans 6 Hans 8 Gulbrandine 8 Edward 5 —I George 2
Hedevig 7 Carl 9 - Wilhelmine 9 Laura 6 1 Erik 3 —I Harald 1

Carl 8 1 Rudolf 2

Marie 9
Georg 10 Christian 10 - Ove 10
Christian 179
Else 11 Frederikke 11 Ovidia 1 1
Jens 12 Anna 12
Kristine 13 Edvard 13
Nicolaj 14 - Carl 14
Kristine 15 dodf. 15

Antonette 16
Ove 17

Adrian 12 - Hans 18
Frederikke 13 Hans 19
Karen 14 Theodor 20
Nicolaj 15 Elisabeth 21



8. KAPITEL

Else Cathrine Barfood og 
Hans Pedersens efterkommere

Da Christen Barfod (X,7, kap.6) døde allerede i 
1707 blot 42 år gammel var alle hans børn ganske 
små. Den ældste Else Cathrine var 7 år og den 
yngste Knud var knapt et år gammel. Christen 
Barfods yngre søster Valborg, der netop var blevet 
gift i 1706 med forpagteren af Sanderumgård 
Jacob Rasmussen tog sig herefter af de 4 børn. 
Sanderumgård ligger ikke langt fra Fraugde og 
børnene forblev således på deres hjemegn. Else 
Cathrine Barfod (XI,7), der var født 1700 kom 
som ung pige til København, hvor hun tjente hos 
generalfiskal kancelliråd Troels Smith. Her mødte 
hun sin tilkommende mand, Hans Pedersen 
(Smed), der da var fuldmægtig samme sted. Des
værre kender vi ikke hans forældre, men deres for
navne var Peder og Christine, da Else Cathrine og 
Hans Pedersens børn blev opkaldt efter dem.

De blev gift den 9. december 1726 i Køben
havn og hendes bror Thomas Barfod, der var 
cand.theol. lod trykke en hyldest til dem hos 
P.J.Phønixberg på Ulfelds Plads. Der stod:

Saa parres Hjerterne, hvem Himlen selv vil bøje, (a) 
Og lenke sammen ved sit Forsyyns Raad og Øje, (b) 
To Hjerter bliver nu til eet (c) ved Egte-Baand 
som fordum Træerne udi Prophetens Haand. (d) 
I Troo-Foreenede, Jeg eder ynsker Lykke: 
Gud med Velsignelser i Mengde Eder smykke, (e) 
Hånd lade alt sit Got for Eders Ansigt gaae, (f) 
Indtil I Methed ved Hånds Ansigts Lyys skal faae. (g) 
(a) Prov.21.1 .(b) Psalm.32.8. (c) Gen.2:24.(d) Ezecb.37.17. 
(e) Psalm 84.7.(f) Exod.33.19. (g) Psalm. 17.15.

Efter at Hans Pedersen i 14 år havde været 
brugt i embedsforretninger, blev han den 26 no

vember 1728 kongelig udnævnt borgmester i As
sens og blev indsat her den 8. januar 1729. Embe
det var blot af ringe indkomst og han søgte derfor 
i 1730 yderligere herredsfogedstjeneste i Bogense. 
Da Else Cathrines stedfar pastor Jørgen Bang døde 
i 1738, meddelte Hans Pedersen, at han ikke hav
de faet fyldest for sin kones fædrenearv, »men vel 
tid efter anden var blevet foræret noget bohave og 
sengeklæder samt høns, slagtekræ og andet, som 
han havde modtaget ikke alene som gave med 
hans kæreste, da han med hende kom i ægteskab, 
men også i betaling for en del af hans forretninger 
for den salig mand i København og herudi landet, 
hvorom den salig mand og en del havde antegnet 
og takseret hans forretninger, som velbemeldte 
borgmester ikke tilstår siden han formener sig tre
dobbelt mere at have fortjent«. Med sin svoger 
Hans Christian Bangs og enkens samtykke fik han 
dog udbetalt sin hustrus fædrenearv, men uden 
renter.

Han døde den 28/3 1743 og blev begravet den 
4. april i den nordre gang ved kordøren i Assens 
kirke og han fik efter stiftamtmandens og biskop
pens ordre ringning med alle klokker og frit lejer
sted. De havde den 22/3 1743 faet bevilling for 
den længstlevende til uskiftet bo og skifte med 
samfrænder, men Else Cathrine og hendes børn 
sad dog i trange kår. Den 20/9 samme år fik hun 
forundt i fæste den indhegnede have som hendes 
mand havde haft liggende norden for vejen, som 
løber fra provsteggården til Kaals mølle og for den 
nordre ende af hr. krigsråd Ludvigsens toft. Den 
havde efter jordebogen nr. 31.

Hun havde pension af postkassen og opholdt

73



Borgmester Hans Pedersen (XI,7). Else Cathrine Barfoed (XI,7).

sig sine tre sidste leveår hos sin datter Else Catha
rina og hendes mand Hans Broholm, der var kir
keværge i Assens, men også en kort tid hos sin søn 
Peder, da denne som dr.med. var flyttet til Møl
leknap ved Assens, hvor hun døde den 20/4 1776 
og blev begravet i Kjerte kirke den 29/4. Hun skal 

i de sidste år have været vanskelig at omgås og 
været misfornøjet og klagende.

De fik 11 børn hvoraf de tre døde som små 
(XII, 16-26). Som det var sædvane på denne tid 
blev de opkaldt efter slægtninge, og det kan derfor 
være praktisk at se forbindelserne.

Peder g.m. Christina 
_________ I_________

1. Christen Barfod g.m. 
1

Susanna 
1

Karen Vinding ______g.m.______

Catharina
1

2.Jørgen Bang

Else Cathrine Thomas Claus Knud Hans Christian

Hans Pedersen

Desuden kan fadderne til deres børn måske give 
et fingerpeg om familien, og det er da bemærkel
sesværdigt, at vi ikke finder medlemmer af Hans 
Pedersens familie, men derimod fra hendes fami
lie og fra deres omgangskreds. Som faddere næv
nes da her kancelliråd Smith og hans kone og dat
ter, kaptajn Claus Barfoed, Knud Barfod, pastor 
Jørgen Bang og sønnen Hans Christian Bang. Des
uden var der nogle fornemme personer som greve 
Otto Mandrup Rantzau, greve Christian Rantzau 

og grevinden samt nogle justitsråder, apotekere, 
kammerråd Hans Werner og hans kone foruden 
en tolder en comsumptionsforvalter, en købmand 
samt adskillige flere, ialt 5o forskellige faddere til 
de 11 børn.

De to ældste døde som små. Truels Barfoed 
(XII, 16) blev født den 18/9 1727 og døbt den 22/9 
med bl.a. kaptajn Barfoed som fadder, men døde 
allerede dagen efter og begravedes på Vor Frue 
Kirkegård i København. Også Ellen Cathrine
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Brev fra Else Cathrine til sin kære bror Knud Barfod (XI, 11).

Barfoed (XII, 17) havde et kort liv, idet hun blev 
født den 26/11 1728 og døbt i Nikolaj Kirke tre 
dage senere »såsom det var kort efter den jammer
fulde ildebrand her i København«, men allerede 
den 16/12 samme år døde hun og begravedes i 
Garnisons Kirke.

Den 15. januar 1730 fødtes Christen Hansen 
Barfoed (XII, 18). Hans Pedersen var da blevet 
borgmester i Assens og han skriver i sine opteg
nelser »klokken 3 om morgenen fødte min aller
kæreste hustru vores liden søn til verden, som 
blev døbt her udi Assens kirke den 19. januar af 
Hr. Ludvig Bertelsen, og blev udi dåben kaldet 
Christen Barfoed. Mad. Bles bar ham og Mad. 
Treven udi Synderby. Fadderne var borgmester 
Bles fra Odense, Hr. vejer og måler Hans Chri
stian Trevens og min svoger Hans Christian Bang 
fra Fraugde«. Han modtog sin første undervisning 
hjemme, men i 1742, da hans morbror Knud Bar
foed var blevet provisor på Nyborg apotek hjalp 
denne ham med at fa ham sat i Nyborg skole, og 
da hans far døde 1743 er det næppe uden grund, 
at han i 1761 kan skrive: »Denne min morbror 
har indtil denne stund ydet mig så mange velger
ninger og med så kærligt et sind, at han med fuld 
ret fortjener, at jeg med sønlig ærefrygt agter ham 
som min fader, sålænge jeg lever, thi flere og stør
re velgerninger kunne en søn ikke modtage af sin 
far«. I 1748 blev han student og kom til Køben
havn, hvor han den 29. juli fik sit akademiske 
borgerbrev.

Han kunne imidlertid ikke klare sig økono
misk, og måtte derfor skaffe sig til livets oprethol-

delse ved at blive huslærer. Først var han infor
mator, som det hed, hos madame Landorph i 
Nakke ved Assens fra den 10/10 1748 til den 12/7 
1749, derefter hos pastor Ivar Assens i Gamborg 
indtil dagen efter Mikkelsdag 1750 for endelig at 
komme til pastor Peder Weile i Ronæs indtil 2. 
Pinsedag 1751, da han rejste til København for at 
tage sin attestats. Han ankom St. Hansdag og kom 
til at bo hos sin bror Hans Christian »i »Stadt 
Horsens« i St. Pederstræde ned mod volden«. 
Broderen fik plads på Regensen og boede her gra
tis fra den 30/6 til den 24/10. Da havde pastor 
Weile givet ham en anbefaling, der åbenbart fik til 
følge, at også han fik plads her. Han skriver 
blandt andet i sin anbefaling, at studiosus Chri
stian Barfoed har »i sit kald vist sig trofast, flittig 
og vindskibelig udi sin omgang i mit hus såvelsom 
uden for holdt sig stille og opbyggelig og christe-

Segl anvendt af Hans Pedersen.
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lig, så jeg for den tid ey alene er ham affectioneret, 
men endog på bedste måde allerydmygst vil have 
ham recommenderet de ædle professores et patres 
Academiæ Hafniensis, at som hans inderlige 
lyster at fortsætte sine studia, hånd da også måtte 
finde den yndest og nåde som en fattig student ved 
Academiet at blive gratificeret på en eller anden 
måde for at opnå dette sit gode og gudelige for
sæt«. Måske var det dette brev, der forårsagede, at 
han fik en velgører i professor Johan Otto Bang, 
der hjalp ham ind på Regensen og siden Valken- 
dorfs Kollegium samt antog ham som sin amma- 
nuensis.

Brødrene måtte på studentervis ernære sig som 
ligbærere, og da han var syg i sin kind gik han for 
at spare penge til en dårlig barber, der trak en 
tand ud uden at fa roden med. Da det stadig pinte 
ham vidste han ikke bedre end at gennemskære 
kinden for gennem hullet at gennemrode tand
kødet, og som følge heraf havde han resten af sit 
liv et vældigt ar i kinden.

Den 1. juni 1752 kom han hos premierløjtnant 
i søetaten og senere kaptajn ved Søartilleriet Nico
laj Mathias Thye, hvor han fik kosten 3 dage om 
ugen samt 20 rdL om året indtil kaptajnen den 
19/7 1753 blev udnævnt til indrulleringschef i 
Østjyllands distrikt. Den 22/6 1753 fik Christen 
Barfoed tillige »Klosterdaleren« og blev endelig 
cand.theol. den 26. januar 1756.

Med professor Bangs anbefaling for flid og skik
kelighed og lærdom søgte han 1758 til Skelskør, 
Vordingborg og Næstved, 1759 til Selbo i Bergens 
stift og Hellevad samt 1760 til Felding og Assens, 
men først den 1. juni 1761 fik han stillingen som 
feltpræst ved tropperne, der var garnisoneret i 
Holsten for muligvis at rykke mod Rusland. At 
han nu omsider havde en stilling forårsagede, at 
han endelig kunne gifte sig.

Vi har bevaret nogle af de kærestebreve, han 
sendte til sin udkårne, som han den 3. juni 1759 
var blevet forlovet med, nemlig jomfru Christiane 
Elisabeth Kruuse, en datter af den forrige kom
mandant på Færø Johan Peter Kruuse og fru Dor
thea Elisabeth f. Kjerlingen. Christiane var født 
den 21/1 1736. Han skrev således den 4. juli 1759 
til hende:

»O, lille søde glut og yndige Christiane.
Mit Hjertes øjemed på Jordens himmelbane 
hvor skal jeg finde ord til at forklare mig, 
for al den Kjærlighed mig vises ud af dig. 
O, Min Elisabeth, og himmelsendte gave, 
I dig jeg mere far, end som jeg burde have, 
Min dyrebare ven, hvad jeg ej vise kan, 
det viser visselig min Gud og Skabermand. 
I øvrigt må de vist forsikre dig om dette, 
at du og ingen mer skal eje mig med rette, 
så jeg af Hjertet skal dig elske redelig 
så længe jeg er til, så sandt Gud hjælpe mig«.
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Først måtte han imidlertid forrette tjeneste, og 
den 13. august 1761 holdt han sin tiltrædelsespræ
diken i Haderslev for det andet norske feltdragon- 
regiment under oberst I.F. Sehested, og han for
blev ved regimentet til den 13. september 1762. 
Han skriver i sin beretning: »Den 18. maj 1762 
kom min kone fra København til Segeberg for at 
tale med mig, som lå i Leetzen en mil fra Segeberg 
for siden at besøge sin søster Madame Anne 
Dorthea Ripeln, som boede i Walsrode i stiftet 
Bremen, hvor hun agtede at blive så længe jeg var 
til felts, men førend hun bortrejste fik jeg hende 
overtalt at holde Bryllup med mig, hvilket skete 
udi Segeberg den 15. juni 1762, da min kones far
bror major Christian Daniel Kruuse som just lå 
den tid i Segeberg som chef for den 3. division ar
tilleri førte hende til brudeskamlen og hr. provst 
Ludolph Conrad Bargum forrettede brudevielsen 
over Præd. 18.22. Fra den tid og til den 13. juli 
var vi samlede i Leetzen, men da regimentet måt
te med den øvrige armé marchere til Mecklenborg 
måtte min kone forlade mig og rejse til sin søster«.

Det var ikke nemt at fa embede på disse tider. 
Christen Barfoed søgte i 1762 som sognepræst til 
Stubbekøbing og Maglebrænde samt Middelfart, i 
1763 til Sandsvær og Kvikne i Aggershus stift, 
hvor han erklærer, at han har hustru og børn og 
intet at leve af. Videre søgte han 1763 Eger i 
Aggershus stift, samt 1764 søgte han ialt 15 for
skellige steder og i 1765 yderligere 3 steder indtil 
det lykkedes ham at være hjælpepræst i Avnslev 
og Bovense for så endelig den 15. februar 1765 at 
blive sognepræst til Sønder og Nørre Onsild.

Den 7. april 1763 »blev min ejegode kone for
løst efter 3 dages jammerlig barselsnød med stor 
besværlighed ved Monsieur Siersted, grev Rant- 
zous kammertjener, med en datter, som ej af sine 
forældre blev set i dette liv«. Barnet (XIII, 16) blev 
begravet i Assens. To år senere den 14. februar 
1765 fødte min ejegode kone mig en liden datter 
(XIII, 17), som kom død til verden i Skalkendrup 
præstegård ved Nyborg og blev begravet i Avnslev 
kirke.

De to næste børn blev fødte i Sønder Onsild, og 
det tredje i Tirstrup, idet han den 5.marts 1768 af 
general J.F. Sehested blev kaldet som sognepræst 
til Tirstrup og Fuglslev., og den 28/6 fik han ven- 
tebrev på Lyngby og Albøge sogne, hvor han dog 
først blev præst ti år senere den 9/6 1781. Til den 
tid var imidlertid hans kone død den 17Juli 1777 
i Tirstrup og begravet i kirken, og den 24. maj 
1780 giftede han sig med Inger Kirstine Kjers- 
gaard, der var født i Randers den 16/5 1743 som 
datter af købmand Peter Kjersgaard. Christen Bar

foed døde dog allerede den 15/8 1785 i Lyngby og 
blev begravet i Tirstrup kirke, mens hans enke 
giftede sig med sognepræst Christian Christopher 
Clausen til Mørke og Hvilsager. Hun døde blind i 
Randers den 29/5 1824.

Christen Hansen Barfoed havde, som det er an
tydet i ovenstående, let ved at føre pennen både 
på vers og i prosa, og han var en god taler, en al
vorlig kristen og en samvittighedsfuld præst, hvis 
liv begyndte i fattigdom. (1) Han fik med sin før
ste kone fem børn, og han blev stamfar til 6 gene
rationer af præster i lige linie, der siden vil blive 
omtalt i kap. 9.

Broderen Hans Christian Treven Barfoed 
(XII, 19) blev født den 13/6 1731 og døbt i Assens 
den 18.juni samme år. Han kom som sin bror til 
Nyborg hos sin morbror og gudfar Knud Barfoed 
og gik i skole her i Påsken 1743. Seks år senere 
blev han student, men måtte som sin bror tjene til 
livets ophold ved at undervise, og allerede som
meren 1749 overtog han sin ældre brors plads som 
huslærer hos madame Landorph i Nakke fra den 
12Juli. Han vendte dog snart tilbage til Køben
havn og boede 1751 i »Stadt Horsens« i St. Peder- 
stræde, men var så heldig, at han ved midsommer 
1751 blev alumne på Regensen og senere på VaL 
kendorphs kollegium, hvor han den 5.april 1760 
forsvarede sin »Dissertationis qvæ modum ad 
veram felicitatem perveniendi exponet particulam 
I de falsa indivitiis beatitudines specie« samt 1761 
sin dissertion »particulum II de falsa in honore 
beatitudini specie«. Endnu 1776 kaldes han stu
diosus jura, og han tog ingen eksamen. Han fik al
ligevel fra den 1. maj 1776 stilling i Horsens som 
konsumptionsforvalter.

To år senere giftede han sig den 4/11 1778 i 
Horsens med Zidsel Flensborg, der var født den 
30/12 1757 og døbt den 1. januar 1758 i Horsens 
klosterkirke som datter af kancelliråd og byfoged 
samt borgmester i Horsens Andreas Flensborg og 
Anna Cathrine f. Stephansen. Ved folketællingen 
i 1787 boede de i Søndergadens søndre Side nr. 41 
sammen med deres 6 årige søn Joachim Otto. Han 
var agtet og elsket og hans heldige formueomstæn
digheder skyldtes nok for den største del hans æg
teskab. Han døde i Horsens den 5. maj 1788 og 
nogle år efter flyttede hans enke fra gården i Hor
sens til sin ejendom Donsgaard i Dons, hvor hun 
boede sammen med en søster, og også hun var en 
from og elskelig sjæl, der døde den 27. maj 1821. 
De fik tre børn (XIII,21 -23).

1. Adskillige breve og andre dokumenter er bevaret i slægtsar 
kivet.
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Joachim Otto Barfoed (XIII,21) blev døbt den 
1/8 1779 og døde den 13/10 samme år. De gav 
derfor deres næste barn det samme navn, da 
Joachim Otto Barfoed (XIII,22) fødtes den 8/1 
1782. Han blev student fra Horsens i 1803. Vi 
kender ikke så meget til hans liv, men ved at han i 
1807 til 1819 var ejer af Kollekolle. Han havde da 
den 10. juli 1807 giftet sig med Christine Marthea 
Schreiber, der var født den 24/2 1780 som datter 
af Johan Christian Gottfried Schreiber fra Sachsen 
og Marie Elisabeth f. Saltoft. Den 5/12 1820 var 
han te- og kaffeskænker i København, og i 1822 
blev han ansat ved Almindelig Hospitals skole. 
Han døde den 10/4 1828 og hans kone overlevede 
ham til den 24/7 1853, da hun døde af kronisk 
diarré. De havde to børn.

Cecilie Marie Christine Barfoed (XIV,36) fød
tes den 28/1 1808 og er ellers ukendt, og om 
Juliane Louise Margrethe Barfoed (XIV,37) ved 
vi blot, at hun var født den 20/1 1811 og blev gift 
den 28/2 1837 i København med styrmand Claus 
Bjømsen.

Det tredje barn Øllegaard Charlotte Dorothea 
Sophie Barfoed (XIII,23) blev døbt den 23. maj 
1783 i Horsens og begravet samme sted den 28/1 
1784.

Else Cathrine Barfoed og Hans Pedersen havde 
yderligere syv børn. Christine Susanne Barfoed 
(XII,20) fødtes den 27/11 og blev døbt den 1/12 
1732 i Assens. Hun blev opkaldt efter sin farmor 
og sin mormors mor. Omkring 1752 blev hun gift 
med postmesteren ved den Hamborger agende 
post Jean Pelsner, der var katolik og født ca. 
1723. Hun døde den 19/3 1799 i Assens og begra
vedes i kirkens nordre gang, og hendes mand døde 
den 12/2 1807.

Anna Catharina Barfoed (XII,21) fødtes den 
17/2 1734 i Assens og var blevet opkaldt efter 
hvad faderen kalder sin svigermor og svigerfars hr. 
Jørgen Bangs mor, d.v.s. hendes mors stedfars 
mor. Hun var gift før den 22/9 1776 med Søren 
Møller, der var møller i Ondløse og senere forval
ter ved Mørkegaard. Han døde før 1796, da hun 
boede som enke i Mørkøv ved Frydendal og døde 
i 1809 på Avnsøgaard ved Kalundborg.

Elisabeth Christina Becker Barfoed (XII,22) 
var født den 17/3 og døbt den 19/3 1735 i Assens 
og opkaldt efter kommerceråd og borgmester Bless 
og frue i Odense. Hun døde ganske ung og blev 
begravet den 1/8 1737 i Assens kirke.

Peder Barfoed (XII,23) fødtes den 4/4 og blev 
døbt den 7/4 1736 opkaldt efter sin farfar. Han 
har tilsyneladende studeret i udlandet og var i 
1761 på apoteket i Slesvig. Da han blev gift den 
27/5 1774 i hjemmet i København kaldes han 
medicus. Hans kone var Sophia Catharina 
Bærens, der var født 1737. Et par år senere den 
22/4 1776 kaldes han dr.med. og boede da på 
Mølleknap. Hans kone døde i 1783 på Mølle- 
knapgård og blev den 19/9 »med et hæderligt og 
fornemme følgeskab geleidet til sit sovekammer 
udi Kjerte kirke ligefor pillen ved prædikestolen, 
hvor hun nu hviler ved siden af sine tvende velsig
nede unge poder, en søn og en datter, samt sin 
kære svigermor på højre hånd mod kapellet«. Han 
levede endnu på gården i 1786, men flyttede her
efter til Assens, hvor han døde den 8/11 1792 og 
blev begravet i kirkens nordre gang. Hans testa
mente i hvilken han hensatte 1000 rdl. til rente
nydelse for sin svagelige søsterdatter Louise Pels
ner blev kgl. konfirmeret den 20/3 1795. De hav
de tre børn (XIII,24-26).
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Johan Frederik Barfoed (XIII,24) fødtes 1774 
og begravedes den 18/12 1778 i Kjerte kirke om
trent samtidig med hans søster Sophie Frederikke 
Frodine Barfoed (XIII,25), der var døbt den 22/6 
1776 og begravedes i Kjerte kirke den 26/12 
1778. Det yngste barn var Johan Frederik 
Albrecht Barfoed (XIII,26), der blev døbt den 22/2 
1779 i Kjerte og begravet i kirken på højre side af 
moderen den 21/8 1786.

Else Catharina Barfoed (XII,24) var født den 
12/7 og døbt den 15/7 1737 i Assens, og hun var 
tydeligvis opkaldt efter sin mor. Hun blev gift den 
17/10 1770 med vejer og måler i Assens Hans 
Broholm, der var født 1729. Han var tillige bede
mand, kirkeværge og lotterikollektør og døde alle
rede den 6. maj 1798, mens hun døde den 24/12 
1819.

Christian Barfoed (XII,25) fødtes den 11/12 
1741 og blev døbt den 14/12 i Assens, da han blev 
opkaldt efter geheimeråd, stiftamtmand og greve 
Christian Rantzau og han blev båret til dåben af 
grevinde Eleonore Hedevig Rantzau. Han stude
rede til farmaceut og var nogle år hos apoteker 
Jessen i Nakskov, men den 19. februar 1777 er 
han slået over i en anden branche idet han får 

borgerbrev som købmand i Nakskov. Den 28/11 
1783 blev han gift i St. Nikolaj kirke i Flensborg 
med Anna Margrethe Bech, der var født her den 
19/5 1763 som datter af købmand Bech.

Hun var jo en hel del yngre end han, og de 
levede da også kun ret få år sammen før han døde 
i Nakskov den 15/3 1791. Hun giftede sig igen 
den 20/12 1793 med kammerjunker og senere 
oberstløjtnant Hans Benzon til Aalegaard ved 
Limfjorden. Han var dengang told- og konsump
tionsforvalter i Nakskov. Hun døde den 10/11 
1814 i Sæby.

Christian Barfoed havde med hende fem børn 
og fra dem udgår en linie af akademikere med blot 
et par præster, og den nulevende gren af linien bor 
i Norge. Denne vil senere blive omtalt i kap. 14.

Else Cathrine Barfoed og Hans Pedersens yng
ste barn var Johanne Pedernille Barfoed (XII,26) 
fødtes den 7. april 1743 og blev døbt to dage sene
re i Assens. Hun blev gift den 25/6 1773 med 
Hans Hjorth, der var forpagter på Tølløsegaard og 
senere konsumptionsbetjent i Horsens. Der siges 
om hende, at hun levede »et kummerligt liv med 
sin underlige mand«. Han døde den 30/6 1799 og 
hun året efter den 1/10 1800 i Horsens.

Generation XI XII XIII XIV

Truels 
Ellen 
Christen
Hans 
Christirie

16
17
18 —1
19 -
20

1 kap. 9
Joachim
Joachim

21
22 -I Cecilie 36

Else Cathrine 7 - Anna 
Elisabeth
Peder 
Else 
Christian 
Johanne

21
22
23 -
24
25 —1
26

Øllegaard 
Johan 
Sophie 
Johan

1 kap. 14

23 1 Juliane 37
24
25
26
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Præstegårdslængen ved Fakse kirke med konfirmandstuen mod kirkegården.

9. KAPITEL

Syv generationer præster i lige linie

Det er ofte sagt, at Barfod-slægten er en præste
siægt, og der er noget om det, idet der har været 
præster i hver eneste generation siden reforma
tionen, men alligevel er det meget koncentreret 
om en enkelt slægtslinie.

I de første generationer var der en del præster, 
således som det er omtalt tidligere. Peder Barfod, 
der var den første protestantiske præst til Vigsnæs 
på Lolland, var i slægtens generation VI. I VII ge
neration er der en Barfod som præst både i Nørre 
Nebel og i Sneum, og fra præsten i Sneum Claus 
Barfod går en lige linie af præster til Else Cathrine 
Barfoed i XI generation. Der var iøvrigt 4 præster 
af slægten i VIII generation, 6 præster i IX genera
tion og 6 præster i X generation foruden 3 præster 
i slægten i Skåne, mens XI generation havde 5 
præster, hvoraf de 2 i Skåne og en i Uppsala i Sve
rige.

Else Cathrine Barfoed var søster til en præst, 
der havde præster som efterkommere i de to første 
led, men fra Else Cathrine selv er der en lige linie 
af præster i 7 generationer op til vore dages XVIII 

generation. Disse og andre præster af samme linie 
vil blive omtalt i den følgende tekst.

Vi har tidligere omtalt Else Cathrine Barfoeds 
søn Christen Hansen Barfoed (XII, 18, kap.8), der 
sidst var præst i Lyngby og Albøge sogne. Han 
havde 5 børn, af hvilke en blev præst. Det første 
barn var en dødfødt datter (XIII, 16), der blev født 
den 5/4 1763 i Skalkendrup præstegård og begra
vet i Assens, og også det andet barn var en dødfødt 
datter (XIII, 17), der fødtes den 14/2 1765 og lige
ledes i Skalkendrup præstegård. Hun begravedes i 
Aunslev kirke. Det tredje barn var Hans Peter 
Barfoed (XIII, 18), der blev født den 18/3 1766 i 
Sønder Onsild, men allerede døde den 15/2 1769 i 
Tirstrup.

Else Cathrine Dorthea Barfoed (XIII, 19) blev 
født i Sønder Onsild den 11/7 1768. Da hendes 
mor døde i 1777, kom hun i pension i København 
det samme sted, hvor hendes mor havde været, 
men da hun skulle konfirmeres, kom hun atter 
hjem og derefter omkring 1792 i huset hos sin far
bror købmand Christian Barfoed i Nakskov. Sam-
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Provst Hans Peter Barfoed (XIII,20).

bøger. I 1805 skriver han en ansøgning til det kgl. 
danske kancelli for at bede om at man vil betrygge 
dets fortsættelse. Her står der bl.a.: »I de nu 
næsten tre år, da samlingen allerede har bestået, 
har jeg også fået lejlighed til at se dette håb end 
mere befæstet, da ikke så fa haver betjent sig af 
den,« - » hvorved da vi alene nyttig kundskab og 
renere begreber efterhånden udbredes, men vel 
endog en og anden ved denne ædlere syssel afhol
des fra anden for moralitetten mindre gavnlig 
idræt«. Samtidig vedlægges en fortegnelse over 
»Branderup sogns Almuebogsamling« med navne 
på 231 titler. (1)

Den 24.juni 1797 blev han viet til Marie 
Catharine Hjort, der var født den 31/12 1776, 
som datter af major i Københavns borgervæbning 
brygger Jørgen Hansen Hjorth og Dorothea Marie 
Ørsland, og svogeren pastor Ferslev til Linnerup 
viede dem. Betegnende for hendes karakter var 
det iøvrigt, at hun for at drive sin yngre brødre 
frem havde lært sig både latin og græsk som en 
student og derved kunne støtte dem i deres stu
dier, »men dog ikke taget skade på sin kvindelig
hed«.

me år, den 18/12 1792, blev hun gift i Madame 
Barfoeds hus i Nakskov med Peter Trolle Prier- 
gaard, der var født den 18/12 1767 i Nakskov. 
Han var da købmand og skipper og blev senere 
godsforvalter på Søllestedgaard. Desuden fik hun 
den 9/3 1792 bevilling til, at en under Århus stifts 
gejstlige overformynders indestående arv på 136 
rdL måtte flyttes til Lollands Nørre Herreds gejst
lige overformynderi. Efter at hendes mand var 
død den 1/2 1834 i Søllested, flyttede hun til sin 
bror i Fakse præstegård, hvor hun døde den 7/2 
1842.

Hans Peter Barfoed (XIII,20) var født i Tir
strup i Jylland den 15/2 1770. Som 13-årig blev 
han sendt til Viborg, hvor han blev elev i Viborg 
Latinskole og boede hos stadsmusikus Johan 
Jacob Brandt sammen med Jørgen la Cour. Efter 
faderens død i 1785 blev han hjulpet frem af 
byens embedsmænd og borgere og blev i 1789 stu
dent. Herefter ernærede han sig for en stor del ved 
undervisning i forskellige familier og blev den 
10/5 1792 cand.theol. Samme år var han så heldig 
allerede den 21/6 at blive kateket ved Nikolaj 
Kirke i København. Som kateket underviste han 
skolebørn i kirken og bistod iøvrigt præsten med 
forskellige opgaver, og den 19/8 1796 blev han 
sognepræst til Branderup i Jylland. Her fik han i 
1802 oprettet et almuebibliotek ved at indsamle

1. Breve og fortegnelsen findes i slægtsarkivet ligesom en hel 
del andre breve og dokumenter.

Forside til et digt til sin mor fra H.P.Barfoed.
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I 1808, den 8. april, blev han sognepræst ved 
Lyngby og Albøge, hvor det den 30/4 1813 lykke
des ham at få oprettet et kongeligt skolelærerse
minarium og han blev dets forstander og første
lærer. Han var, som det allerede fremgik af hans 
arbejde i Branderup, en virksom natur med stor 
kærlighed for lærergerningen.

Hans kone fødte ham 7 børn (XIV,22-30), men 
ulykkeligvis døde hun den 17/1 1816 efter at have 
bragt en dødfødt dreng til verden. Året efter gifte
de Hans Peter Barfoed sig igen og denne gang med 
enken efter sin ungdomsven cand.theol. Jørgen la 
Cour, der var død 1809. Vielsen fandt sted den 
25/3 1817 i Viby ved Århus med Charlotte Chri
stine Guldberg, der var født den 10/6 1777 i Ska
gen som datter af tolder Holger Guldberg og 
Petrea Margrethe Schwane Bang. Hun overtog 
moderværdigheden over en række mindreårige 
børn, og et af dem, Frederik Barfod, skriver senere 
herom: »Lotte Guldberg var bleven min mor, og 
det vidnesbyrd skal jeg give hende, at hun var 
bleven det i ordets fuldeste og fyldigste mening. - 
Hun var mild og kærlig, men hun var fast og al
vorlig, og det kunne vel gøres nødigt lige overfor 
en tylvt af viltre drenge, hvis far mest måtte passe 
sit embede og sin pult.«

Den 5/12 1821 blev han karakteriseret amts
provst og den 6/11 1822 sognepræst til Fakse, og 
her døde hans anden kone Charlotte den 28/2 
1826 efter at have født ham endnu en søn. Han 
giftede sig da for tredje gang den 8/8 1827 i Hal
sted med sin søsterdatter Christine Elisabeth 
Priergaard, der var født den 5/8 1800 i Lille Løj
tofte som datter af godsforvalter Peter Trolle 
Priergaard og Else Cathrine Dorothea Barfoed 
(XIII, 19). Den 27/8 1828 blev han provst i Fakse, 
Stevns og Bjeverskov herred.

Det siges om ham, at han var en anset præst, en 
udmærket kateket og en fortrinlig seminariefor
stander, hvem bispestolen to gange var tilbudt, 
men som han afslog med den motivering, at han 
holdt for meget af sin præstegerning til at ville 
ombytte den med kontorarbejde. Han var dog en 
dygtig embedsmand. I sine første år var han orto
doks, men blev senere rationalist for endelig at 
ende som fuldtroende kristen, hvortil bl.a. samta
ler med sønnen Peter Marius bragte ham. Han 
havde let ved at skrive både vers og prosa, og en
kelte af hans prædikener blev trykt, ligesom en del 
sange opbevares i familien. Han skrev således 
hvert år en sang til sin kones fødselsdag. Han døde 
den 14/11 1841 i Fakse og hans sidste kone flytte
de til København, hvor hun døde den 11/3 1887. 
(2)

Hans Peter Barfoeds tredje kone Christine Priergaard.

Han fik ialt 14 børn (XIV,22-35) og af dem 
blev de 4 præster nemlig Hans Christian Theodor 
Barfoed (XIV,23), der blev født den 7/10 1799 i 
Branderup. 11818 blev han student fra Århus, og 
allerede fire år senere i 1822 cand.theol. og hus
lærer. Han var så heldig, at han allerede den 29/9 
1824 blev ordineret som kateket i Korsør og det 
gav baggrund for, at han den 17/11 1824 kunne 
blive gift i København med Anna Emilie f. Geor
ge der var født den 29/11 1799 som datter af 
restauratør Hugh George og Anna Elisabeth 
Fuller. Han blev otte år senere den 15/6 1832 sog
nepræst til Borum og Lyngby og den 31/10 1834 
til Klovborg, Tyrsting og Græstrup med præste
gård i Skade, hvor de var i en lang række år. Den 
13/4 1851 blev han sognepræst til Kippinge og 
Brarup, hvor han forblev til sin afsked den 16/12 
1865. Hans kone døde i København den 29/11 
1877 og han døde kun få måneder efter, den 4/2 
1878. De fik 9 børn (XV, 17-25), der omtales i 
kap. 10.

Broderen Magnus Kruse Barfoed (XIV,24) blev 
ligeledes præst. Han var født den 28/6 1801 i 
Branderup og blev student fra Århus i 1820. Den

2. »Meddelelser fra Slægtsforeningen Barfoed-Barfod« februar 
1927 nr. 4 og februar 1928 nr. 5.
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18/7 1825 blev han cand.theol. og to år senere 
den 9.marts 1827 personlig kapellan på eget an- 
og tilsvar i Magleby og Holtug på Stevns. I håbet 
om den senere stilling som kapellan hos faderen i 
Fakse, som han tiltrådte den 5/11 1828, blev han 
gift den 22/10 1828 i Søllested med en datter af 
sin fars søster Sophie Priergaard, der var født den 
1/11 1806 i Lille Løgtofte som datter af godsfor
valter Peter Trolle Priergaard og Else Cathrine 
Dorothea Barfoed (XIII, 19). Endelig den 4/6 1831 
fik han imidlertid sit eget kald som sognepræst til 
Ryde og Handbjerg i det nordlige Jylland. Her var 
han indtil han den 21/4 1848 blev sognepræst til 
Aminge, hvor han døde den 16/9 1858, mens 
hans kone overlevede ham indtil hun døde den 
7/12 1899 i København. De havde et barn 
(XV,26), der omtales i kap. 10.

Den tredje søn, der blev præst var Peter Marius 
Barfod (XIV,29), der var født i Lyngby ved 
Grenaa den 1. maj 1813. Knap 3 år gammel 
mistede han sin mor, men han fik en god erstat
ning i Charlotte Christine Guldberg, som faderen 
giftede sig med. Fra 1822 blev Fakse hans barn
domshjem og han undervistes af forskellige hus
lærere sammen med sin ældre bror Frederik og de 
sidste år blev han undervist af sin ældre bror Mag
nus Kruse Barfoed, der dimitterede ham til Uni
versitetet i 1830. I København blev han også un
dervist på sin ældste »sammenbragte bror« Peter 
la Cours Institut. I sine studenterår påvirkedes 
han ligesom sin bror Frederik af den »forbedrede 
retskrivning«, som var udarbejdet af Rask og 
N.M.Petersen. Denne Rasks metode forårsagede, 
at de tre brødre Frederik, Peter Marius og Imma
nuel alle bortkastede det »overflødige« e i slægts
navnet ligesom også nogle af de andre brødres 
sønner fulgte eksemplet.

Han blev cand.theol. den 30/11 1836.
»Grundtvigs prædikener i Frederikskirken hørte 
han jævnligt og han var desuden en stadig tilhører 
hos biskop Mynster. Det var vel nærmest den sid
ste, der blev hans åndelige vejleder, men Grundt
vigs salmer elskede han. De var og blev for ham 
lige til hans død et åndeligt skatkammer og har 
vistnok bidraget væsentligt til at forme hans kri
stelige person«. Den 12. maj, nogle dage efter at 
han var fyldt de 25 år, blev han udnævnt til 
kapellan hos sin far og ordineret den 27. juni i 
Frue Kirke af biskop Mynster.

Som kapellan blev han bl.a. af sin far sat til i 
provstens sted at være formand og leder i fattig
kommissionens møder. »Min far følte sig noget 
trykket ved denne »overordnede« stilling og udtal
te det overfor den gamle provst. »Gør du blot din

Peter Marius Barfod (XIV,29).

pligt, min dreng, og bryd dig om ingen ting«, fik 
han til svar«.

Den 11. juli 1840 blev han gift i Helligåndskir
ken i København med sit næstsøskendebam Elisa 
Catinka Petrea Ringsted født den 1/10 1812 i 
København som datter af forvalter ved kunstaka
demiet Jens Peter Ringsted og Inger Tofte 
Fischer. Hun var fuld af begejstring og fantasi og 
har muligvis faet disse egenskaber udviklet under 
opholdet på Charlottenborg, hvor hendes far boe
de. Thorvaldsen havde også dengang sit atelier 
her, og han var en stor børneven. Det hændte så
ledes ikke sjældent, at han, når han skulle i gang 
med sit arbejde, kom ind til forvalteren og bad om 
lille Katinka måtte komme ind til ham. Hun kun
ne da sidde og underholde ham, mens han model
lerede. Engang måtte hun også hjælpe Thorvald
sen med at underholde den lille prins Frederik 
(senere Frederik VII), da han skulle modelleres, 
men som ikke holdt meget af at sidde roligt. (3)

Den 31. maj 1843 blev han ordineret kateket og 
førstelærer ved Borgerskolen i Næstved samt lærer 
ved Realskolen. Det var bevægende år i 40-erne 
med den vågnende nationale bevidsthed, der i dis
se år affødte et foreningsliv, som man ikke tidlige
re havde kendt. Næstved fik sit »Dansk Sam
fund«, som vistnok væsentligt stiftedes og lededes 
af Peter Marius Barfod og Frederik Bojsen, der

3. Fodnoter nr. 7, 1992 side 9.
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Provst Immanuel Barfod (XIV,31). Immanuel Barfods kone Johanne Chr. Fr.

dengang var præst i Skørping. Her holdtes ofte 
foredrag af datidens ordførere og bl.a. af Grundt
vig og Frederik Barfod. Han blev opfordret til at 
stille sig til rigsdagsvalg, men da han så skulle til
slutte sig partiet »Bondevennerne« ville han ikke. 
Han var en hader af alt partivæsen.

Den 21. marts 1850 blev han sognepræst til 
Førslev et stykke vej fra Næstved. Her havde han 
som folkekirkens forsvarer en kamp med »de hel
lige« fra Holsteinborg-bevægelsen. »En mand som 
min far måtte absolut blive genstand for disse 
folks særlige opmærksomhed. Hans kraftige, væk
kende prædiken kunne man vel bruge til en tid, 
men da man ikke kunne få ham helt over på sin 
side, når særmeningeme kom frem, men tvært
imod fik en ganske særlig klar forestilling om at 
præsten var af en anden mening, så var det ikke 
sjældent, at det endte med et brud.«

»Min far levede og åndede blandt sine sogne
folk. Han var tidlig og sildig på færde blandt dem. 
Han kunne ofte, ja underiden flere dage i træk, gå 
hjemmefra om morgenen og gå fra hus til hus og 
vende hjem om aftenen efter at have besøgt alle de 
syge i særdeleshed og andre, som han følte sig til
skyndet til at gå ind til. På denne måde fik han et 
ganske usædvanligt nøje kendskab til sine sogne
folk, især da han havde en ualmindelig god hu
kommelse og kunne huske navne, datoer og 
slægtskabsforhold.« (4)

I ni år, fra 1854 til 1863, var han forligelses- 
kommissær i Øster Flakkebjerg herred indtil han 
den 14/7 1863 blev sognepræst til Lille Lyngby og 

Ølsted Syd for Frederiksværk, og her var han i 12 
år medlem af sogneforstanderskabet. Den 3.maj 
1888 blev han Ridder af Dannebrog. Året efter 
døde hans kone den 2/2 1889 og han selv den 2/9 
1889.

De fik sammen 8 bøm (XV,40-47). Kun een af 
dem blev præst. Inden vi hører mere herom, må 
omtales den fjerde søn, der blev præst. Det var 
Immanuel Barfod (XIV,31), der var født den 16/7 
1820 i Lyngby ved Grenå som søn af Hans Peter 
Barfoed og hans anden kone, Charlotte Guldberg, 
der først havde været gift med Jørgen la Cour. Da 
hun døde i 1826, blev han undervist af sin halv
bror den senere sognepræst Peter Chr. la Cour 
indtil han i oktober 1836 blev elev i Vordingborg 
skole, hvorfra han blev student i 1838. Han var 
som sine brødre stærkt optaget af frihedsideerne i 
1840-eme og af den gryende skandinavisme. Han 
deltog således i studentertoget til Uppsala i 1843, 
inden han den 26/10 1843 blev cand.theol.

Han levede de første år af at undervise og blev 
den 1/1 1844 huslærer hos justitsråd Wolff på 
Engelsholm og derefter den 3/7 1845 andenlærer 
ved Borger- og Friskolen i Nykøbing Falster. Den 
18. april 1846 blev han i Fuglebjerg gift med 
Johanne Christiane Frederikke Thomsen, der var 
født den 9. april 1825 på Sandrupgård i Tikjøb 
som datter af forpagter af Fuglebjerggaard 
Andreas Thomsen og Frederikke Anna Gertrud 
Birkedal, der var en søster til den kendte Vilhelm 
Birkedal.
4. Gustav Barfod: Et Mindeblad 1891.
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Den 16. juni 1851 blev han sognepræst til 
Oversø i Flensborg provsti og den 3. marts 1854 
præst i det nærliggende Sørup. Samme år om 
sommeren konstitueredes han som provst og den 
22/11 1860 blev han suppleant i den slesvigske 
stænderforsamling valgt af gejstligheden i 2. di
strikt Flensborg. Han var en »fortrinlig begavet og 
overordentlig praktisk mand til hvem embeds
brødre, lærere og sognebørn ofte fandt vej for at 
søge råd og støtte. I kirkelig henseende blev han 
dog uden ensidighed stærkt påvirket af Grundtvig. 
Som personalhistoriker udfoldede han flittigt og 
grundigt et næppe tilstrækkeligt værdsat forfatter
skab. Hans presbyterologi »Den falsterske Gejst
ligheds Personalhistorie«, der udkom i to bind 
1851 og 1854 er ikke mindst - når datidens ar
bejdsmetoder og muligheder tages i betragtning et 
mønstergyldigt værk, der efterfulgtes af enkelte 
bidrag til »Kirkehistoriske Samlinger« og flere ud
mærkede stamtavler.

Krigen i 1864 forårsagede, at han den 3. marts 
1864 suspenderedes og den 15. marts blev afsat af 
prøjserne, hvorfor han måtte flytte til kongeriget. 
Den 6. maj 1864 blev han da sognepræst til Her
redskirke og Lille Løjtofte, der ligger Nord for 
Nakskov på Lolland, og siden den 3.august 1874 
sognepræst til Vaabensted og Engestofte indtil han 
den 31/1 1884 blev provst for Musse herred. Han 
tog virksom del i debatten og ydede bidrag til 
dagblade ligesom han var dygtig til at udforme lej
lighedsdigte. Endvidere deltog han i stiftelsen af 
Personalhistorisk Samfund og han var da også 
den, der indledte det første bind af »Personalhi
storisk Tidsskrift« i 1880 med en velformet og 
vækkende artikel om »Genealogen og hans arbej
de«. Som medlem af Genealogisk Institut fik han 
en ikke ringe indflydelse på indførelsen af for
bedrede kirkebøger. Også navnesagen omfattede 
han med en stadig usvækket interesse. Han blev 
Ridder af Dannebrog i 1888. Hans kone døde den 
11/1 1892 i Vaabensted, og efter at han var afgået 
som provst den 1. maj 1894 døde han den 15.maj 
1896. De havde sammen 9 bøm (XV,48-56), der 
omtales i kap. 13.

Når vi skal følge præsterne fra far til søn i de 
syv generationer, må vi gå tilbage til Peter Marius 
Barfods bøm, hvilket dog ikke må forstås sådan, 
at der ikke også var andre præster i slægten. Hans 
ældste barn var datteren Inger Marie Barfod 
(XV,40), der var født den 13. maj i Fakse og den 
1/8 1862 blev gift i Førslev med provst og sogne
præst til Klemensker Kristian Frank Henrik Sode- 
mann, der var født den 12/9 1832 i Rostock som 
søn af købmand Hans Jacob Christopher Sode-

Godsforvalter Hans Peder Faxe Barfod og hans kone 
(XV,41).

mann og Dorthea Catharina Marie f. Lietze. Han 
døde den 17/5 1911 i Klemensker, hvorefter Inger 
Marie flyttede til Frederiksberg, hvor hun døde 
den 13/6 1918. De havde ingen bøm selv, men 
adopterede en datter, Anna, fra hendes søster 
Petra Laurie Katinka (XV,43).

Den ældste søn var Hans Peder Faxe Barfod 
(XV,41), der var født den 3/11 1842 i Fakse. Han 
blev student privat i 1866 og den 8/6 1870 cand.- 
polit., hvorefter han i 1871 blev ansat som assi
stent ved de jysk-fynske statsbaner. I 1876 kom 
han til de lolland-falsterske jernbaners hovedkon
tor, hvor han året efter blev fuldmægtig. Forinden 
var han den 1/10 1875 i Lille Lyngby blevet gift 
med Katrine Kirstine Johanne Andersen, der var 
født den 27/2 1849 i Stubbekøbing som datter af 
godsforvalter på Fuglsang Peter Andreas Ander
sen og Petra Marie f. Rostrup.

I 1891 blev han godsforvalter ved baroniet Juel- 
linge, hvor han var indtil 1908, da han den 1. maj 
blev registrator i Rigsarkivet i København. På 
Lolland havde han været medstifter af Maribos 
Understøttelsesforening ligesom han var sekretær 
og kasserer for Lolland-Falsters Stifts afdeling af 
den af pastor Kaae stiftede plejehjemsforening. Da 
han flyttede til Juellinge blev han her sekretær og 
kasserer for baroniets sygeplejeforening. Hans 
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kone døde den 10/12 1910 i København og efter 
at han var afgået fra Rigsarkivet den 1/11 1912 
boede han fortsat på Frederiksberg indtil han 
døde herden 14. marts 1923.

De havde en datter Ellen Barfod (XVI,76), der 
var født i Århus den 5/9 1876 og døde der den 
2/10 samme år.

Desuden fik Peter Marius Barfod en søn Karl 
Vilhelm Laurits Barfod der døde som
ung. Han var født den 25/12 1844 i Næstved og 
døde her som femårig af strubebetændelse den 
21/1 1850. Endvidere var der fire døtre. Petra 
Laurie Katinka Barfod (XV,43) blev født i Næst
ved den 30/11 1846 og den 26/10 1877 gift i Lille 
Lyngby med overretssagfører Peter Mikael Lau
rentius Pedersen, der var født i København den 
1/1 1846 af gærhandler Gregers Pedersen og Ane 
Nielsine f. Eriksen. Hun døde den 7/4 1885 i 
København og han døde først den 15/11 1931. De 
havde tre døtre Inger og Laurie samt Anna, der 
adopteredes af Petras søster Inger Marie (XV,40).

Vitta Kristiane Barfod (XV,45) blev født i 
Næstved den 4/2 1850 og blev gift i København 
den 4/4 1873 med overretssagfører Søren Kaspar 
Villiam Rostrup, der var født den 2/8 1845 i 
København som søn af snedkermester Nicolaj 
Peter Rostrup og Bodil Hansdatter. Hun døde den 
15. maj 1891 i København og han døde den 7/11 
1911. De havde fire sønner og to døtre.

Katinka Elise Andrea Barfod (XV,46) fødtes 
den 30/6 1851 i Næstved og døde ugift på Diako
nissestiftelsen den 5/3 1886, og Nina Vilhelmine 
Barfod (XV,47) fødtes i Førslev den 9/8 1853 og 
styrede efter søsteren Vittas død huset for sin svo
ger Rostrup. Hun døde ugift den 22/2 1929.

Endelig er der Gustav Oluf Valdemar Barfod 
(XV,44), der var født i Næstved den 16/4 1848. 
Han blev i 1868 student fra Borgerdydskolen i 
København og underviste i et par år i Maribos 
skole og i forskellige mindre pigeskoler før han 
den 29/6 1875 blev cand.theol. I et halvt års tid 
underviste han i Maribos skole indtil den 1/2 
1876, idet han den 15/2 blev personel kapellan i 
Karlebo. Han kunne da den 12/6 1877 gifte sig i 
København med Gertrud Petronelle Edle Tagea 
Schack, der var født den 21/7 1850 i Ring ved 
Horsens som datter af sognepræst, dr. phil. Mar
cus Andreas Tage Schack og Hilleborg Marie f 
Bruun.

Den 10/9 1879 blev han sognepræst til Nørre 
Snede og Ejstrup og den 10/5 1884 sognepræst til 
Skævinge og Gørløse. Den 15/4 1902 blev han 
provst for Strø og Holbo herreder, og udnævntes 
den 7/7 til Ridder af Dannebrog. Han var en dyg-

Pastor Gustav O. V.Barfod (XV,44).

tig og nidkær præst, som gik meget op i sin 
præstegerning og desuden har han udført en lit
terær virksomhed ved at fa sine prædikener trykt i 
forskellige kirkelige blade og bl.a. til bladet 
»Hindholm« samt fået trykt nogle optegnelser om 
sine forældre i et mindre oplag til slægt og venner. 
Han havde 9 børn. (XVI,77-85)

Af dem var det blot Peter Marius Skak Barfod 
(XVI,80), der blev præst. Han var født i Nørre 
Snede den 13/10 1883 og blev student fra Frede
riksborg Skole i 1903. Den 15/1 1909 blev han 
cand.theol. og var først rejsesekretær for den vest
indiske kirkesag, men boede dog fra den 11 .juni 
1909 til 1. februar 1910 på Elers Kollegium i 
København, og blev den 15. januar 1910 præste
viet medhjælper ved Kapemaumskirken, hvoref
ter han den 27/10 1910 blev gift i St. Jacobs Kirke 
i København med Dagmar Westergaard, der var 
født den 29/3 1885 i Frederikshavn som datter af 
koffardikaptajn Christian Carl Thomsen Wester
gaard og Anna Maria Jensen f. Ostergaard. Den 
20/4 1913 blev han andenpræst ved Diakonisse
stiftelsen, hvor han virkede til han den 20/8 1921 
kom til Moltrup og Bjeming ved Haderslev som 
sognepræst.

Som mange af hans slægt var han skrivende, og 
han udgav da også i 1931 en bømepostil »Jeg så 
ham som barn« og i 1938 fik han udgivet 12 taler 
til de unge »Befal du dine veje«. I 1948 måtte han 
på grund af sygdom tage sin afsked og bosatte sig
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Pastor Peter Marius Skak Barfod (XVI,80) og hans søn pastor Mogens Schack Barfod 
(XVII,66).

da først i Haderslev, men da sygdommen tog til, 
flyttede han og hans kone i januar 1955 til hvile
hjemmet »Sarepta«. Han var Ridder af Danne
brog og døde den 5. maj 1956. Hans kone døde 
den 9. november 1965. De havde 3 børn 
(XVII,66-68)

Den ældste af dem blev præst. Det var Mogens 
Schack Barfod (XVII,66), der var født den 24/10 
1911 i København. Han blev student fra Hader
slev Katedralskole i 1930 og cand.theol. i januar 
1936, hvorefter han aftjente sin værnepligt og blev 
komet ved 3. bataillon den 1. marts 1937. I 
1938-39 var han højskolelærer ved Hindholm 
Højskole, indtil han den 1. april 1939 blev sogne
præst i Voldum og Rud ved Hadsten.

Den 29. august 1939 blev han gift i Stouby kir
ke ved Vejle med Rosa Agathe Karstoft, der var 
født den 9/7 1912 i Gamborg pr. Kauslunde som 
datter af sognepræst Christian Immanuel Jeppesen 
Karstoft og Dagmar Johanne f. Kristensen. Hun 
havde taget realeksamen i 1928 fra Nørre Aaby 
Realskole og faet massøseeksamen i januar 1938 
fra Teilmanns Kursus i København. Imidlertid 
blev deres hvedebrødsdage korte, for på grund af 
den anden verdenskrigs udbrud, blev han indkaldt 
til sikringsstyrken som løjtnant den 1. september 
1939, hvor han blev adjudant ved 3. batailon i 
Haderslev. Han kom derved til at deltage i kam
pene ved den danske grænse den 9. april 1940, da 
det nazistiske Tyskland invaderede Danmark. 
Den 15. april 1940 blev han hjemsendt, hvorefter 
han deltog aktivt i modstandsbevægelsen i Jyl
land, således at han fra august 1944 måtte »gå un

der jorden« indtil krigens slutning den 5. maj 
1945. Den 19. november 1952 blev han sogne
præst i Højer i Sønderjylland, hvor han engagere
des stærkt i det danske arbejde Syd for grænsen 
indtil han tog sin afsked i 1981. De har fire børn 
(XVIII,57-60)

Mogens Barfods to søskende er Edle Marie 
Schack Barfod (XVII,67), der er født den 8/6 
1913 i København. Hun blev gift den 8/9 1942 i 
Moltrup med Kaj Lykke Christensen, der er født 
den 26/8 1910 i Søby på Ærø som søn af fabri
kant Laurits Christensen og Anna Vilhelmine f. 
Petersen. Han var fra 1927-31 i Australien og 
Malaya og derefter uddannet som radiotekniker i 
København, hvorefter han fra 1941 arbejdede i 
Åbenrå. Han døde den 8/4 1968. Mogens Barfods 
bror er Hans Egede Schack Barfod (XVII,68), der 
fødtes den 27/10 1917 på Frederiksberg. Han tog 
1935 realeksamen fra Haderslev Katedralskole og 
uddannedes som mekaniker, hvorefter han blev 
ansat i A/S Autoco i København. Han blev gift 
den 30/6 1958 i Højer med Edith Christensen, der 
er født den 18/6 1916 i Roskilde som datter af 
slagter Albert Emil Christensen (1890-1965) og 
Christine Louise f. Nielsen. (1885-1934).

I den syvende generation fik Mogens Barfod to 
børn, der blev præster. Else Barfod (XVIII,57) er 
født i Voldum den 24/7 1940 og hun blev student 
i Tønder 1960, hvorefter hun studerede kristen
domskundskab og latin ved Københavns Univer
sitet. Hun var da i 1961 blevet gift med civilin
geniør Jørgen Nygaard, der er født den 7/2 1939 i 
København som søn af læge Holger Peter Ny- 
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gaard og Eva Magdalene Elise f. Knudsen. Hun 
blev siden særuddannet som teolog og blev sogne
præst i Humlebæk. De har to børn.

Jens Barfod (XVIII,58) er født den 11/12 1941 
og blev student fra Haderslev 1961, hvorefter han 
uddannedes på Danmarks Højskole for Legems
øvelser samt på Universitetet i København. Den 
20/8 1967 blev han gift med Grete Thuesen, der 
er født den 10/1 1944 i Esbjerg som datter af 
fiskeskipper Hans Thuesen og Hilda f. Frandsen. 
Han blev cand.theoL 1972 og var først ved 
Kastelskirken og derefter sømandspræst i Lissa
bon fra 1972 til 1976. I 1976 blev han sognepræst 
ved Randlev-Bjergager og var her til 1979, hvoref
ter han kom til Gråsten. De har fire børn: Thue 
Barfod (XIX, 11) født i København den 22/5 1970 
og Katinka Barfod (XIX, 12) født i København 
den 16/6 1972, samt Frederik Mogens Schack 
Barfod (XIX, 13) født den 23/5 1975 i København 
og Mathias Barfod (XIX, 14) født den 19/4 1977 i 
Århus.

Kirsten Barfod (XVIII,59) er født i Voldum den 

6/8 1946 og blev student i København 1974. For
inden var hun den 5/10 1968 blevet gift i Højer 
med Hans Vilhelm Fritzbøger, som var født den 
24/12 1941. Han er lærer ved Højer Ungdomssko
le og hun er uddannet som sygeplejerske og er 
ledende hjemmesygeplejerske i Tønder kommu
ne. De har to piger og en dreng.

Mogens Barfods yngste barn er Peter Skak Bar- 
fod (XVIII,60), der blev født den 6. marts 1951 og 
er student fra Tønder 1971. Han tog lærereksa
men fra Emdrupborg i 1978 og er lærer i Køben
havn. Han blev gift den 27/8 1977 med Inger 
Danfred Jørgensen, der er født den 2/6 1946 i 
Jægersborg som datter af Poul Jørgensen og 
Minna f. Eliasson. Hun tog lærereksamen fra 
Emdrupborg i 1980. De har fire børn: Zineth 
Barfod (XIX, 15) født den 25/10 1965 (adopteret), 
Jasin Barfod (XIX, 16) født den 2/1 1967 i Farum 
(adopteret), Ane Barfod (XIX, 17) født den 14/9 
1978 i København samt Mogens Schack Barfod 
(XIX, 18) født den 2/10 1982 i København.

Gustav Oluf Valdemar Barfods andre børn

Den ældste af Gustav Barfods børn var imidler
tid Rud Skak Barfod (XNifT) der var født den 
29.maj 1878 i Karlebo. Han fik 1894 præliminær
eksamen fra Frederiksborg Skole og blev derefter 
landvæsenselev og i 1897 forvalter på Kristians- 
lund ved Bogense. Her var han dog blot et år, idet 
han i 1898 blev forvalter på Lundegård ved Bro
byværk. I 1899 måtte han ind som soldat, men 
blev derefter i 1900 bestyrer af Lundegaard indtil 
1902, da han ansattes som forvalter på Viborg- 
gaard ved Herlufmagle. Fra 1903 til 1905 var han 
på Thomasminde ved Hinnerup og siden fra 1905 
til 1915 bestyrer af Laugsgaard ved Harløse ikke 
langt fra Skævinge i Nordsjælland. Han købte da 
Harløsegård ved Hillerød og blev ret sent gift den 
16/11 1915 i Frederikskirken i København med 
Catinka Mathilde Margrethe Traugott Schwen- 
sen, der var født den 9/11 1895 på Skovbøllegård 
ved Nakskov som datter af proprietær Holger 
Fangel Schwensen og Anna Hilda Karoline Hil- 
ligsøe. 1915-16 var han inspektør på Kjærup ved 
Ringsted og i 1916 solgte han Harløsegaard og 
købte i stedet Hvidesten og Toftehavegaard i Lil
lerød samt Engesyn i Grimstrup, som han ejede 
indtil 1917. Den 1.april 1918 forpagtede han Hel-

Forpagter Rud Skak Barfod og hans kone Cathinka 
(XVI,77) med deres børn.
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lebæk Ladegaard indtil 1953, og fra 1926 til 1946 
havde han desuden Borsholmgaard og Havegaard 
ved Hornbæk i forpagtning og boede på Have
gaard fra den 1. april 1928 til den 1. april 1946, 
hvorefter han atter flyttede tilbage til Hellebæk- 
gaard.

Fra 1930 til 1947 var han formand for mejeriet 
Enighedens Leverandørforening og i samme tids
rum medlem af Københavns Mælkenoteringsud
valg. 1930 til 1950 var han desuden formand for 
NØ-Sjællands Tolvmandsforening og fra 1930 
ligeledes formand for Understøttelsesforeningen 
for trængende fhv. landmænd på Sjælland. Fra 
1940 til 1953 var han formand for repræsentant
skabet af Kreaturforsikringen og formand for Skæ

vinge Hørskætteri A/S fra dets start i 1941, indtil 
det i 1945 overgik til et andelsforetagende foru
den adskillige andre offentlige tillidshverv.

I 1953 afstod han forpagtningen af Hellebæk- 
gaard og slog sig ned i Snekkersten, hvor han døde 
den 16. maj 1973, mens hans kone døde den 
20/10 1981. De havde tre børn (XVII,63-65).

Inge Barfod (XVII,63) var født den 26/4 1917 i 
København og tog i 1933 realeksamen fra Hel
singør Latinskole, hvorefter hun i 1940 fik lærer
indeeksamen fra Haderslev Seminarium. Den 
26/6 1948 blev hun gift i København med Aage 
Berg, der er født den 15/8 1918 i Middelfart. Han 
var da kommunelærer, men begge er siden blevet 
overlærere.

Gustav Barfod og hans kone Bente (XVII,64).

Gustav Barfod (XVII,64) er født den 2/2 1919 i 
Hellebæk og tog 1935 realeksamen fra Helsingør 
Højere Almenskole. Efter at have aftjent værne
pligt og faet adgangseksamen til Hærens Officers
skoles officersklasses ældste afdeling tog han stu
dentereksamen og filosofikum i 1939. Fik 1. del af 
juridisk embedseksamen i 1943, men måtte efter 
deltagelse i modstandsbevægelsen flygte til Sveri
ge, hvor han var 1944-45. Han arbejdede 1945 til 
46 ved landbruget, og studerede i 1947 interna
tionale relationer i Geneve, kom i 1948 på Insti
tut d’Études Politiques i Paris, hvorfra han fik af
gangseksamen i 1951 som Diplom des Sciences 
Politiques med de internationale relationers histo
rie, international økonomi og folkeret som hoved
discipliner (cand.polit).

I 1951 vendte han tilbage til Danmark og blev 
den 6/8 1951 gift med Bente Qvist, der er født den 
16/7 1928 i Gentofte som datter af stationsfor
stander Cort Adeler Qvist og Eva f. Sundby. Her

efter var han først lærer ved Københavns Kom
munes Aftenhøjskole og var samtidig free lance 
medarbejder ved Information og kronikør ved 
Poltitiken og Berlingske Tidende. Han vandt i 
1955 Informations kronikpris »Halvtredsernes an
sigt«. Udgav 1954 »Danmark og Tyskland i euro
pæisk perspektiv«.

I 1955 blev han ansat som sekretær i Dansk Ar
bejdsgiverforenings afdeling for samfundskontakt 
og udgav 1956 »Europa og Atomerne« samt i 
1959 »Nøgle til De Seks og De Syv«. 1960 blev 
han leder af telegramredaktionen på Berlingske 
Aftenavis og var 1961-62 korrespondent for Ber
lingske Tidende i Paris og fra 1962 til 65 free lan
ce korrespondent til de Berlingske aviser, Dan
marks Radio og TV. Han blev i 1965 dekoreret af 
præsident de Gaulle med Ordre National du 
Mérite. 1966 til 89 var han ansat som leder af 
biblioteket på Danmarks Journalisthøjskole med 
undervisningsopgaver i international økonomi og
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politik. Han fik i 1965 udgivet »Charles de Gaulle 
og hans republik« og samme på norsk 1966, samt 
i samarbejde med Kurt Francis Madsen i 1967 
»Nøgle til de europæiske markedsdannelser«. 
Desuden i 1971 »Status i Fællesmarkedet«, i 1973 
»Den globale koncert«, i 1974 »Dollar och Makt« 
i Stockholm. Han har desuden skrevet aviskronik
ker i forskellige danske aviser, den norske »Ber
gens Tidende«, de svenske »Sydsvenska Dagbla
det« og »Dagens Nyheter« og det franske »La vie 
Francaise«, som han i nogle år var korrespondent 
for i Danmark. Endvidere har han medvirket ved 
Radio- og TV- udsendelser både herhjemme og i 
udlandet. Han har også været medudgiver ved 
nogle skolebøger og her været eneforfatter til 
»Venstreorienteret, Højreorienteret« i 1980.

1983-89 var han præsident for Alliance Fran
caise i Århus og 1979-85 vicepræsident i l’Asso- 
ciation des Joumalistes Européens samt i en år
række medlem af bestyrelsen for Danske Europa 
Journalister.

De har to børn: Mikael Barfod (XVIII,54) er 
født den 29/12 1952 og tog studentereksamen fra 
Århus Statsgymansium 1972, hvorefter han var 
stud.scient.pol. ved Århus Universitet 1972-79. 
Han blev i 1978 Master of arts in Government fra 
University of Essex i England. Han var derefter 
sekretær og fuldmægtig 1979-81 i Landbrugsmini
steriets departement, international afdeling, fra 
1981-85 Programme Officer i FAO repræsentatio
nen i Zambia og 1985-86 i Philippineme. Den 
20/12 1980 blev han gift i Gentofte med Maxia 
Dawn Hutchinson, der er født i Kingston på 
Jamaica den 18/12 1954 som datter af mekaniker 
Flavel Augustus Hutchinson og Vema Jona. Hun 
har taget sin studentereksamen 1975 og var Bat
chelor of Arts 1975-78 ved University of Essex i 
England, hvorefter hun blev Research Assistant 
1978-79 i Safety and Health Executive i London, 
og 1980-81 Research Assistant to Trade Counsel
lor ved den britiske Ambassade i København. 
Hun var 1981-83 Programme Evaluator, YWCA 
(KFUK) i Lusaka i Zambia.

1986-90 var han Economic Advisor ved Dele
gation of the Commission of the European Com
munity i Liberia, og fra 1990 har han den samme 
stilling i Zimbabwe. De har to børn. Christopher 
Nathan Barfod (XIX, 19), der er født den 21/2 
1983 i Harare i Zimbabwe og Nicholas Clemens 
Barfod (XIX, 100) der er født den 25/7 1985 i 
Manila på Philippineme.

Anders Barfod (XVIII,55) er født den 2/9 1957 
i Århus og blev student 1976 fra Århus Stats
gymnasium. Som stud, scient opholdt er han sig i 

vinteren 1978-79 i to måneder på Sri Lanka for at 
studere biologi, hvorefter han var i Ecuador i 
1982 i et halvt år, i 1983 i 3 måneder og i 1985 i 4 
måneder. 1984 blev han cand.scient. og i 1985 
blev han fondslønnet videnskabelig medarbejder 
ved Århus Universitet.

Den 15/11 1985 blev han gift i Århus med 
Denise Mary Sånchez, der er født i Washington 
DC den 15/4 1956 som datter af Ben Sånchez og 
Margaret May Gallik. Hun var 1981-82 undervis
ningsassistent i fransk ved University of New 
Mexico, Albuq. i USA, 1982-83 sproglærer i en
gelsk ved Lycée Champollion, Grenoble, i Fran
krig, 1983-84 undervisningsassistent i fransk og 
spansk ved University of New Mexico, Albuq, 
USA og 1984-85 sproglærer i fransk ved Saint 
Pius X High School samme sted, hvorefter hun i 
1986 blev sproglærer i portugisisk ved Randers 
Sprogskole og AFC i Århus.

Anders Sanchéz Barfod var 1986-87 forsknings
stipendiat ved Århus Universitet og tilbragte i 
1987 tre måneder i Andes og Panama, hvorefter 
han i 1988 blev Lic.scient i Botanik ved Århus 
Universitet. 1988-92 har han været ansat som ad
junkt ved Århus Universitet og i disse år rejst i 
Andes i 1989, i USA 1989-90, Ecuador og Thai
land i 1990. Han har siden 1984 skrevet adskillige 
videnskabelige artikler i danske og udenlandske 
tidsskrifter. Hans speciale er tropisk botanik, 
specielt palmer og etnibotanik det vil sige indfød
te folks anvendelse af planter til diverse formål. 
Hans kone, Denise Sånchez Barfod, har 1986-89 
været ansat som sekretær og korrespondent i en
gelsk, fransk og spansk ved MD Foods, hvorefter 
hun var videnskabelig assistent ved Interfax Lab 
Project ved Comell University, Ithaca NY, USA 
1989-90 og i 1990 adjunktvikar i fransk ved Itha
ca College i Ithaca, NY i USA. Samme år blev 
hun ansat som undervisningsassistent i spansk ved 
Romansk Institut på Århus Universitet og fra 
1991 ved Vandkvalitetsinstituttet i Århus. Des
uden har hun arbejdet som tolk ved møder og be
søg af udenlandske kunder og agenter.

De har to børn. Adrian Sånchez Barfod 
(XIX, 101) er født i Århus den 5/6 1988 og Tomas 
Sånchez Barfod (XIX, 102) er ligeledes født i 
Århus den 19/1 1991.

Bent Holger Barfod (XVII,65) er født den 30. 
maj 1920 i Hellebæk og tog 1936 realeksamen fra 
frk. Mørcks Skole i Hillerød, var derefter et år 
landmand, men fra 1938 blev han elev på Kunst
håndværkerskolen indtil 1942. På opfordring fra 
et engelsk firma tog han ophold i England som 
tegner og blev her gift den 28/6 1947 i Birming-
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Bent Barfod og hans kone Birthe (XVII,65).

ham med Birthe Lis Jytte Hestbech, der er født i 
København den 7/3 1927 som datter af lagerfor
valter Christian Hestbech og Paula Valborg f. 
Andersen. 1948 blev han filmarkitekt på Nordisk 
Film og har siden da også været freelance teater
dekoratør til bl.a. »Pippi Langstrømpe« og 
»Robinson Crazy«. Han har tegnet til Kristeligt 
Dagblad, Politiken og Nationaltidende samt været 
scenograf på Frederiksberg Teater, Det ny Apol
lo, ABC-Teatret, Cirkusrevyen og Tivoliteatret 
og desuden har han tegnet til Svikmøllen siden 
1972.

Bent Barfod har endvidere produceret film til 
England, Finland, Tyskland, Sverige, Norge, Ita
lien, USA, Frankrig og det fjerne Østen m.fl. Det 
har drejet sig om kortfilm, eksperimentalfilm, in
dustrifilm, tegnefilmsindslag og fortekster til dan
ske og udenlandske spillefilm samt special effects 
til den amerikanske spillefilm »Rejsen til den 7. 
planet« - foruden film til TV-teatret i Danmark 
og Norge.

Bent Barfods film bærer alle hans personlige 
præg også selvom han arbejdede på industrielle 
bestillingsopgaver. Alle bar de præg af hans fanta
si, der poetisk og ofte barok folder sig ud samtidig 
med en sikker afrunding i form og teknik. Rekla
mefilm og trickfilm har han lavet adskillige af, og 
blandt disse er vel mest kendt »Noget om Nor

den«, »Forårsfrederik« eller »Forstyr ikke mine 
cirkler«. Han har modtaget adskillige priser.

Bent Barfod har endvidere været præsident for 
den internationale musik- og balletfilmfestival i 
Besancon i Frankrig, jury medlem ved den inter
nationale filmfestival i Odense 1983 samt medstif
ter af Sammenslutningen af danske Filminstruk
tører. Han har været en meget flittig og anerkendt 
kunstner, der har modtaget præmier på forskellige 
internationale filmfestivals i Moskva, Ouistre- 
ham-Riva Bella, Prag, Buffalo, USA og højeste 
udmærkelse i Beograd 1979, l.prix Cat. E. Grand 
Prix, IQ-one world award i 1980 samt Achieve- 
ment of Animation, SKOAL international Film
festival i Origon, USA i 1982 og guldmedalje 
Mercurio San Sovino, Venedig i 1982. Desuden 
har Bent Barfod fire gange modtaget Label-kvali- 
tetsprædikat af den franske stat, seks gange kvali
tetspræmier af den danske stat, to gange Label
kvalitetspræmie af den italienske stat, to gange 
priser for medvirken i norske TV-produktioner i 
Montreaux, kvalitetspræmie fra den svenske stat 
og tre gange officiel dansk deltager på Cannes 
Filmfestival med balletfilmene »Ballet-Ballade«, 
»Orfeus og Julie« samt »Mixed Double«.

De har 2 børn: Bram Rud Schack Barfod 
(XVIII,56), der er født den 17/3 1960 og efter sko
legang på Bemadotteskolen har fået mikrofoto-

92



Tegning fra tegnefilmen »Solen går ned«.

grafuddannelse, hvorefter han er blevet fotograf og 
lydmand på danske og svenske TV- og kortfilm. 
Hans samleverske er Maria Færgemand de Silva. 
Bielle Bolette Schack Barfod (XVIII, 132) er 
født den 10/9 1960 og den 10/9 1983 blev hun gift 
i Skovshoved med Steen Danielsen, der er født 
den 5/7 1961 som søn af ejendomsmægler Bent 
Danielsen og Ulla f. Baldrup. De blev skilt i okto
ber 1990. De har en søn Christian Barfod Daniel
sen, der blev født den 10/10 1988 i Gentofte.

Vi må nu fortsætte med Gustav Barfods børn og 
Præsten Peter Marius Skak Barfods søskende.

Edle Katrine Skak Barfod blev født
den 27/2 1880 i Karlebo. Hun hjalp til i hjemmet 
og styrede efter moderens død dette indtil faderen 
døde i 1919. Derefter indrettede hun pensionat i 
Hellebæk og havde senere fra 1925 til 1943 pen
sionatet og rekreationshjemmet Strandhøj ved 
Humlebæk sammen med sin søster Katinka. Hun 
døde den 6/5 1970.

Søsteren Hilleborg Katinka Skak Barfod 
(XVI,79) også kaldet Tinna var født den 3/10 
1881 og havde en lille skole i Skævinge indtil hen
des fars død i 1919, da hun flyttede sammen med 
sin søster. Hun drev da, som før omtalt, sammen 
med hende pensionatet og rekreationshjemmet 
ved Humlebæk. Hun døde den 9/12 1957.

Broderen Tage Skak Barfod (XVI,81) var født 
den 23/10 1885 i Skævinge og tog i 1904 fjerde 
klasses hovedeksamen fra Frederiksborg Skole, 
hvorefter han blev elev ved ørredopdrættet »De 
danske Ferskvandsfiskerier« i Vejen i 1904-1905. 
Han var fra 1906 til 1911 elev ved Slangerup- 
banen og blev da i 1911 assistent ved Kolding 
Sydbaner til 1913 da han udlærtes ved landbruget. 
Fra 1917 til 1922 var han forstander for Blaa Kors 
redningshjem Kjærshovedgaard i Vrads ved Ikast. 
Den 26. juni 1918 blev han gift i Skævinge med 
Anna Hunsballe Jensen, der var født den 18/8 
1895 i Hvam som datter af baneformand i Struer 
Knud Hunsballe Jensen og Gundarine Daa. Den 
1. april 1923 forpagtede han Teglværksgaarden i 
Aalsgaarde indtil 1937, hvor han erhvervede sig et 
husmandsted under Hellebækgaard og ejede det 
indtil 1947. Han var også næstformand i Helle
bæk menighedsråd.

Fra 1947 drev han sammen med sin svigersøn 
Bjørn Andersen hotelpensionen Høje Hornbæk og 
arbejdede siden på Skibstrup Cementstøberi. Han 
ejede og boede i Yderledshuset i Apperup pr. 
Aalsgårde, der var det hus, der efter forlydende på 
egnen skal have inspireret H.C. Andersen til dig
tet »Hist hvor vejen slår en bugt«. løvrigt tog han 
energisk del i menighedsarbejdet og var kasserer
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Hist hvor vejen slår en bugt ligger »Yderledshuset« (XVI,81).

for Kristelig Lytterforening, repræsentant for 
Københavns Kirkesag og medlem af menigheds
rådet og en lang tid dets formand. Han døde den 
12/9 1972 og hans kone den 28/2 1983. De havde 
tre børn (XVII,69-71)

Aase Augusta Barfod (XVII,69) var født i Vrads 
den 10/4 1919 og tog i 1935 realeksamen fra Hel
singør højere Almenskole, hvorefter hun blev kor
respondent i tysk på Translatørskolen. I 1942 
blev hun ansat i Direktoratet for Vareforsyning og 
beskæftiget med hulkortbogholderi (Hollerithsy- 
stemet) som assistent, hvorefter hun fra 1958 kom 
til Finansministeriet og arbejdede i sømandsbe
skatningen. Hun var et særdeles aktivt medlem af 
Slægtforeningens bestyrelse siden 1958 og var 
meget interesseret i forskningen af slægtens histo
rie, ligesom hun havde et stort personkendskab til 
de forskellige slægtsmedlemmer. Hun døde den 
7/9 1988.

Hilleborg Barfod (XVII,70) var født på Kjærs- 
hovedgaard den 26/11 1920 og tog i 1937 realek
samen fra Helsingør højere Almenskole, hvorefter 
hun blev kontorasssistent hos Beauvais i Køben
havn, og var samtidig korrespondent i engelsk. 
Hun blev den 21/4 1943 gift i København med 
Erik Bjørn Andersen, der var født den 31/3 1913 

på Frederiksberg som søn af typograf Georg Einar 
Andersen og Nancy Nielsine Elisabeth. Han var 
uddannet som sølvsmed og mekaniker og de ud
vandrede i 1951 til Canada, hvor de begge blev 
ansat ved en flyvemaskinefabrik i Toronto, hun 
som sekretær og han som mekaniker. De har to 
sønner.

Tage Egede Barfod (XVII,71) var født den 27/5 
1928 og blev uddannet som maskinarbejder på 
Helsingør Skibsværft. Han fik af værftet særlig på
skønnelse for »Særdeles veludført svendestykke«. 
Han var en smuk, venlig og meget afholdt ung 
mand, der ulykkeligvis under lystsejlads ved 
Kronborg druknede den 10/8 1951.

Poul Egede Skak Barfod (XVI,82) var født den 
29/5 1887 i Skævinge. Han lærte landbrug og for
pagtede den 1.april 1923 sammen med broderen 
Tage Teglværksgården i Aalsgårde indtil 1937, da 
han overtog Havreholm ved Hornbæk. Den 5. 
januar 1932 blev han gift i Lutherkirken i Køben
havn med Agnes Hildur Birch, der var født den 
11/2 1896 som datter af hofjuveler Jens Vilhelm 
Birch og Johanne Margrethe Jenny f. Rasmussen. 
Hun døde den 22/5 1966 og han den 22/1 1970. 
De havde ingen børn.

De tre yngste børn og deres efterkommere
Gustav Skak Barfod (XVI,83) var født den 25/4 

1889 i Skævinge og tog i 1905 præliminæreksa
men. Efter 5 års læretid tog han derpå i 1913 af
gangseksamen fra Københavns Maskinteknikum 
og blev side leder af tegnestuen ved Kalundborg 
skibsværft. Den 7. maj 1918 blev han gift i Fakse

med Cæcilie Margrethe Pedersen som var født den 
12/11 1894 som datter af tømrermester Kristen 
Pedersen og Inge Marie f. Jensen. I marts 1920 
blev han ansat ved Køge Værft A/S, men fra ja
nuar 1924 blev han selvstændig smedemester i 
Fjællebro ved Kværkeby. I 1929 bosatte de sig i
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Landinspektør Hans Peter Barfod og hans kone Kirsten (XVII,72).

Hørsholm, hvor han drev virksomhed som pro
jekterende ingeniør i centralvarme. Fra 1933 var 
han desuden lærer ved Teknisk Skole i Hørsholm 
og fra 1937 tillige ansat i Søminevæsenet hovedsa
gelig beskæftiget med bevæbning af torpedo- og 
undervandsbåde. løvrigt var han 1919-21 medlem 
af hovedbestyrelsen for Teknisk Landsforbund. 
Han døde den 24/2 1968.

De havde fire børn (XVII,72-75).
Hans Peter Gustav Barfod (XVII,72) er født 

den 25/1 1919 i Kalundborg og var fra 1936 til 
1941 landinspektørstuderende ved Den kgl. Vete
rinær- og Landbohøjskole og fik samtidig praktisk 
uddannelse hos landinspektør Hjalmar Kofoed i 
Rønne fra 1939 til 1940. I 1941 tog han landin- 
spektøreksamen og blev ansat som assistent ved 
Danmarks geologiske undersøgelser med opmålin
ger ved brunkulslejerne i Søby, indtil han i 1943 
kom ind som værnepligtig ved cyklisteskadronen i 
Næstved, hvor han kom til at opleve tyskernes 
overgreb på den danske hær den 29. august 1943. 
Efter interneringen i oktober 1943 blev han assi
stent hos landinspektør S. P.Jensen i Slagelse og i 
1945 hos landinspektør Nic. Neldemand i Aal
borg, hvorefter han den 27.april 1946 selv fik kgl. 
bestalling som landinspektør. Den 29/8 1948 blev 
han i Frederiksborg Slotskirke i Hillerød gift med 
Kirsten Bo Jensen, som er født den 5/11 1922 i 

Sønderborg som datter af rektor Hans Mathias 
Jensen og Eva f. Bo. Hun er eksamineret barne
plejerske og havde 1 1/2 års sygeplejeuddannelse 
samt 1 års tandklinikarbejde. De flyttede til Dron
ninglund, hvor Gustav Barfod, som han kaldte 
sig, derefter praktiserede fra 1951, og hvor han 
også blev medlem af bygningskommissionen for 
Dronninglund kommune samtidig med at han og
så fra 1951 blev lærer ved Arbejdsteknisk Skoles 
kursus samme sted. I 1959 flyttede han til Vejen i 
Ribe amt som landinpektør. 1960 til 1985 var 
han ansat under teknisk forvaltning i Holbæk 
Amtskommune, der fra 1970 hedder Vestsjæl
lands Amtskommune, hvor han i al denne tid ar
bejdede ved fredningsplanudvalget, indtil han fra
trådte på grund af sygdom i 1985. Efter pensione
ring bor de i Rørvig. De har tre børn (XVIII,61- 
63)

Eva Barfod (XVIII,61) er født den 13/6 1949 i 
Nørresundby. Hun blev bankuddannet 1969 og 
efter HF og påbegyndte universitetsstudier fra 
1973 til 1977. Siden 1977 har hun arbejdet som 
sekretær i Danske Studerendes Fællesråd. Nils Bo 
Barfod (XVIII,62) blev født 1/6 1950 i Nørre
sundby og blev student 1970 fra Stenhus ved Hol
bæk. Efter aftjent værnepligt 1970-71 studerede 
han 1971-74 biologi ved Københavns Universitet, 
og blev fra 1974 ansat ved Bladkompagniet, hvor 
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han siden blev afdelingsleleder. Inge Barfod 
(XVIII,63) er født den 27/11 1952 i Dronning
lund. Hun blev student 1971 fra Stenhus ved Hol
bæk og blev derefter læreruddannet på Holbæk 
Seminarium. Hun er siden blevet overlærer ved 
Hvalsø kommunes skole i Kirke Såby.

Desuden fik Gustav Barfod en datter (XVII,73), 
der fødtes den 26/3 1920 i Kalundborg, men døde 
dagen efter. Deres næste barn var Torben Birger 
Barfod (XVII,74), der fødtes den 25/7 1923 i Kø
ge. Han blev uddannet som gartner og havde i 
1948 et års studierejse i Californien, hvorefter han 
købte gården Brandebjerg og drev den som plante
skole indtil han 1958 emigrerede til Washington i 
USA. Forinden var han den 23/6 1951 blevet gift 
i Høsterkøb kirke med Anna Helene Bruun, der 
var født den 12/12 1930 som datter af gårdbe
styrer Rasmus Thorsøe Bruun og Anna Sophie f. 
Larsen. I USA driver de planteskole og har en an
lægsgartnervirksomhed i nærheden af Seattle. De 
har tre børn (XVIII, 64-65 og 133)

Birte Elisabeth Barfod (XVIII,64) er født den 
13/1 1 1953 på Brandenbjerg. Hun er lægeuddan
net i Seattle med speciale i tropesygdomme og har 
bl.a. virket i Tokio i Japan og i Nepal. Eric 
Michael Barfod (XVIII,65) fødtes den 9/1 1 1959 i 
Bothell i Washington. Dan Nikolas Barfod 
(XVIII, 133), der fødtes i Bothill i Washington den 
4/2 1966, blev gift den 7/9 1991 i Bothell med 
Lynn Ann Buskirk. Gustav Barfods yngste barn 
var Kristen Halvdan Barfod (XVII,75), der er født 
den 25/6 1926 i Sletten ved Humlebæk. Han tog 
realeksamen i 1941 og deltog derefter aktivt i 
modstandsbevægelsen under den tyske besættelse 
således at han en tid måtte »gå under jorden«. 
Han har sidst været parcellist i Auderød ved Kok
kedal. Den 5/6 1954 blev han i Nivå kirke gift 
med Tove Nielsen, der var født den 10/5 1930 i 
Usserød som datter af gårdejer Sofus Ejner Niel
sen og Ingeborg Andrea f. Hansen.

De har to børn: Bente Barfod (XVIII,66), der er 
født den 31/3 1955, er uddannet som lærer på 
Jonstrup Seminarium i 1979 og har siden været 
ansat ved Karlebo Kommunes skolevæsen. Hun 
blev gift den 22/10 1983 i Nivå med Arne Henrik 
Ewald, der er født den 19/3 1953 på Frederiks
berg, men hun har beholdt sit pigenavn Barfod. 
Han er uddannet som shippingmand og senere 
som fotograf og er søn af prokurist Jørgen Ewald 
og hans kone Kirsten. Ulla Barfod (XVIII, 134) er 
født den 21/2 1961 i Hørsholm og tog 1978 real
eksamen fra Nivå Centralskole samt HF eksamen 
1980 fra Rungsted Statsskole. 1980-81 var hun på 
Kalø Sprogskole og blev 1985 bibliotekar fra 

Danmarks Biblioteksskole i København, hvorefter 
hun 1985-86 havde vikariater på Hørsholm Bibli
otek og Copy-Dari. 1986-89 var hun ledende 
bibliotekar ved Rønde Bibliotek på Djursland, og 
fra 1990 fik hun ansættelse ved Copy-Dan, der 
forvalter ophavsrettigheder. Hendes samlever er 
Henrik Bernt Suhr, der er født på Frederiksberg 
den 18/1 1 1954 som søn af folkeskolelærer Jørgen 
Bernt Suhr og Inger f. Stefansen. De har en søn.

Andreas Benedikte Skak Barfod (XVI,84) er 
født den 28/8 1890 i Skævinge og blev i 1908 stu
dent fra Frederiksborg Statsskole og cand.jur. den 
23/6 1914. Han var indkaldt til sikringsstyrken 
under den første verdenskrig fra den 29/1 1915 til 
den 5/9 1916, hvorefter han fra den 1/9 ansattes 
som sagførerfuldmægtig i Hillerød. Den 1/11 
1916 blev han assistent i Københavns Magistrats 
1. afdeling og fra den 1/4 1919 fuldmægtig her. 
Den 25/4 1919 blev han i Frederiksberg Kirke gift 
med Margrethe Pouline Græbe, der var født den 
28/3 i København som datter af bogtrykker Jacob 
Peter Græbe og Anne Emilie f. Petersen. Derefter 
tog han springet til en ansættelse pr. 1/11 1920 
som politifuldmægtig i Hjørring og den blev 1/7 
1937 politimester i Hobro. I marts 1948 udnævn
tes han til Ridder af Dannebrog og pensioneredes 
den 1/9 1958. Hans kone døde den 7/5 1963 og 
han den 4/1 1972. De havde ingen børn.

Det sidste barn er Hilleborg Marie Skak Barfod 
(XVI,85), kaldet Trille, der er født i Skævinge den 
8/6 1892 blev student fra Frederiksborg Statsskole 
i 1910 og efter at have taget filosofikum i 1911, 
tog hun lærerindeeksamen fra N.Zahles Semina
rium i 1915. Hun fik ansættelse fra april 1916 til 
februar 1919 ved Københavns kommunale skole
væsen, og den 4/6 1919 blev hun i Skævinge gift 
med inspektør, løjtnant ved husarerne Niels Jør
gen Bech, der er født den 23/5 1893 i Kasted sogn 
som søn af godsejer til Koldkjærgaard ved Århus 
Axel Bech og Ingeborg f. Brandt. løvrigt er Kold
kjærgaard fra 1986 landboskole og kursuscenter 
for De danske Landboforeninger og Danske Hus
mandsforeninger. Niels Bech var fra 1917 til 1920 
inspektør ved gården Dufvestubbe i Ødåkra Nord 
for Helsingborg og blev 1920 ejer af gården Rød- 
dingeberg 20 km Nord for Ystad. Familien emi
grerede i 1923 til Sverige og fik da svensk indføds
ret. Niels Bech havde i Danmark været en dygtig 
amatørjockey og på Røddingeberg startede han ef
ter nogle års forløb opfostring af galopheste. Lige
ledes startede han grubedrift, da der på området 
fandtes ildfast ler, kul og kvartssand. Desuden be
gyndte han i 1932 at plante frugttræer, og med ef
terhånden 85 ha frugtplantage var det den største i
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Norden i 1947. Siden 1940 var han leder af Hem- 
vämsområdet indtil 1973. Han har faet Kgl. För
tjänstmedalj i guld og døde den 17/11 1980. Hans 
kone, Trille Bech, blev 1941 chef for det svenske 
Lottekår og faet Kgl. Förtjänstmedalj i sølv. Hun 

døde den 7/3 1986 på plejehjemmet i Sjobo. Niels 
Bechs ældre søster Anna var iøvrigt gift med Erik 
Barfoed (XV, 117), hvilket resulterede i mange 
familietræf mellem de to grene af familierne Bar
fod og Barfoed.

Generation XIII XIV XV XVI

Hans 23 1 kap. 10
datter 16 Magnus 24 1 kap. 10
datter 17 Inger 40
Hans 18 Hans 41 -11 Ellen 76
Else 19 Karl 42 Rud 77
Hans 20 - Peter 29 Petra 43 Edle 78

Gustav 44 - Hilleborg 79
Vitta 45 Peter 80
Katinka 46 Tage 81
Nina 47 Poul 82

Immanuel 31 1 kap. 13 Gustav 83
Andreas 84
Hilleborg 85

Generation XVI XVII XVIII XIX

Inge 63 Mikael 54 1 Christopher 19
Rud 77 - Gustav 64 - 1 Nicolas 100

Anders 55 d Adrian 101
1 Tomas 102

Bent 65 1 Bram 56 Thue 11
1 Bielle 132 Katinka 12

Mogens 66 - Else 57 Frederik 13
Peter 80 - Edle 67 Jens 58 - Mathias 14

Hans 68 Kirsten 59 Zineth 15
Peter 60 - Jasin 16

Tage 81 Aase 69 Ane 17
Hilleborg 70 Mogens 18
Tage 71 Eva 61
Hans 72 - Nils 62
datter 73 Inge 63

Birte 64
Gustav 83 - Torben 74 - Eric 65

Dan 133
Kristen 75 1 Bente 66

1 Ulla 134
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Stolen Nr.

STOLEBREV

offentlige Gudstjeneste, mod en aarlig Afgift af

Herved udleies til

Pladser i Stolen Nr.

i Holmens Kirke

Hans Peter Barfoeds (XV, 11) stolebrev til Holmens Kirke.

til Benyttelse ved den almindelige

pr. Plads, som udgjer 
*

10. KAPITEL

To præsteløse linier

Hans Peter Barfoeds (XIII,20, kap 9.) to ældste 
drenge blev ikke præster. Det var Christen Han
sen Barfoed (XIV,22) og Hans Christian Barfoed 
(XIV,23)

Christen Hansen Barfoed (XIV,22) var født den 
23/4 1798 i Branderup. Han blev i 1820 exam. jur 
og var derefter ansat som byfogedfuldmægtig i St. 
Heddinge fra den 9/11 1821 til den 1/5 1825, idet 
han den 13/6 1825 blev prøveprokurator og den 
27/10 Strandingskommissionær i Stevns herred.

Den 2/3 1827 blev han i Holtug gift med Caro
line Elisabeth Ratjen, som var født den 9/2 1802 i 
Stodager som datter af gartner på Vennerslund og 
senere plantør på de gjorslevske godser Hans Hen
rik Ratjen og Anna f. Gjelstrup. Han nedsatte sig 
derefter i 1827 som stempelpapirforhandler og 
blev fra den 11 /7 samme år prokurator ved under
retten i Sjællands stift. Den 30/5 1829 blev han 
klasselotterikollektør og samme år grundejer i 

Stege. Det forårsagede, at han i 1831 blev konsti
tueret byfoged her. I april 1832 blev han arve
fæster af Rengegaard ved Store Heddinge, hvor 
han bosatte sig og den 22/1 1863 udnævntes han 
til kancelliråd og han døde på Rengegaard den 
15/6 1868, mens hans kone døde den 9/3 1881. 
De havde ti børn (XV,7-16)

Anna Marie Cathrine Charlotte Barfoed (XV,T) 
var den ældste og fødtes den 28/3 1827 i Bøge
skovhuset og døde ugift i København den 29/7 
1904. Laura Henriette Adelaide Christiane Bar

foed (XV,8) blev født den 7/3 1829 i Store Hed
dinge og også hun døde ugift i København den 
12/6 1914. Thora Johanne Christine Barfoed 
(XV,9) blev født i Store Heddinge den 16/4 1831 i 
Store Heddinge og døde på Rengegaard den 8/6 
1873 og Emma Elisabeth Julie Pouline Barfoed 
(XV, 10) blev født den 7/4 1833 i Store Heddinge 
og døde ligeledes ugift i København den 4/1 1916.
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Hans Peter Barfoed og hans kone Marie 
(XV, 11).

Martin Vilhelm Barfoed og hans kone Frederikke 
(XV, 13).

Deres femte barn blev en søn Hans Peter Bar
foed (XV, 11) og var som de forrige et forårsbam, 
der blev født den 12/4 1835 på Rengegaard. I 
1856 blev han student fra Sorø og den 17/1 1863 
cand.jur. og året efter ansat som assistent i Lands
over- samt Hof- og Stadsretten og blev senere 
fuldmægtig i Stiftsskriverkontoret. Den 15/11 
1873 blev han gift i København med Marie Her- 
løw, der var født den 19/10 1843 i København 
som datter af etatsråd, overkrigskommissær, kon
torchef og kommissariatssekretær i Admiralitetet 
Hans Ludvig Herløw og Bertha Marie Wilhelmine 
f. Lund. Han døde imidlertid allerede den 29/9 
1878 i København, mens hans enke levede de sid
ste år i Helsingør, hvor hun døde den 17/6 1920. 
De havde et bam (XVI,4)

Poul Herløw Barfoed (XVI,4) fødtes den 4/9 
1874 i København og blev student fra Metropoli- 
tanskolen 1892. I 1899 blev han forstkandidat og 
bosatte sig i Helsingør. Den 29/6 blev han gift i 
Hellerup med Bengta Rasmussen, der var født den 
7/9 1874 i Nakskov og uddannet som lægeautori
seret massøse. De døde begge i marts 1960. Hun 
døde den 15/3 og han den 25/3. De havde et barn. 
(XVII,3)

Mogens Johannes Herløw Barfoed (XVII,3) 
blev født den 8/11 1914 i Helsingør og uddannet 
som gartner ved private planteskoler og botaniske 
haver her og i udlandet. Han måtte desværre på 
grund af helbredet overgå til kontorfaget og blev 
da bogholder. Han viedes den 22/3 1950 til Agne
te Scheving Christensen, der er født den 8/5 1915 
i København. Hun blev student og siden korre
spondent i tysk og engelsk. De har et barn Karin 
Herløw Scheving Barfoed (XVIII, 1), der er født 
den 13/6 1957 og uddannet som korrespondent.

Henrik. Ludvig Barfoed (XV, 12) var født på 
Rengegaard den 2/8 1837 men kom ulykkelig af 
dage ved under et krampeanfald at drukne i et 

hjulspor på landevejen ved Rengegaard den 11 /6 
1847. Hans bror Martin Vilhelm Barfoed (XV,13) 
fødtes den 20/9 1840 på Rengegaard og blev den 
30/10 1861 sekondløjtnant i infanteriets krigs
reserve og kom derfor til at deltage i krigen 1864. 
Som minde er bevaret i familien et stykke af en 
tysk granat, der sårede ham og dræbte hans side
mand, ligesom man har bevaret hans »lommelær
ke«. Han fik siden tildelt en erindringsmedalje i 
1876. Derefter viedes han den 7/1 1865 i Køben
havn til Frederikke Margrethe Christine Nicoline 
Sandberg, der var født den 23/8 1844 i Store Hed
dinge som datter af møller Peter Olsen Sandberg 
og Christine f. Larsen. Han blev da medhjælper 
hos svigerfaderen i Store Heddinge fra 1865 til 
1869, hvorefter han blev dampmøller i Køge. Den 
1/1 1870 udnævntes han til løjtnant i forstærknin
gen. I 1888 blev han godsinspektør i Københavns 
Frihavn og døde den 3/3 1919 efter at hans kone 
var død den 27/2 1912. De havde seks børn. 
(XVI,5-10)

Alfred Barfoed (XVI,5) var født den 30/9 1865 i 
Store Heddinge og blev omkring 1885 vejer og 
måler i Frihavnen i København, hvor han var 
indtil 1900. Derefter blev han inspektør ved 
»Dansk Normal Tid« også i København. Den 
23/3 1898 var han blevet gift med Juliane Eleono- 
ra Liitzhøft, der var født den 20/11 1866 som dat
ter af prokurator og godsforvalter Lauritz Nico
laus Liitzhøft og Christiane f. Eriksen i Kalund
borg. Hun døde den 1/1 1934 og han den 11/6 
1937. Han havde fire børn (XVII,4-6 og 255)

Gerda Barfoed (XVII,255) er født den 23/4 
1892 i Set. Matthæus sogn i København. Efter 
først at have været hos en jødisk familie blev hun i 
1923 ansat som barnepige og hushjælp hos gros
serer Holger Schledermann i Gentofte, hvor hun 
trofast tjente i 33 år. Da familien flyttede, kom 
hun i midten af 50-erne på plejehjemmet »Sol
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vang«, hvor hun efter nogen tids sygdom døde 
ugift den 5/8 1967.

Rigmor Barfoed (XVII,4) var født den 30/10 
1898 i København og blev den 21/2 1922 gift i 
København med grosserer Axel Wildt, der var 
født den 2/2 1898. De blev skilt den 26/10 1931. 
De har en datter.

Gudrun Barfoed (XVII,5) var født den 24/6 
1903 på Frederiksberg og uddannedes som skue
spillerinde. I 1921 debuterede hun i Bonbonnie
ren og kom siden på Phønixteatret. I juni 1923 
var hun på Sønderbros Teater og i årene 1924 til 
1928 bl.a. i Tivoli Sommerteater, Nørrebros Tea
ter, Phønixteatret samt Riddersalen (Lorry). Den 
27/3 1929 blev hun gift på Frederiksberg med den 
unge reklamemand Sven Sylvester-Hvid, der var 
født den 7/7 1894. Gudrun Barfoed var med til at 
sætte smil på de store Scala-dage i 20-erne, hvor 
hun var en af Skaaruppemes unge kunstnerinder, 
som man ventede sig meget af, men efter ægte
skabet forlod hun scenen og gled til gengæld ind i 
det københavnske selskabsliv både i trediverne og 
i tiden efter 2. verdenskrig. I 1970-eme blev hun 
plaget af sygdom og hun døde i Hillerød den 18/2 
1980 og hendes mand kort tid efter.

Holger Barfoed (XVII,6) fødtes den 22/12 1907 
på Frederiksberg og tog præliminæreksamen i 
1924, hvorefter han blev ansat i A/S Albert Jen
sen, hvor han var indtil 1926, da han flyttede til 
A/S Alfred Olsen og tog endelig i 1927 handelsek
samen. Den 30/5 1931 blev han i København gift 
med Adda Koefoed-Hansen, der var født den 20/4 
1909 i København som datter af hotelejer Cartus 
Frederik Koefoed-Hansen og Andrea f. Jensen. 
Han er død den 8/5 1968. De har et barn Bitten 
Lillian Barfoed (XVIII,2), der fødtes den 3/5 1934 
og blev student i 1952 og cand.polyt. 1958, hvor
efter hun giftede sig den 5/6 1959 med cand.polyt 
Hans Kristensen.

Elna Barfoed (XVI,6) født den 26/3 1871 i 
Køge. Hun blev gift den 8/12 1893 i Set. Jacobs 
kirke i København med glarmester og kunsthand
ler Heinrich Julius Evald Hamisch, der var født 
den 9/3 1861 i København som søn af cand.polyt, 
konservator Johan August Vilhelm Hamisch fra 
Dresden og Louise Juliane f. Rosenfalk. Hun døde 
den 2/9 1921 i København.

Peter Barfoed fødtes den 3/1 1872 i
Køge og døde her som barn den 26/12 1872. Hans 
søster Valborg Barfoed (XVI,8) fødtes i Køge den 
19/3 1875 og blev gift første gang den 8/11 1896 i 
København med læge Carl Frederik Petersen, der 
var født den 7/12 1867 i Vejle som søn af farver 
Carl Frederik Rasmus Petersen og Rasmine Oline 

f. Therkelsen. Han var først læge i Mejlby ved 
Århus, derefter 7 år i Vestindien og fra 1909 i Ny 
Sukkertoppen i Grønland, hvor han døde den 
31/12 1912. Hun giftede sig derpå med vognmand 
Niels Christian Jensen, der var født den 11/11 
1866 i Skusted ved Thisted som søn af jordbruger 
Jens Christian Nielsen og Christiane f.Frost. Han 
døde i 1939.

Vilhelm Barfoed (XVI,9) var født den 31/7 
1884 i Køge og blev udlært som maskinsmed på 
»Atlas« i 1905. Derefter tog han i januar 1906 
maskinisteksamen og tillægsprøve i elektroteknik, 
hvorpå han sejlede med »Heckscher & Co«s både 
som assistent og 2. klasses mester indtil 1909 og 
derefter med ØK.s både. Den 28/3 1914 blev han 
gift med Ellen Riege, der var født den 3/8 1891 i 
København. Hun døde den 9/11 1947 og han den 
11/4 1954. De havde to børn. Kaj Aage Barfoed 
(XVII,7), der er født den 28/11 1918 i København 
og uddannet som elinstallatør. Den 21/8 1943 
blev han gift i København med Lilian Nelleberg 
Jensen, der er født den 1/6 1925 i København 
som datter af pakmester Harald Emil Jensen og 
Ninna Jensen. De har to børn. Annie Bitten Bar
foed (XVIII, 135), der er født den 17/4 1944 i 
København og uddannet i manufaktur i Køben
havn og fra 1964 i London, hvorefter hun blev gift 
den 8/1 1966 i den engelske kirke i København 
med Donald Mc. Cloud Forbes og bosat i Penn, 
Bucks i England. Jette Barfoed (XVIII, 136) blev 
født den 26/4 1955 i København og er uddannet 
som autoriseret lægesekretær og ansat ved Køben
havns kommune. Den 21/3 1981 blev hun gift i 
Hvidovre med Kurt Stilling Larsen. De har to 
bøm, der begge har fået navnet Barfoed. Henrik 
Barfoed Larsen (XIX,20), der er født den 28/11 
1980 og Mette Barfoed (XIX,21), der er født den 
24/1 1984.

Vilhelm Barfoeds anden søn Jørgen Barfoed 
(XVII,216) er født den 7/7 1925 i København og 
uddannet som elektriker. Han blev gift den 21/5 
1949 i Gladsakse med Bente Marie Melchert, der 
er født den 10/5 1928 som datter af vognmand 
Svend Åge Melchert og Edith Marie Magdalene 
Elisabeth f. Johansson. Hun døde den 31/1 1992.

De har to bøm Peter Bo Barfoed (XVIII, 137), 
der er født den 17/6 1950 og uddannet til damefri
sørmester. Han var Københavnsmester i 1971 og 
1983 samt Marcelmester, Nordisk Marcelmester 
og dansk mester i 1983. Desuden deltog han i et 
dansk VM-hold i New York 1976 og i Paris 1983 
og sad i repræsentantskabet i Københavns Fri- 
sør-laug fra 1982 og i Marcelklubbens bestyrelse 
fra 1981. Han blev gift den 9/6 1971 i København
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Landinspektør Henning Barfoed (XVI, 11) i Næstved.

med Susanne Birgit Engeil, der er født den 21/9 
1951 som datter af maskinarbejder Søren Robert 
Engeli Sørensen og Yelva Tove Ida f. Andersen. 
Han døde pludseligt den 20/10 1990. De har to 
børn. Carina Engeil Barfoed (XIX, 22) er født 
den 10/11 1971 og blev udlært som damefrisør 
den 31/5 1991. Som elev blev hun Københavns
mester i 1991 samt Danmarksmester i »Klip og 
Føn« med en samlet placering som nr. 2 i Dan
marksmesterskabet. Michael Engell Barfoed 
(XIX,23) er født den 21/12 1974.

Ole Barfoed (XVIII, 138) er født den 17/7 1954 
og er ligeledes uddannet som damefrisørmester og 
gift den 15/10 1958 med Lonni Peterssøn. De har 
en søn Kenni Barfoed (XIX,24), der er født den 
24/9 1985 i København og en datter Line Barfoed 
(XIX, 103), der er født den 18/5 1990.

Caroline Christine Nikoline Barfoed (XVI, 10) 
var født den 10/10 1886 i Køge og har været ansat 
ved Finsens Lysinstitut. Hun blev gift den 20/11 
1914 i København med fuldmægtig i Finans- 
hovedkassen Christopher Wiinfeldt Nyholm, der 
var født den 7/1 1876 i København som søn af 
hofjægermester, ingeniørkaptajn L.C. Nyholm og 
Maren f. Gjedde.

Magnus Kruse Ratjen Barfoed (XV, 14) blev 
født den 12/11 1843 på Rengegaard og overtog 
gården som bestyrer i 1868, hvorefter han 1874 
overtog den som ejer. Samme år den 8/5 1874 
blev han gift i Store Heddinge med Helga Anna 
Georgia Olsen, der var født den 14/3 1854 som 
datter af agent og brænderiejer Hans Olsen og 
Hansine f. Hjort. Han solgte Rengegaard i 1883 
og havde derpå forskellig beskæftigelse i Køben
havn. Fra 1896 til 1898 var han blomsterhandler i 
Frederiksberg Alle og derefter vicevært til sin død 
den 23/3 1916 og hans kone døde den 21/12 
1923. De havde fire bøm (XVI, 11-14)

Henning Barfoed (XVI, 11) var født på Renge
gaard den 4/4 1875 og tog 1892 præliminæreksa
men fra Melchiors Skole i København og i 1896 
landinspektøreksamen. Fra den 1/7 1896 til den 
30/9 1898 var han assistent ved landmålingsfage
ne ved Den kgl. Veterinær og Landbohøjskole, og 
da han den 15/9 1896 havde faet kgL bestalling 
som landinspektør virkede han som sådan hos 
landinspektør, etatsråd P.Bentzon i København 
1898-99 og i 1899 hos landinspektør L.Schmidt i 
Næstved. Fra den 1. maj 1899 havde han selv
stændig praksis i Næstved og giftede sig den 15/9 
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1909 i St. Peders Kirke i Næstved med Else Val
borg Trap Friis, der var født den 24/11 1889 i 
Næstved som datter af bryggeriejer, brændevins
brænder og gærfabrikant Mauritz Trap Frederik 
Friis og Johanne Karoline Emilie f. Buch. Hun dø
de den 22/1 1971. De havde fem børn (XVII,8-12).

Nina Barfoed (XVII,8) er født den 4/11 1910 i 
Næstved og tog realeksamen 1927, hvorefter hun 
fra 1927-29 tog ophold i Couvent St. Joseph i 
Montzen i Belgien. Derefter var hun fra 1929 på 
universitetet i Nancy i Frankrig og studerede 
fransk sprog og litteratur. I 1934 blev hun exam. 
faglærerinde i dansk og fransk og blev fra januar 
1935 til juli 1942 ansat ved Tvermoes Kursus i 
København hovedsagelig som leder af undervis
ningen i 1 O-finger blindskrift. Den 27/1 1940 blev 
hun i København gift med civilingeniør Knud 
Skeel Christensen, der er født den 27/6 1914 i 
København som søn af civilingeniør Knud 
Christensen og Elna Mathilde f. Skeel. Han blev 
1941 cand. polyt. og var fra 1942 ansat på Korsør 
Glasværk. Hun døde den 22/8 1977 og han den 
20/4 1986.

Grete Barfoed (XVII,9) fødtes den 21/4 1912 i 
Herlufsholm og døde her som spæd den 8/5 1912. 
Ulla Barfoed (XVII, 10) blev født den 25/7 1913 i 
Herlufsholm og gift den 2/2 1935 i Næstved med 
ritmester Axel Vilhelm Peter Madelung, der er 
født i Mern den 18/2 1906 som søn af proprietær 
Peter Vilhelm Madelung og Hilda Elvira f. André. 
Bent Ehler Barfoed (XVII,11) fødtes den 22/11 
1914 i Herlufsholm. Han nåede at blive landin
spektør i juli 1937, men døde allerede den 5/11 
1938 i Næstved.

Gerda Emilie Barfoed (XVII, 12) blev født den 
23/10 1919 i Herlufsholm og tog præliminæreksa
men 1937. Derefter tog hun til USA, hvor hun 
var 1937-38, og i 1939 tog hun engelsk korre- 
spondenteksamen. I September 1939 til februar 
1940 var hun ansat ved Københavns Universitets 
økonomiske forvaltning og derefter indtil den 
31/12 1945 ved Danmarks Farmaceutiske Høj
skole. Hun blev gift den 19/6 1943 i Herlufsholm 
med arkitekt Otto Georg Michael Mouritzen, der 
er født i København den 23/3 1913 som søn af 
overbanemester Peter James Emil Mouritzen og 
Anne Margrethe Andersen.

Aage Olsen Barfoed (XVI, 12) var født på Ren- 
gegaard den 17/5 1876 og tog præliminæreksamen 
i 1892 fra Melchiors Skole i København. Derefter 
var han maskinlærling hos Kofoed & Hauberg fra 
1892 til 1897 og tog i 1898 konstruktøreksamen 
ved Teknisk Skole i København. 1898 blev han 
ansat ved Allgemeine Electr. Gesellschaft i Berlin 

og var fra 1898 til 1901 ingeniør ved anlægget af 
de elektriske sporveje på Frederiksberg. Han rejste 
nogle år udenlands, idet han fra 1901 til 1904 var 
ansat ved Elektricitets-selskabet Schenectady i 
staten New York. Derefter rejste han hjem og blev 
gift den 15/12 1904 på Frederiksberg med Olga 
Bang, der var født den 3/9 1875 i Nürnberg og var 
adoptivdatter af justitsråd, arkivar og registrator i 
Kabinetssekretariatet Frederik Ludvig Bang og 
Sophie Marguerite f. Fencker. Han døde imidler
tid allerede den 25/12 1905, mens hun levede til 
den 16/6 1954.

De havde et barn Esther Margrethe Barfoed 
(XVII, 13), der var født i Fredensborg den 12/9 
1905. Fra 1925 til 1927 opholdt hun sig i Norge, 
England og Frankrig, hvorefter hun i 1929 blev 
ansat under Landbrugsministeriet, men i 1948 
måtte hun lade sig pensionere på grund af sygdom 
og var da siden 1952 autoriseret klasselotterikol- 
lektrice. Hun døde den 3/7 1992. Hun havde et 
barn Stig Krabbe Barfoed (XVIII,3), der var født 
den 29/5 1934. Han fik sit mellemnavn Krabbe ef
ter sin far overlæge dr. med. Knud Haraidssøn 
Krabbe, og han blev student fra Østersøgades 
Gymnasium i 1952, hvorefter han tog forprøven i 
dansk ved Københavns Universitet i 1954. Des
uden var han fra 1953 speaker ved Danmarks Ra
dio og har siden tilrettelagt udsendelser for drama
tisk afdeling, foredragsafdelingen, reportageafde
lingen og TV. I 1960 blev han mag. art. i alminde
lig og sammenlignende litteraturhistorie. Han hav
de da forinden giftet sig den 28/2 1957 med Ida 
Marie Folmer Jørgensen, der er født den 25/7 1933 
som datter af civilingeniør Folmer Jørgensen og 
Grace f. Hansen. Hun blev 1953 student fra Ingrid 
Jespersens Skole og 1955 tekstforfatter ved Guten- 
berghus Reklamebureau. Fra 1958 blev hun ansat 
ved Bergenholz og Amesens Reklamebureau. 
Ægteskabet blev opløst i 1971, og hun blev siden 
ansat som bibliotekar ved Hørsholm Bibliotek.

1960 til 61 aftjente Stig Krabbe Barfoed sin 
værnepligt ved civilforsvaret, hvorefter han fra 
1961 blev kronik- og kulturredaktør samt anmel
der ved Aalborg Stiftstidende indtil 1969.1967-68 
opholdt han sig i Paris som free-lance journalist 
og i 1969 blev han programsekretær ved Dan
marks Radio. Han havde forinden været medstif
ter af »Jomfru Ane Teatret«. De to første år var 
han ved teater- og litteraturafdelingen og fra 1971 
til 1974 ved TV-teatret, hvorefter han siden 1974 
har været ved provinsafdelingen i Århus. Han har 
redigeret Sophus Clausen: »Jord og Sjæl, erin
dringer, noveller og litterær journalistik« 1961, 
Mads Fuglsang »Bondedreng på Valsen« 1975.
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Den 17/11 1972 blev han gift i København 
med Kirsten Henny Hårdt, der er født den 16/1 
1939 i Gilleleje som datter af dyrlæge Olaf Hårdt 
og Theresia f. Nathan. Hun er student 1951 fra 
Lyngby Statsskole og blev cand.med. 1960 og 
videreuddannedes dels i Danmark og dels i Sveri
ge som specialist i bøme- og ungdomspsykiatri 
(Sverige) og bømepsykiatri (Danmark). 
1974-1984 har hun været skoleoverlæge ved 
Århus kommune. Stig Krabbe Barfoed har senest 
ledet den populære serie i TV »Klar-parat-svar« 
samt serien om moderne kunst »Galleri 11«.

Han har tre børn af første ægteskab og tre børn 
af andet ægteskab. Christian Krabbe Barfoed 
(XIX,25) er født den 3/10 1961 i København og 
blev student fra Holte Gymnasium i 1980. Han 
blev uddannet som journalist og fik i 1985 afgang 
fra Danmarks Journalisthøjskole, hvorefter han 
blev ansat 1985-86 ved Næstved Tidende og 
1986-87 ved Dagbladet, Roskilde Tidende. Fra 
1987 har han været ansat ved B.T. Morten 
Krabbe Barfoed (XIX,26) er født den 17/5 1963 
og blev 1980 student fra Holte Gymnasium 
(Matematisk-fysisk linie). 1982 til 1984 rejste han 
i Australien og Brasilien og blev den 20/12 1986 
gift med Chiara Petrini, der er født den 30/4 1960 
i Italien som datter af Masco Petrini og Bruna 
Innocenti. Fra 1987 til 1991 har han studeret ved 
Dansk Ingeniør Akademi, Danmarks Tekniske 
Højskole, og er efter eksamen ansat i Søren T. 
Lyngsø Automation. Kasper Krabbe Barfoed 
(XIX,27) er født den 15/10 1964 i Ålborg og blev 
student 1983 fra Holte Gymnasium og tog 1984 
Højere Handelseksamen fra Niels Brock som 
akademiøkonom, derefter aftjente han sin værne
pligt i Det danske livregiment 1986-87 og blev gift 
den 29/8 1987 i Høsterkøb Kirke med Sidsel 
Benedicte Heimbiirger, der er født den 5/8 1965 i 
Hellerup som datter af radiograf Eva Herbst Ben- 
dixen og civilingeniør, arkitekt Peder Philip 
Heimbiirger. Hun tog 10. klasse 1980 og EFG 
grafisk linie 1981, hvorefter hun blev kontorud
dannet i reklamebranchen 1982-84 og i 1989 blev 
hun marketing assistent ved Egmont Film i 
København. Kasper Krabbe Barfoed blev i 1988 
ansat i Philips Radiocommunications i Køben
havn og blev 1989 produktchef.

Sidsel Barfoed (XIX,28) er født den 15/2 1973 i 
København og tog studentereksamen 1991. 
Michael Barfoed (XIX,29) er født den 29/6 1958 i 
København og er biolog. Han er viet den 22/8 og 
den 26/11 1989 i Leningrad til Elina Starakonev, 
der er født den 1/6 1966 i Everodonetsk som dat
ter af kemiingeniør Genadi Sergejevits Starakonev

Stig Krabbe Barfoed (XVIII,3) med sin kone og tre 
børn.

og personaleinspektør Valentina Federovna. De 
har et barn Sofia Barfoed (XX,7), der er født den 
15/5 1990 i Odense. Carolina Barfoed (XIX,30) 
er født den 30/4 1966 i Athen og er HF-studeren- 
de. På en rejse i Mexico mødte hun Marco Rami- 
rez Vallejo, som er født den 16/8 1960, og de blev 
gift i København den 10/7 1989. De arbejder beg
ge som kunsthåndværkere. De to sidstnævnte er 
Kirsten H. Barfoeds børn af første ægteskab, der 
ved bevilling har faet tilladelse til at bære navnet 
Barfoed i 1973 og adoptionsbevilling 1982.

Elisabeth Barfoed (XVI, 13) blev født den 22/2 
1879 på Rengegaard, men hun døde allerede som 
barn den 11/11 1890. Frode Barfoed (XVI, 14) 
fødtes den 6/2 1881 ligeledes på Rengegaard og 
han tog 1897 præliminæreksamen og gik derefter i 
snedkerlære, hvorefter han nedsatte sig som sned
kermester på Amager. Han blev gift den 30/4 
1921 i København med Anna Ingrid Jørgensen, 
der var født den 2/4 1889 som datter af tømrer
mester Rasmus Jørgensen og Maren f. Rasmussen. 
Hun døde den 19/1 1944 og han den 29/11 1953.

Vi kan nu følge de sidste to af Christen Hansen 
Barfoeds børn. Det er Fanny Caroline Barfoed 
(XV, 15), der fødtes den 20/4 1846 på Rengegaard 
og døde her ugift den 28/2 1876. Den anden er 
sønnen Ehler Nicolaj Barfoed (XV, 16), der fødtes
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Fra venstre Knud Ratjen Barfoed (XVI, 18) Fanny C. Barfoed (XV, 15), Ehler N. Barfoed (XV, 16) og hans kone 
Agnes samt Ellen M. Ratjen Barfoed og hendes mand pastor Johs. Sick (XVI, 16).

den 20/8 1848 på Rengegaard og i 1867 blev stu
dent fra Borgerdydskolen i København. Den 30/7 
1869 udnævntes han til sekondløjtnant, den 1/5 
1872 til premierløjtnant ved fodfolket og den 1/11 
1880 blev han tilkommanderet som adjudant hos 
generalinspektøren for fodfolket. Den 7/6 1876 
blev han i Tårbæk gift med Agnes Henriette Rat
jen, der var født den 20/10 1855 i Klampenborg 
som datter af skovrider Ehler Nicolaj Julius Rat
jen og Eline Marie f. Johansen. Den 17/4 1882 
udnævntes han til kaptajn og kompagnichef for 23 
batl. 2. komp., den 19/10 1886 blev han depot
kommandør for 4. batl. og den 14/10 1895 oberst
løjtnant og chef for 4. batl. Den 27/6 1898 trådte 
han imidlertid uden for nummer i hæren og ud
nævntes samme dag til chef for 2. udskrivnings
kreds. Han tog sin afsked fra hæren den 25/8 1908 
og som udskrivningschef den 25/10 1910. Han var 
fra 1891 til 1898 medlem af Det krigsvidenskabe
lige Selskab.s bestyrelse og tildeltes 13/2 ridder af 
Dannebrog og den 28/4 1898 Dannebrogsmand. 
Han døde i december 1934.

De havde fire børn: Anna Elisabeth Ratjen 
Barfoed (XVI, 15) var født den 7/3 1877 i Klam
penborg og døde ugift i 1936. Ellen Margrethe 
Ratjen Barfoed (XVI, 16) fødtes den 3/5 1880 i 
Klampenborg og tog præliminæreksamen i 1897. 
Den 2/11 1906 blev hun gift i København med 
sognepræst til Vesterskov på Lolland Johannes 

Henrik Sick, der var født den 21/4 1865 i Køben
havn som søn af artillerikaptajn F.B.Sick og 
Amalie f. Lesser. Han døde den 20/11 1937. 
Kristen Ratjen Barfoed (XVI, 17) var født den 
28/7 1882 i Klampenborg og tog præliminæreksa
men 1899, hvorpå han gik til søs og forliste i fe
bruar 1900 med skonnerten HAVNYMFEN ved 
Skotland.

Sønnen Knud Ratjen Barfoed (XVI, 18) fødtes 
den 14/10 1891 i København og blev student 
1911 fra Birkerød Kostskole. 1913-14 var han of
ficersaspirant ved gardehusarregimentet men kom 
til skade under tjenesten og måtte forlade den. 
Herefter uddannede han sig som gartner og 
blev pladsforvalter og gartner ved Botanisk Have i 
København. Han var blevet gift den 21/7 1922 i 
Kragelund kirke med Frideborg Maria Riise, der 
er født den 25/3 1900 i Stockholm som datter af 
direktør Charles August Bernhardt Petersson og 
Louise Johanne Dorothea f. Riise, og efter en 
skilsmisse tog både mor og datter navnet Riise. 
Knud Ratjen Barfoed døde den 15/7 1969. Han 
havde to børn. (XVII, 14-15).

Inger Ratjen Barfoed (XVII, 14) fødtes den 15/6 
1923 i København og hun tog i 1940 realeksa
men, hvorefter hun havde forskellige stillinger 
som korrespondent indtil hun i juli 1948 blev fly
værtinde i SAS. Den 26/8 1960 blev hun gift med 
sin fætter Bertil Gunnar Flemming Riise, der er 
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født i Stockholm den 27/3 1932. De har ingen 
børn.

Tove Ratjen Barfoed (XVII, 15) fødtes den 22/6 
1925 i København og uddannedes som sygeplejer
ske. Hun deltog sammen med Bengt Rønhof i fri
hedskampen, hvor de sammen betjente en illegal 
radio. Denne er iøvrigt bevaret på Frihedsmuseet 
i København. De var tilknyttet en illegal gruppe 
i Dianalund og Bengt Rønhof dimitteredes fra 
Sorø Akademi i 1941 med realeksamen. Han hav
de ønsket at gå ind i hæren, men på grund af be
sættelsen besluttede han at uddanne sig til elektro
ingeniør. Hans familie var stærkt engageret i det 
illegale arbejde, hvor bl.a. hans far var arresteret i 
3 måneder. Hans illegale arbejde bestod bl.a. i ved 
en illegal sender at radiodirigere modstandsfolk 
under aktion og at aflytte de tyske radioer. Bengt 
Rønhof arresteredes, men holdtes blot et døgn, da 
tyskerne derefter søgte at infiltrere i de illegale 
grupper. Herefter lykkedes det ham at skjule sig 
på sin fødeegn i Bromme, hvor han påbegyndte 
opbygning af en militærgruppe. Da han den 12/4 
1945 kom kørende på cykel med våben på baga
gebæreren gennem Bromme Skov, blev han råbt 
an af en gruppe tyske soldater. Da han ikke 

standsede på tilråb, blev han dræbt af et skud gen
nem ryggen. Hans bror var iøvrigt flyverløjtnant i 
det norske luftvåben.

Hun var fra den 1/7 1946 til den 1/7 1949 på 
Usserød Sygehus, og har siden tjenstgjort på Sorø 
Amts Sygehus, Frederiksberg Hospital, Avnstrup 
Sanatorium, Länslasarettet Mariestad i Sverige, 
Sødersygehuset i Stockholm og Silkeborg Central
sygehus. Hun blev gift den 22/5 1954 med læge 
Erik Bianco Erling, der er født den 25/11 1916, 
men blev skilt 1959, hvorefter hun og sønnen har 
taget navnet Barfoed. Fra 1961-66 var hun over
sygeplejerske på Silkeborg Bad og derefter fra 
1966 til 1971 bestyrer af Mariehjemmet i Humle
bæk og endelig fra 1972 til den 1/9 1985 forstan
der på plejehjemmet Søndervang i Frederiksberg 
kommune.

Hendes søn Bengt Barfoed (XVIII, 139) fødtes 
den 16/12 1957 og han blev opkaldt efter Bengt 
Rønhof, som hun først skulle have været gift med. 
Han har uddannet sig til annoncekonsulent og er 
siden konsulent ved Teknisk Forlag A/S i Køben
havn. Han har en datter Camilla Barfoed 
(XIX, 104), der er født den 18/6 1990.

Hans Chr. Th. Barfoeds efterkommere
Den anden præsteløse linie er Hans Christian 

Theodorus Barfoeds efterkommere (XV, 17-25, 
kap. 9). Otilia Heloise Marie Barfoed (XV, 17) 
blev født i Korsør den 24/9 1825 og døde ugift i 
København den 18/9 1885.

Adolph John Hugo Barfoed (XV, 18) fødtes i 
Korsorden 12/8 1827 og blev student 1846, hvor
efter han læste jura og blev den 10/1 1853 og den 
9/6 1859 cand.jur. Han fik stilling i 1853 som by
fogedfuldmægtig i Nakskov, hvorefter han den 8/9 
1854 blev gift i Aminge med sin halvkusine 
Sophie Christiane Hansen, der var født den 4/6 
1832 i Nykøbing Falster som datter af kordegn 
Hans Hansen og Nicoline Priergaard. Hun kom 
1833 i huset hos sin mors søster og onkel pastor 
Magnus Kruse Barfoed (XIV,24) og adopteredes 
af dem den 7/12 1847. I 1857 blev han kopist i 
Landsover- samt Hof- og Stadsrettens skifte
skriverkontor, indtil han 1861 blev birkedommer 
på Læsø og i 1870 herredsfoged og skriver i Bøl- 
ling og Nørre herreder, hvor han boede i Skjern. 
1878 blev han tillige bestyrer af de staten tilhø
rende Tipperenge i Ringkøbing Fjord, og han blev 

den 21/7 1875 Ridder af Dannebrog. I Skjern 
døde hans kone den 30/9 1879 og han giftede sig 
derpå den 17/6 1888 i Borris med Johanne Chri
stensen Lildbæk, der var født den 23/4 1857 som 
datter af gårdejer Christen Nielsen Lildbæk og 
Ane Markussen. Han døde imidlertid den 24/3 
1895 og hun den 6/11 1942. Han havde 9 børn 
med sin første kone (XVI, 19-27) og tre børn med 
sin anden (XVI,28-30).

Anna Emilie Barfoed (XVI, 19) fødtes den 25/7 
1855 i Nakskov og døde den 26/2 1882 i Skjern. 
Sofie Nicoline Barfoed (XVI,20) fødtes den 3/3 
1857 i Nakskov og blev gift den 28/2 1879 i 
Skjern med kancelliråd, sagfører og sparekasse
direktør i Ringkøbing Hans Christian Cramer, der 
var født den 27/8 1846 som søn af sognepræst 
Hans Billeskov Jansen Cramer og Johanne Chri
stiane f. Wigelsen. Hun døde den 9/9 1926 i Ring
købing.

Ketty Elisa Caroline Barfoed (XVI,21) fødtes 
den 2/4 1858 på Frederiksberg og døde i Skjem 
den 6/10 1879. Marie Cathrine Barfoed (XVI,22) 
fødtes på Frederiksberg den 24/10 1859 og døde
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Herredsfoged Adolph J.H.Barfoed og hans kone Sophie 
(XV, 18).

der den 12/12 1892. Caroline Erasmine Margre
the Barfoed (XVI,23) fødtes den 10/2 1861 på 
Frederiksberg og døde der den 7/4 1861 knap to 
måneder gammel, og en søn (XVI,24) der fødtes 
den 16/11 1863 på Læsø, døde udøbt.

Magnus Kruse Barfoed (XVI,25) fødtes den 
18/11 1864 i Byrum på Læsø og blev 1883 stu
dent fra Ålborg. Den 8/1 1889 blev han cand.jur. 
og fra den 1/8 ansat som assistent i Finansministe
riet. I 1890 flyttede han imidlertid til Århus, hvor 
han fra den 1/8 blev fuldmægtig ved Hasle m.fl. 
herreders kontor i Århus. Den 18/10 1892 viedes 
han i St. Knuds Kirke i Odense til Ada Vilhelmi- 
ne Weimann, der var født i Odense den 10/9 1866 
som datter af købmand Frederik Christian Johann 
Weimann og Johanne Sophie Margrethe f. See- 
dorff.

Den 1/8 1895 blev han fuldmægtig ved Samsø 
birk og den 1/3 1899 fuldmægtig ved Fyns Stift
amt og stiftskasserer i Fyns stift. Den 11/9 1911 
blev han byfoged og byskriver i Hjørring, herreds
foged og skriver i Vennebjerg herred, og den 27/9 
1911 tillige borgmester i Hjørring og da borg
mestrene skulle folkevælges, blev han også i 1918 
folkevalgt borgmester her. Han var tillige fra 1915 
til 1919 formand for Hjørring Amts historiske 
Samfund og senere æresmedlem. Den 23/6 1919 
blev han imidlertid kriminaldommer i Århus og 
den 1/10 1919 civildommer i Odense. I tiden efter 
1. verdenskrig var det civildommer Barfoed og 
hans kone, der havde et stort arbejde med at tage 
sig af Wienerbøm, der kom til Odense for at kom
me til kræfter efter de hårde krigsår, og de blev 

begge dekoreret med Østrigs Røde Kors Hæders
tegn for deres store og uegennyttige arbejde lige
som han blev æresmedlem af Dansk-Østrigsk 
Forening på Fyn. I 1920 blev han statens medlem 
af tilsynsrådet for Fyns Stifts Sparekasse og i 1922 
Ridder af Dannebrog og i 1936 tillige Danne
brogsmand. Han tog sin afsked den 31/12 1935 og 
var desuden formand for Thomas B. Thriges Pen
sionsfond. Han døde den 18/7 1939 og hans enke 
den 9/7 1963. De havde tre børn (XVII, 16-18).

Frederik. Christian Johan Barfoed (XVII, 16) 
fødtes den 14/7 1893 i Århus og blev student fra 
Odense Katedralskole i 1911. I 1918 blev han 
cand.jur. og handelsrejsende for firmaet Joh. 
Weimann i England, Sverige og Danmark, men 
udnævntes 1923 til dommerfuldmnægtig ved 
Odense købstads civile ret. Samme år den 2/6 
1923 giftede han sig i Århus med Kamma Harriet 
Ivers, der var født den 14/9 1901 i Skive som dat
ter af Frits Ivers og Agnes. 1928 blev han sagfører. 
Han døde den 5/6 1978.

De havde tre børn (XVIII,4-6) Jørgen Johan 
Barfoed (XVIII,4) er født i Odense den 25/5 1924 
og tog i 1940 realeksamen fra Odense Katedral
skole og var derefter i lære fra 1940 til 1943 hos 
købmand Carl W. Sølling i Allested. I 1945 tog 
han højere handelseksamen fra Niels Brocks Han
delsskole, og aftjente derefter 1945-46 sin værne
pligt ved 1. regiment og blev efter denne i februar 
1947 kontorassistent ved Kryolitselskabet Øre
sund A/S i København. I august 1952 forflyttedes 
han til afdelingen i Ivigtut i Grønland som assi
stent, forvalter og butiksbestyrer. Den 1/7 1947 
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blev han i Ål kirke i Hallingdal i Norge gift med 
Alice Jensen, der var født den 7/3 1923 i Køben
havn som datter af gummihandler Søren Jensen 
og Ebba Magdalene Kirstine f. Knudsen.

De har to børn Steen Peter Barfoed (XIX, 1) er 
født den 25/11 1947 og uddannet som arkitekt, 
samt Birgit Barfoed (XIX,2) født den 30/9 1953 
og uddannet som laborant.

Hans Christian Barfoed (XVIII,5) er født den 
2/7 1928 og blev student fra Odense Katedralsko
le 1946. I 1951 blev han cand.polyt. og aftjente 
sin værnepligt 1951-52, hvorefter han blev ansat i 
Dansk Gærings Industri A/S. Den 5/12 1953 blev 
han i Ordrup kirke gift med Birthe Friis, der var 
født den 6/6 1929 i Århus som datter af direktør 
Niels Michael Friis og Else Augusta Erritzøe. 
Ægteskabet blev siden opløst, og hun gik på efter
løn som børnehavelærerinde ved nytår 1992. Fra 
1959 blev han ansat i NOVO terapeutisk labora
torium A/S og fejrede i 1984 25-års jubilæum her 
som informationschef. Han blev gift anden gang 
med Inge Merete Ludvigsen, der er datter af sned
ker Edvard Ludvigsen og Ruth. Han har i 1. ægte
skab fire børn og i andet to børn. Han døde den 
25/12 1991.

Niels Christian Barfoed (XIX,3) er født den 2/3 
1956 og blev student fra Holte Gymnasium i 1975 
og tog erhvervssproglig diplomprøve i engelsk og 
korrespondenteksamen 1978 på Handelshøjskolen 
i København, hvorfra han fik afgang i 1980. Hans 
samlever er Maja Hansen, der er født den 17/11 
1954 som datter af specialarbejder Viggo Hansen 
og Anna Rosa f. Jensen. Hun fik i 1973 diplom 
som barneplejerske og blev socialpædagog fra 
Skovtofte Seminarium 1979. De har to børn: 
Anders Christian Barfoed (XX,3) født den 25/3 
1981 og Anna Christine Barfoed (XX,4) født den 
4/5 1984 på KAS Herlev.

Thomas Barfoed (XIX,4) født den 4/2 1959 
blev musiksproglig student fra Holte Gymnasium 
1979 og er siden ansat som bibliotekar fra 1984. 
Martin Barfoed (XIX,31) født i Søllerød den 
13/12 1961 og student fra Holte Gymnasium 
1982, hvorefter han studerede kemi ved 
H.C.Ørsteds-Instituttet og blev cand. scient den 
23/5 1990. Han havde i 1979 etableret sit eget fir
ma »MB Elektronik« og har siden arbejdet med 
software-udvikling, men firmaet er nedlagt 1992. 
1982-88 var han timelærer og vikar på Holte 
Gymnasium i fagene elektronik og datalære sam
tidig med at han 1982-87 var lærer ved Søllerød 
kommunes ungdomsskole i fagene kemi, matema
tik og elektronik. 1985 til 1988 var han desuden 
ansat som medarbejder på Nærum Ungdomsgård i 

»dataværkstedet«. 1986-90 var han kontraktansat 
ved NOVO A/S som laborant for at udvikle me
toder til, valuering samt karakterisering af overfla
deaktive stoffer. I 1986 etablerede han sammen 
med tre andre »Glonte System Design I/S« for 
special-elektronik indtil 1989. Den 1/6 1990 blev 
han fast ansat som kemiker i afdeling for Biofysisk 
Kemi på Novo-Nordisk A/S og blev pr. 1/1 1992 
udnævnt til afdelingsleder for samme afdeling.

Hans Henrik Barfoed (XIX,32) er født i Sølle
rød den 20/8 1965 og blev student fra Blågårds 
Gymnasium, hvorefter han i 1990 påbegyndte ud
dannelse som sygeplejer på Herlev Sygehus. An
nette Malene Barfoed (XIX,33) fødtes i Køben
havn den 27/10 1970 og Michael Barfoed 
(XIX,34) er født i Glostrup den 6/4 1974.

Kirsten Barfoed (XVIII,6), født den 19/12 
1933, tog realeksamen i 1950 og blev ansat på 
Haunstrups fabrikker i Odense fra 1950 til 1952 
og på De danske Sukkerfabrikker fra 1953 til 
1955 samt fra 1955 til 1957 på NOVO. Var 1957 
til 1958 hos Schweizerischer Apotekerverein i 
Zürich. Her blev hun gift den 24/5 1958 med Oluf 
Stub Nielsen, der er født den 5/4 1932 i Køben
havn, som søn af overstyrmand Christian Peter 
Nielsen og Sofie Kristine f. Thorsen. Han er civil
ingeniør, HD og direktør. Hun var endnu 1959 til 
1961 på Danmarks tekniske Højskole. De har tre 
døtre.

Hugo Constantin Barfoed (XVII, 17) fødtes i 
Århus den 29/8 1895 og blev i 1913 ansat i vekse
lererfirmaet Brdr. Trier, fra 1916 blev han assi
stent i Landmandsbanken i København og fra den 
1. april 1922 arbitrageur i vekselfirmaet Aug. og 
Co. i København. Samme år den 20/9 1922 blev 
han gift i Holmens kirke med Mabel Xenia Hen
ningsen, der var født den 21/1 1903 som datter af 
belysningsassistent ved Det kgl. Teater Ove 
Alfred Ditlev Henningsen og Anna Cathrine f. 
Petersen. Han var efter nogle år i Berlingske 
Tidendes annonceafdeling blevet knyttet til 
Tuxen og Hagemann, hvor han under krigen op
byggede brunkulsafdelingen, så den blev landets 
største inden for branchen. Siden 1951 havde han 
sin egen agenturforretning i kul og koks. Hugo 
Barfoed var en kendt bridgespiller, der bl.a. flere 
gange blev placeret i bridgeturneringer. Han var 
hædret med Civilforsvarets Hæderstegn, og var 
aktiv som forretningsmand til kort før sin død den 
17/1 1977. Hun døde den 3/4 1986. De havde et 
barn XVIII,7.

Magnus Hugo Barfoed (XVIII,7) fødtes den 
18/10 1923 i København. Efter 2. verdenskrig 
emigrerede han til USA og blev amerikansk stats- 
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borgerden 16. august 1948 under navnet Michael 
Peter von Barfuss, da hans andre to fornavne fore
kom ham ubekvemme i Amerika. Han var deref
ter 5 1/2 år i den amerikanske hær til april 1954, 
hvor han dels underviste i dansk på The Army 
Language School, Monterey i Californien og var 
også i Military Intelligence i München i Tysk
land. Han tog B.A. fra University of Hawaii i 
1959, hvorefter han den 8. september 1962 blev 
gift i et Buddhist tempel (Soto-Zen) med Fusayo 
Iha, der var født den 18/6 1927 i Mauntain View 
på Hawaii som datter af Nabe Iha født på Okina
wa 1882 og død 18/4 1971 på Hawaii og moderen 
Kameko Shimabuko, der også var født på Okina
wa i 1895. Da japanerne ikke var særligt populæ
re i USA, ændrede hans kone navn til Ellen 
Fusayo som fornavne.

Hans kone har B.S. fra De Paul University i 
Chicago og har senere arbejdet for Central Base 
Fund med United States Air Force Security Servi
ce. Michael von Barfuss tog i 1964 M.A. fra Uni
versity of Denver og var Science & Social Science 
bibliotekar på det offentlige bibliotek i Portland i 
Oregon 1964 til 1965, hvorefter han blev reklassi
fikations bibliotekar på universitetet på Hawaii 
1966 til 67 og var Base Librarian fra 4/2 1968 i 
Brindisi i Italien, hvor også hans kone var ansat. 
De har et bam Katja Tokiko Lani von Barfuss 

(XIX,35), der er født den i 10/9 1965 i Portland i 
Oregon.

Ada Sophie Johanne Barfoed (XVII, 18) fødtes 
den 14/12 1906 i Odense og blev 1924 student 
fra St. Knuds Gymnasium i Odense. Den I. maj 
1930 blev hun gift i St. Knuds kirke med in
geniør Robert Leroy, der er født den 21/2 1900 
som søn af overlæge i Paris Leroy og Marthe f. 
Gerbert. Han har deltaget i begge verdenskrige og 
var en tid professor ved universitetet i Algier og 
har siden fabrikeret medicinske instrumenter i 
Paris.

Vi må derefter se på Adolph John Hugo Bar- 
foeds mange andre børn. Den næste i rækken er 
John Sophus Theodor Barfoed, (XVI,26) der var 
født den 30/12 1867 på Læsø og døde som ung 
blot 20 år gammel den 25/11 1887 i Skjern. Caro
line Erasmine Margrethe Barfoed (XVI,27) fødtes 
den 30/4 1870 i Byrum på Læsø og døde i Skem 
den 2/5 1888. Nielsine Christensen Barfoed 
(XVI,28) fødtes den 25/9 1885 i Dejbjerg og blev 
adopteret af Adolph Barfoed i 1888. Hun blev gift 
den 6/5 1913 med proprietær Valdemar Lauren
tius Müller til Vallensgaard, der var født den 8/2 
1878 som søn af rentier Johannes Georg Müller 
og Annine Christine f. Kofoed. Johanne Barfoed 
(XVI,29) blev født den 12/9 1888 i Skjern. Hun 
blev gift den 5/6 1908 med proprietær Rasmus 

Dyrlæge Adolph J.H.Barfoed med kone og to børn (XVI,30).
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Johansen Høj til Skaarupgaard ved Nysted. Hun 
døde den 14/9 1972.

Den yngste søn var Adolph John Hugo Barfoed 
(XVI,30), der er født den 16/12 1891 og i juli 
1916 tog dyrlægeeksamen, hvorefter han samme 
år blev assistent i Kirkehyllinge. Den 30/10 1912 
blev han gift i København med Margrethe An- 
dreassen, der var født den 9/1 1892 i Lystrup som 
datter af købmand Niels Andreassen og Hanne 
Sylvest f. Hansen. Den 1/5 1917 blev han reserve
dyrlæge og i 1918 dyrlæge i Ousted ved Lejre. De 
har fire børn (XVII, 19-22).

Adolph John Hugo Barfoed (XVII, 19) fødtes 
den 26/6 1913 og tog handelseksamen fra Roskil
de Handelsskole og kom 1928 til 1932 i køb
mandslære. 1932 til 1934 var han kommis afbrudt 
af et ophold 1932-33 på handelshøjskolen Køb
mandshvile og 1935 til 1938 var han skibshand
lerrepræsentant (water clerk), men i 1938 etable
rede han sin egen forretning. Han blev gift den 
12/11 1939 i Kristkirken i Kolding med Edith 
Holm, der er født den 25/1 1914 som datter af 
købmand Gothard Christian Broder Holm og Eli
se Louise Marie f. Thomsen. Han døde den 27/11 
1980. De har en søn John Barfoed (XVIII, 140), 
der er født den 21/12 1940 og som er reservedels
chef i Richmond i Canada. Han blev den 27/1 
1968 gift i Nakskov med Connie Bitten Nissen, 
der er født den 6/2 1947 som datter af elektrome
kaniker Børge Nissen f. i Calgary i Canada og 
Gerda Marie f. Christiansen f. i Nakskov. De har 
en datter Kirsten Barfoed (XIX,36), der er født i 
Roskilde den 14/8 1968.

Frederik Barfoed (XVII,20) er født den 15/3 
1915 i København. Han var først boghandlermed
hjælper, senere grosserer og afdelingsleder og blev 
derefter salgschef hos Axel Madsens Papirhandel i 
København, men blev i 1970 pensioneret på 
grund af sygdom. Han blev gift første gang den 
4/12 1943 i Osted med solodanserinde ved Det 
kgl Teater Annelise J.Ohland men skilt i 1945. 
De har en søn Per Lennart Barfoed (XVIII,8) der 
er født den 26/7 1944 og som begyndte ved land
bruget som karl og derefter blev uddannet som 
landbrugsmaskinsmed. Siden blev han under
værkfører i et firma, der fremstillede printplader 
til elektronik, hvorefter han blev værkfører i et fir
ma med landbrugsmaskiner. I fritiden har han 
bl.a. dresseret schæferhunde, der har bistået poli
tiet. Han blev gift den 8/6 1968 i Borup med An
na Marie Skovgaard Sørensen f. 16/9 1945 som 
datter af landmand Johannes Skovgaard Sørensen 
og Ida Amalie f. Lauritzen. De har et barn som er 
adopteret den 2/5 1976. Jeanette Lee Barfoed

(XIX,37), der er født den 16/12 1975 i Korea.
Frederik Barfoed blev anden gang gift med 

Grethe Veilgaard-Madsen, der er født i Lemvig 
den 5/11 1918 og skilt igen i 1947. Hun døde 
1980. Det tredje ægteskab var den 12/3 1966 i 
Vor Frue Kirke i Roskilde med Norma Constance 
Ipsen, der er født den 25/9 1932 i Ringsted og død 
den 9/4 1977 i København. Med Norma fik han 
sit andet barn Flemming Alexis Barfoed 
(XVIII, 141), der er født den 9/9 1968 i Kastrup 
og siden udlært som automekaniker.

Johanne Barfoed (XVII,21) fødtes den 2/8 1917 
i Kirke Hyllinge. Hun blev gift den 23/5 1942 i 
Osted med proprietær Børge Johannes Ellegaard, 
der er født den 15/5 1917 i Høve som søn af 
Simon Ellegaard og Klara f. Dinesen. De forpag
tede i 1952 fødegården og har senere købt den 127 
tdr. land store gård.

Inge Barfoed (XVII,22) er født den 3/2 1922 i 
Osted. Hun uddannedes som husholdningslærer 
og blev gift den 26/10 1948 i Osted Kirke med 
Lars Christian Nørgaard Stavad, der er født den 
5/3 1922 i Villerup som søn af proprietær Anders 
Nørgaard Stavad og Ottilie f. Ottesen.

Vi fortsætter nu linien med Hans Christian 
Theodorus Barfoeds børn, og den næste i rækken 
er Ketty Elisa Caroline Barfoed (XV, 19), der fød
tes den 14/1 1830 i Korsør, men som kun blev 1 
1/2 år gammel, da hun døde den 7/6 1831. Det 
næste barn fik samme navn Ketty Elisa Caroline 
Barfoed (XV,20) og fødtes den 11/1 1832 i Kor
sør. I årene 1876 til 1885 var hun inspektrice på 
Sindsygeanstalten ved Århus og havde derefter 
sammen med søsteren Emilie et pensionat i 
København, hvor hun døde den 25/6 1905. Nan
cy Ottine Sophie Barfoed (XV,21) blev født den 
20/10 1834 i Borum og døde ugift i København 
den 10/2 1896.

Theodor Cæsar Emil Barfoed (XV,22) fødtes 
den 10/2 1836 i Skade præstegård og blev student 
fra Horsens i 1855 og den 18/1 1861 cand. jur. 
Både før og efter sin eksamen var han manduktør 
og blev nu sagførerfuldmægtig og assistent i Sø- og 
Handelsretten, hvor han fra 1862 til 1865 var 
redaktør af Sø- og Handelsrets Tidende. Den 10/2 
1861 blev han gift i København med Sophie Har
riet Elisabeth Blichfeldt, der var født den 4/2 
1839 i København som datter af cigarfabrikant 
Vilhelm Christian Frederik Blichfeldt og Harriet 
Emilie f. Møller. Han blev overretssagfører i 
København 1868 og døde her den 27/3 1897, 
mens hans kone døde den 4/9 1923. De havde 7 
børn (XVI,31-37)

Den ældste var Hans Christian Theodor Bar-
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Theodor C.E.Barfoed (XV,22) med sin søn Hans 
Chr.Th.Barfoed (XVI,31).

foed (XVI,31) der fødtes i København den 2/3 
1861. Han kom på Hærens Elevskole i 1876, blev 
underkorporal den 24/4 1879 og den 1/10 1880 
elev i Officersskolens yngste klasse som korporal. 
Siden blev han oversergent ved 17. bataillon og i 
1885 udvandrede han til USA. Her blev han ejen
domsmægler og deltog i krigen på Philipineme. 
Han skrev sidst hjem i 1899 og menes omkommet 
ved et ulykkesstilfælde.

Wilhelm Christian Frederik Barfoed (XVI,32) 
fødtes den 12/9 1862 i København men døde alle
rede den 8/12 1864. Det næste barn blev opkaldt 
efter ham Vilhelmine Christiane Frederikke Bar
foed (XVI,33), der fødtes den 13/5 1865 i Køben
havn. Hun blev musiklærerinde og senere sel
skabsdame og guvernante i adelige hjem. Hun 
døde den 30/4 1915. Hun var ugift, men fik et 
barn Anna Sophie Barfoed (XVII,217), der fødtes 
den 14/10 1901 og siden blev porcelænsmaler.

Margrethe Sophie Theodora Barfoed (XVI,34) 
fødtes den 26/12 1866 i København, men døde 
allerede den 22/2 1867, og hendes søster Ingeborg 
Ida Othilia Barfoed (XVI,35), der blev født den 
3/12 1867 døde ligeledes som spæd den 17/4 
1868. Ulykkeligvis levede den næste også ganske 
kort. Theodor Cæsar Emil Barfoed (XVI,36) fød
tes den 30/11 1868 og døde samme dag.

Det yngste barn var Anna Henriette Emilie 
Barfoed (XVI,37). Hun fødtes den 17/11 1871 i 
København og blev gift den 2/3 1902 i Hellig 
Kors Kirke i København med murer Valdemar 
Martinussen, der var født den 15/8 1877 i Køben
havn som søn af købmand Christoffer Martinus
sen og Sophie f. Hansen. Han blev siden journa
list og repræsentant for Dansk Fredsforening og 
afholdsagitator. Han udvandrede til USA i 1912 
og blev her mejeriejer, men hans kone forblev i 
København.

De fik tre døtre af hvilke Ellen Margrethe Bar
foed Martinussen, der fødtes den 16/9 1902 blev 
gift første gang med mekaniker Fridolf Hansen, 
der er født den 11/7 1898. De blev skilt i 1936 og 
han døde den 11/11 1974. Derefter blev hun gift 
den 29/7 1939 med sin slægtning Kay Edvard 
Fogh Barfod (XVI,98) Hun døde den 26/6 1983. 
Med sin første mand fik hun en søn Erik Barfoed 
(Hansen) (XVIII, 142), der fødtes den 6/1 1922, og 
siden har bortkastet efternavnet Hansen. Han sej
lede under 2. verdenskrig i allieret tjeneste og tog 
engelsk styrmandseksamen. I 1948 blev han ansat 
i A.P.Møllers rederi efter at have taget dansk styr
mands- og skibsførereksamen i København. I 
1957 blev han kaptajn hos A.P.Møller og fra 1962 
skibsinspektør. Han blev den 18/7 1948 gift i 
Århus med Tove Leffers, der er datter af grosserer 
Geert Hendrik Leffers og Ella Severine f. Poulsen.

De har to børn. Lars Barfoed (XIX,38), der er 
født den 4/7 1957. Han blev student fra Schnee
kloths Gymnasium i 1976 og under sit studium 
var han 1978-79 medlem af Det Retsvidenskabeli- 
ge Studienævn og blev cand.jur fra Københavns 
Universitet 1981. Derefter blev han ansat som ju
ridisk sekretær ved den konservative folketings
gruppe indtil 1982, da han blev sekretær i Dansk 
Arbejdsgiverforening. 1978-85 var han konserva
tivt byrådsmedlem i Rødovre og stedfortrædende 
medlem af Folketinget 1984 og 1985. 1985 blev 
han direktør i Dansk Organisation af Detailkæder 
før han i juni 1988 overtog ledelsen af Butikshan
delens Fællesråd som direktør. Den 7/12 1985 
blev han gift med ekspeditionssekretær Susanne 
Ele Lund, der er født den 26/9 1958 som datter af 
sølvsmed Alfred Pontoppidan og Inge f. Lund 
Rasmussen. Han er medlem af bestyrelsen for 
Confedération Européen du Commerce de Detail 
(CECD) fra 1985, for Emballage- og Transport 
Instituttet fra 1986 og for Danish Tax-Free Shop
ping A/S fra 1988, samt af hovedbestyrelsen for 
Erhvervslejemes Landsorganisation og af forret
ningsudvalget for Forbrugerklagenævnet. De har 
tre børn XX,8-10.
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Victor H.V.Barfoed (XV,24).

Martin Lund Barfoed (XX,8) er født den 22/9 
1985 i Hillerød ligesom sine søskende. Maria Ele 
Lund Barfoed (XX,9), der er født den 25/8 1988 
og Mathias Lund Barfoed (XX, 10), der er født 
den 5/12 1990.

Susanne Barfoed (XIX,39) blev født den 22/12 
1963 i Rødovre og student 1982, hvorefter hun 
studerede på Handelshøjskolen i København.

Emilie Louise Augusta Barfoed (XV,23) fødtes 
den 29/9 1837 i Skade præstegård og havde sam
men med søsteren Ketty pensionat i København, 
hvor hun døde den 30/1 1903.

Victor Henrik Valdemar Barfoed (XV,24) fød
tes den 18/4 1841 i Skade præstegård og blev stu
dent fra Nykøbing Falster i 1862. Han meldte sig 
som frivillig til krigen 1864 og blev reserveoffi
cersaspirant ved 6. dragonregiment. Den 31/12 
1864 blev han officersaspirant ved kavalleriets 
reserve ved 3. dragonregiment, og fra den 19/7 
1867 blev han med anciennitet fra 31/12 1864 
sekondløjtnant i kavalleriets krigsreserve og den 
26/12 1867 overført til 2. dragonregiment. Den 
28/1 1869 blev han cand. polyt. og fra 1869 assi
stent i de sjællandske jernbaners hovedkontor. 
Den 15/2 1872 overførtes han til forstærkningen 
som løjtnant ved rytteriet og den 30/4 1875 blev 
han på Frederiksberg gift med Frederikke Ander
sen, der var født den 8/4 1852 på Mundelstrup- 
gaard som datter af proprietær Peter Andersen og 
Marianne f. Fabricius. Samme år blev han fuld

mægtig ved Statsbanernes hovedkassererkontor og 
tillige bibliotekar ved Sjællandske Statsbaneperso
nales Bibliotek. I 1890 blev han ritmester og 1901 
hovedkasserer ved statsbanerne. Han blev Ridder 
af Dannebrog 1905 og døde samme år på Frede
riksberg den 14/3 1905. Hans kone døde den 11/5 
1924. De havde to børn (XVI,38-39).

Aksel Julius Alfred Barfoed (XV,25) blev født 
den 14/10 1843 i Skade præstegård og blev stu
dent og landmand. Fra den 8/1 til 20/4 1864 var 
han elev på reserveaspirantskolen for infanteriet 
og deltog som frivillig i krigen 1864 ved 8. regi
ment. Den 25/10 1864 blev han sekondløjtnant 
ved 8. batallion, men udvandrede i 1865 til USA. 
Den 15. april 1872 blev han i USA udnævnt til 
løjtnant ved 39. batallion. Han var agent i USA 
og døde i San Fransisco ugift den 17/8 1876.

Orla Barfoed (XVI,38) fødtes på Frederiksberg 
den 8/5 1877 og tog i 1894 4. klasses hovedeksa
men fra Schneekloths Skole. Den 1/12 1894 blev 
han ansat i Statsbanernes bogholderkontor og den 
1/7 1895 assistent i Bikuben og den 1/1 1898 flyt
tede han til Sparekassen for København og 
Omegn. Den 31/8 1909 blev han i Frederiksberg 
Kirke gift med Kate Edith Holm, der er født den 
19/5 1871 i Birmingham som datter af fabrikant, 
jemstøber Christian Nicolai Holm og Alice Elisa
beth Pigott f. Smith. Hun var i 11 -12 år ansat som 
blomstermalerinde og senere marinemalerinde på 
Den kgl. Porcelænsfabriks kunstafdeling. Den 
1/10 blev han fuldmægtig i Sparekassen og den 
1 /4 kasserer. Hans kone døde den 15/11 1948 og 
han selv den 27/11 1956. De havde to børn 
XVII,23-24).

Troels Victor Barfoed (XVII,23) fødtes den 
19/9 1911 i København og blev student fra Frede
riksberg Gymnasium 1930. I 1936 blev han 
cand.jur og har derefter været sagførerfuldmægtig 
i København, Aalborg, Grenå og Frederikssund. 
Den 6/1 1940 blev han gift på Frederiksberg med 
Karen Marie Ingeborg Aaberg, der er født den 
7/12 1918 i Frederikssund og som fra 1935 til 
1940 var på politikontoret i Frederikssund. 1941 
blev han landsretssagfører og drev fra 1942 selv
stændig forretning i Frederikssund. Han var en 
meget søgt advokat og havde tillige møderet for 
Højesteret. Han havde sæde i byrådet i flere perio
der for de konservative og var i mange år formand 
for Turistforeningen, for grundejerforeningen og 
han har siddet i bestyrelsen for J.F. Willumsens 
Museum. Desuden har han været stærkt involve
ret i byens musikliv og har også selv givet sig af 
med at spille klaver og violin. Hans kone døde 
den 9/12 1985. De havde fire bøm (XVIII,9-12)
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Troels Victor Barfoed og hans kone Karen (XVII,23). Dr. Poul Orla Barfoed (XVII,24). 
(Det kgl. Bibliotek).

Kirsten Agnete Barfoed (XVIII,9) fødtes den 
12/4 1942 og blev i 1968 gift med speditør Jens 
Broe. Ulla Birgitte Barfoed (XVIII, 10) blev født 
den 1/4 1945. Claus Peter Barfoed (XVIII, 11) 
blev født den 6/1 1947 og student 1965 fra Frede
riksborg Statsskole. 1972 blev han cand.med. fra 
Københavns Universitet og blev i 1980 anerkendt 
som specialist i øre- næse- og hals sygdomme. 
Han var den 3/8 1968 blevet gift i Roskilde med 
Elisabeth Janne Yvonne Austry, der er født den 
1/8 1947 i Chateauroux i Frankrig som datter af 
divisionschef for S.N.C.F. i Bordeaux Maurice 
Austry og Ginette Juliette Marie Madeleine f. 
Mireaux, men bosat i Danmark siden 1951, hvor 
hun 1966 blev student fra Frederiksborg Statssko
le og cand.mag. i dansk og fransk 1973, hvorefter 
hun blev ansat som adjunkt ved Østre Borgerdyds 
skole. De har en datter Benedicte Barfoed 
(XIX,40) f. 6/12 1983.

Troels Barfoeds yngste datter er Helle Vibeke 
Barfoed (XVIII, 12) der er født den 14/9 1950. 
Hun blev tandlæge 1975 og var fra august 1975 til 
januar 1977 ansat under Folktandvården i Kiruna 
i Sverige, hvorefter hun fik privat praksis i Brønd
by Strand ved København. Fra februar 1978 blev 
hun tandlæge i Roskilde kommunes tandpleje. 
Hun blev den 30/1 1982 gift i København med 
civilingeniør Ebbe Rye Petersen, der er født i Hel
lerup den 13/9 1951 som søn af civilingeniør Sven 
Rye Petersen og Beth Filstrup f. Larsen. De har to 
børn.

Poul Orla Barfoed (XVII,24) er født den 28/2 
1913 på Frederiksberg og blev student fra Frede

riksberg Gymnasium. 1942 blev han cand.med. 
og efter almen uddannelse ved forskellige provins
sygehuse uddannet som øjenlæge bl.a. ved Rigs
hospitalet, Det kgl. Blindeinstitut og Københavns 
Amtssygehus i Gentofte, hvorefter han 1950 fik 
speciallæge anerkendelse i øjensygdomme. 1953 
fik han sin disputats »Conjunctivas Bakteriologi« 
og desuden har han skrevet artikler om oftalmolo- 
giske emner. Han har haft studierejser til New 
York 1947, Stockholm 1948, Zürich 1950 og i 
1952 til Zürich, Bem og Genova. Han blev gift 
den 5/4 1944 i Svendborg med Birgitte Emilie 
Margrethe Kruse, der er født den 8/1 1921 som 
datter af overretssagfører Asger Kruse og Inge. 
Hun fik realeksamen fra Svendborg 1937 og var 
1938-39 på kostskole i Lausanne, hvorefter hun i 
1943 blev lægeautoriseret massøse. De har to børn 
(XVIII, 13-14)

Jannike Barbara Barfoed (XVIII, 13) er født 
den 13/2 1947, blev cand. mag. ved Universitetet 
og er adjunkt. Hun har et barn Karoline Barfoed 
(XIX, 105), der er født den 21/8 1981 på Rigs
hospitalet. Gerd Frederikke Barfoed (XVIII, 14) er 
født den 8/9 1950 og uddannet som fysioterapeut.

Aage Barfoed (XVI,39) er født den 2/5 1879 på 
Frederiksberg og tog i 1896 første del af artium fra 
Schneekloths Skole. 1897 til 1907 var han assi
stent ved Statsbanernes hoved kassererkontor og 
han tog derefter med to års orlov på rejse i Italien, 
Frankrig, England og Schweitz og opholdt sig et 
halvt år i Afrika. Desuden studerede han engelsk 
klassisk litteratur ved Universitetet i Oxford samt 
kunst og litteratur i Italien og Frankrig.
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Forfatteren Aage Barfoed (XVI,39).

Han har udgivet: Viljer (1904), Væven (1905), 
Asta Kanning (Det kgl Teater 1906), Skyggen 
(1907), Blodet (1908), Søfolket (1908), Jørgen 
Gylling (1909, Det kgl Teater), Ovnen (1910), 
Mørkets Kontrakt (1912), Granatæblet (1913), 
Madonnas Ansigt (1916), Duen og Slangen 
(1923), Under Ørnens Vinger (1925), Storhedstid i 
Danmark, en cyklus historiske romaner i Herre
manden på Kaas (1915), Den store Bryllupsfest 
(1922), Den udvalgte Konge (1923), Staden falder 
(1924), Leonora Christina (1926, Det kgl. Teater), 
Duen og Slangen (1926), Ivar på Storfangst 
(1933), Tempelherrerne (1934), Madonnes ansigt 
(1935, Det kgl Teater), Tyge Brahe (1938, opført i 
radio 1940), Guds Stemme (1939, under pseudo
nym: Victor Fabricius), Aandelige Sange (1939), 
Leonora Christina i Maribo (1943).

Til »Nordisk Film« har han skrevet manuskrip
ter til: De evige Flammer (1916), Troen, der frel
ser (1917), Synd, der skal sones (1917), Kvinden 
med de smukke øjne (1917), Under kærlighedens 
Aag (1917),Glædens Dag (1918), Fattigdrengen 
(1919), og desuden foretaget flere oversættelser og 
skrevet talrige filmtekster. Derudover var han re
daktør i 1919 af Kino Revyen. Han var ugift og 
døde den 20/9 1960.

Vi må imidlertid til de to slægtslinier føje end
nu en, der dog er kort, men som bliver forbundet 

med de to foregående, idet Hans Peter Barfoed 
(XIII,30, kap. 9) havde endnu en søn.

Det er Magnus Kruse Barfoed (XIV,24), der er 
født i Branderup den 28/6 1801. Han blev student 
fra Århus i 1820 og efter at have studeret teologi, 
blev han cand.theol. den 18/7 1825, men fik ikke 
noget embede, før han den 9/3 1827 på eget an- 
og tilsvar blev personel kapellan i Magleby og 
Holtug på Stevns. Imidlertid blev han den 5/11 
1828 ansat hos faderen i Fakse efter at han den 
22/10 samme år var blevet gift i Søllested med sin 
fars søsters datter Sophie Priergaard, der var født 
den 1/11 1806 i Lille Løgtofte som datter af gods
forvalter Peter Trolle Priergaard og Else Cathrine 
Dorothea f. Barfoed (XIII, 19).

Den 4.juni 1831 blev han sognepræst til Ryde 
og Hanbjerg og den 21/4 1848 sognepræst til Ar- 
ninge. Her døde han den 16/9 1858 og hans kone 
døde den 7/12 1899 i København.

De havde et barn Sophie Christiane Hansen 
Barfoed (XV,26), der er født i Nykøbing Falster 
den 4/6 1832 som datter af skolelærer og kordegn 
Hans Hansen og Nicoline Priergaard. Hun kom 
den 25/9 1833 til onkelen og mosteren i Aminge 
og blev adopteret af dem den 7/12 1847. Den 8/9 
1854 blev hun gift med sin halvfætter Adolph 
John Hugo Barfoed (XV, 18) og døde i Skjern den 
30/9 1879.
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Efterkommere efter Christen Hansen Barfoed (XIV,22)

Michael 29 H Sofia 7

Generation XV XVI XVII XVIII XIX

Anne 7
Laura 8
Thora 9
Emma 10
Hans 11 —1 Poul 4 H Mogens 3 -41 Karin 1

Gerda 255
Henrik 12 Alfred 5 - Rigmor 4
Martin 13 - Eina 6 Gudrun 5

Peter 7 Holger 6 H1 Bitten 2
Valborg 8 Kaj 7 H Annie 135 Henrik 20
Vilhelm 9 - 1 Jette 136 -1 Mette 21

Jørgen 216 - Peter 137 H Carina 22
Nina 8 1 Michael 23

Caroline 10 Grete 9 Ole 138 -1 Kenni 24
Henning 11 - Ulla 10 1 Line 103

Magnus 14 - Bent 11
Aage 12 Gerda 12 Christian 25

Esther 13 H 1 Stig 3 - Morten 26
Elisabeth 13 Kasper 27

Fanny 15 Frode 14 Sidsel 28
Ehler 16 - Anna 15 Michael 29 —

Ellen 16 Carolina 30
Kristen 17 I Inger 14
Knud 18 -J1 Tove 15 H1 Bengt 139 H1 Camilla 104

XIX XX
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Efterkommere efter Hans Christian Thedorus Barfoed (XIV,23)

Gerd 14

Generation XV XVI XVII XVIII XIX

Otilia 17 Anna 19 Frederik 16 Jørgen 4 nI Sten 1
Adolph 18 - Sofie 20 1 Birgit 2

Ketty 21 Hans 5 Niels 3 -
Marie 22 Thomas 4
Caroline 23 Martin 31
en søn 24 Kirsten 6 Hans 32

Ketty 19 Magnus 25 - Annette 33
John 26 Michael 34

Ketty 20 Caroline 27 Hugo 17 H1 Magnus 7 1 Katja 35
Nielsine 28 Ada 18

Nancy 21 Johanne 29 Adolph 19 1 John 140 1 Kirsten 36
Adolph 30 Frederik 20 "I Per 8 1 Jeanette 37
Hans 31 Johanne 21 1 Flemming 141

Theodor 22 - Wilhelm 32 Inge 22
Vilhelmine 33 1 Anna 217
Margrethe 34
Ingeborg 35
Theodor 36
Anna 37 1 Ellen 1 Erik 142 Lars 38 -

Emilie 23 1 Orla 38 T roels 23 Kirsten 9 1 Susanne 39
Victor 24 Aage 39 Ulla 10
Aksel 25 Claus 11 1 Benedicte 40

Helle 12
Poul 24 I Jannike 13 1 Karoline 105

Nils Barfoed (XIX,3) har to børn

Lars Barfoed (XIX,38) har tre børn

—I Sophie Chr. H. (XV,26)

1 Anders
Anna

(XX,3)
(XX,4)

Morten (XX,8)
Maria (XX,9)
Mathias (XX, 10)

Magnus Barfoed (XIV,24) —
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Den såkaldte »Billedstue« i hospitalsforstander H.P.Barfods (XV,27) 
embedsbolig i Helligåndsklosteret i Ålborg.

11. KAPITEL

Christian Severin Barfoed (XIV,25) 
og hans efterkommere.

Christian Severin Barfoed (XIV,25) var Hans 
Peter Barfoeds (kap. 9) fjerde søn, der fødtes den 
13/8 1804 i Branderup i Sønderjylland. Fra 1819 
til 1826 var han i handelslære og blev den 1. maj 
1827 handelsbetjent hos tobaksspinder Kastrup i 
København, indtil han fra den 1/10 1833 til 1838 
blev købmand i Køge. Den 26. marts 1834 giftede 
han sig i Fakse med Johanne Marie Grouleff, der 
var født den 20/9 1910 i Pedersborg ved Grenå 
som datter af landinspektør Jens Grouleff og 
Anne Marie f. Smollerup.

I 1840 blev han atter handelsbetjent i Køben
havn og i 1845 konstitueret toldbetjent i Køben
havn, men kaldes samme år også købmand. I 
1846 kom han til Rødby, hvor han var toldbetjent 

indtil 1851, da han flyttedes til Maribo, hvor han 
døde den 23/1 1857. Hans enke fik i 1860 fribolig 
i Treschows Stiftelse på Christianshavn, men flyt
tede senere til sin datter Anna på Frederiksberg, 
hvor hun døde den 30/4 1874.

De havde 5 bøm (XV,2 7-31), hvoraf de 4 bort
kastede »e« et i Barfoed og skrev sig Barfod.

Hans Peter Barfod (XV,27) var født den 11/5 
1834 i Køge. Han blev 1854 exam.jur. og året ef
ter ansat som fuldmægtig hos justitsråd Svanen
skjold i Nykøbing Sjælland og i 1861 blev han 
skriver i Indenrigsministeriets sekretariat. Samme 
år oprettede han »Aalborg Posten«, som han tilli
ge var redaktør af indtil 1865. Dette år blev han 
ammanuensis hos biskop Kierkegaard i Aalborg
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Hans Peter Barfod og hans kone Marie. 
(XV,27).

og senere hos bisperne Lind og Schousboe, og des
uden blev han samme år også stiftskasserer i Aal
borg.

Den 24/9 1868 blev han gift i Ulfborg med 
Marie Cathrine Tang, der var født den 9. marts 
1840 på Nørre Vosborg som datter af etatsråd 
Andreas Evald Meinert Tang til Nørre Vosborg og 
Molly Elise f. Fenger. I 1875 blev han hospitals
forstander. Han var meget optaget af tidens pro
blemer og udførte et stort arbejde som hospitals
forstander og da han desuden havde en digterisk 
åre skrev han mange vers. Han døde den 4/9 1892 
i Ålborg, hvorefter hans enke i 1896 flyttede til 
København, og siden alle sønnerne havde faet 
eget hjem flyttede hun i 1912 sammen med døtre- 
ne Anna og Molly på Frederiksberg, hvor hun 
døde den 2/3 1928. De havde 8 børn (XVI,40-47).

Johanne Marie Tang Barfod (XVI,40) fødtes 
den 24/8 1869 i Ålborg og blev gift den 15/10 
1891 i Ålborg med forpagter af Gjetterup Hoved
gård Elis Ammitzbøll, der var født den 10/9 1862 
på Postgårfen ved Ålborg som søn af Rasmus Am
mitzbøll og Elisabeth Hansine Cathrine f. Vadum, 
der fra 1903 drev handel med hø og halm i 
København. Han døde den 10/1 1923 og hun den 
22/4 1948. De havde 2 sønner og 2 døtre.

Andreas Evald Meinert Tang Barfod (XVI,41), 
der fødtes den 22/7 1871 blev kun godt et år gam
mel, da han døde den 10/8 1872. Molly Elise Bir
gitte Tang Barfod (XVI,42) fødtes den 1/2 1873 i 
Ålborg og blev i 1889 ansat på faderens kontor 
indtil hun i årene 1892 til 96 lærte husholdning 

på landet. I 1897 blev hun husbestyrerinde hos 
medaillør og billedhugger Harald Conradsen ind
til dennes død i 1905. Derefter styrede hun huset 
for sin mor og sine søskende og fra 1912 for sin 
mor og søsteren Anna. Hun døde på Ringkøbing 
Sygehus den 28/7 1929, da hun var indlagt på 
grund af en ondartet halsbetændelse. Det skete 
under deres sædvanlige sommerophold på »Vos- 
borglille« i nærheden af Nørre Vosborg.

Den tredje datter var Anna Tang Barfod 
(XVI,43), der var født den 1/1 1875 i Ålborg. 
Hun gik først i A. Mørcks Skole i Ålborg, men 
siden blev hun i 1891 elev på Tegneskolen på 
Frederiksberg og derefter i 1892 på Tegne- og 
Kunstindustriskolen for Kvinder i København, 
hvorpå hun 1894 tog gymnastiklærereksamen. I 
1894 til 96 var hun lærerinde i Ålborg og i som
meren 1896 elev på Askov Højskole. Senere i maj 
1900 tog hun lærerindeeksamen fra N.Zahles 
Seminarium og fortsatte som lærerinde ved N. 
Zahles Skole fra 1900 til 1903.

I maj 1903 overtog hun sammen med Marie 
Barfod f. Lønborg (XVI,44) Pouline Lønborgs 
Pigeskole på Frederiksberg som medejer og leder, 
og da den i 1907 flyttede til Amicisvej, fik den 
navnet Anna Barfods Skole og udvidedes samtidig 
til en Mellem- og Realskole. Ifølge lov af 1918 
overtog kommunen den 1/8 1918 skolens øverste 
klasser, nemlig Mellem- og Realskolen, og i 1919 
fik Anna Barfod da udnævnelse til skoleinspektør. 
Den 31/3 1940 fratrådte hun og døde den 13/9 
1957.

Den ældste af de fire efterfølgende sønner var 
Peter Christian Kierkegaard Tang Barfod 
(XVI,44), der var født den 9/10 1876 i Ålborg og 
blev cand.pharm. 1898. Allerede samme år blev 
han ansat på Vesterbro Apotek, hvor han var ind
til 1907. Den 7/2 1903 viedes han i Vartov Kirke 
til Marie (Mis) Frederikke Charlotte Lønborg, der 
var født den 27/11 1875 som datter af litograf og 
fotograf Adolf Christian Barfod Lønborg og Con- 
radine f. Hansen. Hun tog i 1900 lærerindeeksa
men fra N. Zahles Seminarium og overtog sam
men med Anna Barfod Pouline Lønborgs Pigesko
le, hvor hun var medejer og medleder indtil 1907, 
hvorefter hun underviste forskellige steder indtil 
1913.

Efter forskellig anden ansættelse blev han 1910 
apoteker på Rigshospitalet, hvor han var begyndt 
at arbejde med præparater mod overfølsomhed og 
reagenser derfor. Han var fra 1912 til 30 konsu
lent ved Hærens Sanitetsdepot og blev i 1917 chef 
for lazaretlej renes apoteker. I 1928 forlod han 
Rigshospitalet, da han den 1. oktober oprettede
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Første klasse i 1911 i Anna Barfods Skole. (XVI,43).

Frihavns Apoteket, hvor han startede et allergolo- 
gisk laboratorium. I den anledning blev han invi
teret til Stockholm og Helsingfors for begge steder 
at holde foredrag om sin virksomhed. Han foretog 
under 1. verdenskrig indkøb til fangelejrene i Hor
serød og Hald, hvorfor han for sit store arbejde for 
fangerne blev dekoreret med udenlandske Røde 
Kors ordener. I 1919 fik han Mindetegnet for 
danske krigsfangelejre, 1922 for Polsk Røde Kors 
og for Østrigs Røde Kors samt i 1926 Ungarns 
Røde Kors og i 1928 for Tysk Røde Kors. 1928 
blev han Ridder af Dannebrog og i 1948 Danne
brogsmand. Han havde Frihavns Apoteket indtil 
1962 og var iøvrigt i mange år censor ved Den far
maceutiske Læreanstalt og medlem af bestyrelsen 
for børneinstitutionen »Saxoly«.

Hans første kone var død den 16/8 1924, hvor
efter han den 4/3 1934 i Marmorkirken i Køben
havn giftede sig med Elly Johanne Woidemann, 
der var født den 11/3 1888 i Viborg som datter af 
overhomblæser ved 9. regiment Johannes Woide
mann og Kathrine Margrethe f. Kuhr. Hun døde 
den 12/5 1954 og han den 29/1 1967. De havde 4 
børn (XVII,25-28)

Karen Tang Barfod (XVII,2 5) fødtes på Frede
riksberg den 9/8 1904 og blev i 1924 student fra 
N.Zahles Skole, hvorefter hun blev ansat i livsfor
sikringsselskabet Danmark fra 1924 til 1926. Den 
31/8 1928 blev hun gift i Citadelskirken i Køben
havn med Hans Wilhelm Wain Bretton-Meyer, 

der var født den 9/12 1902 i København som søn 
af læge Hans Wilhelm Carl Bretton Meyer og 
Astrid Wain f. Prior. Hun døde den 24/4 1986. 
De har 1 søn og 3 døtre.

Ida Margrethe Tang Barfod (XVII,26) fødtes i 
København den 5/4 1907. Hun var 1923-24 i 
London og tog i 1928 lærerindeeksamen fra 
N.Zahles Seminarium og i 1929 blev hun gymna
stik- og svømmelærerinde fra Statens Gymnastik
institut og derefter ansat ved Frederiksberg Skole
væsen. Den 11/11 1934 blev hun gift i Kastelskir
ken i København med Kai Aage Larsen, der var 
født den 16/5 1905 i Køge som søn af jernbane- 
funktionær Niels Larsen og Marie f. Olsen. De 
blev skilt 1953 og havde 1 søn og 2 døtre.

Jørgen Tang Barfod (XVII,27) blev født i 
København den 1/11 1911 og døde her allerede 
den 24/3 1912.

Hans Peter Tang Barfod (XVII,28) fødtes den 
13/2 1913 på Frederiksberg og blev i 1931 student 
fra Frederiksberg Gymnasium. I 1938 blev han 
cand.mag med fysik som hovedfag og ansattes 
som assistent ved Magnetisk Observatorium i 
Godhavn på Grønland, hvor han var fra 1938 til 
1942. Den 3/6 1938 blev han gift i Helligåndskir
ken i København med Gudrun Annalise Olrik, 
der var født den 29/7 1910 som datter af arkitekt, 
kgl. bygningsininspektør Jørgen Christian Fenger 
Olrik og Anna Sofie Amalie f. Borup.

Dagen efter brylluppet rejste de nygifte til
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Lektor Hans Peter Barfod med sin kone og seks børn. 
(XVII,28).

Grønland, hvor det blot var meningen at de skulle 
være et år, men krigen gjorde, at han måtte for
blive der, og i 1942 blev han da lærer ved efter
skolen i Egedesminde indtil krigens slutning. Efter 
hjemkomsten til Danmark blev han i 1945 ad
junkt ved Randers Statsskole og lektor her den 1 /7 
1959. Han underviste i fysik og kemi og blev 
iøvrigt påskønnet for oprettelsen af et skolehisto
risk arkiv. Han var også kendt som stifteren af 
foreningen Visens Venner, som han en tid var for
mand for og af hvilken han blev æresmedlem. 
Han døde i juni 1990 og hun den 18/12 samme 
år. De havde 6 børn (XVIII, 15-20)

Aase Barfod (XVIII, 15) fødtes den 7/3 1939 i 
Godhavn på Grønland og blev 1958 student fra 
Randers Statsskole. Hun læste til farmaceut, men 
afbrød sine studier og giftede sig den 5/5 1962 i 
Randers med arkitekt, museumsinspektør Palle 
Lønborg Friis, der var født den 4/9 1932 i Hjør
ring som søn af tandlæge museumsleder Holger 
Lønborg Friis og Gerda f. Petry. De har 3 sønner.

Klaus Barfod (XVIII, 16) fødtes den 9/6 1941 i 
Godhavn på Grønland og tog 1957 realeksamen 
fra Randers Statsskole, hvorefter han gik i tømrer
lære og var udlært 1961. Derefter gik han på 
Akademiet i København 1962-66 og kom på teg
nestue i Århus 1966-68, indtil han blev lærer ved 
Arkitektskolen i Århus 1968-69 og var 1969-70 
udsendt som UN-ekspert til Jamaica. Den 16/2 
1964 var han blevet gift i Ganløse med Tine Sejrø 
Mortensen, der var født den 11/5 1943 i Køben
havn som datter af handelsskoleleder Torkild 
Mortensen og Karen f. Sejrø.

Han var 1973 til 82 tilknyttet Rudolf Steiner- 
skolen i Århus, hvor også hans kone blev lærerin
de. I 1982-83 var han ved pædagogisk semina
rium i Stuttgart og fra 1983 blev han tilknyttet 
Rudolf Steiner-skolen i Herlev.

De har 3 børn. Toke Sejrø Barfod (XIX,41) 
født den 30/7 1964 i København, fik afgang fra 
Rudolf Steiner-skolen i Århus 1983. Karen Sejrø 
Barfod (XIX,42) født den 18/2 1965 i Køben
havn. Hun opvoksede de første par år på Chri
stianshavn, var derpå på Jamaica 1969-70 inden 
familien bosatte sig i Århus 1970. Her havde hun 
12 års skolegang på Rudolf Steiner-skolen, og 
umiddelbart herefter blev hun enkeltfagsstudent 
og i 1985 indskrevet på Århus Universitet. Hun 
blev naturvidenskabelig kandidat i biologi i for
året 1991 som cand.scient. og flyttede da til Syd
fyn og blev indskrevet ved Odense Universitet til 
faget idræt. Siden 1987 har hun samlevet med den 
tidligere professionelle racerkører (motorcykel) 
Flemming Kistrup, der er født den 9/4 1959 i 
Svanninge som søn af landmand Rasmus Mogens 
Kistrup og Rigmor Marie f. Christensen. Han er 
nu smed og mekaniker på Storebæltsbroen.

Jens Sigurd Ras Tajfari Barfod (XIX,43) er 
født den 10/2 1970 i Kingston, Jamaica.

Mette Barfod (XVIII, 17) fødtes den 16/7 1942 i 
Egedesminde på Grønland og blev gift den 14/12 
1972 i Frederikshavn med smed Svend Jensen, 
der er født den 4/7 1933 i Frederikshavn som søn 
af smed Søren Peter Jensen og hustru Asta. De 
har to børn.

Jens Barfod (XVIII, 18) fødtes den 27/3 1944 i 

120



Egedesminde på Grønland. Han var ved land
bruget som elev 1959-60, og gik derefter i han
delslære og var udlært 1964, hvorefter han emi
grerede til Australien. Her arbejdede han ved ben
zinstationer, i sukkermarker, ved bryggeri og blev 
inspector ved Caltex Oil. Den 30/9 1967 blev han 
gift i Randers med Tove Johansson, der er født 
den 10/3 1944 i Randers som datter af togfører 
Svend Johansson og hustru Viola. I 1975 startede 
han som ejendomsmægler og blev selvstændig i 
1976. I 1981 udnævntes han til fredsdommer.

De har et barn Mary-Ann Barfod (XIX,44), der 
er født den 10/9 1968 i Brisbane.

Lene Barfod (XVIII, 19) fødtes den 5/11 1946 i 
Randers. Hun blev student 1965 fra Randers 
Statsskole og uddannede sig som teknisk tegner og 
siden som laborant 1974-76 i Frederikshavn. Hun 
blev gift 1. gang den 1/4 1966 med Niels Jørgen 
Rafn, der var født den 19/10 1944 i Randers som 
søn af Lilly f. Rasmussen, men ægteskabet blev 
opløst i 1975. Derefter blev hun gift 2. gang den 
19/2 1977 med Ejler Christian greve Rantzau, der 
er født den 26/10 1933 på Rosenvold som søn af 
lensgreve Daniel Rantzau og Lillie Katarina Eli
sabeth f. Neergaard. Hun er medhjælpende hustru 
ved Rosenvold Camping og laborant ved Pals
gårds forskningslaboratorium. Siden 1983 er hun 
flyttet til Djursland og arbejder som yogalærer og 
kunsthåndværker.

Hun har med sin første mand tre børn, der alle 
bærer navnet Barfod. Bo Alexander Barfod 
(XIX,45) er født den 25/9 1966 i Randers og var 
på Sydlangelands Maritime Efterskole i maj 1983, 
hvorefter han sejlede med NANOK på Grønlands 
østkyst i sommeren 1983 med reder A.E.Søren- 
sen. I maj 1985 afsluttede han HF kursus, hvorpå 
han siden har arbejdet som selvstændig i 
transportbranchen samtidig med, at han læser til 
merkonom med henblik på at blive registreret re
visor. Han underviser endvidere i EDB og dyrker 
karate som fritidsinteresse. Den 14/4 1990 blev 
han i Kildebrønde Kirke gift med Lone Linette 
Lønkvist, der er født den 7/11 1967 som datter af 
malermester Erik Elo Lønkvist og Doris Vibeke f. 
Dyrstrøm. Hun har efter EFG basisår været 2 år i 
lære og er udlært som materialist i 1988, og har 
siden arbejdet i denne branche. De har et barn 
Line Cecilie Barfod (XX, 11), der er født den 
18/10 1989 i København.

Jan Robert Barfod (XIX,46) født den 8/10 
1968 i Stevning på Als og Tom Richard Barfod 
(XIX,47) født den 27/3 1971 i High Wycomb i 
England. I sit andet ægteskab har Lene Barfod et 
barn, der bærer navnet Rantzau.

Finn Barfod (XVIII,20) født den 25/12 1950 i 
Randers, tog realeksamen i 1968 fra Vestervang
skolen i Randers. Han sejlede derefter i 1968-69, 
og kom så i tømrerlære i 1969 og var udlært 1972. 
Den 3/10 1970 blev han gift med Bodil Christen
sen, der er født den 27/7 1951 i Randers som dat
ter af Peter og Monica Christensen. Efter at være 
udlært arbejdede han som tømrer, indtil han i for
året 1974, efter et alvorligt fald fra en nybygning, 
måtte søge andet erhverv. Han tog da HF-eksa- 
men i 1977 fra Randers Statsskole og blev lærer 
ved erhvervskursus og teknisk kursus, hvorefter 
han fra 1981-83 var udsendt som ulandsfrivillig til 
Tanzania.

Aage Immanuel T. Barfods våbenskjold på 
Frederiksborg Slot. (XVI,45).

De har to børn. Thorlak Benjamin Bjørn Bar
fod (XIX,48) født den 18/9 1971 i Randers og 
Tatiana Maria Barfod (XIX,49) født den 27/8 
1974 i Randers.

Vi vender herefter tilbage til Hans Peter Bar
fods næste barn, der var sønnen Aage Immanuel 
Tang Barfod (XVI,45). Han fødtes den 2/2 1878 i 
Ålborg og blev i 1896 student fra Ålborg Kate
dralskole. Den 10/6 1902 blev han cand.jur. og 
indtil 1919 var han fuldmægtig hos højesteretssag-
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Aage Immanuel Tang Barfod og hans kone Inger (XVI,45).

fører Chr. Shaw, hvor han allerede havde arbejdet 
i 4 år i sin studietid. I juni 1906 blev han tillige 
vikar i Kultusministeriet, 1907 assistent og i 1914 
konstitueret fuldmægtig og 1916 fuldmægtig.

Den 15/9 1915 blev han gift i Holmens Kirke i 
København med Inger Marie Hammer, der var 
født den 28/7 1884 i København som datter af 
kommandør Rørd Regnar Johannes Hammer og 
Fanny Eleonora f. Hedemann.

1919 udnævntes han til ekspeditionssekretær og 
1921 konstitueredes som kontorchef og blev 1923 
kontorchef i Undervisningsministeriet. Han havde 
desuden fra 1912 til 1921 været sekretær ved 
Tandlægeskolen og 1919-23 sekretær for skole
kommissionen og fra den 1/4 til den 30/9 var han 
konstitueret administrator ved Det kgl. Akademi 
for de skønne Kunster. Fra 1921 til 1933 var han 
formand for styrelsen for Statens og Hovedstads
kommunemes Kursus til Studentereksamen, 
mens han fra den 1/10 1933 til 1/4 1950 var ad
ministrator for det kgl. Akademi. I 1925 blev han 
undervisningsministeriets repræsentant i bestyrel
sen for de private eksamensskolers pensionskasse 
af 1925. Fra 1925 til 1932 var han sekretær for 
Rosenborgsamlingens bestyrelse og i 1932 med
lem af Rosenborgsamlingens revisionsudvalg. En
delig var han 1931-32 medlem af dobbeltscenens 
kontrolkomite.

Han udgav i 1930 sammen med fuldmægtig 

Hegermann-Lindencrone og Paludan-Muller den 
3. udg. af »Håndbog i lovgivningen om den dan
ske folkeskole« og i 1938 kom et tillæg hertil samt 
i 1950 en ny udgave. Han studerede svensk skole
lovgivning i Stockholm 1930, norsk i Oslo 1933 
og islandsk i Reykjavik i 1938.

I 1927-28 konstitueredes han som departe
mentschef og den 1/1 1933 blev han departe
mentschef i undervisningsministeriet, hvilket førte 
ham til en betydningsfuld position under Dan
marks besættelse 1940-45, specielt efter at rege
ringen fra den 19/8 1943 var ophørt med at funge
re. Som medlem af departementschefstyret ydede 
han en væsentlig indsats, og den 28/2 1949 tog 
han sin afsked. Han var 1942 medlem af Forenin
gens Nordens repræsentantskab og var iøvrigt 
ivrig for et nært samarbejde med ministerierne i 
de andre nordiske lande og har deltaget i flere nor
diske skolemøder og i tre nordiske undervisnings- 
ministermøder, nemlig i København 1938, i 
Stockholm 1946 og i Oslo 1948.

Den lidt reserverede stilfærdige embedsmand 
havde en evne til at gøre sig fortrolig med sine 
arbejdsområder og lede deres udvikling ind i sun
de og naturlige baner. Han var en dygtig embeds
mand med en klar og skarp hjerne og en usædvan
lig arbejdsevne. Ingen sag er nogensinde blevet 
syltet i bunker på hans arbejdsbord, for her lå der 
nemlig ingen.
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Han tjente under ialt 14 ministre og ført i pen
nen de mange forskellige love, der prægede Borg
bjergs og Jørgen Jørgensens ministertid og arbej
det med deres gennemførelse. Som følge af sin 
indsats blev han 1922 Ridder af Dannebrog, 1923 
Ridder af den svenske Nordstjemeorden, 1925 
Officier de l’instruction publique, 1926 Ridder af 
1. grad af Finlands Hvide Rose, 1928 Danne
brogsmand og i 1935 Kommandør af 2. grad af 
Dannebrog, 1937 Kommandør af 1. grad af den 
svenske Nordstjemeorden samt i 1943 Komman
dør af 1. grad af Dannebrog. Efter krigen blev han 
i 1948 Kommandør med stjerne af den norske Set. 
Olavsorden og den 1. maj 1950 fik han tildelt 
Storkorset af Dannebrog og han valgte som motto 
på sit skjold, der blev hængt op Frederiksborg 
Slotskirke, ordene »Semper tiro«, hvilket betyder 
»altid begynder« d.v.s. aldrig udlært. Han døde 
den 6/5 1956 og hans kone den 22/7 1967. De 
havde to sønner (XVII,29-30).

Jørgen Hammer Barfod (XVII,29) fødtes den 
11/7 1916 i København og blev i 1934 student 
fra Østre Borgerdydskole. I 1940 blev han cand. 
jur og fungerende sekretær i indenrigsministeriet i 
tre måneder, hvorefter han fortsatte fra juni til 
december i justitsministeriet. Fra februar 1941 
atter i indenrigsministeriet, hvor han endelig blev 
fast sekretær den 1/4 1944 og fem år senere, den 
1/4 1949 fuldmægtig samme sted. Fra oktober 
1941 var han tillige sekretær for rigsadvokaten og 
fra februar 1947 til januar 1948 konstitueret fuld
mægtig hos statsadvokaten i Sønderborg. 1949 
blev han fuldmægtig og i 1958 ekspeditionssekre
tær.

Den 13/2 1953 blev han gift i Ordrup med 
Kirsten Lunn, der er født den 22/4 1915 i Køben
havn som datter af civilingeniør Gustav Lunn og 
Ellen Johanne Marie Emilie f. Kriiger. Hun tog 
realeksamen 1931 fra Øregaard Gymnasium og 
var 1933-34 på Mariaforbundet, i 1934-35 i Eng
land, hvorefter hun blev klinikdame 1936-39 og 
tog i 1941 eksamen som massøse og sygegymna- 
stik fra Teilmanns Kursus. 1941-42 var hun på 
Bispebjerg Hospital og 1943-1953 ved Køben
havns Amts Sygehus i Gentofte.

I 1956 blev han sekretær for og medlem af 
Indenrigsministeriets vandforsyningskommission 
og siden har hans virke ligget på dette område. 
Han har således deltaget i udarbejdelsen af vand
forsyningsloven af 1969. I 1971 flyttede han til 
Miljøministeriet som ekspeditionssekretær og var 
her indtil pensionering i 1986. Han har desuden 
været halvdagssekretær hos rigsadvokaten 
1941-70 og medlem af Jægersborg sogns menig

hedsråd 1957-77. I 1976 blev han Ridder af Dan
nebrog.

De har to børn. Niels Nikolaj Lunn Barfod 
(XVIII,21) fødtes den 8/8 1954 og blev student fra 
GI. Hellerup Gymnasium 1974, hvorefter han tog 
en journalistuddannelse og afsluttede denne i 
1981 med afgang fra Journalisthøjskolen i Århus. 
Han var ved Ritzaus Bureau 1981-87 som journa
list og var udviklingschef ved dagbladet Børsen 
1987-91 indtil han ansattes som redaktionschef 
her. Han blev gift den 11/11 1978 i Haderslev 
med journalist Marianne Orbesen, der er født i 
Haderslev den 27/12 1952 som datter af købmand 
Hans Hansen Orbesen og Gudrun f. Hyttel. Hun 
blev journalist 1981 og har siden midten af 
1980-erne været journalist ved Generaldirektora
tet for Post- og Telegrafvæsenet. De har en datter 
Dorte Kirstine Orbesen Barfod (XIX, 50), der fød
tes den 19/2 1979 i Hørsholm, og Hans Frederik 
Orbesen Barfod (XIX, 121), der er født den 9/11 
1986.

Inger Helle Lunn Barfod (XVIII,22) fødtes den 
20/11 1957 i København og tog realeksamen 
1975. Derefter fik hun handelsuddannelse i Maga
sin du Nord 1975-77, hvor hun blev fast ansat fra 
1977 til 1986. Hun blev gift den 7/11 1981 i 
Jægersborg med montør John Pehrsson, der er 
født den 20/2 1946 i København som søn af lager
forvalter Hartvig Pehrsson og Ella f. Lynge. Ægte
skabet er blevet opløst og siden 1986 har hun 
levet sammen med specialarbejder John Bengtsen, 
der er født den 13/4 1945. Hun har i 1. ægteskab 
en datter og i det andet ægteskab to døtre.

Den anden søn var Bent Hammer Barfod 
(XVII, 30) der fødtes den 16/5 1918 i København 
og blev student i 1936 fra Østre Borgerdydsskole. 
I 1944 blev han cand. med. og havde herefter for
skellige hospitalsstillinger og udførte sit disputats
arbejde på Medicinalcos forsøgslaboratorium, 
blev dr.med. den 10/1 1952 med disputatsen 
»Glukoneogenese fra oliesyre i den perfunderede 
kattelever«. Han blev gift den 22/1 1944 i Køben
havn med Elsebeth Malm, der er født den 22/6 
1919 i København som datter af cand.polyt. Sver
re Malm og Karen Margrethe f. Gammeltoft. Hun 
blev student fra Ingrid Jespersens Skole 1937 og 
cand. med. 1945 og efteruddannedes på en række 
hospitaler som radiolog hovedsagelig på Amtssy
gehuset i Århus. Fra 1946 til 1952 havde hun pri
vatpraksis i Lyngby men var derefter en tid rønt
genlæge hos sin mand.

Fra juni 1952 til 54 var han reservekirurg på 
Roskilde Amts og Bys Sygehus, i 1955 på Køben
havns Amts Sygehus og fra 1956 ved Århus Amts-
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Overlæge, dr. med. Bent Barfod og hans kone Elsebeth (XVII,30).

sygehus, hvor han 1960 blev assisterende over
kirurg samt overkirurg fra 1964 til sin pensione
ring i 1983. I 1966 fik han specialistanerkendelse 
i ortopædisk kirurgi. Samtidig var hans kone fra 
1974 skolelæge i Risskov kommune og tilsyns
førende med plejehjemmet. I 1983 blev begge 
pensionerede.

Bent Hammer Barfod var lektor i kirurgi ved 
Århus Universitet 1968-78 og medlem af bestyrel
sen for Foreningen af Sygehusoverlæger i Provin
sen 1963-65 og af Den Almindelige Danske Læge
forenings revalideringsudvalg 1965 og af Sund
hedsstyrelsens skade- og ambulanceudvalg 1965 
samt formand for Dansk Ortopædisk Selskab 
1976-78, næstformand for Dansk Kirurgisk Sel
skab 1977 og formand 1979. Foruden sin dispu
tats har han skrevet en række videnskabelige ar
tikler og foredrag samt en lærebog om Primær be
handling af håndlæsioner i 1967.

De har tre børn. Jesper Malm Barfod (XVIII, 
23) fødtes den 17/7 1946. Han blev civilingeniør 
1971 og var fra 1971 adjunkt og senere licentiat
studerende ved laboratoriet for akustik ved Dan
marks tekniske Højskole. Den 23/6 1972 blev han 
gift i Gilleleje med husholdningslærerinde Anne 
Marie Fynboe, der er født den 5/12 1948 i Svin- 
ninge som datter af civilingeniør Vagn Søl- 
ling Fynboe og Agnete f. Gundersen. Han fik 
1974 et seniorstipendiat ved Københavns Univer
sitet for at studere audiologi, og 1977 blev han an
sat ved D1GITEK aps som leder af udviklings og 
produktionsfunktion for IBM kompatible interfa- 
ces til skønskriftprintere. I 1981 oprettede han sit 
eget konsulentfirma og var i det væsentlige konsu
lent for GENM’s udviklingsafdeling, indtil han i 

1982 blev Manager of engineering i »Medical sy
stems, GENM A/S« med ansvar for udvikling af 
gammakameraer og i samarbejde med det ameri
kanske moderfirma, General Electric. Han er in
dehaver af 3 patenter på GE’s vegne. I 1987 stifte
de han OMNITEL A/S og blev dets direktør. Det 
beskæftiger sig med udvikling, produktion og råd
givning indenfor proceskontrol, datakommunika
tion og instrumentering. De har to børn. Torbjørn 
Fynboe Barfod (XIX,51) der er født den 9/1 1973 
i Helsingør og Tue Fynboe Barfod (XIX,52), der 
er født den 21/5 1976 i Hillerød.

Sverre Malm Barfod (XVIII,24) fødtes den 29/4 
1949 og blev student fra Århus Katedralskole 
1967 samt cand.med. 1974 fra Århus Universitet. 
Han har derefter haft hospitalsuddannelse i Ran
ders, Nykøbing Falster og Vordingborg indtil 
1979, da han blev praktiserende læge i Frederiks
værk. Han blev den 12/2 1972 gift i Gjellerup 
med Dorte Hansen, der er født i Thisted den 4/9 
1945 som datter af assurandør Tage Hansen og 
Ellen Gudrun f. Larsen. Hun er student fra Her
ning Gymnasium og blev cand.med. fra Århus 
Universitet i 1976, hvorefter hun har haft hospi
talsuddannelse i Nykøbing Falster, Vordingborg, 
Maribo og Frederikssund indtil 1980, da hun blev 
praktiserende læge i Frederiksværk, hvor Sverre 
Barfod havde fået praksis året før. De har to børn.

Jakob Barfod (XIX,53) blev født den 2/5 1973 i 
Århus og blev student fra Frederiksværk Gymna
sium 1991, hvorefter han er påbegyndt studium 
som stud.polyt. Jonas Barfod (XIX,54) fødtes den 
21/1 1977 i Nykøbing Falster.

Bo Aage Malm Barfod (XVIII,25) er født den 
28/6 1955 og tog realeksamen 1972, hvorefter han 
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aftjente sin værnepligt i 1973. Han kom på Syge
plejeskolen i Randers 1974 og blev sygeplejer på 
Helsingør Sygehus 1977-80. 1981 blev han sælger 
for Astra Meditec og fra 1984 for Molnlycke. Den 
2/6 1982 blev han gift på Hillerød rådhus med 
Lise Lotte Comeliussen, der er født den 2/10 
1956 i Hjørring som datter af overlæge Asger 
Johan Comeliussen og Ellen Busch f. Jensen. I 
1988 blev han produktchef for Viggo Spectramed 
og fra 1989 chef og produktspecialist for Kabi 
Pharmicia. De har en datter Liv Barfod (XIX,55), 
der er født den 14/1 1982 i Ullerød sogn ved Hil
lerød.

Tømrermester Poul D.T.Barfod og hans kone Anna 
(XVI,46).

Poul David Tang Barfod (XVI,46) fødtes den 
20/3 1881 i Ålborg og tog her præliminæreksa
men i 1896. Fra 1896 til 1900 var han i tømrer
lære i Vinding ved Vejle. Efter en afbrydelse, hvor 
han i 1902 fik sekondløjtnanteksamen ved Søbe
fæstningen og udnævnelse ved genindkaldelse den 
12/9 1903, arbejdede han som tømrersvend i 
København og i England 1901 og 1904-1906 i 
Tyskland og Schweitz. I 1905 tog han afgangs
eksamen fra Teknisk Skole i København og blev 
den 1/1 1909 løjtnant i Forstærkningen. 1906 til 
1928 var han bygningskonduktør i København i 
forskellige entreprenørvirksomheder, og den 
10/11 1910 blev han gift i Frederiksborg Slotskir
ke med Anna Elisabeth Raffenberg, der er født 
den 4/12 1880 som datter af stationsforstander i 
Hillerød Johan Peter Raffenberg og Marie Elisa
beth f. Giersing. Hun tog privatlærerindeeksamen 
fra N.Zahles privatlærerindekursus 1898 og virke
de derefter som lærerinde 1905-07 i Hillerød og 
Nykøbing Falster samt 1907-09 i Brazilien og 
Schweitz.

Den 17/3 1914 fik han borgerskab som tømrer

mester i København og fra 1928 til den 31/12 
1952 var han medindehaver af tømrermesterfir
maet Julius Nielsen og Søn. I september 1933 
blev han vurderingsmester for Københavns 
Brandforsikring og magistrats vurderingsmand 
samt siden vurderingsmand for Bikuben og under
visningsministeriet ved vurderingen af seminarier, 
landbrugsskoler, husholdningsskoler og efter
skoler, og desuden medlem af Bro- og Bolværks
kommissionen i København, medlem af kommis
sionen vedr. boligtilsyn og sanering af usunde 
boliger. Fra 1914 var han medlem af bestyrelsen 
for Københavns Tømrerlaugs Understøttelsesfore
ning, 1925 skuemester ved svendeprøver og æres
medlem af Københavns Tømrerlaug samt Ridder 
af Dannebrog. Han døde den 26/3 1968 og hans 
kone den 19/9 1974. De havde 5 børn (XVII,31- 
35)

Ove Tang Barfod (XVII,31) fødtes den 26/7 
1911 på Frederiksberg og blev student 1929 fra 
Schneekloths skole. I 1934 blev han cand.polyt. 
og aftjente derefter sin værnepligt 1934-35 og 
1939. Fra 1935 til 1948 var han ansat hos forskel
lige entreprenørfirmaer og rådgivende ingeniører 
og var bl.a. konduktør ved Issefjordsværket. I juni 
1948 blev han ansat i firmaet Peter Lind & Co. 
Ltd. i London og fra 1959 chefingeniør her.

Den 22. maj 1942 blev han gift i København 
med Inger Regitze Hansen, der er født den 4/1 
1912 som datter af cand. polyt, afdelingsingeniør 
ved Københavns Sporveje Gustav Nikolaj Hansen 
og Jenny Marie f. Marcussen. De har 2 børn 
(XVIII,26-27)

Annette Tang Barfod (XVIII,26), der er født 
den 13/11 1943 og fra 1948 bosat i England. Hun 
er uddannet som bibliotekar og har arbejdet som 
sådan i både USA og i Danmark, men det meste 
af tiden i London, Borough of Suttons biblioteks
system. Hendes tvillingsøster Birgitte Tang Bar
fod (XVIII,27), har også boet i England 
siden 1948 og blev uddannet som sekretær. Hun 
har arbejdet i forskellige firmaer i København og 
London. Den 26/4 1969 blev hun gift med Civil 
Engineer William Ronald Kemp, der er født den 
16/9 1943 i Norfolk som søn af Ronald Kemp og 
Margaret f. Mallon. Han arbejdede i Hongkong 
1976 til 1983. De har en datter og en søn.

Anna Marie Elisabeth Tang Barfod (XVII,32) 
fødtes den 27/2 1914 på Frederiksberg og fik 1930 
realeksamen fra Anna Barfods Skole. I 1932-33 
var hun lærerinde hos den danske gesandt i Stock
holm, 1933-35 hos den danske gesandt i Moskva 
og gik derefter i 1935 på N.Zahles Seminarium, 
hvorfra hun tog afgangseksamen 1939 og blev 
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umiddelbart herefter ansat som lærerinde under 
Frederiksberg skolevæsen. 1945-46 uddannede 
hun sig på Danmarks Højskole for Legemsøvelser 
og fik eksamen herfra 1946. Fra 1946 til 1953 var 
hun lærerinde for prinsesse Margrethe på Ama
lienborg, og fortsatte herefter atter under Frede
riksberg skolevæsen. I 1953 var hun på en 3 må
neders rejse i USA for at studere forholdene i for
skellige »Camps«, hvor hun også holdt foredrag 
om Danmark og gav undervisning i bøme- og 
kvindegymnastik. I 1959 blev hun gymnastik
lærerinde ved Zahles Seminarium og på Dan
marks Højskole for Legemsøvelser og blev samme 
år udnævnt til vicegymnastikinspektør for øerne. 
Hun var medlem af slægtsforeningens bestyrelse 
indtil 1967. Denne periode varede en god halv 
snes år med megen kørsel rundt til skoler, mange 
kurser for studerende, for lærere og for seminarie- 
kolleger, og samtidig undervisning på Skolen på 
Duevej, Frederiksberg. Dertil deltagelse i mange 
kurser, indenlands samt udenlands, fortrinsvis i 
Frankrig i franskkurser på universiteter og i Eng
land med studium af Rudolf von Labans teorier, 
der var et fremherskende emne i de kurser hun 
selv gav. Juni 1980 blev hun førtidspensioneret 
fra Skolen på Duevej, hvorefter hun havde aften
skoleundervisning i Søllerød og Farum kommu
ner med motionsgymnastik, bevægelseslære, af
spænding og »hensyntagende specialundervis
ning«.

Den 7/8 1959 blev hun gift i Søllerød Kirke 
med Aage Vagn Schrøder Poulsen, der er født i 
København den 20/1 1923 som søn af maskin

mester Christian Poulsen og Valborg Sophie f. 
Schrøder. Han var uddannet smed og værktøjs
mager, men fik sin uddannelse forsinket af krigen, 
da han optrådte som sabotør allerede i 1940, hvor 
han blev arresteret af dansk politi. Han ar
resteredes atter den 23/12 1944 af HIPO men 
slap ud fra Politigården og igen den 3/1 1945 blev 
han taget af HIPO, overførtes den 4/2 45 til 
Vestre Fængsel, hvorfra han den 22/2 1945 blev 
sendt til den tyske koncentrationslejr Dachau, til 
han befriedes ved grev Bemadottes »Hvide Bus
ser« i april. Siden 1951 har han været ansat ved 
Københavns Belysningsvæsen ved varmeforsynin
gen.

En søn (XVII,33), der fødtes den 26/2 1916 på 
Frederiksberg levede kun nogle fa dage og døde 
den 29/2 1916. Agnete Tang Barfod (XVII,34) 
fødtes den 26/7 1917 på Frederiksberg og tog i 
1933 realeksamen fra Anna Barfods Skole. I 1936 
var hun Røde Kors barneplejerske og 1937 til 38 
assistent på et børnehjem, hvorefter hun i 1941 
var færdiguddannet som sygeplejerske fra Rigs
hospitalet og derefter i 1942-43 vikarassistent på 
Marselisborg Hospital, 1943 på Fuglebakkens 
Bømehopital og 1943-44 aspirant på Rigshospita
let.

Den 7/10 1944 blev hun gift i Frederiksberg 
Kirke med befragter Knud Steen, der er født den 
31/12 1917 på Frederiksberg som søn af Knud 
Aage Petersen Steen og Karen Sofie Adelaide f. 
Nielsen. Han var student 1936 fra Set. Jørgens 
Gymnasium og tog 1940 Højere Handelseksamen 
fra Niels Broch, hvorefter han blev ansat som be
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fragter, afdelingschef i oversøiske linieagenturaf- 
deling hos rederiet C. K. Hansen, senere kontor
chef. De har 4 sønner og 1 datter.

Ib Evald Tang Barfod (XVII,35) fødtes den 
26/9 1921 på Frederiksberg og blev student fra St. 
Jørgens Gymnasium i 1939. I 1944 blev han 
cand.polyt som fabriksingeniør og samme år ansat 
hos Otto Mønsted A/S i København. I 1948 emi
grerede han imidlertid til USA, hvor han blev an
sat hos Blue Plate Foods Inc. i New Orleans i 
Louisiana. Senere flyttede han til afdelingen i, At- 
lanta i Georgia. Den 5. september 1952 blev han 
gift i New Orleans med Emily Ruth Xantem, der 
er født den 8/5 1931 i New Orleans som datter af 
jembanearbejder Albert John Xantem og Ruth 
Alice f. Jones. I 1952 blev hun Bachelor of Fine 
Art fra Tulane University i New Orleans.

I 1955 blev han ansat i Montesanto Company i 
researchafdelingen i Dayton i Ohio og fra 1957 i 
afdelingen i St. Louis i Missouri, hvor han var 
indtil 1962. Fra 1962 til 1965 var han i Augusta i 
Georgia som Technical Supervisor og i Everett i 
Massachusetts som Product Quality Superinten
dent fra 1965 til 1968 og derefter en kortere tid i 
1968 hos Marine Colloids Inc. og siden i Marine 
Colloids Division of FMC Inc. som Manager of 
Technical Operation. Fra 1968 til 1973 var han 
Plant Manager, Vice President of Production og 
fra 1973 til 1974 Vice President of Purchasing og 
1974 til 1975 Vice President of Pectin Develop- 
ment og arbejdede som Project Manager ved et 
antal projekter 1975 til 1984, hvorefter han i 
1984 startede sin egen Engineering Consulting.

Siden 1978 har de boet på en farm på 40 acre 

og har nydt de landlige omgivelser sammen med 
et dusin far. Emily har spundet og vævet ulden fra 
farene og de har solgt lammekød og fareskind og 
hendes vævede artikler som nederdele, trøjer og 
tæpper. De har tre børn. Elisabeth Tang Barfod 
(XVIII,28) født den 12/9 1954, Hans Peter Tang 
Barfod (XVIII,29) født den 5/12 1957 og Kirsten 
Tang Barfod (XVIII,30) født den 22/3 1959. Se 
side 134.

Hans Peter Barfods yngste barn var Peter Noe 
Andreas Tang Barfod (XVI,47), der var født den 
1/6 1883 i Ålborg og tog præliminæreksamen i 
1898 samt afgangseksamen fra de Brockske Han
delsskolers Højskole i 1900. Derefter var han fra 
1900 til 1908 ansat på margarinefabrikant Otto 
Mønsteds kontor, og blev samme år overboghol
der hos Erith Oilworts Ltd. i London. Den 12/9 
1912 blev han gift i København med Julie Marie 
Zander, der var født den 24/1 1883 som datter af 
fabrikant Christian Zander og Hanne Marie Han
sine f. Møller. Hun var fra 1905 til 1912 lærerin
de ved frk. Kruses Skole.

Han blev senere sekretær hos Erith Oilworths 
Ltd. indtil 1923, da han sammen med søsteren 
Anna (XVI,43) overtog sin mors fødegård Nørre 
Vosborg og fra marts 1924 forestod han gårdens 
drift. Han lod med Nationalmuseets hjælp hoved
bygningen istandsætte og restaurere i 1937, og fik 
i 1942 ved hjælp af Hedeselskabet afvandet 173 
tdr. land eng, men han måtte på grund på grund 
af svigtende helbred sælge gården, som han forlod 
den 22/5 1947 og flyttede til Kgs. Lyngby. Her 
døde han den 9/6 1952 og hans kone døde den 
30/5 1982.

Jens Ivar og Laurits Barfod og deres efterkommere
Vi skal herefter se, hvorledes det gik Christian 

Severin Barfoeds (XIV,25) andre børn. Anna 
Marie Adelaide Barfod (XV,28) fødtes den 24/5 
1836 i Køge. Hun var 1860 til 1872 husbestyrer
inde hos biskop N.F.S.Grundtvig, hvorefter hun 
fra 1872 til 1876 havde et pensionat på Frederiks
berg. Derefter boede hun fra 1876 til 1892 hos 
broderen Hans Peter i Ålborg indtil dennes død, 
hvorefter hun fik ophold i »Trøstens Bolig« i 
Ålborg indtil 1909, da hun flyttede til sin broder
datter Johanne Ammitzbøll i København og døde 
her den 24/11 1909.

Jens Ivar Barfod (XV,29) fødtes den 1/1 1840 i 
Køge og gik straks efter sin konfirmation til søs.

Han fortæller herom i en bog »Da jeg var 
matros«, som han udgav i 1895. Han skriver 
bl.a.: »Det var midt i vinterens hjerte, nogle dage 
før Jul, da mine forældre indså, at de ikke kunne 
bøje min ubetvingelige lyst til søen, og derfor »lod 
drengen fa sin vilje«. De afsendte mig pr. post fra 
en af småøerne, måske med det stille håb i hjertet, 
at det barske vejrlig - vi havde nemlig det år en 
meget streng vinter - snart skulle fa mig til at ven
de om igen og atter søge hjemmets kødgryder«. 
Han fortæller videre om vanskelighederne ved at 
fa hyre og om de barske forhold den unge dreng 
pludselig blev stillet overfor, men matros blev han 
da. I 1866 blev han styrmand på briggen MARIE
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Kaptajn Jens Ivar Barfod med sin kone Sophie og fire 
børn (XV,29).

Ellen Nielsen Barfod med sin mand Erik Christensen og 
deres to børn (XVI,49).

AUGUSTA, hvor han var indtil 1874. Den 26/4 
1872 blev han gift i København med Sophie Vil- 
helmine Mariane Nielsen, der var født den 26/8 
1847 på Christianshavn som datter af skibsfører 
Hans Nielsen og Anna Carldine f. Petersen. (1)

Derefter blev han i 1875 ansat som styrmand i 
DFDS. Den 22/12 1881 fik han skipperborger
skab i København og i 1882 blev han kaptajn i 
DFDS. I 1888 blev han ansat som forvalter ved 
selskabets kontor i Esbjerg og flyttede 1895 til Fur 
og derfra til Fanø og Esbjerg. Han døde her den 
29/6 1913 og hans kone den 2/8 1918 i Køben
havn.

De havde fire børn. Niels Torsten Nielsen Bar
fod (XVI,48) fødtes den 5/2 1873 i København og 
var fra 1888 til 1893 på DFDS kontor i Køben
havn og senere i Esbjerg. Derefter gik han til søs 
og gjorde to jordomsejlinger, men ulykkeligvis 
druknede han den 24/6 1898 på floden Mersey 
ved Liverpool.

Ellen Nielsen Barfod (XVI,49) fødtes den 22/11 
1874 i København. Hun blev gift den 27/5 1897 i 
Fur Kirke med manufakturhandler Erik Christen
sen, der er født den 13/5 1870 i Ålborg. De flytte
de 1899 til Nordby på Fanø, men gik fallit samme 
år hvorefter han blev livsforsikringsagent. Han 
døde i København den 20/11 1920.

De havde fire sønner. Niels Kay Barfod Chri
stensen, der var født den 30/4 1898 og døde den 
23/5 1918 og Poul Inge Barfod Christensen, der 
døde den 19/9 1948. De to andre sønner fik sløjfet 
navnet Christensen den 13/4 1956, så deres efter
navn blev Barfod. Jens Ivar Barfod (Christensen) 
(XVII,218) fødtes den 27/1 1902 og var toldkon
trollør i Helsingør. Han blev gift med Ellen Rig
mor Jensen, der var født den 17/5 1902. Han dø
de den 14/7 1967 og hun den 17/6 1980. De har 
to børn. Ib Jørgen Sønderby Barfod (XVIII, 143) 
der var adopteret og var søn af Inge Nielsen Bar
fods (XVI, 51) søn Knud Sønderby, og Erik Barfod 
(XVIII, 144) der er født den 7/9 1941 i Esbjerg og 
uddannet til speditør. Han blev gift den 18/4 1968 
med Birgit Nielsen, der er født den 7/3 1943 i 
København, men de blev skilt den 10/1 1974. De 
har en søn Thomas Barfod (XIX,56), der er født 
den 18/8 1970 og er trælastekspedient.

Den fjerde søn er Thomas Andreas Barfod 
(Christensen) (XVII,219) der er født den 4/2 1905 
og blev gift den 12/7 1931 med Ellen Højer 
Andersen, som er født den 2/2 1908, men atter 
skilt i 1959. Han er død den 23/22 1963 og hun 
den 14/6 1982. De har 3 børn XVIII,145-147.
1. Jens Ivar Barfod, fhv. skibsfører: »Da jeg var matros« 

København 1895.
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Per Barfod (XVIII, 145) er født den 9/8 1932 i 
København og fik realeksamen fra Metropolitan- 
skolen i 1949. Derefter sejlede han på Grønland 
med M/S UMANAK i 1949 til 1950, hvorefter 
han uddannede sig i forsikring 1950-51 og var 
elev i Handelsbanken og Bikuben. I 1954-55 af
tjente han sin værnepligt i marinen og kom i 1957 
på Sparekasseskolen. Den 14/4 1956 blev han gift 
med Ulla Katrine Ree Jensen, der er født den 7/9 
1934 som datter af Einar Ree og hustru Maren 
Dorthea Nicoline f. Larsen. Hun var frisør, men 
de blev skilt den 18/9 1974. Han blev senere 
sparekassefuldmægtig og tog i 1972 kystskipper
eksamen og var konstruktør, dommer og medar
rangør af navigationssejladser for motorbådsspor
ten og æresmedlem af Danmarks Motorbåds
union. Han blev gift 2. gang den 16/7 1977 i 
Reno i Nevada i USA med Irene Jensen, der er 
født 19/2 1948 i København som datter af Victor 
Bonde Jensen og Mildred Lilian f. Larsen.

De har 4 børn: Henrik Ree Barfod (XIX,57) 
født den 2/7 1958 og tog realeksamen fra Chri- 
stianshavns skole og uddannet som tømrer. Tor
ben Ree Barfod (XIX,58) født den 15/7 1959 og 
uddannet som specialarbejder. Pernille Ree Bar
fod (XIX,59) født den 8/3 1967 blev student fra 
Efterslægtselskabets Skole 1987. Lia Barfod 
(XIX,60) født den 29/4 1982.

Ole Barfod (XVIII, 146) er født i København 
den 30/5 1937 og kom i lære i Daells Varehus fra 
1951 til 1954, hvorefter han blev lagerekspedient 
i Fremads Bogforlag fra 1954 til 1958. Efter at 
have aftjent sin værnepligt 1958-59 blev han 
EDB-pIanlægger hos Lauritz Knudsen i 1959. 
Den 25/7 1959 blev han gift med Nora Prag Niel
sen, der var født den 20/1 1937. Hun var kontor
assistent, men de blev skilt den 16/9 1975, og hun 
er død den 12/10 1990. Derefter blev han gift 2. 
gang den 11/10 1975 med Kirsten Birthe Hansen, 
der var født den 12/4 1945 i København som dat
ter af Kaj Leo Hansen og Iris Auslav f. Petersen. I 
1980 holdt han op hos Laurits Knudsen og starte
de sin egen kioskvirksomhed, som han havde til 
1984, da han blev lagerekspedient på Nordisk 
Droge og Kemikalie A/S. De har tre børn. Gitte 
Prag Barfod (XIX,61) født den 20/4 1964 blev 
student fra Rødovre Gymnnasium og uddannet 
som indkøbsdisponent. Peter Prag Barfod 
(XIX,62) er født den 18/5 1966. Han gik på 
Gadehavegård Skole i Tåstrup og var siden 3 1/2 
år konstabel i Livgarden, hvorefter han kom i lære 
som gulvlægger, og er i dag gulvmontør. Jesper 
Barfod (XIX,63) er født den 30/10 1974 og har 
gået på Institut Skt. Joseph.

Lia Barfod (XVIII, 147) fødtes den 10/1 1942, 
men døde i juni 1947.

Rigmor Nielsen Barfod (XVI,50) fødtes den 2/8 
1877, men døde allerede den 31/8 samme år i 
København. Inge Nielsen Barfod (XVI,51) fødtes 
den 7/5 1879 i København. Den 11/5 1899 blev 
hun gift i Fur Kirke med grosserer i Esbjerg Niels 
Christian Sønderby, der er født i Randers den 
12/7 1870 som søn af gørtler Christian Sønderby 
og Kirstine f. Sørensen. Han døde den 20/3 1917 
og hun den 31/1 1934. De har to sønner og to 
døtre. Den ene af sønnerne adopteredes som 
nævnt af Jens Ivar Barfod (XVII,218).

Christian Severin Barfoeds yngste børn var tvil
linger, en dreng og en pige, der fødtes den 17/4 
1845. Pigen Caroline Amalie Barfoed (XV,31) 
døde imidlertid som spæd den 4/7 samme år. 
Drengen Laurits Christian Clausen Barfod 
(XV,30) kom i handelslære i Kalundborg og blev 
kommis her 1859. I 1868 aftjente han sin værne
pligt og året efter blev han kommis i Roskilde. 
Allerede i 1870 fik han sin egen forretning som 
manufakturhandler i Helsinge og den 31/8 1871 
blev han gift i Kalundborg med Marie Augusta 
Ranfft, der var født den 21/5 1842 som datter af 
læge ved amtssygehuset Ferdinand Ranfft og Emi
lie Øvre. Fra 1885 til 1889 var han passiv deltager 
i en forretning i København, og den l.maj 1893

Ejnar Ranfft Barfod (XVI,54) som krigskorrespondent 
ved den mexikanske grænse i 1916.
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Præsident Theodore Roosevelts brev til Ejnar 
R. Barfod. (XVI,54).

blev han ansat i Københavns Magistrats 3.afde
ling. Han døde den 4/9 1906 og hans kone fem 
måneder senere den 9/2 1907. De havde fem børn 
XVI,52-56.

Christian Emil Ranfft Barfod (XVI,52) fødtes 
den 12/7 1872 i Helsinge og tog præliminæreksa
men i 1888. Umiddelbart derefter blev han ansat 
på DFDS’s kontor og var der til 1890, da han 
kom ud at sejle. 1 november 1896 tog han styr
mandseksamen og kom ud at sejle igen. Julenat 
1904 forliste hans skib og han druknede i Atlan
terhavet. Han var ugift.

Helga Ranfft Barfod (XVI,53) fødtes den 4/8 
1873 i Helsinge. Efter endt skolegang kom hun i 
1893 i huset hos Mrs. Eliza Jane Younger i Lon
don. Hun kaldte hende sin engelske mor, og da 
Mrs Younger døde i 1912 tog hun i juli 1913 
hjem til Danmark, men rejste rejste allerede i juli 
1914 til Philadelphia i USA sammen med sin 
søster Johanne (XVI,56). 11916 blev hun husbe
styrerinde hos Mrs. W. L. Suplee i Merion i 
Pennsylvania. Hun døde ugift den 2/5 1943.

Einar Ranfft Barfod (XVI,54) blev født den 
30/5 1875 i Helsinge og kom efter komfirma- 
tionen til søs. Han foretog fire jordomsejlinger 
med danske, norske og tyske skibe. På sin sidste 
rejse ombord på det tyske skib STEINBECK af 
Hamburg, der skulle fra Java til USA med sukker, 

udbrød der, mens de var i Det indiske Ocean Syd 
for Mauritius, Beri Beri ombord blandt hele be
sætningen. Efterhånden blev mandskabets forhold 
så elendige, at de intet kunne foretage sig ombord, 
og i syv måneder drev det 2000 tons stor stålskib 
om uden at man kunne ændre sejlføringen. Da 
man passerede Kap Det gode Håb søgte man at 
komme så nær land, at man kunne signalere efter 
hjælp, men vinden øgede til storm med regn, sne 
og tykt vejr, så forsøget mislykkedes. Skibet drev 
ind i Atlanterhavet og det var uden styring indtil 
den engelske damper BRITANIA tog det på slæb 
ind til Bermudaøeme. Herfra nåede besætningen 
som passagerer videre til Philadelphia. Af den 24 
mand store besætning var der 11 overlevende, 
hvoraf 9 blev helbredte.

Han kom på Det tyske Hospital i Philadelphia 
den 15. august 1898 og lægerne forbød ham at stå 
til søs igen, idet et nyt tilfælde af Beri Beri ville 
betyde døden. Han blev derfor på hospitalet som 
sygeplejer, da der netop i 1899 udbrød en Tyfus
epidemi i Philadelphia. Samtidig med at han ple
jede Tyfuspatienter, havde han indskrevet sig som 
studerende ved Drexel Institute og den 30/4 1902 
fik han sin eksamen herfra som årets æresstudent 
med 400 punkter af 400 mulige og desuden en 
tredjepræmie for en trækulskitse i kunstklassemes 
udstilling. Den 2/12 1902 blev han gift med Ella 
Laura Baer, der er født den 13/9 1865 i Reding. 
1902 fik han straks stilling som journalist ved The 
Philadelphia Times, der blev slået sammen med 
The Public Ledger og kom siden til The Record, 
The Press og The North American. Han speciali
serede sig i artikler om bekæmpelsen af svindel og 
afslørede herved bedragerierne i The Honduras 
Lottery hvor alle 32 anklagede blev dømte. For 
sin deltagelse i opklaringen tilkendte kongressen 
ham 35.000 Dollars i 1907. I 1909 afslørede han 
en kommissions svindel og sløseri i 11 år med 2 
millioner Dollars og året efter, i 1910, afslørede 
han svindel foretaget af det republikanske partis 
kandidat i The National Public Utilities Corpora
tion.

I 1912 deltog han i organiseringen af det nye 
Roosevelt Party i Pennsylvania, og han blev en 
personlig ven af Theodor Roosevelt og støttede 
ham under hans kampagner i 1914 og 1915. I den 
forbindelse hjalp Roosevelt Barfod, da hans mod
standere udsendte et smædeskrift mod ham. Da 
han blev renset ved en dom den 21. maj 1915, 
sendte Roosevelt ham et billede med teksten: »To 
Einar Barfod on his mothers birthday May 21 
1915 from his friend Theodor Roosevelt«. Samti
dig bekæmpede han aktiebedragerier og fremlagde 
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i 1912 beviser mod International Lumber and 
Development Company, der havde svindlet for 6 
millioner Dollars, og trods stærk politisk støtte 
blev alle de anklagede sendt i fængsel i 1915.

Under 1. verdenskrig var han i flådens hemme
lige efterretningsvæsens tjeneste på grund af sit 
kendskab til de skandinaviske sprog og tysk. Han 
arbejdede en tid ved den mexikanske grænse, men 
den meste tid i Philadelphia, New York og 
Washington Den 15/6 1917 døde hans kone og 
han giftede sig atter den 17/7 1918 med Anna 
Blanche Burns, der var født den 7/6 1888 i Phila
delphia.

Efter krigen blev han i 1919 finansiel rådgiver 
for The Asociated Advertising Clubs of the 
World, men efter et par måneder organiserede 
han The Investors Protective Service med sig selv 
som formand, og han havde en stor del i opklarin
gen af de store mæglerbedragerier i 1922. Denne 
sag forårsagede en Securities Act of Pennsylvania, 
der blev undertegnet i 1923, og Einar R. Barfod 
blev en af de to tilforordnede sekretærer, der bl.a. 
skulle undersøge alle værdipapirer, aktier og obli
gationer m.v. I løbet af det første år granskede de 
1346 mænds ansøgninger om tilladelse til at hand
le med for 625 millioner Dollars af Værdipapirer. 
De forkastede for 400 millioner dollars, godkend
te for 150 millioner dollars mens de resterende 75 
millioner skulle til nærmere undersøgelse ved 
årets slutning. De undersøgte 6469 agenter for ret
ten til at handle med værdipapirer i løbet af det 
første år og godkendte 2807. Desuden medvirkede 
han ved udformningen af statens forsikringslove.

I 1927 sendte Clifford Pinchot, der var gover- 
nor of the Commonwelth of Pennsylvania til Bar
fod et brev, hvori der bl.a. stod: »Det er ikke til
strækkeligt blot at sige, at De var absolut frygtes
løs og absolut umulig at bestikke. Disse store kva
liteter ville være intet, hvis ikke de var blevet for
enet med Deres klare intelligens, Deres iver efter 
retfærdighed, Deres nægtelse af at være slået og 
Deres helhjertede hengivenhed for samfundet. 
Under de vanskeligste forhold, under extremt pres 
fra mænd i store embeder, under forfølgelse af the 
Dauphin County Court og under konstant ild fra 
utallige mænd med den yderste hensynløshed og 
stor magt stod De som en klippe«.

I 1928 gik Einar R. Barfod over i privat virk
somhed og sad i forskellige forsikringsselskabers 
bestyrelser, indtil han i 1943 blev alvorligt syg og 
måtte holde sengen til sin død den 9/10 1957. 
Hans kone var da død den 18/2 1957. De havde 
fem børn. (2)
2. Breve og dokumenter i kopi i slægtsarkivet.

Marie Augusta Baer Barfod (XVII,36) fødtes 
den 26/8 1903 i Philadelphia og hun blev gift den 
30/7 1927 i New York City med Edwin Emerson 
Starbuck, der er født den 27/6 1907 i Port Jervis i 
New York som søn af Edwin A. Starbuck og Ada 
f. Borchers. Han har studeret ved University of 
Pennsylvania og været ansat ved Allstate Insuran
ce Company. De har 2 sønner og 1 datter.

Ella Laura Baer Barfod (XVII,37) fødtes den 
14/2 1905 i Philadelphia og blev i 1923 æresstu- 
dent ved pigernes højskole. Den 26/11 1930 blev 
hun gift i Philadelphia med George Morton 
Cowan, der er født den 9/9 1899 i Aldan i Dela
ware county i Pennsylvania som søn af George 
Morton Cowan og Leona f. De Mott. De har 1 
søn og 1 datter.

Ann Ross Barfod (XVII,38) blev født den 2/3 
1919 i Philadelphia og blev siden fører for 2 pige- 
spejdertroppe i Washington D.C.. I 1939 tog hun 
eksamen fra Western High School i Washington 
og indtrådte i januar 1943 i Coast Guard som Ap
prentice Seaman. Hun er senere uddannet ved 
Hunter College i New York og Storekeeper 
School, University of Indiana, med afgang i juni 
1943 som Petty Officer knyttet til the Coast 
Guard Academy i New London i Connecticut. 
Fra den 1/11 1944 til december 1945 var hun 
stationeret i Miami i Florida. Den 15/8 1945 blev 
hun gift i Tobyhanna i Pennsylvania med 
Michael Francis Mc. Hale, der er født den 31/7 
1898 i Jermyn i Pennsylvania som søn af Michael 
Mc. Hale og Hannah f. Murphy. De blev skilt den 
12/1 1956. I marts 1950 indtrådte hun i Coast 
Guard Reserve og blev medlem af The Reserve 
Officers Association of USA. I april 1953 flyttede 
hun til sin søster og i foråret 1959 til San Fransis- 
co, hvor hun har arbejdet for et assuranceselskab.

Joan Kirsten Barfod (XVII,39) fødtes den 20/1 
1921 i Philadelphia og tog eksamen fra George
town University School of Nursing i Washington 
D.C.. I 1943 som Graduate Registered Nurse. 
Hun blev gift den 4/7 1945 i Army chapel, Fort 
Lewis i Washington med Albert Palumbo, der er 
født den 18/7 1914 i Cranston, Rhode Island som 
søn af Carmine Palumbo og Teresa f. Nacca. Han 
tog lægeeksamen fra Georgetown University og 
var fra 1944 til 1946 tjenstgørende i hæren og var 
da Chief of Medical Service for New Foundland, 
Grønland og Labrador. Foruden privat praksis er 
han State Medical Examiner i Johnston, Provi
dence, Cranston og East Providence samt læge på 
St. Joseph.s Hospital og Our Lady of Fatima 
Hospital. De har 6 sønner og 1 datter.

Einar Patrick Ranfft Barfod (XVII,40) fødtes 
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den 4/1 1923 i Philadelphia og tog i december 
1943 eksamen fra US Merchant Marine Academy 
i Kings Point i New York. Herefter sejlede han 
med Alcoa Steamship Co. og Moore Mc. Cor
mack Steamship Co. (American Scantic Line) 
som Third Officer fra 1944 til 1955. Den 14/2 
1946 blev han gift i Little Neck i New York med 
Dorothy Grace Dugan, der er født den 9/11 1922 
i Brooklyn i New York som datter af diamant
handler Daniel Francis Dugan og Mathilda Helen 
f. Weller. Hun tog Bachelor of Science degree i 
Home Economics ved Pratt Institute Brooklyn i 
New York.

Frederik Ferdinand Ranfft Barfod (XVI,55) er 
født i Helsinge den 2/4 1878 og blev sergent ved 
husarerne og landmand i Bygholm ved Horsens. I 
1904 tog han over til broderen i USA, hvor han 
blev ridelærer og under 1. verdenskrig ansat ved 
US Shipping Board. Efter krigen blev han bestyrer 
af The Ord Orchand Farm i Devon i Pennsylva
nia. Han blev gift den 20/11 1914 med Elizabeth 
Henriette Wagner, der er født den 13/10 1884 i 
Harrisburg som datter af Frederik Wagner og 
Mary f. du Mar. Han døde den 1/3 1952. De har 
et barn (XVII,41)

Frederick Einar Ranfft Barfod (XVII,41) fødtes 
den 7/8 1915 i Philadelphia i Pennsylvania og tog 
i 1934 eksamen fra Lansdowe High School. Fra 
1943 til 1946 var han i US Marine Corps og siden 
inspector i I.T.C. Cicuit Breaker Co. Han blev gift 
den 19/8 1940 i Leesburg i Virginia med Jeanette 
Wilhelms, der er født den 15/1 1915 i Collingdate 
i Pennsylvania som datter af Alfred Wilhelms og 
Elsie May f. Gaul. De har et barn (XVIII,31)

Barbara Joan Barfod (XVIII,31) er født den 
27/4 1943 i Drexell Hill i Pennsylvania, og blev 
den 27/10 1964 gift med Victor Bertolli i Phila
delphia.

Johanne Marie Ranfft Barfod (XVI,56) er født 
den 22/2 1881 i Helsinge og blev hos forældrene 

til deres død, hvorefter hun i 1914 tog med søste
ren Helga til USA. Her studerede hun børneop
dragelse og fik stilling i nærheden af sin søster i 
Philadelphia. I 1943 overgik hun til sygeplejen og 
var indtil 1951 den ene af to residerende sygeple
jersker i et hjem for ældre mennesker i German- 
town i Philadelphia. Hun måtte imidlertid efter 
lægens ordre opgive sit arbejde og døde den 7/6 
1957.

Georg Laurits Barfoed (XIV,26) var endnu et af 
Hans Peter Barfoeds børn. Han fødtes den 7/11 
1805 i Branderup og kom i 1820 i bogtrykkerlære 
i Randers og blev i 1826 bogtrykkersvend, hvoref
ter han fik arbejde i København. Han blev i 1828 
ansat på Amager Birks kontor og i maj 1830 
exam.jur., hvorpå han den 30/10 1830 blev fuld
mægtig på borgmester- og herredskontoret i Nak
skov. Den 27/4 1838 blev han gift i Nakskov med 
Caroline Erasmine Margrethe Hochland, der var 
født den 24/12 1816 i Nakskov som datter af 
kammerråd, told- og konsumptionsinspektør 
Christopher Severin Hochland og Hanne Birgitte 
f. Sievers. Den 25/9 1848 blev han prøveprokura
tor og den 7/11 1850 prokurator ved underretten i 
Lolland-Falster stift med bopæl i Nakskov. Han 
ophørte med at praktisere i 1886 og flyttede til 
København, hvor han døde den 27/6 1888 og 
hans kone den 16/5 1889. De havde to børn 
(XV,32-33).

Hanne Marie Severine Barfoed (XV,32) fødtes 
den 29/1 1839 i Nakskov og døde der ugift den 
17/4 1875. Laura Caroline Sophie Petrea Barfoed 
(XV,33) fødtes den 6/6 1840 i Nakskov og blev 
den 7/6 1867 gift med sognepræst til Vester Aaby 
og Aastrup Christian Carl Gøtzsche, der var født 
den 8/7 1835 i Gjerslev som søn af sognepræst 
Henrik Frederik Gøtzsche og Anna Charlotte f. 
Bendtsen. Han døde den 30/5 1908 i Vester Aaby 
og hun den 3/1 1913. De havde 6 sønner og 3 
døtre.
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Christian Severin Barfoeds børn (XIV,25)

Johanne 56

Generation XV XVI XVII XVII XIX

Johanne 40 Aase 15 Toke 41
Andreas 41 Karen 25 Klaus 16 - Karen 42
Molly 42 Ida 26 Mette 17 Jens 43
Anna 43 Jørgen 27 Jens 18 —11 Mary A 44
Peter 44 -J Hans P. 28 - Lene 19 - Bo 45 -

Jan 46
Hans P. 27 - Tom 47

Finn 20 H Thorlak 48
1 Tatiana 49

Jørgen 29 - Niels 2! H Kirstine 50
1 Frederik 121

Inger 22 Torbjørn 51
Aage 45 - Jesper 23 -

Bent 30 - Tue 52
Sverre 24 1 Jakob 53

1 Jonas 54
Anna Marie 28 Bo 25 H1 Liv 55

Poul 46 - Ove 31 —I Annette 26
Marie EL 32 1 Birgitte 27

Peter 47 en søn 33 Elisabeth 28
Agnete 34

Niels 48 Ib 35 - Hans P. 29
Kirsten 30

Jens Ivar 29 - Ellen 49 - Jens I. 218 -1 Ib 143
Rigmor 50 1 Erik 144 -1 Thomas 56
Inge 51 Thomas 219 - Per 145 - Henrik 57

Marie 36 Torben 58
Christian 52 Ella 37 Pernille 59

Laurits 30 - Helga 53 Ann 38
Einar 54 - Joan 39 Lia 60

Caroline 31 Einar 40 Ole 146 - Gitte 61
Lia 147 Peter 62

Frederik 55 -1 Frederick 41 —1 Barbara 31 Jesper 63

Georg Laurits (XIV,26): —| Hanne (XV,32) Bo (XIX,45): -I Line (XX, 11)
I Laura (XV,33)
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TILFØJELSER:

Elisabeth Tang Barfod (XVIII,28) fødtes den 12/9 
1954 i New Orleans og blev i 1976 Bachelor of 
Science fra University of Maine. I 1988 blev hun 
doktor i kemi ved University of Colorado og i 
1992 researcher for Genentech, St. Francisco, i 
molekulær biologi. Hun er gift den 8/5 1982 med 
Steven David Lidofsky, der er doktor i kemi og i 
medicin og assisterende professor i medicin ved 
University of California. Han er søn af prof. Leon 
Lidofsky og lærerinde Eleanor. De har en søn, 
Benjamin Barfod Lidofsky.

Hans Peter Tang Barfod (XVIII,29) fødtes den 
5/12 1957 i St. Louis i Missouri. Han blev i 1980 
Bachelor of Science in Mechanical Engineering 
ved Tufts University i Boston og var 1980-81 in
geniør hos AVCO, fra 1981-82 Engineer Design 
Coordinator hos Craig Systems Corp, i Massa
chusetts, hvorefter han fra 1982 til 87 kom til 
Lockheed Missiles and Space Company i Califor- 

nia som project manager for samling af Hubble 
Telescopet og proposal manager for et satelit 
studie. I 1989 emigrerede han til Australien og 
var 1989-90 hos Tracy, Brunstrom & Hammond 
Pty Ltd i Sydney. Fra 1990 er han principal 
mechanical engineer hos OTC i Sydney. Han er 
gift den 15/3 1992 med Gail Sheridan, der er 
datter af bank manager Gordon Sheridan og Jean 
i Australien.

Kirsten Tang Barfod (XVIII,30) er født den 
22/3 1959 i St. Louis i Missouri. Hun blev 1981 
Bachelor of Arts ved University of Maine og i 
1984 master in education ved Rutgers University i 
New Jersey. Hun blev gift med James Alan Levin- 
sohn, der er doktor i økonomi og professor ved 
University of Michigan og søn af Alan og Ann 
Levinsohn. De har to sønner: Jonathan Lewis 
Barfod Levinsohn og Erik Alexander Barfod 
Levinsohn.
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Tegning til »Illustreret Tidende« af folketoget til Christiansborg Slot den 21. marts 1848.

12. KAPITEL

Poul Frederik Barfod og hans efterkommere

Den 15. marts 1810 fødte Hans Peter Barfoeds 
kone (kap.9) en dødfødt datter (XIV,27) i Lyngby, 
men året efter den 7/4 1811 fødtes i Lyngby Poul 
Frederik Barfod (XIV,28). Knap 5 år gammel 
mistede han sin mor, men året efter giftede hans 
far sig igen og den nye mor blev til stor trøst for 
ham. Hun havde tidligere været gift, og drengene 
fra dette tidligere ægteskab P.C.la Cour og Carl la 
Cour havde Poul Frederik megen glæde af.

Som dreng var han en vild krabat, og han ville 
helst være gået til søs, og halvbroderen Holger la 
Cour, der var sømand, forøgede hans lyst ved sine 
raske historier fra sølivet. Han tiggede og bad 
faderen om at fa lov, men denne ville ikke høre 
på ham. Frederik var et godt hovede og havde 
»anlæg for bogen«, så han skulle studere.

Selvom faderen i 1822 flyttede til Fakse som 
sognepræst, følte Frederik sig stadig som jyde. 
Han blev undervist hjemme af forskellige og sidst 
af P.C.la Cour, der tog med ham til København, 
hvor han blev student ved eksamination ved Uni

versitetet den 22/10 1828. I 1829 blev han 
cand.phil. og tog sammen med Carl la Cour, efter 
at have sejlet med en jagt fra Fakse til Kiel, en 
vandretur rundt i Holsten, og de opretholdt livet 
med Carl som silhuettør og Frederik som hans 
reklamemand. I foråret 1830 bestod han sin 
anden eksamen i de 4 fag: Fysik, psykologi, moral 
og astronomi, hvorefter han fra oktober 1830 blev 
huslærer hos kammerråd Dorph på Gjorslev til 
den 1/7 1832.

I København blev Frederik Barfod snart repræ
sentant for Det forenede Velgørenhedsselskab, der 
indsamlede og uddelte penge til trængende. I for
bindelse hermed kom han ofte i hjem, hvor bør
nene drev »omkring for lud og koldt vand«, og 
sammen med en anden student N.Callesen sam
menkaldte han den 28. oktober til et repræsenant- 
skabsmøde, hvor han foreslog oprettelse af en 
drengeskole. På Frederik VI.s fødselsdag, den 28. 
januar 1834 blev skolen indviet og i et lokale på 
hjørnet af Gammel Mønt og Regnegade begyndte 
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skolen den 4. marts med 12 drenge og 8 lærere, 
der alle var frivillige og ulønnede, og Frederik 
Barfods Skole, som han selv bestyrede til oktober 
1837, eksisterer stadig.

Fra 1833 til 1835 fik han det Moltkeske legat 
og det følgende år uden ansøgning en understøttel
se af konferensråd N. A. Holten, men iøvrigt leve
de han indtil 1837 hovedsagelig af undervisning i 
engelsk. Desuden deltog han i oprettelsen af 
»Sprogforeningen« og sad i bestyrelsen fra 1834 til 
1836. Han var på alle måder optaget af det danske 
og nordiske og navnlig i årene 1834 til 1847 fore
tog han adskillige fodvandringer rundt i landet for 
at indsamle personalhistoriske oplysninger.

I 1836 var han medstifter af »Selskabet for en 
forbedret retskrivnings udbredelse«, og i 1837-38 
medredaktør af selskabets »Nordisk Ugeskrift« 
indtil han endelig fik virkeliggjort et længe næret 
ønske om udgivelsen af et dansk og nordisk tids
skrift, der så dagens lys i 1839 under navnet 
»Brage og Idun«, som han var redaktør for indtil 
1842.

Fra Den 3/2 1838 til den 18/12 1839 var han 
ammanuensis ved Universitetsbiblioteket og fra 
1839 repræsentant for Bornholm i Trykkefriheds
selskabet. Samme år var han medstifter af »Dansk 
Samfund« og bestyrelsesmedlem og kasserer her 
de første år og deltog i 1839 desuden i stiftelsen af 
Den akademiske Forening og samme år i mødet i 
Gøteborg, hvor de skandinaviske naturforskeres 
selskab stiftedes, hvorefter han om sommeren rej
ste videre til Christiania for at udvide sine skandi
naviske forbindelser. I 1840 var han en af Studen
tersamfundets sidste bestyrere.

Efter at have været forlovet siden 1837 blev han 
den 11/9 1841 gift med Emilie Birkedal, der var 
født den 18/10 1813 på Aalebækgård på Møen 
som datter af forpagter og godsinspektør Ludvig 
Harboe Birkedal og Agathe Johanne f. Husum. 
Mens Frederik Barfod, sålænge kong Frederik VI 
levede, helt affandt sig med den enevældige styre
form, så skiftede han helt om efter Christian 
VIII.s tronbestigelse i 1839, og han erklærede at 
nu - efter 180 års enevælde - skulle man nu have 
en forfatning. Da han aldrig skjulte sine meninger, 
men ofte udtalte dem offentligt eller skrev dem i 
artikler, så varede det ikke længe før alt hvad han 
skrev blev censureret og ofte forbudt. Således ske
te det da også, at han umiddelbart efter sit bryllup 
fik en dom på et års censur samt en bøde på 200 
rdL

1842 var Frederik Barfod den egentlige leder fra 
dansk side af det nordiske studentermøde i 
København og i 1843 deltog han i Uppsalatoget.

Historikeren Povl Frederik Barfod og hans kone Emilie 
(XIV,28).

Den 9/10 1844 til den 26/5 1847 var han redaktør 
af »Almuevennen« og 1844-45 tillige redaktør af 
Kjøbenhavns Amts Landcommunal-Tidende og 
foretog i den anledning en rejse til Jylland og Fyn 
men hindredes adskillige steder af politiet. Den 
7/10 1845 var han medstifter og bestyrelsesmed
lem af »Den borgerlige Læseforening« og han fik 
ideen til og gennemførte det første store bondemø
de den 22/10 1846 i Ringsted i forbindelse med 
øernes stændervalg.

Han har skrevet talrige artikler i blade og tids
skrifter og udgav i 1835 »Poetisk Læsebog for 
bøm og barnlige sjæle«, der blev genudgivet 1836, 
1841 og en 2. udgave 1850. I 1837 udgav han 
»Vennernes Højtid«, 1841 »105 dagbogsblade« og 
»En samling smådigte«, i 1842 »Skandinavisk 
Atlas« og »Politisk Visebog«, den sidstnævnte 
sammen med F.L.Liebenberg og Carl Ploug, End
videre udgav han også i 1842 »Den danske sag i 
den slesvigske stænderforsamling«. Derefter udgav 
han i 1844 »Thorvaldsensk Album« og i 1845 
»Tolv sange fra Det forenede Velgørenhedssel
skabs Drengeskole« og »65 stambogsblade fra 40 
nulevende danske digtere« samt »Udvalgte styk
ker af den svenske litteratur«.

Den flittige forfatter fik derefter i 1846 udgivet 
»En dansk hverdagshistorie« og »Gengældelsens 
Bog«, men denne sidste blev dog beslaglagt og han 
blev den 14/8 1846 sat under tiltale og idømtes 5 
års censur. Samme år havde han også faet udgivet 
»Prinsen af Augustenborgs 254 aner«. Den 22. 
november 1846 blev han bibliotekar ved Det 
skandinaviske Selskab og havde stillingen indtil 
den 1/7 1856.

I det bevægede år 1848 var han altid med, hvor 
der skete noget. Allerede den 24. januar var der 
udgået en forordning om, at alle, der var idømt 
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censur, nu blev fritaget for denne, og dermed var 
et mareridt for ham til ende. Den 20. marts kom 
Orla Lehmann ind til ham og ved Barfods pult 
skrev han de krav, som han ville forelægge på 
Casinomødet om aftenen. Han var desuden med 
blandt de knapt 20.000 mennesker, der hørte om 
afskedigelsen af ministrene, og da der skulle væl
ges til den grundlovgivende rigsforsamling fik han 
opfordring fra både Næstved, Holbækegnen og 
Langeland, men afslog indtil en delegation fra 
Møen fik ham overtalt, og den 23. oktober åbne
des Rigsforsamlingen.

I 1848 fik han udgivet »Under Dannebrog, nog
le Fædrelandsdigte«, og et andet værk, »Dan
marks Gejstlighed«, kom i to dele indtil 1850. 
Samtidig skrev han »Den grundlovgivende Rigs
forsamlings historie« i 1849 og »Ny fortegnelse 
over Det skandinaviske Selskabs bogsamling« 
med tillæg 1852. 1848-1850 udgav han i to bind 
»Uddrag af Den grundlovgivende rigsforsamlings 
forhandlinger« og 1848-1852 »Ambrosius Stubs 
samlede digte«. »Fortællinger af Fædrelandets 
historie« udkom 1853, og i den anledning modtog 
han en med brillanter besat brystnål af kong 
Oscar af Sverige og Norge og desuden en guldring 
af »en kreds af venner i Sønderjylland«. I 1853 
udgav han også et ugeblad »Dannebrog« for Den 
danske Forening samt »Danmarks historie i ud
tog«.

Han var en af hovedmændene i det nordiske 
folkemøde i Ramløsa den 4/7 1858 og udgav sam
me år det nordiske tidsskrift »Folke« samt i 1860 
»Den nordiske Kæmpebog«. I 1862 deltog han 
som æresgæst i det nordiske studentermøde i 
København og fik samme år et rejselegat på 800 
rdl. for hvilket han foretog en rejse i Sverige. Ved 
afstemningen i Folketinget den 9/11 1864 om fre
den i Wien var han blandt de 21, der stemte 
imod, mens der var 75 for. Han udgav i 1869-74 
»Kong Christian IX.s regeringsdagbog 1863-68« 
ligesom han tidligere havde udgivet »Frederik 
VII.s kongegerning« og var i 1867 en af hovedstif- 
teme af »Foreningen til lærerinders understøttel
se«. I årene 1869-71 forelæste han på Køben
havns Universitet over Nordens historie og fore
tog i 1871 og 1872 foredragsrejser rundt i landet. 
1874 udgav han »Billeder af Nordens historie« og 
i 1876 »Seks forelæsninger over Nordens oldtid« 
samt omredigerede »Fortællinger af Nordens hi
storie med 3. udg. 1869 og 4. udg. 1876«.

Fast embedsvirksomhed synes ikke at have lig
get for ham, og han sad altid i usikre økonomiske 
kår og en fast understøttelse, som han fra 1872 fik 
på finansloven, ændrede ikke dette forhold, så

Povl Frederik Barfod (XIV,28), der iøvrigt altid blot 
skrev sig Frederik Barfod.

han kunne skrive: »Fra jeg var barn (1826) til nu, 
da jeg er 83, har jeg aldrig været uden gæld«.

På sine gamle dage tog han ivrigt del i den fri
villige selvbeskatning til fædrelandets forsvar lige
som også højskolesagen havde hans store kærlig
hed. Ved sin svigersøn Jørgen la Cours landbrugs
skole ved Kongens Lyngby var det ham en glæde 
at samtale med eleverne om folk og land og kær
ligheden til de rige fortidsminder og om det store 
håb om Sønderjyllands hjemkomst til fædrelan
det. Han og hans kone var alvorlige kristne og 
sluttede sig helt til Grundtvig, hvilket prægede 
deres hjem, som i mange år var samlingssted for 
den store families mange unge.

På sin 70-årsdag modtog han en deputation 
med 300 underskrifter og 2000 kr. til en nordisk 
rejse. Desuden lod venner ham male af kunstma
ler H. Siegumfeldt og portrættet blev skænket til 
museet på Frederiksborg Slot. I sine sidste år 
skrev han »Danmarks historie 1884 til 1893«. 
Under Frederik VII havde han afslået at modtage 
Ridderkorset, ligesom han senere afslog titlerne 
professor eller justitsråd, men den 8/4 1888 tildel
te Christian IX ham Ridderkorset uden at spørge. 
Han døde på Frederiksberg den 15/6 1896 og 
hans kone på landbrugsskolen ved Lyngby den 
3/10 1897.

De havde havde seks børn XV,34-39. Deres 
ældste barn Hans Peter Gote Birkedal Barfoed 
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(XV,34) fødtes på Frederiksberg den 14/9 1843 og 
blev student privat efter forberedelse på Dahl og 
Nansens Kursus i 1863. Han blev lægestuderende 
og meldte sig som sådan under krigen 1864 som 
frivillig, hvor han gjorde tjeneste på lazarettet på 
Frederiksberg Slot. Den 28/6 1866 blev han re
servelæge i hæren og i sommeren 1870 bestod han 
sin eksamen som cand.med. Den 4/9 1868 blev 
han gift i København med Nielsmine (kaldet Mi
ne) Ostenfeld, der var født den 13/7 1841 som 
datter af Ane Kristine Andersdatter og Peder 
Kristensen. Ifølge kgl. bevilling den 17/4 1855 
blev hun adopteret af prokurator Laurids Osten
feld, der var proprietær på Christianslund ved 
Randers og Dorthea Kirstine f. Dinesen.

Den 16/9 1870 blev han sessionslæge i 1. ud
skrivningskreds og i 1871 kandidat ved Alminde
ligt Hospital og ved Diakonisse-hospitalet, og fra 
1871 til 1921 praktiserede han som læge på Fre
deriksberg. Her fik han en omfattende praksis og 
var navnlig i sine yngre dage en meget søgt fød
selshjælper. Fra den 1. maj 1871 gjorde han tjene
ste som læge ved elevskolen og officersskolen på 
Frederiksberg, men fra 14/9 1871 var han atter 
sessionslæge og blev hjemsendt den 30/4 1874. 
Han var i årene 1871-72 tillige læge ved borger
væbningen.

Fra maj 1874 til oktober 1876 var han læge ved 
den kommunale vaccinationsanstalt på Vesterbro 
og fra 1874 til juni 1878 bestyrer af poliklinikken 
for vanføre og lemlæstede børn. Derefter blev han 
ansat som læge ved Puggaards Børnehjem fra 
1878 til 1916, Børnehjemmet på Vodroffsvej og 
ved Lindevangshjemmet for straffede piger. 1882 
til 1912 var han udgiver og hovedredaktør af 
»Nordisk Lommebog for Læger« og i 1884 med
stifter af »Selvbeskatningen til Fædrelandets For
svar«. Den 31/10 1885 blev han overlæge ved 
Kongens Livjægerkorps og den 7. maj 1894 
dr. med. på en afhandling om gigtfeberens optræ
den og udbredelse i Danmark. Han var allerede da 
blevet udmærket den 15/11 1888 som Ridder af 
Dannebrog, den 6/1 1901 med den svenske Vasa- 
orden og den 28/11 1903 med den norske St. 
Olavsorden.

I 1903 var han stifter af studierejser til nordiske 
kursteder. »Skønt han var en omhyggelig og kyn
dig læge og menneskekærlig i al sin gerning, er det 
som historisk forfatter, han mest vil mindes. Fra 
sit hjem fik han i arv en brændende kærlighed til 
historie« Han udgav allerede i 1864 »Kong Frede
rik VII.s Sangkrønike«, der er et udvalg af digte til 
kongen i hans regeringstid og ved hans død. Siden 
udgav han i 1886 »Digte til Christian IX« og

Dr. Hans Peter G.B.Barfoed og hans kone Mine 
(XV,34).

»Grundlovssange« og et tobindsværk »Kong 
Christian IX« blev udgivet 1888 og 1906.

I 1908 var han ophavsmand til forsvarsadressen 
og blev samme år medlem af Svenska Låkaresåll- 
skabet. Desuden var han bestyrelsesmedlem for 
De danske Våbenbrødres Københavnsafdeling og 
i 1921 næstformand her. Den 12/6 1906 blev han 
Dannebrogsmand, og fik den 10/4 1909 Erin- 
dringsmedaillen samt den 18/10 1912 den svenske 
Nordstjemeorden. I 1909 fik han udgivet »Carl 
Hall og Forsvarssagen i 60 år« og i 1921 »Minder 
fra et langt liv«. Som gammel mand udsendte 
han, der fra sin ungdom havde sit åndelige hjem
sted i grundtvigske kredse, 6 bind »Minder fra 
grundtvigske Hjem« (1921-26) skrevne af forskel
lige mennesker indenfor disse kredse og ydede 
derved et værdifuldt bidrag til den grundtvigske 
retnings indre historie. Værket blev fortsat delvis 
på grundlag af Barfoeds forarbejder med 4 bind af 
Holger Begtrup i 1927 til 1930. Hans kone døde 
den 7/3 1914 på Frederiksberg og han den 30/6 
1926. De havde 7 børn XVI,57-63.

Knud Ostenfeld Barfod (XVI,57) blev født den 
19/6 1869 på Frederiksberg og tog i 1886 præli
minæreksamen. Derefter fik han tandlægeeksa
men i 1893 og studerede i det følgende år i Berlin 
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og London indtil han i 1894 nedsatte sig som 
praktiserende tandlæge på Frederiksberg. Fra 
1903 til 1913 var han leder af en af ham oprettet 
folketandklinik. 1922 stiftede han Dansk-Finsk 
Forening og blev den 9/5 1924 Officier d’Akade- 
mie francaise og fik den 6/12 1924 Finlands Hvi
de Rose af 1. klasse samt den 1/1 1925 Finlands 
Skydskårs Fortjånstkors. I marts 1925 blev han 
overlæge på St. Josephs Hospitals tandklinik, men 
blev siden indlagt på Oringe Sindssygehospital.

Grosserer Olaf O. Barfod og hans kone Margit 
(XVI,58).

Olaf Ostenfeld Barfod (XVI,58) fødtes den 16/5 
1871 på Frederiksberg og tog i 1888 1. del af 
Artium. I 1891 blev han boghandlerlærling hos 
Karl Schønberg og 1895 medhjælper her. Den 1/1 
1898 overtog han firmaet som Olaf O. Barfod & 
Co og købte den 30/8 1898 N.M.Kjærs Forlag af 
blanketter og skemaer samt protokoller til em
bedsbrug. Den 20/10 1899 blev han gift i Imma- 
nuelkirken på Frederiksberg med Margit Bech, 
der var født den 24/4 1878 i København som dat
ter af grosserer Peter Frederik Bech og Elisabeth 
Marie f. Rønneberg.

Den 4/7 1901 fik han borgerskab som grosserer 
og købte den 9/7 1901 danske Bog- og Papirhand
leres Forlag »Papirlageret«, hvorefter han solgte 
boghandelen den 31/12 1902 af hensyn til for
laget, som han drev indtil den 1/10 1919, da han 
solgte det. Den 12/4 1905 købte han endvidere 
F.V.Backhausens Forlag af blanketter og skemaer 
samt protokoller til embedsbrug. I 1903 skrev han 
og fik udgivet »To biografiske Skizzer«. Han var 
forlægger fra 1898 til 1900 for ugebladet »Vor 

Tid« i hvis redaktion han ofte deltog og stiftede i 
1908 »Foreningen mod smudspressen« og skrev 
iøvrigt talrige afhandlinger og artikler i tidsskrifter 
og blade. Desuden udgav han i 1913 »Mindeblade 
om Dr. med. H. P. Barfods 70 Års Fødselsdag«.

Den 25/10 1909 blev han Ridder af Dannebrog 
og i årene 1916 til 1920 var han medlem af Or
drup menighedsråd samt fra 1918 til 1928 hoved
kasserer for landsindsamlingen for Taksigelseskir
ken, medlem af Kirkefondets komite for praktiske 
sager samt af udvalget for menighedskonventer af 
1891 og af bestyrelsen for Frederik Neergaard 
Meyers legat. Desuden var han forretningskyndig 
rådgiver for den danske Santalmissionsforening og 
formand for Foreningen til fattige Konfirmanders 
Opklædning. I 1920 knyttedes han til G.E.C.Gads 
Forlag, hvor det især var den kirkelige litteratur, 
der optog ham. Han blev Dannebrogsmand den 
27/12 1928. I 1939 måtte han af helbredshensyn 
trække sig tilbage fra sin virksomhed og døde den 
17/3 1940. Hans kone døde den 16/1 1956. De 
havde 3 børn (XVII,42-44).

Elisabeth Barfod (XVII,42) fødtes den 14/8 
1900 på Frederiksberg, og døde den 26/2 1990. 
Hun var først gift den 9/11 1923 i Immanuelskir- 
ken med Hans Christian Engelsen, der er født den 
13/12 1898 som søn af papirgrosserer Karl Engel
sen og Anna Elisabeth f. Schultz, men skiltes den 
21/8 1935 og blev gift anden gang den 9/8 1938 i 
Gentofte med Kay Secher-Madsen, der var født 
den 1/8 1900 i København som søn af bogbinder
mester Carl Laurits Madsen og Bienda.

Mogens Barfod (XVII,43) var født den 16/9 
1902 i Lyngby og blev i 1921 student fra Ordrup 
Gymnasium. I 1922 blev han cand.phil og i 1924 
ansat ved Københavns Telefon A/S, hvor han 
siden blev overassistent og fuldmægtig. Han blev 
gift den 3/10 1936 i Gentofte med Gudrun 
Bøvild, der er født den 11/20 1910 i København 
som datter af grosserer Peter Korfits Bøvild og 
Louise Mathilde f. Brandt. Hun blev student 1928 
fra Øregård Gymnasium. Fra 1943 til 1985 var 
hun ansat i Danmarks Radio som forretningsfører 
og leder af Dansk Radio Hjælpefond (Morgennis- 
seme). Mogens Barfod var usædvanlig musikalsk 
begavet og begyndte allerede som dreng at spille 
violin, og kompetente folk rådede hans forældre 
til at lade ham blive professionel musiker. Det øn
skede de ikke og han kom til KTAS, hvor han var 
indtil han blev pensioneret i 1956 på grund af syg
dom. Han døde den 2/11 1964.

Gerda Barfod (XVII,44) fødtes den 14/9 1906 i 
København og blev gift den 21/5 1929 på Frede
riksberg med Povl Andreas Engelsen, der er født 
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den 10/11 1903 som søn af papirgrosserer Karl 
Engelsen og Anna Schultz. Han er landsretssag
fører og revisor i »Borgervennen af 1788« samt 
sekretær i »Foreningen af 25/1 1937« og medlem 
af bestyrelsen for A/S Adolph Holst. De har 1 søn 
og 2 døtre.

Erik Ostenfeld Barfod (XVI,59) fødtes som tvil
ling den 1/6 1873 på Frederiksberg, men døde al
lerede den 27/12 1873.

Agner Ostenfeld Barfod (XVI,60) fødtes også 
den 1/6 1873 på Frederiksberg. Han blev land
væsenselev og forvalter. I årene 1892-94 var han 
elev på Lyngby Landbrugsskole derefter på Valle
kilde Højskole. Den 17/8 1900 købte han Storgår
den ved Haslev på 230 tdr. land og 16 tdr. hart
korn for 84.000 kr., men solgte den atter den 29/2 
1908. Han var da blevet gift den 21/6 1901 med 
Sophie Caroline Barner, der var født den 21/2 
1880 som datter af proprietær Conrad Hartvig 
Frantz Bamer og Charlotte Marie Jensine Dorph- 
Petersen.

Han styrede etatsråd H.N.Andersens ejendom 
GL Holtegårds avlsgård fra 1908 til 1912. Den 
13/3 1912 købte han Nørregård ved Saunte og 
solgte den igen den 12/6 1915, hvorefter han den 
1/4 1915 forpagtede grev Brockenhuus-Schacks 
ejendom Prøvegården ved Ringsted. I ca. 14 år 
havde han tilsyn med Hendes Majestæt enkedron
ning Louises landejendom Egelund ved Fredens
borg. Han døde den 26/5 1935 og hans kone på 
Sorø alderdomshjem den 10/3 1970.

De havde et barn Erik Barner Barfod 
(XVII,45), der fødtes den 8/4 1902 på Storgården. 
Han blev landvæsenselev på Lyngby Landbrugs
skole og rejste 1922 til Canada, hvor han var på 
forskellige farme og skovbrug indtil 1924. 1926 til 
1929 var han forvalter på Prøvegården, men rejste 
derefter til Californien, hvor han siden har været 
forretningsmand indtil sin død i San Francisco 
den 2/10 1955. Han blev gift den 5/3 1935 med 

Karen Elisabeth Voss Hansen, der var datter af 
grosserer Marius Villum Hansen og Marie Franzi- 
ska f. Kudera. Hun var i 1927 rejst til San Fran- 
sisco, hvor hun har været ansat ved forskellige 
hospitaler.

Gudrun Ostenfeld Barfod (XVI,61) var født den 
13/5 1875 på Frederiksberg og blev den 4/9 1896 
gift i Vartov Kirke i København med forstander 
for Landøkonomisk Regnskabskontor Poul Barfod 
Domonville de la Cour, der var født den 6/6 
1870 i Lyngby som søn af Jørgen la Cour og Aga
te Johanne Gote Birkedal f. Barfod (XV,35). Han 
døde den 3/12 1936 og hun var efter sin mands 
død konventualinde i Det Ny Kloster i Slagelse 
indtil sin død den 4/11 1962. De havde 1 søn og 6 
døtre.

Emilie Birkedal Ostenfeld Barfod (XVI,62) var 
født den 21/8 1878 på Frederiksberg og styrede 
huset efter moderens død i 1914. Efter faderens 
død i 1926 blev også hun konventualinde i Det 
Ny Kloster i Slagelse og døde den 12/2 1951.

Hulda Charlotte Ostenfeld Barfod (XVI,63) 
fødtes den 5/1 1881 på Frederiksberg og blev ud
dannet som sløjdlærerinde, hvorefter hun fik an
sættelse som sådan ved N.Zahles Skole indtil sin 
død den 20/4 1926.

Agathe Johanne Gote Birkedal Barfod (XV,35) 
fødtes den 29/1 1845 på Søvang. I 1862 foretog 
hun sammen med sin far en rejse i Dalarne. Hun 
blev gift den 20/9 1867 i Vartov kirke med sin 
halvfætter Jørgen la Cour til Brede Ladegaard. 
Han var født på Skærsø ved Ebeltoft den 8/6 1838 
som søn af proprietær Laurits Ulrik la Cour til 
Skærsø og Ellen Kirstine Poulsen. Han døde den 
21/2 1898 i København, hvorefter hun som enke 
de første 9 år boede på landbrugsskolen i Lyngby, 
fra 1907 til 1915 på Brede Ladegaard og derefter i 
Lyngby til sin død den 31/1 1929. De havde 4 
sønner og 2 døtre.

N.F.S.G.G.B. Barfod
Nikolaj Frederik Severin Grundtvig Gote Bir

kedal Barfod (XV,36) fødtes i København den 
16/3 1848 og blev student fra Schneekloths Skole 
i 1867. Den 23. juni blev han cand.theol. og 
oprettede den 2/9 1873 Frederiksberg højere Pige
skole, som han imidlertid solgte den 8/12 1877. 
Samtidig var han fra 1875 til 1877 uordineret 
medhjælper hos pastor C.I.Brandt ved Vartov 

og hans efterkommere
Kirke. Den 17/11 1877 blev han personlig kapel
lan i Reerslev og Ruds Vedby og ordineret den 
21/11.

Den 26/7 1874 blev han gift i Køge med Anna 
Marie Barfred, der var født i Køge den 18/7 1850 
som datter af købmand i Køge Adolf Andreas 
Barfred og Margrethe Elisabeth f. Winge. Hun gik 
på N. Zahles privatlærerindekursus 1865-66 og
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Pastor Nikolaj Fr.S.Gr.G.B.Barfod i sit hjem med sin kone for bordenden 
(XV,36).

var lærerinde på Lolland 1867-68, hvorefter hun 
oprettede privatundervisning for piger i sit hjem i 
Køge. Efter sit bryllup deltog hun i inspektion og 
undervisning i Frederiksberg højere Pigeskole.

I 1881 oprettede han som den anden på landet 
en sygeplejeforening i Ruds Vedby, men blev den 
30/3 1881 sognepræst til Flade og Sønder Draaby, 
hvor han i 1883 stiftede en sognesparekasse, men 
han måtte imidlertid på grund af sygdom søge 
forflyttelse herfra til en mildere egn og blev den 
2/2 1884 sognepræst til Hjørlunde og kom den 
27/12 1900 til Gelsted og Rørup.

I Gelsted oprettede han en sygeplejeforening og 
virkede på Fyn og Jylland flere steder for lignende 
foreningers dannelse. Både i 1885, 1897 og i 1910 
afslog han tilbud om provstestillinger. Den 16/10 
1911 var han medstifter af Kirkeligt Landsfor
bund af 1911 og forblev medlem af hovedbestyrel
sen indtil 1920, da han af helbredshensyn trak sig 
tilbage. I maj 1919 var han medstifter af Central
foreningen for Sygeplejevirksomheder udenfor 
København og indtil oktober 1926 medlem af 
hovedbestyrelsen. Desuden var han i flere år for
mand for Sønderjysk Forening for Frederikssund 
og Omegn, i 1910 formand for Sønderjysk Fore
ning for Aarup og Omegn og i 1921 blev han 
æresmedlem af Centralforeningen for Sygepleje
virksomheder udenfor København.

Han har skrevet mange artikler angående kirke
lige spørgsmål samt en del digte og fik endvidere 
udgivet »Malthe Konrad Bruun« i 1871, »Fire 
foredrag mod babtistsekten Adventisterne« i 
1879, »Luther og Grundtvig« et lejlighedsskrift i 

1881 samt »Kristelig Lærebog« i 1890 med 2. 
udg. i 1898 og »Den tålsomme Folkekirke« i 
1912.

Den 1/7 1916 tog han sin afsked og bosatte sig i 
Køge indtil han 1920 flyttede til Urup ved Hor
sens og den 1. maj 1922 til Farum, hvor han i 
1924 fejrede guldbryllup i Villa Rosendal. Han 
var medvirkende ved stiftelse af en siægsforening 
ved en sammenkomst den 18/9 1920 og på grund
lag af egne og sin fars slægtsforskning fik han i 
1925 udgivet slægtsbogen »Stamtavle over Slæg
ten Barfod-Barfood-Barfoed fra 1455 til 1925«. 
Hans kone døde den 20/3 1926 i Farum og han 
den 14/1 1928. De havde ni børn XVI,64-72.

Deres ældste barn var Ragnhild Barfred Barfod 
(XVI,64), der fødtes på Frederiksberg den 20/6 
1875. Hun blev gift den 15. maj 1908 i Gelsted 
kirke med Ernst Christian Kann, der var født den 
6/5 1879 som søn af skovrider Rudolph Marquard 
Kann og Johanne. Han blev den 1/4 1908 skov
rider på Klelund plantage ved Holsted og den 1/5 
1914 skovrider og godsforvalter på GL Køge- 
gaard. Han døde den 19/10 1960 og hun den 25/6 
1968. De havde 2 sønner og 1 datter.

Eyvind Barfred Barfod (XVI,65) fødtes den 
6/12 1876 på Frederiksberg og døde som dreng i 
Flade præstegård den 5/8 1883.

Kay Barfred Barfod (XVI,66) fødtes den 25/8 
1878 i Ruds Vedby og tog præliminæreksamen i 
København 1895. I 1899 blev han snedkersvend 
og var 1899-1900 snedker i Frankfurt am Main og 
i Paris, hvorefter han oprettede et møbeludsalg i 
København, hvor han tog grossererborgerskab.
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Den 25/12 1903 blev han gift i Gelsted med 
Karen Johanne Pedersen, der var født den 15/1 
1884 i København som datter af arbejdsmand 
Hans Pedersen og Hansine f. Rasmussen. I 
1912-13 tog han atter til Paris og var i 1913-14 
ansat i J. Neyes forretning dels i København og 
dels i Odense. Under den 1. verdenskrig handlede 
han i Rusland og Tyskland, og efter krigen atter i 
København samt i Berlin med levnedsmidler. De 
havde 3 børn XVII.46-48.

Eyvind Barfod (XVII,46) fødtes den 9/1 1907 i 
København og tog mellemskoleeksamen i Sorø i 
1922, hvorefter han indtil 1924 var i handelslære i 
Køge. I april 1924 tog han handelsskoleeksamen i 
Køge og blev derefter kontorassistent i Køben
havn. Den 2/8 1927 blev han her gift med Estrid 
Hagen, der var født den 18/12 1908 som datter af 
tømmerhandler Ludvig Wilhelm Hagen og Katri
ne f. Nielsen. I 1938 blev han vejassistent i Nykø
bing Sjælland og den 1/8 1958 vejassistent i 
Brøndbyernes kommune ved København. Han 
døde den 11/1 1972. De har fire børn XVIII,32- 
35.

Povl Frederik Barfod (XVIII,32) er født den 
27/10 1927 i København og tog mellemskoleeksa
men i 1943 fra Nykøbing S. Borger- og Realskole, 
hvorefter han var shippingelev hos skibsmægler 
A.S. Ørsted i Nykøbing S. fra 1943 til 1946. Der
efter blev han ansat i A/S Dampskibsselskabet 
»Dania« i København indtil 1950, da han kom til 
firma Harper, Petersen & Co, Ltd. i London. Den 
1/1 1951 blev han oversøisk befragter i firma Iver
sen & Jacobsen og fra november 1952 drev han 
egen befragtning i København. Indtil 1958 var 
han ansat i skibsmæglerfirmaet Heckscher & Søns 
Eftf. som chef for befragtningsafdelingen og fra 
efteråret 1958 direktør for firma Henning Birchs 
Eftf. samt fra den 1/1 1960 eneindehaver heraf. 
Han har siden udvidet med rederivirksomhed, 
herunder liniefart mellem Øresundshavne og 
Hamburg (Scancon Service) og med liniefart 
Skandinavien og Middelhavet (Scanmed Service). 
Den 3/2 1951 blev han gift i København med 
Tove Lise Christensen, der er født den 24/4 1931 
i København som datter af skræddermester 
Harald Christensen. Ægteskabet blev opløst ved 
skilsmisse den 1/3 1955. Siden 1963 har han sam
levet med Eva Dybdahl Guld, der er født den 
13/12 1942 i Silkeborg som datter af Sven Guld 
og Vita Vinde Pedersen. Han har fire børn, men 
kun tre har navnet Barfod, XIX,5 og 130-131.

Lise Barfod (XIX,5) blev født den 3/8 1950, tog 
studentereksamen 1972, studerede filosofi i Oden
se 1972-75 og blev derefter færdiguddanne! som 

afspændingspædagog i Odense, hvor hun i et par 
år arbejdede som konsulent og underviser. Hun 
blev gift i 1974 med Jens Højenholt, der er født 
den 20/11 1947 og skilt fra ham i 1978. De har 
sammen en datter. 1983 blev hun uddannet på 
Skolen for Ergo- og Fysioterapeuter i Odense og 
fra samme år ansat som overfysioterapeut ved 
EGV lokalcenter Rosengården i Odense og funge
rer desuden her som praktiserende fysioterapeut. 
Det andet barn er Pernille Birgitte Barder, hvis 
mor er Grete Barder, og er født den 28/4 1960 og 
har navnet Barder. Ayde Louise Barfod 
(XIX, 106), hvis mor er Eva Dybdahl Guld, er 
født den 1/7 1970 og er student fra N. Zahles 
Gymnasium i 1989, hvorefter hun studerer på 
Handelshøjskolen i København. Lea Susanne 
Barfod (XIX, 107) har samme mor og er født den 
2/3 1975 og går i Østre Borgerdyd Gymnasium.

Eyvind Barfod (XVIII,33) fødtes den 23/7 1931 
i København og tog mellemskoleeksamen i 1946, 
hvorefter han kom i lære hos skibsmægler A.S.Ør- 
sted i Nykøbing Sjælland. Den 17/7 1950 blev 
han mathelev i søværnet, den 15/7 1951 inten- 
danturmath og den 1/10 1953 oversergent i inten
danturkorpset. Den 3/12 1955 blev han gift i 
Jægersborg kirke med Inge Blow, der er født den 
22/1 1937 i København som datter af Viggo Al
bert Blow og Thora Marie Emilie f. Pedersen. 
Han er siden blevet regnskabschef. De har tre 
børn (XIX,64-66)

Janne Barfod (XIX,64) er født den 24/5 1956 i 
Lyngby og er uddannet som klubpædagog. Klaus 
Barfod (XIX,65) er født den 7/8 1957 i Lyngby og 
gik ud af 10. klasse fra Karlslunde skole 1974 
hvorefter han blev uddannet som elektromekani
ker 1978 med 3 1/2 års læretid hos Nord-Elektro 
i København. Aftjente sin værnepligt i søværnet 
og arbejdede som elektromekaniker hos Thrige- 
Titan i Vallensbæk fra 1978-80. Derefter læste 
han til ingeniør på Københavns Teknikum og di
mitterede herfra juni 1984 og har siden 1986 ar
bejdet som rådgivende ingeniør hos Carl Bro. Han 
blev gift den 31/8 1985 med Hanne Randi Ander
sen, der er født den 12/2 1963 som datter af land
mand Asger Emil Andersen og Kirsten Marie f. 
Jensen. De har en datter Ida Amalie Barfod 
(XX,2) der er født den 25/9 1990 i Roskilde.

Lars Barfod (XIX,66) er født den 27/7 1959 i 
Rødovre er cand. agro. og produktchef. Han blev 
gift den 22/8 1987 i Måløv kirke med Charlotte 
Kiki Dantved, der er født den 3/12 1965. De har 
et bam Sasha Dantved Barfod (XX,5), der er født 
den 8/6 1988.

Ib Barfod (XVIII,34) er født den 13/7 1932 i 
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Kgs. Lyngby og gik til søs i 1947. Han forliste den 
4/8 1948 ved De Kapverdiske øer, men blev red
det og den 14/7 1948 mathelev og senere math i 
søværnet, men gik ud af søværnet igen i oktober 
1951. Derefter arbejdede han som vaskeriassistent 
fra januar til maj 1952 og blev samme år ansat 
som kontorist i firma Chr. Havsten, færøsk han
del. Den 4/4 1953 blev han gift i Nykøbing Sjæl
land med Kirsten Lerche Petersen, der er født den 
22/12 1934 i Nykøbing S. som datter af maler 
Henry Petersen og Asta Agnethe Lerche f. Mad
sen. 1960-69 var han første assistent og siden bog
holder og hovedkasserer i Snedkermestrenes Træ- 
og Finerskæreri A/S i København, 1969-77 leder 
af debitorbogholderiet hos ICOPA, Jens Villad- 
sens Fabrikker A/S, hvorefter han 1977-80 var re
stauratør i »Apotekerhjømet« i Nykøbing S. sam
men med sin bror Povl Frederik (XVIII,32) samt 
eneejer af »Centerbodega« i Valdemarsgade i 
Randers. Siden 1980 har han været leder af debi
tor og kreditorbogholderiet hos De danske Meje
riers Fællesindkøb Amba i København, indtil 
virksomheden flyttede sit hovedkontor til Kol
ding. Ib Barfod har desuden i mange år ydet en 
indsats i Det Konservative Folkeparti, hvor han 
nu er kasserer og endvidere medlem af partiets 
Københavns hovedbestyrelse. Han blev skilt den 
26/11 1972.

De har en datter Helle Lerche Barfod (XIX,6) f. 
1/7 1953 som tog realeksamen fra Niels Steensen 
Gymnasium 1970, hvorefter hun blev udlært hos 
Jens Villadsens Fabrikker 1970-73, og derefter 
ansat i Bikuben 1973 til 1974 og i postetaten 1975 
til 78, og siden da har hun været ved Københavns 
Kommunes voksenuddannelsescenter fra 1978-82 
på Englandsvej, fra 1982-86 på Nørrevold og 
siden 1986 på GI. Køge Landevej. Hun blev gift 
den 9/8 1974 med Peer Bernhardt Hinsch Mad
sen, der er født den 1/11 1951 og døde i marts 
1977. Med ham har hun en søn Thomas Lerche 
Barfod (XX,6), der er født den 10/8 1975 på Set. 
Josephs Hospital. Hun blev den 2/3 1985 gift på 
Københavns Rådhus med Bent Walstrøm Kaa- 
lund, der ved giftermålet også fik navnet Barfod. 
Han er født den 2/12 1955. De blev skilt den 
10/12 og hun lever nu sammen med Jimmy Ryd 
Svendsen, der er født den 30/7 1956 som søn af 
Oluf Svendsen og Lis Jensen.

Ole Barfod (XVIII,35) er født den 5/4 1944 i 
Nykøbing Sjælland og var i en årrække direktør 
for »Creative Tours of Scandinavia«. Han blev 
gift den 25/2 1967 i Brøndbyøster med Marianne 
Susanne Juelshøj, der er født den 29/3 1946 i 
København som datter af togfører Gudme Chri

stian Wadt Juelshøj og Inge Bodil Johanne f. 
Lund. Ole Barfod afviklede i 1990 sit rejsebureau 
og blev konsulent i rejsebranchen. De har tre børn 
XIX,67-69. Gitte Barfod (XIX,67) er født den 
20/11 1970 i Roskilde, og efter at have afsluttet 
HH blev hun den 1/8 1991 ansat som shipping
elev i rederiet Lauritzen. Thomas Barfod 
(XIX,68) er født den 8/3 1976 i England og 
Anders Barfod (XIX,69) er født den 8/3 1976 i 
England.

Grete Barfod (XVII,47) er født den 23/6 1909 i 
København og tog realeksamen i 1926 fra Kom
tesse Moltkes Pigeskole, hvorefter hun fra 1928 
blev ansat som telefonistinde i K.T.A.S. Den 7. 
april 1936 blev hun gift i Frederiksberg kirke med 
Adolf Lytton Haag, der er født den 7/10 1909 i 
København som søn af gas- og vandmester Adolf 
Herman Oluf Haag og Elisabeth f. Ude, Han er 
udlært i isenkrambranchen, var 1928 til 1930 i 
Canada, og havde siden tobaks- og vinforretning 
ved Kildegårds Plads på Lyngbyvejen, men vejre
guleringen her forårsagede, at han opgav forret
ningen 1976. Hun pensioneredes i 1959 og døde 
den 13/9 1985 og han den 31/9 1991. Finn Bar
fod (XVII,48) er født den 22/11 1913 i Odense og 
tog realeksamen i 1930. Fra 1931 til 1939 var han 
ansat på ingeniør V. Henckels ejendomskontor, 
og blev den 1/10 1939 politibetjent og overpoliti
betjent den 1/4 1946. Den 26/1 1941 blev han gift 
i Vanløse kirke med Grethe Julie Schiller, der er 
født den 21/2 1915 i København som datter af 
bagermester Louis Thorvald Leopold Schiller og 
Astrid Eleonora Anna Amalie. Den 1/6 1948 
trådte han ud af politiet og kom i bagerlære i svi
gerfaderens forretning, som han overtog den 1/6 
1951.

De har et barn Alice Barfod (XVIII,36) som er 
født den 27/2 1945 og udgik fra Katrinedals Skole 
1960, hvorefter hun fra den 11/4 1960 til den 
31/10 1963 var ansat i International Language 
Service. Den 22/5 1964 blev hun gift i Køben
havn med Paul Erik Rasmussen, der er født den 
21/3 1944 som søn af snedker Willy Ancher Otto 
Rasmussen og Olga Margrethe f. Madsen. Han er 
uddannet som reproduktionsfotograf. Hun blev 
fra 15. maj 1980 ansat i Kommunernes Lands
forening (Kommuneservice) som kontorassistent. 
De har to bøm.

Halfdan Barfred Barfod (XVI,67) er født den 
19/7 1880 i Ruds Vedby og tog i 1895 prælimi
næreksamen i Magleby på Møen. Han blev deref
ter lærling i søværnet og søkadet i 1899. Den 15/9 
1903 blev han sekondløjtnant, den 1/4 1905 
premierløjtnant og var 1907-09 på Søværnets Of-
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Kommandør, kammerherre Halfdan B. Barfod og hans kone Helga (XVI,67).

ficersskole. Den 25/4 1912 blev han gift i Esbjerg 
kirke med Helga Pagh, der er født den 5/9 1889 i 
Esbjerg som datter af konsul og grosserer Henrik 
Pagh og Sophie f. Michelsen. 11916 var han næst
kommanderende på krydseren HEJMDAL som 
kadetskib og blev den 10/4 1917 kaptajn og var 
1917-18 chef for 4. torpedobådsdivision i Store 
Bælt og fra maj 1918 til krigens slutning var han 
chef for 2. torpedobådsdivision i Sundet, hvorefter 
han fra 28/2 til 25/6 1919 var stationschef i Lille
bælt. I vinteren 1919-20 var han skoleofTicer ved 

Søofficersskolen, 1920 i kystforsvarsskibet 
PEDER SKRAM og 15/4 1921 til 13/5 1922 ad
judant hos viceadmiralen og blev den 29/1 1922 
Ridder af Dannebrog. I 1922 og 1923 var han chef 
for inspektionsskibet DIANA og fiskeriinspek
tionen i danske farvande. Han indsendte da for
slag til fiskeriauktioner og fiskeriindustri med 
statsforsøgstation efter norsk mønster.

Den 1/1 1923 blev han orlogskaptajn og var 
1924 og 25 chef for inspektionsskibet FYLLA til 
Island. Her modtog han den 14/12 1925 en aner

Maleri af Benjamin Olsen af den danske flåde i 1920-eme.
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kendelse fra det britiske admiralitet for udvist 
mod ved eftersøgningen af nogle savnede britiske 
trawlere i storm under Island i februar 1925. I 
1926 var han skoleofficer ved kadetskolen og sam
me år chef for torpedobåden HAVØRNEN. I 
1926 var han medstifter af og til sin død formand 
for Motorbådsforeningen. Fra oktober 1926 til 
april 1927 fulgte han undervisningen på KungL 
Sjokrigshogskolan i Stockholm, hvorefter han fra 
oktober 1927 til marts 1932 var lærer i taktik ved 
Søværnets Officersskole og i den forbindelse har 
han udarbejdet 8 bind foredrag i taktik, der blev 
udgivet på Marineministeriets foranstaltning.

I 1928 var han chef for krydseren HEJMDAL 
som kadetskib og gjorde fra august 1928 til maj 
1930 tjeneste ved marinestaben. I 1930 og 1931 
var han chef for kongeskibet DANNEBROG og 
udnævntes den 6/4 1931 til kommandørkaptajn 
og den 2/4 1932 til Dannebrogsmand. 1932 var 
han chef for kadetskoledelingen og udnævntes den 
1. juli til kommandør, hvorefter han den 1/9 1932 
til den 7/5 1937 var kommandant for Søværnets 
kaserne og den 1/10 1932 - 15/10 1933 tillige chef 
for kvartermester- og underkvartermesterskolerne. 
Desuden var han i 1933 medstifter af og til sin 
død formand for Dansk Motorbådsunion. Den 9/5 
1936 udnævntes han til Kommandør af Danne
brog.

Den forringelse af det danske forsvar, som var 
en følge af den socialdemokratisk-radikale rege
ring, optog ham meget og hans kamp for at vække 
forståelsen af sømagtens betydning for Danmark 
gav sig udslag i talrige artikler i dagblade og tids
skrifter samt i foredrag i mange foreninger. Han 
udgav derfor i 1936 bogen »Sømagt og dens ind
flydelse på Danmarks historie«. Den 1/8 1937 
blev han H.M. Kongens jagtkaptajn og chef for 
Kongens adjutantskab af søværnet samtidig med, 
at han fra 1937 til 1942 var formand for Søoffi
cersforeningen.

I 1941 udgav han et 2-bindsværk »Vor Flåde i 
Fortid og Nutid« og fik kong Christian X til den 
5. februar 1941 at give ordre til at landets flag på 
Holmen skulle sættes på halv stang, da regeringen 
udleverede nogle torpedobåde til tyskerne. Den 
31/7 1942 fik han sin afsked p.gr. af alder og sam
me dag blev han udnævnt til Kommandør af Dan
nebrog af 1. grad og den 26/9 1942 blev han kam
merherre. I 1943 fik han udgivet som et illegalt 
skrift »Hvorfor England vinder krigen« og han lod 
sig opstille som kandidat for modstandspartiet 
Dansk Samling i 1943. Den 15/6 til den 21/7 sad 
han arresteret af Gestapo i Vestre Fængsel og fa
milien måtte efter denne tid leve »underjorden«.

Egil P. Barfod og hans kone Gunvor (XVII,49).

I 1945 fik han tildelt Christian X.s Frihedsmedail- 
le. 1943 til 1947 var han medlem af Sø- og Han
delsretten og 1947 medlem af overskibssynet. 
Desuden nåede han i 1947 at få udgivet bogen 
»England blev verdensmagt«.

Udover de ovennævnte ordener blev han den 
6/6 Ridder af den russiske Stanislausorden, den 
29/8 1912 fik han Kong Frederik VIII.s Minde- 
medaille og den 31/1 1919 blev han Ridder af den 
kgl.svenske Sværdorden af 1. kl., den 24/9 1924 
Ridder af Islands Falk, den 28/1 1927 Søetatens 
Hæderstegn og den 15/5 1928 blev han komman
dør af Finlands Hvide Rose af 2. kl. samt fik den 
25/6 1947 Storkorset af den belgiske Leopoldor- 
den. Endvidere fik han den 27/1 1939 tildelt 
Motorbådsforeningens Ærestegn i guld. Han døde 
den 14/11 1947 og hans enke den 23/1 1976. De 
havde fem bøm ((XVII,49-53)

Egil Pagh Barfod (XVII,49) er født den 23/1 
1913 i København og tog 1928 mellemskoleeksa
men fra Metropolitanskolen. Fra 1929 til 1935 
var han ansat i Østasiatisk Kompagni i Køben
havn og tog samtidig afgangseksamen fra Køb
mandsskolens aftenskole i tysk, engelsk og fransk. 
1935-36 var han ansat hos Brdr. Friis-Hansen, i 
1937 hos Grue og Co. samt 1938-46 ved Carls
berg Bryggerierne og i 1938 tog han bogholder
eksamen fra Translatørskolen.

Den 28/8 1937 blev han gift i København med 
Gunvor Elisabeth Larson, der er født den 6/7 
1911 i Malmø som datter af direktør Anders Pon
tus Larson og Elisa Kristina f. Carlberg. Hun er 
eksamineret gymnastik- og svømmelærerinde fra 
Statens Gymnastik Institut og har været ansat ved 
Det kgl. Døvstummeinstitut som gymnastiklærer
inde og ved Gentofte kommune som svømme
lærerinde indtil 1943.
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Leif Egil Barfod og hans kone Jette med deres to børn. 
(XVIII,37).

Birgitte Barfod. (XVIII,39).

Han deltog særdeles aktivt i illegalt arbejde un
der den tyske besættelse fra 1940 som medlem af 
hovedledelse af partiet Dansk Samling. Han blev 
arresteret som politisk gidsel den 29. august 1943 
indtil oktober 1943, hvorefter han af Frihedsrådet 
blev sat til som repræsentant for Dansk Samling 
sammen med en kommunist og en repræsenant 
for faldskærmsfolkene at stifte den illegale militæ
re Københavnsledelse. En overgang i vinteren og 
foråret 1944 var han tillige leder af sabotageorga
nisationen Holger Danske, men den 6. december 
1944 arresteredes han af Gestapo og førtes den 
12/12 til koncentrationslejren Neuengamme ved 
Hamburg, hvor han var indtil han i april førtes 
hjem med »De hvide busser«. Efter befrielsen ind
trådte han atter i Københavnsledelsen og fik af 
Kirkeministeriet pålagt opgaven at organisere be
gravelsen af frihedskæmperne i Mindelunden, 
hvis indvielse han også forestod den 29/8 1945.

I 1946 blev han medlem af landsledelsen af 
Hjemmevæmsforeningeme indtil oprettelsen af 
det statslige frivillige hjemmeværn. Den 2. april 
1947 stiftede han sit eget firma: Egil Barfod & Co. 
A/S, der eksporterede til de fleste lande i Europa 
og Amerika, og i 1950 var han medstifter af At
lantsammenslutningen. Desuden overtog han ud
givelsen af »Forsvarsbroderen«, der er organ for 
De samvirkende danske Forsvarsbroderselskaber. 
I tidsskriftartikler og i læserbreve appellerede han 
til en styrkelse af forsvaret og han blev udnævnt 
til Ridder af Dannebrog i 1962. Fra 1965 til 1973 
var han hovedkasserer i Danmarks Samfundet og 
som sådan med til at organisere festlighederne ved 
Dannebrogs 750-årsdag i 1969. Samme år modtog 
han Forsvarsbrødrenes Fortjenstmedalje samt i 
1973 Forsvarsbrodrenes Æreskors, og i 1974 fik 
han Hjemmeværnets Fortjenstmedalje. Da Holger 

Danske statuen på Kronborg var ved at forvitre, 
skaffede han i 1985 den halve million, der skulle 
til for at sikre det nationale symbol. Han døde den 
19/7 1988. De har tre børn XVIII,37-39.

Leif Egil Barfod (XVIII,37) er født den 27/9 
1938 i Hellerup og blev student fra Øregaard 
Gymnasium 1957. I 1965 blev han civilingeniør, 
hvorefter han aftjente sin værnepligt i marinen 
1965-67 og blev løjtnant. Han blev gift den 29/6 
1963 i Gentofte kirke med Jette Amdi Ullerup, 
der er født den 30/5 1942 som datter af overbe
tjent Poul Amdi Ullerup og Ellinor f.Jensen. Fra 
1967 til 1971 var han ansat hos IBM og siden 
1971 har han været ansat ved MMM.

De har to børn. Annette Barfod (XIX,70), der 
er født den 27/12 1966 i Lyngby og Susanne 
Barfod (XIX,71), der er født den 28/11 1969 i 
Lille Værløse.

Flemming Barfod (XVIII,38) er født den 13/9 
1942 i Hellerup og blev student 1962 fra Øregaard 
Gymnasium, hvorefter han aftjente sin værnepligt 
i hæren 1962 til 64 og udnævntes til løjtnant af re
serven. 1971 blev han cand.oecon fra Århus Uni-

Flemming Barfod og hans kone Ane. (XVIII,38).
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Asger H.P.Barfod og hans kone Jytte (XVII,50).

versitet og har siden suppleret sin uddannelse hos 
bl.a. A.P.Møller, Superfoss m.fl. Den 31/8 1968 
blev han gift i Skovshoved kirke med Ane Joan 
Roos, der er født den 12/7 1947 som datter af 
direktør Ole Roos og Aase Gunhild f. Haugaard. 
De boede 1978-82 i Grenå indtil han i 1983 blev 
ansat ved forskningscenter Risø ved Roskilde som 
projektleder. Han har siden 1985 været medlem af 
slægtsforeningens bestyrelse. De har to børn. Ras
mus Barfod (XIX, 72), der er født den 4/8 1971 i 
København. Han tog HF eksamen 1990 og starte
de 1991 kemistudiet ved Københavns Universitet. 
Sigrid Karina Barfod er født den 15/7
1974 i Hørsholm og afsluttede folkeskolens 10. 
klasse i 1991.

Birgitte Barfod (XVIII,39) er født den 8/3 1946 
i Hellerup og tog realeksamen fra Øregaard 
Gymnasium. Derefter har hun været på Vårdinge 
Høgskola i Gnesta i Sverige og er siden uddannet 
som væverske hos bl.a. Lis Ahlmann og Vibeke 
Klint. Den 25/11 1967 blev hun gift med Klaus 
Roos, der er Stads- og Havneingeniør i Vording
borg og søn af direktør Ole Roos og Aase Gun
hild. De har to piger og en dreng.

Asger Halfdan Pagh Barfod (XVII,50), der er 
født den 7/9 1914 i København og døbt i Hol
mens Kirke, blev i 1933 student fra Metropolitan- 
skolen, nysproglig linie. Fra 1933 til 36 var han i 
tømrerlære om sommeren og gik på Teknisk Sko

le om vinteren, hvorfra han tog afgangseksamen. 
1936 til 1940 gik han på Kunstakademiets arki
tektskole med afgangseksamen september 1940 og 
var 1939 til 1941 ansat hos arkitekt Fritz 
Schlegel. Den 12. marts 1940 blev han gift i Fre
deriksberg kirke med Jytte Novotny Hansen, der 
er født den 7/6 1917 som datter af dispachørfuld- 
mægtig Aage Carl Christian Hansen og Franziska 
f. Novotny (Larvik i Norge).

Fra 1941 til udgangen af 1945 var han ansat i 
Byggenævnet, men deltog samtidig i modstandsbe
vægelsen under den tyske besættelse dels ved teg
ningsoplysninger til sabotører om fabrikker, der 
arbejdede for tyskerne og dels ved tegning til de il
legale blade og tryksager. Han var medstifter af 
det illegale vittighedsblad »Muldvarpen« sammen 
med Halfdan Lefevre og Holger Philipsen. Fra ef
teråret 1943 blev han tilsluttet sabotageorganisa
tionen Holger Danske. Han arresteredes den 5/2 
1945 af Gestapo og sad i Vestre Fængsel til den 
27. april 1945. Efter befrielsen var han medlem af 
bestyrelsen af Frit Danmarks arkitektgruppe.

Fra den 1/1 til 1/4 1946 var han ansat hos arki
tekterne Chr., Erik og Aage Holst. Efter at have 
vundet en arkitektkonkurrence etablerede han 
den 1/4 1946 sin egen tegnestue i kompagni med 
sin fætter Carl Kann. Dette kompagniskab varede 
til april 1954. Fra 1947 har han for arkitekt og 
kgl. bygningsinspektør Thomas Havning admini
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streret konsulentvirksomheden for Socialministe
riet vedr. børneforsorg og for Undervisningsmini
steriet vedr. højskoler, landbrugsskoler, efter
skoler og andre frie skoler. Endvidere blev han i 
1948 forretningsfører for »Foreningen for Er
hvervelsen af Kunstnerboliger m.v. for ubemidle
de kunstnere og kunstneres enker« med tegnestue 
i dennes ejendom i Gothersgade. Han organisere
de foreningens medlemsliste og var initiativtager 
til foreningens køb af ejendommen Bartholinsgade 
7. I 1961 overtog han kgl. bygningsinspektør Hav- 
nings konsulentvirksomhed for undervisningsmi
nisteriet indtil 1965, da ministeriets byggeadmini
stration oprettedes, og for socialministeriet indtil 
1972, hvor dette ministeriums byggeadministra
tion oprettedes.

Som selvstændig arkitekt har han bl.a. tegnet 
Skovtofte Pigehjem på Frederiksberg, Nødebo Be
handlingshjem og behandlingshjemmet Stutgår
den i Hillerød samt flere daginstitutioner. Blandt 
andre vuggestue og børnehave på Høgevej i St. 
Magleby, i Asminderød og på Ahomsvej i Hørs
holm, hvor han også byggede et fritidshjem. For 
Red Barnet i Danmark, Norge, Sverige og Canada 
har han tegnet børnehave, seminarium og kolle
gium samt personaleboliger i Zeytinbumu, Istan
bul, Tyrkiet. For Dansk UNICEF har han tegnet 
børnehave og familiecenter i Lagos, Nigeria, for 
Spejderhjælpen en børnehave i Megalopolis i 
Grækenland, men denne blev dog stoppet af 
oberstkuppet i 1967. For Red Barnet og Danida 
har han tegnet børnehave og familiecenter i Erze- 
rum i Tyrkiet. Han har sammen med arkitekt Re
mark og Tutti Liitken udarbejdet en type-børne
have og forestået opførelsen heraf i Ålborg, Oden
se, Roskilde og Hørsholm. løvrigt har han tegnet 
Skovtofte Seminarium, der blev præmieret af 
Lyngby-Tårbæk kommune. Han har Hjemmvær- 
nets 25- og 40 årstegn.

Fra 1972, da han opgav sin selvstændige arki
tektvirksomhed, indtil 79 var han ansat i Social
styrelsens byggeadministration som souschef i ar
kitektafdelingen. I 1979 blev han af stadsarkitekt 
Børge T. Lorentzen hentet til Rødovre kommunes 
arkitektafdeling, hvor han arbejdede som souschef 
indtil sin pensionering den 30/9 1984. Siden har 
han helliget sig maling og tegning. Han har haft 
flere udstillinger (med salg) af malerier og tegnin
ger bl.a. i New York, København, Cortona, Hørs
holm, Julianehåb i Sydgrønland rn.fi. ligesom han 
illustrerede flere bøger under besættelsen: »Digte 
af Nordahl Grieg«, hvoraf de fleste dog blev be
slaglagt af Gestapo, samt »Vor Flåde i Fortid og 
Nutid« og efter krigen bl.a. »Christian IV’s Nybo

der« m.fl. Hans kunstneriske evner har også givet 
sig udslag i poesien, og han har skrevet et utal af 
digte og versificerede taler. Et udsnit af hans tale 
til hans mors 75-års dag den 5/9 1964 kan give et 
indtryk. Her beskriver han hjemmet i Nyboder:

Hvordan skal man beskrive solens punktlys på 
Nyboder

igennem grå forrevne sprækker i en sky.
Dens fejen over røde tage, lave gule længer, 
hvor skrå, blå skygger tegner mønstre på facaden ? 
dens forårskåde smut på våde pigsten hen ad gaden ? 
Hvordan kan man med nutids-sprog få skik på 

versets roder
så man - blot i en brøkdel af et glimt - er barn 
påny ?
Hvordan beskrives vindens muntre leg i lindens 

lokker ?
Dens dyk imod syrenens våde duft, 
så blomsten taber dråber ned på tørresnorens 

sokker ?
Hvor hentes mindet om harmonikaens himlen 
fra de små muntre haver mellem vaskehus og das ? 
Hvor høres hjulets skrumplen, mælkeklokkens 

bimlen
og spurves leg i solen, når de slås om plads ?
Hvor høres det vel bedre, så det aldrig går i glemme 
end i mindet om din moders blide stemme.

Jeg mindes vores dagligstues aftenmørke hygge, 
den ring på gulv og vægge som et silhuet-klips 

skygge
fra kredsen omkring bordet under lampens 

solsystem.
De sammenbundne kæmper - og den gamle 

Polyfem,
hvis skulpturelle drama lissom faldt til ro ved te’en, 
når vor familie bytted dagens sværd med skeen.
Og når jeg ser tilbage på mindets gamle mur 
og følger den stykke for stykke
- og lytter til tidernes fuglesang og - klatter 
til stenenes stemmer af gråd og af latter - 
jeg nyder dens vekslen i moll og i dur 
og føler - far og mor - et glimt af lykke.

De har tre børn (XVIII,40-42). Jette Barfod 
(XVIII,40) er født den 7/10 1942 og blev efter 
endt skolegang (realeksamen) optaget på Skolen 
for Boligindretning på Frederiksberg, hvorefter 
hun blev ansat i »Den Permanente« og siden hos 
Georg Jensen i New York. Hun blev gift den 
28/12 1963 i Hørsholm kirke med direktør Philip 
Greer, der er født i New York den 3/4 1936 som 
søn af advokat Clarence P. Greer og Shirley f. 
Raisler. De blev skilt 1969, hvorefter hun flyttede 
tilbage til Danmark. De har en datter, Karen Bar
fod Greer, der er født den 5/7 1966 i Chicago.

Jens Asger Barfod (XVIII,41) er født den 21/4 
1946 og tog realeksamen fra Niels Steensen i 

148



1964. Han blev derefter tømrersvend 1968 og tog 
afgangseksamen som bygningskonstruktør 1969, 
og året efter gik han på Det kgl. danske Kunstaka
demis arkitektskole. Han forlod akademiet i 1973 
og fik ansættelse på forskellige tegnestuer. Han 
blev gift den 18/6 1977 i Stenløse med Kate Rafn, 
der er født den 13/2 1946 i København som datter 
af repræsentant Otto Rafn og Karla Emilie f. 
Lundstrøm. Hun tog realeksamen 1963 og blev la
boratorietekniker i bakterieologi i 1968, hvorefter 
hun arbejdede på Københavns Universitets afde
ling for microbid økologi 1968 til 1979. De bor i 
dag i bofællesskab på en gård i Bøjden på Sydfyn 
sammen med to arkitektkolleger. Gården købte de 
sammen og moderniserede den, og driver den som 
økologisk landbrug til selvforsyning samtidig med, 
at de har arbejde i Odense. Jens Barfod var bl.a. 
ansat hos arkitekterne Hougaard-Nielsen og Nør- 
regaard-Pedersen som sammen med arkitekt Isa
ger ombyggede Kvægtorvet i Odense til TV 2. 
Han var sagsarkitekt på byggeriet og forestod teg
nearbejdet. Hans kone arbejder på Odense Uni
versitets afdeling for molekylær biologi. De har 
tre børn. Nana Barfod (XIX,74) er født den 21/4 
1975 ved Buresø, og tvillingen Peter Barfod 
(XIX,75) der dog døde allerede den 28/4 1976, 
mens Frederik Barfod (XIX,76), er født den 19/2 
1977 i København.

Ole Barfod (XVIII,42) er født den 2/5 1949 og 
tog i 1969 studentereksamen fra Akademisk Stu
denterkursus, hvorefter han var stud.scient pol. 
ved Århus Universitet, da han døde den 21/2 
1977.

Jørgen Henrik Pagh Barfod (XVII,51) er født i 
København den 2/3 1918 og blev student fra Me- 
tropolitanskolen i 1936. Han begyndte at studere 
historie ved Københavns Universitet, men afbrød 
dette for at blive værnepligtig soldat fra maj 1942, 
blev komet maj 1943 og interneredes den 29/8 
1943 ved tyskernes angreb på de danske kaserner. 
Da soldaterne blev løsladt den 13/10 blev han 
straks medlem af sabotageorganisationen Holger 
Danske indtil han i foråret 1944 blev overført til 
militærgruppeme, hvor han blev delingsfører i 
Gentofte. På grund af en stikker blev han arreste
ret den 5/12 1944 af Gestapo, da han var ved at 
instruere en gruppe og under arrestationen blev et 
gruppemedlem dødeligt såret. Efter forhør i Shell- 
huset blev han den 11/1 1945 ført til koncentra
tionslejren Neuengamme ved Hamburg, hvorfra 
han førtes til udekommandoen Dessauer Ufer i 
Hamburgs frihavn i en bomberamt lagerbygning 
og senere til Bullenhuser Damm indtil den 11/4, 
da han sammen med de andre danskere førtes til-

Jørgen H.P.Barfod og hans kone Sigrun (XVII,51). 
(Foto 1992).

bage til Neuengamme og den 21/4 kørte med »De 
hvide busser« hjem til Danmark. I 1944 udarbej
dede han et skrift »Partisankrigen«, der blev trykt 
illegalt.

Han var aktivt medlem af partiet Dansk Sam
ling fra 1938 og deltog i »Landsforeningen Frivil
lig Dansk Arbejdstjeneste«s arbejdslejre 1939 og 
40 og blev formand for landsforeningen 1945-47. 
Han fuldførte sit studium efter krigen og blev 
cand.mag. i historie januar 1947, hvorefter han 
var ansat som voluntør ved Tøjhusmuseet fra 1/2 
til 1/9 1947, og den 1/6 1947 blev han ansat som 
marinehistoriker under Forsvarsministeriet indtil 
den 1/12 1953. I juni 1945 var han udnævnt til 
sekondløjtnant i hæren og fra september 1945 til 
oktober 1950 kompagnichef i Hjemmeværnet, 
hvorefter han blev flotillechef i Det maritime 
Hjemmeværn fra 1/11 1950 til 1/9 1961. Den 1/4 
1959 fik han som en af de første tildelt Hjemme
værnets Fortjensttegn. Den 27/4 1947 blev han 
gift i Hellerup Kirke med Sigrun Sams, der er født 
den 31/1 1921 i Hørve som datter af bankbestyrer 
Helge Sams og Anna Sofie Marie f. Hvidkjær og 
fik 1941 eksamen og diplom som barneplejerske. 
Derefter blev hun uddannet på Gentofte Amtssy
gehus, hvorfra hun den 19/12 1945 blev autorise
ret sygeplejerske. Hun virkede som sygeplejerske 
på Finsen Instituttet til 1947, da hun fik sin første 
søn, og da børnene var ved at blive voksne genop
tog hun i 1947 sygeplejen og sluttede på Skods
borg Sanatorium i 1987.

Den 5/3 1951 var han initiativtager til oprettel
sen af »Marinehistorisk Selskab« og har siden da 
været medlem af styrelsen. Desuden fik han gen
oprettet slægtsforeningen »Barfod-Barfoed« i 1952 
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og har siden været formand for denne. Den 1/8 
1954 blev han timelærer ved Lyngby Statsskole, 
den 1/7 1956 adjunkt og den 22/4 1961 lektor. 
1959 til 1961 var han medlem af styrelsen for 
Lyngby Private Skole, og fra 1964-69 censor ved 
Handelshøjskolen i København samt censor ved 
universiteterne i København, Århus og Odense 
fra 1969 til 1988 og bestyrelsesmedlem i Gymna
sieskolens Historielærerforening fra 1963 til 1967 
Samtidig var han formand for Landsforeningen 
Gestapofangeme fra 1963 til 1968 og medstifter af 
og formand for »Sammenslutningen af danske 
fanger fra Frihedskampen 1940-45« fra 1967 til 
1974. Endvidere var han medstifter af og bestyrel
sesmedlem i »Foreningen til gamle skibes bevarel
se« fra 1963 til 1978.

I 1971 blev han opfordret til at blive leder af 
»Museet for Danmarks Frihedskamp 1940-1945« 
og var da her indtil sin pensionering i 1987. Han 
var initiativtager til oprettelsen af »Foreningen 
Frihedsmuseets Venner« 1972 og Frihedsmuseets 
Venners Fond 1975. Ved et besøg af Yugoslaviens 
præsident, marskalk Tito, i 1974 fik han tildelt 
den yugoslaviske Zastava Orden. Desuden var 
han medstifter og bestyrelsesmedlem af Bemadot- 
tefonden 1970-77, hvis opgave det var at indsamle 
penge til opførelse af plejehjem for tidligere mod
standsfolk. Han stod for opførelsen af disse pleje
hjem, Bemadottegården i Roskilde og i Hadsund, 
i samarbejde med Foreningen Frihedskampens 
Veteraner. De indviedes henholdsvis den 29/8 
1976 og den 5/5 1977. I 1973 var han initiativta
ger til stiftelsen af »Kontaktudvalget for dansk 
maritim historie- og samfundsforskning« og har 
1973-1992 været formand for dette, der fra 1980 
har udsendt en række værdifulde skrifter under 
navnet »Maritim Kontakt«. Den 27/10 1982 blev 
han Ridder af Dannebrog, og ved hans 70-årsdag 
2/3 1988 fik han tilegnet et festskrift »Maritim 
Kontakt til Jørgen H.P. Barfod« skrevet af kolle
ger. 1991 blev han æres-medlem af Foreningen 
Frihedsmuseets Venner.

Han har skrevet en række artikler i faglige og 
populære tidsskrifter og udgivet en række bøger 
hvoraf de væsentligste er »Slaget i Køge Bugt den 
1. juli 1677« i 1952, »Danmark under 2. verdens
krig I-II« i 1959 sammen med rektor Edele 
Kruchow. Den anvendtes i Gymnasiet og udkom i 
flere oplag. Slægtsbogen »19 generationer« udkom 
i 1960 og »19 generationer i billeder« udsendtes i 
hæfter af slægtsforeningen 1963-1980. »Danmark 
i 60-erne«, en samfundslære i samarbejde med 
lektor P. Askgaard og redaktør Carl Kauffeldt 
udkom i 1964 og kom ligeledes i flere oplag.

»Danmark-Norges Handelsflåde 1648-99« kom i 
1967, »I kamp for friheden« 1966, »Helvede har 
mange navne«, 1969, der omtaler alle de lejre og 
fængsler i Tyskland, hvor der har siddet danske 
modstandsfolk under krigen, »Et centrum i peri
ferien« 1976, om Bornholm under besættelsen, 
»Niels Juel, liv og gerning« 1977, »Christian IV.s 
Nyboder« 1983, »København kampklar« 1988, 
»Flådens Fødsel 1414-1530« 1990 og »Folkets 
oprør, modstandskamp på Amager« 1991. De har 
børnene XVIII,43-46.

Halfdan Sams Barfod (XVI1I,43) er født den 
3/5 1948 og blev student fra Lyngby Statsskole i 
1967. Herefter kom han på Det kgL danske 
Kunstakademis arkitektskole og fik afgang herfra 
1973. Siden arbejdede han på forskellige tegne
stuer 1967-73 og blev arkitekt hos N.E. Wemberg 
1973 som leder af fabriksbyggerier i udlandet ind
til 1977, og forestod i den forbindelse byggerier i 
England, Sverige, Ceylon, Indien og Kuwait. 
Samtidig læste han til HD og bestod l.del i 1975. 
Den 13/3 1976 blev han gift med tandlæge Kir
sten Bruhn, der er født den 22/10 1951 som datter 
af Verner Bruhn Rasmussen og Ella f. Sørensen. 
Påbegyndte 2. del af HD studiet på specialet orga
nisation og gennemførte dette indtil han i januar 
1977 blev ansat hos IBM Danmark, hvor han ef
ter en EDB-uddannelse siden var beskæftiget med 
rådgivning af virksomheder med store komplekse 
EDB-installationer. Han døde pludselig den 17/10 
1985. Hans kone er skoletandlæge i Frederiks
sund. De har en søn Michael Bruhn Barfod 
(XIX,77), der er født den 21/1 1979 i Frederiks
sund.

Gunner Sams Barfod (XVIII,44) er født den 
4/11 1949 og blev student fra Johannesskolen 
1969. Han tog eksamen som læge i 1977 fra 
Københavns Universitet og har siden praktiseret 
som reservelæge ved Slagelse Sygehus 1977 og 
Bornholms Sygehus 1977-82. Han blev gift den 
5/8 1978 i Mogenstrup kirke med Anne Birgitte 
Lau Banke, der er født den 18/2 1951 i Mogen
strup som datter af ingeniør Leo Asbjørn Lau 
Banke og Bodil f. Pallesen. Hun er student fra 
Næstved Gymnasium 1970 og blev læge 1978 fra 
Københavns Universitet. Hun var reservelæge 
på Bornholm 1978-82. 1 1982 flyttede de til 
Roskilde, hvor de begge blev reservelæger. Hun 
var der indtil 1984 og har siden 1985 været skole
læge i Roskilde og Gundsø kommuner. Han kom 
på Rigshospitalets ortopæd-kirurgiske afdeling i 
1983 til 1986. Derefter blev han ansat ved Hvid
ovre hospital 1986-87, da han den 1/2 1987 fik en 
uddannelsesstilling og var i Glostrup og Gentofte 
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indtil 1989, da han den 1/8 1989 kom til Roskilde 
Amts Sygehus i Køge og fik den 14/2 1991 god
kendelse som speciallæge i ortopæd-kirurgi.

De har to børn. Kristoffer Barfod (XIX,78) er 
født den 12/1 1979 i Rønne og Anna Barfod 
(XIX,79), der er født den 22/4 1981 ligeledes i 
Rønne.

En dødfødt pige (XVIII,45) fødtes den 30/6 
1955. Troels Sams Barfod (XVIII,46) er født den 
14/4 1957. Han forlod gymnasiet og lod sig ud
danne som typograf, hvor han var færdiguddannet 
som typografisk trykker på Jutlandia Bogtryk i 
København den 19. juli 1980. Han har arbejdet 
på en række forskellige trykkerier bl.a. Bonde- 
gaard Tryk, Fram & Co, Visoprint og Hafnia 
Tryk. På grund af rygskade måtte han forlade er
hvervet og har fra 1988 til januar 1993 uddannet 
sig som miljøkonsulent. Hans samlever er Gunvor 
Stribæk-Frandsen, som er født den 23/4 1950 som 
datter af gartner Hans Peter Stribæk-Frandsen og 
Helga Margrethe f. Andersen. Hun er uddannet 
som pædagog fra Holte Børnehaveseminarium i 
1979 og har siden arbejdet på bl.a. Sofiegårdens 
Vuggestue og vuggestuen »Skrubben« på Frede
riksberg. De har en datter Freja Barfod (XIX,80), 
der er født den 8. marts 1991 i Brønshøj.

Gytha Sofie Pagh Barfod (XVII,52) fødtes den 
26/7 1920 på Snoghøj, men døde allerede den 
29/5 1923 i København.

Vibeke Pagh Barfod (XVII,53) er født den 25/5 
1922 og tog pigeskoleeksamen fra Ingrid Jesper- 
sens Skole i 1939. Under den tyske besættelse tog 
hun aktivt del i Dansk Samlings illegale arbejde 
bl.a. som kurer mellem landsdelene, og var fra 
foråret 1944 »under jorden«, men rejste i foråret 
1945 illegalt til Sverige for at deltage i forberedel
serne af det legale blad »Morgenbladet«, hvis før
ste nr. udkom den 5. maj 1945. Hun udgav den 
9/4 1991 bogen »Kurer til Aalborg 1944«, der på 
en meget sympatisk måde fortæller om hendes op
levelser under krigen.

Hun blev den 4/8 1945 gift i Hellerup kirke 
med landsretssagfører Elvin Ingvard Peter Karl 
Pedersen, der er født den 9/4 1917 i Odder som 
søn af købmand Søren Pedersen og Ane Katrine 
Marie. Han blev student 1936 fra Århus Katedral
skole, og blev cand.jur. 1942 og fuldmægtig i 
Ålborg, hvor han i 1944 var Dansk Samlings re
præsentant i den illegale ledelse af Region I, men 
måtte i sommeren 1944 gå »under jorden« og 
kom til København, hvor han tilrettelagde og le
dede det illegale »Muldvarpen« og »Morgen
bladet«, der udkom som dagblad fra den 11/11 
1944 indtil tyskernes kapitulation, hvorefter det

Vibeke P.Barfod og hendes mand Lrs. Elvin Pedersen 
(XVII,52).

fortsatte som legalt blad med Elvin Pedersen som 
direktør. Han fik bestalling som landsretssagfører 
og startede den 1/9 1950 sin egen virksomhed. 
Han har haft adskillige bestyrelsesposter i er
hvervslivet og bl.a. været formand for Lademann- 
koncemen, Dansk Farmaceutisk Industri A/S, 
Aubertin & Co. A/S, Schulstad Brød A/S og sid
det i bestyrelsen for bl.a. H. Kjær-Hansen A/S og 
Lange-KTH A/S. Desuden har han været kirke
værge ved Holmens Kirke. De har en søn Søren 
og to døtre Lene og Lisbeth af hvilke den ene har 
taget navnet Barfod. Lene Barfod (XVIII, 180) er 
født den 8/8 1946 og uddannet som neurofysiolo
gisk assistent. Hun blev gift den 4/3 1967 i Hol
mens Kirke med Peter Roos, der er født den 
24/11 1938 som søn af Ole Roos og Aase Gunhild 
f. Haugaard. De blev skilt den 19/11 1987, hvor
efter hun tog sit navn Barfod, mens deres tre børn 
bærer navnet Roos.

Gerda Barfred Barfod (XVI,68) fødtes den 15/5 
1882 i Flade og døde den 30/7 1900 i København.

Helga Barfred Barfod (XVI,69) er født den 10/1 
1884 i Flade og var lærerinde den 1/11 1899 - 
30/4 1900 og den 1/11 1900 - 30/4 1901 ved 
Skjenkelsø Skole på Sjælland, hvorefter hun tog 
præliminæreksamen 1904 og blev ansat som 
lærerinde ved Privatskolen i Damsholte på Møen 
1905 til 1907, da hun kom til Anna Barfods Pige
skole på Frederiksberg og var der til 1908. Samme 
år blev hun ansat ved Skolehjemmet på Åndssva
geanstalten GI. Bakkehus og var på studierejser til 
tilsvarende institutioner i Sverige og Norge i 
1919, og i England 1932. I 1949 tog hun sin af
sked på gr. af alder og sygdom og hun var fra 1951 
medlem af slægtsforeningens bestyrelse til sin død 
den 1/9 1958.

Eli Barfred Barfod er født den 31/1
1887 i Hjørlunde og tog præliminæreksamen 
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1904. I 1907 blev hun student fra Odense og tog i 
1909 1. del af juridisk embedseksamen og var op
pe til 2. del i Julen 1912, men måtte forlade eksa
men på grund af sygdom. Den 1/1 1920 blev hun 
ansat som kontorist i justitsministeriet og fra den 
1/6 1924 assistent i Indenrigsministeriet indtil den 
31/1 1957, hvor hun tog sin afsked på gr. af alder 
og fik da tildelt Fortjenstmedaljen i sølv.

Hun blev gift den 7/7 1912 i Gelsted kirke med 
forfatteren Flemming Algreen-Ussing, der er født 
den 23/4 1885 i København som søn af kammer
junker, kontorchef i Justitsministeriet Otto Al
green-Ussing og Vilhelmine Cecilie Marie f. Iver
sen. De blev skilt den 2/5 1923 og han døde den 
10/3 1927. Efter skilsmissen tog hun og børnene 
navnet Barfod ved resolution af 1/10 1925. Hun 
dødeden 11/1 1970.

De havde to børn. Tage Barfod (XVII,54) er 
født den 3/3 1916 i København og blev student 
fra Metropolitanskolen i 1933 og cand.polit. i juni 
1940. Han blev gift den 25/10 1939 i København 
med Maja Kemp, der er født den 22/2 1918 som 
datter af direktør Niels Daniel Kemp og Bertha 
Helene Hartvig f. Møller. Hun beholdt sit pige
navn og uddannede sig efter sin mands død som 
boligkonsulent og blev ansat i FDB. Han var an
sat i Socialministeriet og arbejdede samtidig i in
valideforsikringsretten indtil han omkom ved en 
kuldsejling med sejlbåd ved Karrebæksminde den 
26/4 1943.

De har to børn. Rikke Jytte Barfod (XVIII,47) 
er født den 6/4 1941 i København. Hun har tre 
børn. David Sean Barfod (XIX,81) f. den 5/6 
1965 i København, hvis far var Alan Twaites, 
Perle Tana Mc. Donald, hvis far var Donald Mc. 
Donald, som hun var gift med i nogle år, samt 
Daniel Jonathan Barfod (XIX,82) f. den 27/12 
1974. Åse Barfod (XVIII,48) der er født den 19/8 
1943 i København og uddannet til socialrådgiver. 
Hun har to børn, der har navnet Barfod som mel
lemnavn.

Annemarie Barfod (Pie) (XVII,55) er født den 
23/7 1917 i København og blev student fra Aka
demisk Kursus i 1936. I 1948 blev hun cand.polit 
og ansat som sekretær i Statsministeriets 2. depar
tement (Grønlandsdepartementet). I 1955 blev 
hun fuldmægtig siden ekspeditionssekretær og 
1965 overtog hun posten som Grønlandsministe
riets konsulent i økonomisk-statistiske spørgsmål. 
Hendes særlige viden og erfaringer på disse om
råder er blevet udnyttet i kommissioner og udvalg 
og deriblandt for det stående udvalg for samfunds
forskning i Grønland.

Hendes fornavn Annemarie har hun af Kirke

ministeriet faet tilladelse til at erstatte med sit kal
denavn Pie. Hun har haft et uformelt ægteskab 
med Lars Andersen f. 29/1 1915 fra 1939 til 1944. 
De har en datter, Lotte Barfod Andersen, der er 
født den 9/8 1940.

Thorkil Barfred Barfod (XVI,71) er født den 
24/7 1889 og tog præliminæreksamen i Aarup 
1904, hvorefter han blev student i Odense 1907 
og cand.phil. 1908. Han studerede først teologi og 
siden medicin, og opholdt sig i 1910 syv måneder 
i Spanien. I 1911 kom han i boghandlerlære og 
debuterede samme år med »Andalusiske digte«, 
»Kvindekys og anden gift« samt »Illusion«. Han 
blev 1912-13 journalist ved Horsens Avis, og fik i 
1913 udgivet »Hedt blod« og »Den grå sko«. Den 
12/5 1914 blev han gift i Frederikskirken i 
København med sin kusine Edith Barfod 
(XVI,75), der er født den 4/7 1886 i Svendborg 
som datter af organist Ludvig Harbo Gote Birke
dal Barfod og Beate Ferdinandine f. Winther. I 
1915 blev han redaktionssekretær ved Illustreret 
Tidende og hans følgende digte var »Små Kala- 
miteter« i 1915 og »Lille Frøken Ilse« i 1916, og 
mens han i 1917-18 var redaktør af »Sort på 
Hvidt« fik han udgivet »Det evige Forår« i 1917 
og »Afdøde W. Schouwsen« og »Villa Tanglop
pen« i 1918.

1919-20 var han medarbejder ved Fyns Ven
streblad og tildeltes 1919 Carl Møllers forfatter- 
legat og fik samme år udgivet »Jordens børn« og 
»Spot og Spe«. Derefter blev han i 1920-21 ansat 
ved Berlingske Tidende og fik 1920 publiceret 
»Bobler« og »Jul i Præstegaarden« samt i 1921 
»Snefug« og »Den blaa Sommerfugl«. I 1922-24 
var han ansat ved bladet »København« og fik i 
1923 udgivet »Drømmen om den blaa Sommer
fugl« samt i 1924 »En Hjærtefejl«. I 1925-27 kom 
han til de Ferslewske blade og fik i denne tid ud
givet »Livets Musik« i 1925, hvorefter han blev 
litteratur- og teateranmelder ved »Morgenbladet« 
fra 1928-30. Han udgav 1929 »Stjernen i Mul
met« og blev 1933 redaktør af »O.M.«, Skandina
visk Blad for moderne Okkultisme. Han var med
lem af Dansk Forfatterforenings bestyrelse 
1920-26 og 1930-31, og skrev iøvrigt under pseu
donymet Edith Egedal to bøger »Ediths Forvand
linger« i 1921 og »Ediths Lyksaligheder« i 1923.

I 1939 udgav han »To mænd snakker sam
men«, men krigstiden ændrede hans forhold, idet 
han fra 1940 til 1945 var ansat ved det nazistiske 
blad »Fædrelandet«. Hans sidste arbejder »Jorden 
og Stjernerne« kom i 1944 og »Solhverv« i 1946. 
Han døde den 27/11 1947. De har tre børn 
XVII,56-58.
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Ilse Barfod (XVII,56) er født den 18/10 1914 i 
København og har været syg af dårlige nerver og 
siden sit tyvende år været uarbejdsdygtig.

Bjørn Erling Barfod (XVII,57) er født den 19/4 
1919 og sejlede efter endt skolegang i 1934 med 
skoleskibet GEORG STAGE. Derefter var han i 
1935 ungmand på amerikabåden FREDERIK 
VIII og kom i 1935-36 ud med skoleskibet DAN
MARK. I 1936-37 var han letmatros på DFDS 
skib ROTA og var i 1937 med den finske bark 
HERTUGINDE CECILIE i Australien, hvor han 
pådrog sig malaria og en øjenlidelse, der for
hindrede videre sejlads. Han blev da den 18/9 
1938 tegneelev hos stadsarkitekten i København 
og den 18/9 1942 teknisk assistent her. Den 2/5 
1940 blev han gift i Gladsakse med Tove Siri Bin- 
ger, der er født den 11/2 1918 i København som 
datter af Alvin Kashimir Binger og Elvira. De 
blev skilt den 21/1 1943. Fra den 1/7 1943 var 
han teknisk tegner og konstruktør ved forskellige 
ingeniør- og entreprenørvirksomheder.

Den 31/12 1943 blev han gift anden gang i Vor 
Frelsers Kirke i København med Nuka Asiarpa 
Lund, der er født den 24/11 1918 i Narssak i 
Grønland som datter af Grønlands nationaldigter 
pastor Jacob Henning Henrik Lund og Malene 
Karoline f. Egede. Hun var kommet til Danmark 
1938 og havde her gennegået kursus i vævning. I 
1946-47 tog de til Grønland og fra maj 1947 var 
han ansat som teknisk assistent ved A/S De dan
ske Sukkerfabrikker og fra 1/12 1953 ansat i 
Ministeriet for Grønland, Grønlands Tekniske 
Organisation, hvor han var til 1966, da de flyttede 
til Narssaq og her oprettede privat rådgivende 
ingeniørvirksomhed, som han havde til 1970, da 
han blev ansat som teknisk leder på flyvepladsen i 
Narssarssuaq indtil 1972, da han lod sig pensio
nere. Hans interesse for geologi og smykkestens
slibning resulterede imidlertid i, at hans smykke
fremstilling blev en turistattraktion og han skabte 
i sit »Krystalpalads« Grønlands største og mest 
spændende mineralsamling, der hvert år besøgtes 
af 3-4000 turister. Hans kone arbejdede samtidig 
som pelssyerske på »Eskimopels« i Narssaq. Han 
dødeden 15/8 1990.

Han har fire børn. Vibeke Barfod (XVIII,49) er 
født den 29/12 1940 i København, uddannet som 
kontorassistent og død i januar 1960. En pige 
(XVIII,50) der fødtes den 22/11 1942 blev bort
adopteret. Sten Lund Barfod (XVIII,51) der er 
født den 30/9 1945 i Gentofte. Han tog ud at sejle 
som matros og blev gift den 9/5 1974 i Køben
havn med Inge-Lise Christoffersen, der er født den 
9/8 1947 i Rønne som datter af skibsreder Helge

Bjørn Barfod med sin kone Asiarpa og deres to børn 
Sten og Aviaja (XVII,57).

Martin Christoffersen og Henny Margrethe. De 
emigrerede i 1975 til Australien og bosatte sig i 
Caims i Queensland, hvor han er beskæftiget med 
fiskeri samt udvinding af opaler og agater. De har 
en datter Aviaja Barfod (XIX,83), der er født den 
28/3 1975 i Port Darwin i Australien, og hedder 
det samme som sin fars søster. Aviaja Barfod 
(XVIII, 52) er født den 2/10 1949 i Gørlev og ud
dannet som hjemmehjælper. Hun blev gift med 
musiker Peter Ingemann, men ægteskabet er atter 
opløst.

Nynne Barfod (XVII,58) er født den 6/2 1923 i 
København og uddannet og virker som husmoder
afløser i Lyngby. Hun blev gift den 20/6 1948 i 
Tårbæk kirke med Hilmer Jensen Gade, der er 
født den 20/6 1923 i Alslev i Ribe amt, og de blev 
skilt i 1949. De har et barn Erling Barfod 
(XVIII,53), der er født den 6/3 1945 i Bagsværd.

Ruth Fredborg Barfred Barfod (XVI,72) er født 
den 6/4 1891 i Hjørlunde og tog præliminæreksa
men i Aarup i 1907. 1909-10 var hun lærerinde 
på Søndergårde i Rørup på Fyn. Hun blev gift den 
23/4 1912 i Gelsted med godsejer Niels Anton 
Høgdall, der er født den 16/10 1866 i Stenderup 
ved Horsens som søn af gårdejer Christen Ras- 
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mussen og Frederikke Nielsen f. HogdalL Han 
ejede 1911-18 Lyngbygaard ved Arhus, 1914-18 
Borum Ostergaard, 1916-22 Julianelyst, 1919-25 

Urup, 1924-31 Engelsholm og 1925-30 Peters- 
holm ved Vejle. Han døde den 29/9 1933 og hun 
den 10/12 1965. De har4 døtre.

Ludvig H.G.B. Barfod og hans efterkommere
Frederik Barfods tredje søn hed Ludvig Harbo 

Gote Birkedal Barfod (XV,37) og var født den 
27/5 1850 i København. Han tog 1. del af studen
tereksamen i 1867 og var et par år elev af Gebauer 
i klaver og teori og spillede violoncel hos Riidin- 
ger, fra januar 1870 indtil december 1872 var han 
elev på Musikkonservatoriet, hvor han havde 
Gade, Hartmann, Gebauer, Helsted og Neupert 
som lærere. I 1873 blev han organist ved Meto- 
distkriken i Rigensgade i København og samtidig 
ved Garnisons Sygehus. I 1877 blev han organist 
ved Vor Frue Kirke i Svendborg og tillige musik
lærer og koncertgiver der.

Han blev gift den 10/11 1877 på Frederiksberg 
med Beate Ferdinandine Winther, der var født 
den 16/9 1854 i København som datter af over- 
toldinspektør Johan Vilhelm Egtemak Winther og 
Christine Ferdinandine f. Klagenberg. Da Frede- 
rikskirken i København (Marmorkirken) indvie
des i 1894, blev han organist her indtil den 31/12 
1925. 1909 blev han tillige musikanmelder ved 
»Kristeligt Dagblad« og fra 1906 til 1932 var han 
leder af Københavns Organistskole. Han var i en 
periode en søgt lærer, der desuden underviste i or
gelspil og teori ved Wilhelm Maltheson-Hansens 
Musikkonservatorium og ved Statens lærerkursus. 
I 1903 rejste han for det Ancherske Legat i Sveri
ge, Finland, Rusland og Tyskland. Han har i- 
øvrigt udgivet en del kompositioner især af pæda
gogisk natur, pedalstudier, etuder, harmonium
skole og desuden karakterstykker, sonate, fantasi 
for orgel, sørgemusik og sange. I 1912 fik han op
fordring af biskopperne til at samle og udgive alt, 
hvad der blev benyttet af melodier i danske kirker 
og ved kirkelige møder, hvorved fremkom 
»Menighedens Melodier« I-II i 1914-15 med en 2. 
udg. i 1920. Den 3/6 1914 blev han Ridder af 
Dannebrog. Han døde den 17/10 1937, hvorefter 
hans enke boede i Bagsværd hos sin ældste datter 
til sin død den 11/1 1940. De havde tre børn XVI, 
73-75.

Erik Egternak Barfod (XVI,73) var født den 
20/1 1880 i Svendborg og kom 1895-98 i lære hos 
Burmeister & Wain. I 1898 arbejdede han hos 
Siemens & Halske i Berlin og 1901 blev han elek-

Ludvig H.G.B.Barfod (XV,37) med sin søn Erik og 
sønnesønnen Knud.

troingeniør fra Elektronische Lehranstalt i Berlin, 
hvorefter han samme år blev ansat på tegnestuen 
og senere som tilsynsførende ved de elektriske 
baneanlæg under Union Elektricitåts Gesellschaft. 
I 1903 kom han til samme firmas London-selskab 
The Electrical Engineering Company, og i 1905 
blev han ansat ved prof. Jørgensens Elektricitets 
Aktieselskab i København og beskæftiget med 
projektering og tilsyn med elektriske lys- og kraft
anlæg.

Han blev gift den 17/6 1906 i Sionskirken med 
Asta Elisabeth Hansen, der var datter af toldassi
stent Hansen, men de blev skilt allerede i 1907. 
1910-14 var han direktør for A/S Smiths røgfor
brændende dobbeltfyr og berejste som sådan det 
meste af Europa. Han blev gift anden gang den 
14/1 1918 i Aarhus Domkirke med Hertha Kjær, 
der er født den 3/4 1885 i Hadsten som datter af 
købmand og senere vejerassistent Johannes Kjær 
og Maren f. Sørensen. Han var en årrække medar
bejder ved tekniske tidsskrifter og blade og bLa. 
ansvarshavende redaktør 1926-27 af Motorman
dens Magasin og siden 1950 ved Ingeniørsoldaten.
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Desuden har han drevet privat konsulentvirksom
hed. Han døde den 20/1 1956. De har fire børn 
XVII,59-62.

Erik Børge Hansen Barfod (XVII,59) var ind
bragt i ægteskabet og fik navnet Barfod. Han er 
født den 14/4 1904 i København og døde den 
12/9 1916.

Axel Hansen Barfod (XVII,60) er født den 29/8 
1906 i København og døde den 19/5 1909.

Knud Hansen Barfod (XVII,61) var født den 
29/8 1907 i København og blev uddannet som 
radiotelegrafist. Under den tyske besættelse var 
han medlem af det kommunistiske partis illegale 
radiogruppe og blev arresteret den 2/11 1942 af 
dansk politi, men overgivet til den tyske afdeling 
på Vestre Fængsel. Herfra blev han i oktober 
1943 ført til koncentrationslejren Stutthof ved 
Dantzig og da de russiske tropper rykkede frem, 
evakuerede tyskerne lejren og under denne eva
kuering døde han i Gnewin i maj 1945.

Lise Barfod (XVII,62) er født den 31/12 1916 i 
København og tog 1933 realeksamen fra Hol- 
steinsgades Skole og blev 1934 ansat i Skattedirek
toratet. Hun blev gift den 26/6 1942 i St. Johan
nes kirken i København med Aage Ib Andersen, 
der er født den 14/5 1920 i København som søn 
af pakmesterformand Adolf Andersen og Elna 
Mathilde. Hun døde den 20/1 1956. De har en 
datter med mellemnavn Barfod.

Rigmor Egternak Barfod (XVI,74) er født den 
21/1 1882 i Svendborg og var fra januar 1904 til 
december 1906 elev på Det kgl. danske Musik
konservatorium, hvorfra hun fik afgangsbevis. I 
1917 fik hun organisteksamen fra Københavns 
Organistskole og var siden musiklærerinde. Hun 
døde den 30/1 1960.

Edith Barfod (XVI,75) er født den 4/7 1886 i 
Svendborg og er uddannet som violinistinde, 
hvorefter hun optrådte ved forskellige koncerter. 
Hun blev gift den 12/5 1914 i Frederikskirken i 
København med sin fætter, forfatteren Thorkil 
Barfod (XVI,71). Hun døde den 11/8 1979. De 
har de ovenfor omtalte børn XVII,56-58.

Hulda Christine Nielsen Birkedal Barfod 
(XV,38) var født den 28/6 1850. Moderen var 
Laugine Nielsen og faderen sergent A.C.Jensen, 
men den 25/8 1851 blev hun adopteret ved kgl. 
bevilling. Hun blev gift den 4/4 1873 i Askov med 
Poul la Cour, der er født den 13/4 1846 på Skærsø 
som søn af proprietær Laurits Ulrik la Cour og 
Ellen Kirstine f. Poulsen. Han blev professor. 
Hun døde den 5/12 1878 og han i Askovhus ved 
Askov den 24/4 1908. De har 2 sønner og 1 dat
ter.

Kirstine Charlotte Gote Birkedal Barfod 
(XV,39) var født den 24/4 1852 på Mosedal ved 
København. Hun var 1871-73 lærerinde på N. 
Zahles skole og 1873-75 lærerinde på sin bror 
Frederik Barfods Pigeskole. Hun var en dyb kri
stelig natur. Hun blev gift den 17/9 1875 i Vartov 
kirke i København med sin fætter Peter Holger 
Magarus Christian Domonville de la Cour til 
Holmegaard ved Nakskov, der var født den 21/4 
1852 på Jægergaarden ved Århus som søn af pro
prietær Laurits Ulrik la Cour og Ellen Kirstine 
Poulsen. Da hans kone døde den 24/3 1877 på 
Havmøllen ved Æbeltoft giftede han sig anden 
gang den 3/7 1879 i Herredskirke ved Nakskov 
med Henrikgine, der var født den 10/12 1854 på 
Trollelundsgården ved Nakskov. Han døde under 
et møde på Nyborg Strand den 4/6 1926.
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Poul Frederik Barfods (XIV,28) efterkommere.

XV XVI XVII XVIII XIX XX

Knud O. 57 Elisabeth 42 Lise 5
OlafO. 58 - Povl 32 - Louise 106
Erik 0. 59 Mogens 43 Lea 107

Hans P. 34 - Gerda 44 Janne 64 -1 Ida 2
Agner 0. 60 -1 Erik 45 Eyvind 33 - Klaus 65
Gudrun 0. 61 Eyvind 46 - Lars 66 —1 Sasha 5
Emilie 0. 62 Ib 34 1 Helle 6 -1 Thomas 6
Hulda 0. 63 Grete 47 Gitte 67

Agathe 35 Ragnhild 64 Ole 35 - Thomas 68
Eyvind 65 Anders 69
Kay 66 - Finn 48 H Alice 36 I Annette 70

Leif 37 J Susanne 71
Egil 49 - Flemming 38 HI Rasmus 72

Birgitte 39 Sigrid 73
Jette 40 Nana 74

Asger 50 - Jens 41 — Peter 75
Halfdan 67 - Ole 42 Frederik 76

Halfdan 43 -| Michael 77
Jørgen 51 - Gunner 44 - Kristoffer 78

Gerda 68
Gytha 52 datter 45 Anna 79

Nikolaj 36 — Helga 69 Troels 46 -1 Freja 80
Vibeke 53 -1 Lene 180

Eli 70 -I Tage 54 -1 Rikke 47 -1 David 81
1 Pie 55 1 Åse 48 1 Daniel 82

Thorkil 71 - Ilse 56 Vibeke 49
Bjørn 57 - en pige 50

Sten 51 -1 Aviaja 83
Ruth 72 Aviaja 52

Nynne 58 —1 Erling 53
Erik 59

Erik 73 - Axel 60
Ludvig 37 - Rigmor 74 Knud 61
Hulda 38 Edith 75 Lise 62
Kirstine 39

156



13. KAPITEL

Efterkommere efter Hans Peter Barfoeds 
(XIII,20) yngste børn.

Efter en dødfødt søn (XIV,30), der var kommet 
til verden den 11/1 1816 i Lyngby fødtes den 16/7 
1820 Immanuel Barfod (XIV,31), der tidligere er 
omtalt, (kap. 9) Han havde 9 børn XV,48-56.

Den ældste søn Hans Peter Thomsen Barfod 
(XV,48) blev født den 25/2 1848 i Nykøbing Fal
ster og blev student privat 1867. Han påbegyndte 
et medicinstudium, men døde allerede den 2/10 
1867 hos forældrene i Løjtofte.

Frederikke Anna Gertrud Thomsen Barfod 
(XV,49) blev født den 7/3 1850 i Nykøbing Fal
ster, men døde som spæd den 13/8 1851 og den 
næste datter fik derfor samme navn. Frederikke 
Anna Gertrud Thomsen Barfod (XV,50) fødtes 
den 7/3 1852 i Nykøbing Falster og blev gift den 
1 1/1 1 1887 i Vaabensted med sognepræst til 
Værum og Ørum Clemens Petersen, der var født 
den 18/7 1840 på Lindholm i Gjevning som søn 
af forpagter på Lindholm Niels Petersen og Julie 
Kirstine f. Bentzen. Han døde den 12/1 1899 i 
Værum og hans kone den 23/11 1915 i Køben
havn. De havde 4 børn. Den ældste søn Niels fød
tes den 16/2 1890 i Søby på Ærø og døde den 
25/5 1915 og de andre børn fik i maj 1957 Justits
ministeriets tilladelse til at bære deres mors navn 
Barfod (XVI,86-88).

Johanne Kirstine Barfod (XVI,86) fødtes den 
16/2 1890 i Søby. Hun blev musiklærerinde i 
København og døde ugift den 25/10 1987. 
Clemens Benjamin Barfod (XVI,87), der er født 
den 13/12 1892, blev student i 1911 fra Randers 
Statsskole og den 24/1 1918 cand. theol. Efter at 
have aftjent sin værnepligt 1918-19 blev han den 
1/2 1919 præsteviet medhjælper i Kolding, men 

allerede samme år blev han sognepræst i Lind- 
knud ved Brørup i Ribe stift, hvor han var indtil 
1929.

Den 5/8 1919 blev han gift i Sorø kirke med 
Asta Dalsgaard, der er født den 8/8 1896 som dat
ter af sognepræst Anders Due Dalsgaard og Dor
thea Margrethe f. Jørgensen. 1929 til 1937 var 
han sognepræst i Flødstrup-Ullerslev i Fyns stift 
og fra 1937 valgmenighedspræst i Sdr. Næraa 
valgmenighed. Efter sin pensionering fortsatte han 
som gæsteprædikant. Han blev i 1946 medlem af 
hovedbestyrelsen for Kirkeligt Samfund af 1898 
og var i en årrække redaktør af bevægelsens års
skrift »Vartov Bogen« og og månedsbladet »Søn
dagslæsning«. Han døde den 16/5 1988. De havde 
tre børn XVII,76-78.

Jørgen Barfod (XVII,76) er født den 25/5 1920 
i Lindknud og blev student fra Odense Katedral
skole i 1938. I 1943 blev han cand.polyt. med 
Geodæsi som hovedfag, hvorefter han gjorde tje
neste hos stadsingeniøren i Næstved og Ringsted. 
Den 1 1/5 1946 blev han i Gentofte gift med syge
plejerske Ida Johanne Hemmeshøj, der er født den 
21/11 1921 i København som datter af maler
mester Torben William Hemmeshøj og Sofie 
Margrethe f. Jensen. Han blev i 1945 ansat som 
ingeniør hos firmaet Birch og Krogboe, hvor han 
fra 1964 til 1975 var medindehaver. I denne pe
riode gjorde han sig meget stærkt gældende som 
sygehusplanlægger inden for mange sygehusbyg
gerier landet over såvel som i udlandet, bLa. i Is
land, Norge og Tyskland og også i de fattige ud
viklingslande i Østafrika. Som de vigtigste danske 
kan nævnes centralsygehusene i Næstved og Hol-
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Frederikke Anna G.Th.Barfod (XV,50). (Foto 1866).

bæk. Gennem årene har han også haft en rig fore
drags- og undervisningsaktivitet indenfor sit 
hospitalsspeciale. Han lod sig pensionere i 1991.

Hans store fritidsinteresse er musik og kunst og 
foruden at han selv er aktiv musikudøver har han 
også organiseret et sangkor med deltagelse af an
satte fra firmaet og andre fra Teknikerbyen i 
Lyngby. I sine senere år hos firmaet har han vare
taget redaktionen og koordineringen af informa
tions- og PRmateriale. De har tre børn XVIII,67- 
69.

Niels Barfod (XVIII,67) fødtes den 30/4 1947 
og blev uddannet som agronom og var bl.a. lærer 
på Lyngby Landbrugsskole ved Roskilde 
1978-1980, da han døde den 24/4 1980. Hans 
Barfod (XVIII,68) er født den 6/6 1949 og blev 
lærer i Næstved. Han blev gift den 14/5 1988 med 
Ellen Birgitte Kragh, der er født den 20/6 1951 i 
København som datter af Poul Kragh og Grethe f. 
Larsen, Haslev. Han er leder af den årlige Karre
bæksminde Jazzfestival og påbegyndte i efteråret 

1991 udgivelsen af det rene danske jazzblad »Jazz 
Special«. De har to børn. Tomas Kragh Barfod 
(XIX,84) f. 1/3 1975 og Anders Kragh Barfod 
(XIX,85) der er født den 29/12 1982.

Charlotte Barfod (XVIII,69) er født den 25/5 
1955 i Gentofte og uddannet til tandlæge. Hun er 
siden blevet skoletandlæge i Gladsakse kommune. 
Den 19/5 1984 blev hun gift med tandlæge Jens 
Kollat Hansen, der er født den 10/6 1945 i Nykø
bing Falster som søn af dyrlæge Børge Kollat 
Hansen og Edel Marie. De har begge taget navnet 
Barfod og de har to adopterede børn. Mette Nelun 
Barfod (XIX,86), der er født den 18/2 1985 i 
Colombo i Sri Lanka og Marie Barfod (XIX,87) 
der er født den 31/3 1987 i Nagpur i Indien.

Anna Margrethe Barfod (XVII,77) er født den 
12/5 1922 i Lindknud og blev uddannet pædagog 
fra Frøbelseminariet 1944. Derefter arbejdede hun 
som pædagog indtil hun blev gift den 28/11 1953 
med Aksel Christiansen, der er født den 14/11 
1919. Han var mejerist og hun var medhjælpende 
hustru i mandens forretning 1954-61. Han blev 
senere værkfører på Dalum Papirfabrik ved Oden
se, og hun arbejdede 1964-1983 halvtids som 
pædagog. De har to børn. Kirsten Barfod 
(XVIII,207), der er født den 30/11 1954 og tog 
HH eksamen 1977, hvorefter hun læste til korre
spondent 1978-79. Derefter var hun på Odense 
Børnehave- og fritidspædagogisk seminarium 
1981-84 og blev uddannet som kommunal assi
stent 1987-89, hvorpå hun havde forskellige vika
riater 1989-91 indtil hun blev ansat som sekretær 
i et privat firma. Jens Barfod (XVIII,208), der er 
født den 21/12 1955 og tog realeksamen 1973, 
hvorefter han påbegyndte en gartneruddannelse, 
som han afsluttede 1977. Han blev herefter ansat 
ved Statens planteavlsforsøg. Hans samlever er 
Sus Thomsen Nielsen, der er født den 2/8 1961 i 
Skæve sogn som datter af gårdejer Erling Thom
sen Nielsen og Eva f. Jensen.

Ingrid Barfod (XVII,78) er født den 1/10 1925 
og efter at have taget studentereksamen studerede 
hun musik ved Universitetet, hvorefter hun var 
højskolelærerinde ved Snoghøj Gymnastikhøjsko
le. Hun blev gift den 17/5 1950 med forstkandidat 
Henrik Kejding, hvorefter de rejste ud til Kajang i 
Malaya. De har en søn og en datter.

Anna Gertrud Barfod (XVI,88) er født den 
13/12 1892 og var færdiguddanne! som sygeple
jerske i 1918, hvorefter hun blev ansat ved Fin- 
seninstituttet 1918 til 1951. Hun blev da pensio
neret og fik i maj 1957 justitsministeriets tilladelse 
til at bære sin mors navn: Barfod. Hun døde den 
17/5 1986.
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Efterkommere efter Andreas Th. Barfod og 
Benjamin Immanuel Th. Barfod

Andreas Thomsen Barfod (XV,51) er født den 
25/5 1854 i Sørup i Angel og blev privat student 
1874. Han kom derefter til landvæsenet indtil 
1880, studerede senere teologi og blev cand. 
theol. den 19/6 1885 og samme år den 22/10 blev 
han personlig kapellan i Vaabensted hos sin far. 
Den 21/7 blev han sognepræst på Øland og den 
24/10 1888 viedes han i København til Ingeborg 
Prior, der er født den 5/5 1865 i København som 
datter af kgl. Hofboghandler Hans Vilhelm Prior 
og Anna Marie f. Wormer. Den 23/5 1893 ud
nævntes han sognepræst til Hvilsager og Lime og 
den 31/10 1905 til Raarup. Han har skrevet 
»Bidrag til Øklosters og Oxholms historie« i 1891 
i Samlinger til jysk Historie og Topografi, og har 
desuden udgivet »Slægten Barfod« (Faxelinien) i 
1898 samt i 1906-07 et par kirkelige taler. Han 
døde den 7/5 1921 og hans kone den 7/3 1938 i 
Gentofte. De har seks børn. XVI,89-94.

Astrid Prior Barfod (XVI,89) født den 28/6 
1890 på Øland og døde den 6/8 1890.

Anna Johanne Prior Barfod (XVI,90) er født 
den 24/1 1892 på Øland og tog 1910 præliminær
eksamen fra N. Zahles Skole, hvorefter hun tog 
lærerindeeksamen i Silkeborg i 1914. Den 14/5 
1919 blev hun gift i Raarup med bestyrer af Røde 
Mølle ved Daugaard Evald Christensen, der er 
født den 4/2 1892 i Overby i As sogn som søn af 
møller Rasmus Christensen og Eline f. Hansen. 
Hun døde den 19/10 1925 på Østergaard mølle i 
Hoptrup og han den 25/11 1969. De har 3 søn
ner, der alle har taget navnet Barfod, XVII,220- 
222.

Torkild Barfod (XVII,220) er født den 14/3 
1920 og er uddannet i kom- og foderstoffirma i 
Haderslev 1935-40. Han var herefter et år på den 
jyske Handelshøjskole i Århus og havde siden et 
par stillinger i Århus og Silkeborg, hvorefter han i 
1945 kom tilbage til Haderslev, hvor han blev 
bogholder i en stor møbelvirksomhed. Han blev 
gift den 7/8 1948 i GI. Haderslev Kirke med Ger
da Lyngbye, der er født den 31/12 1917 i Horsens 
som datter af fabrikant Carl Lyngbye og Mette 
Kirstine f. Nielsen. Hun kom til Haderslev i be
gyndelsen af 30-erne efter at være uddannet som 
designer i København. Hun var tropsfører for de 
blå pigespejdere og senere i en årrække formand 
for troppens forældreråd og medlem af korpsrådet 
for Det Danske Pigespejderkorps og arbejdede før 
sin død den 30/1 1991 på at oprette spejdermu

seet i Stevning Hus ved Åbenrå. I 1970 fik Tor
kild Barfod stilling som kasserer i fortsættelses
sygekassen Sønderjylland, der senere kom til at 
hedde Danmark og her pensioneredes han i 1985.

De har 3 børn. Birgit Barfod (XVIII, 148), der 
er født i Haderslev den 4/1 1950, er blevet cand.- 
theol. og ansat som præst i Højbjerg. Hun blev gift 
den 25/2 1984 i Set. Pauls Kirke i Århus med 
socialpædagog og diakon Arne Hvid Christiansen, 
der er født den 14/5 1951 som søn af oliearbejder 
Marius Christiansen og Elly Hvid f. Tønnesen. 
De har to døtre. Knud Barfod (XVIII, 149) er født 
den 9/10 1953 i Haderslev og er uddannet som 
journalist og er nu redaktør.

Povl Barfod (XVIII, 150) er født den 23/11 1956 
i Haderslev og tog 1973 realeksamen fra Haders
lev Private Realskole, og blev 1977 student fra 
Katedralskolen. 1977-78 arbejdede han som kok i 
Canada hvorefter han i det følgende år rejste rundt 
i Europa og Amerika. 1979 blev han ansat på 
Vikingeskibshallen i Roskilde som medarbejder 
ved bl.a. udstillinger om grønlandske konebåde og 
canadiske barkkanoer. I 1980 blev han optaget på

Andreas Th. Barfod (XV,51). (Foto 1880).
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Kunstakademiets arkitektskole og var i 1981-82 
med prof. Vilhelm Wohlert i Ægypten på 
»Dansk-egyptisk kulturprojekt« ved restaurering 
af »Medressa el Gauwharea« i Cairo. 1982 var 
han tegner og fotograf på Heidelberg universitet 
ved »Den sidste arkæologiske ekspedition, Eufrat« 
i Tyrkiet, hvorefter han til 1985 var ansat på 
Vilh. Wohlerts tegnestue. I 1986 fik han afgang 
fra Kunstakademiets arkitektskole med selvvalgt 
opgave »Johannes Larsen Museet« i Kerteminde 
og fra samme år etablerede han sin egen tegnestue 
og blev ligeledes i 1986 ansat på kgl. bygningsin
spektør David Bretton-Meyers tegnestue. Han er 
sambo med Charlotte Stenderup, der er født den 
16/9 1949 som datter af John Stenderup og Edel 
Ly dia f. Svendsen. De har en søn Martin Evald 
Barfod Stenderup f. den 4/2 1985.

Hans-Ove Barfod (XVII,221) er født den 6/9 
1922 og uddannet som arkitekt. Han bor i Cana
da og er ugift. Knud Barfod (XVII,222) er født 
den 22/12 1923 og uddannet som arkitekt fra 
Kunsthåndværkerskolens Møbelskole i 1950. Han 
blev i 1954 ansat på Helsingør Skibsværfts tegne
stue og siden tillige ansat ved Forsvarets Materiel
intendantur. Den 2/9 1951 blev han gift i Frede
rikssund med Jytte Jacobsen, der er født den 14/3 
1927 som datter af slagtermester Valdemar Jacob
sen og Elna Roberta Helene f. Simonsen. Han dø
de den 6/9 1979. De har tre børn XVIII, 151-153). 
Charlotte Barfod (XVIII, 151), der er født den 8/5 
1954 i Frederikssund og uddannet som bømhave- 
pædagog. Hun blev gift den 2/6 1984 i Frederiks
sund med Peter Boil, der er født den 22/2 1946 
som søn af overingeniør Max Peter Gunnar Boil 
og Elisabeth Kristine f. Mikkelsen. De har en søn. 
Birgitte Barfod (XVIII, 152) er født den 17/3 1958 
i Frederikssund og tog HF-eksamen 1978 hvoref
ter hun blev uddannet som socialpædagog og ar
bejdede først i Ølstykke daginstitution og siden i 
Vordingborg kommunes daginstitution. Hendes 
samlever er Forfatter og fotograf Peter Guldberg 
Bang, der er født den 14/9 1957 som søn af stads
dyrlæge Povl Bang og Lis Guldberg f. Andersen. 
De har et barn Frida Bang Barfod (XIX,88), der 
er født den 20/11 1990 på Bogø. Bolette Barfod 
(XVIII, 153) er født den 20/1 1960 i Frederiks
sund, siden færdiguddannet som bibliotekar 1984 
og ansat i Frederikssund.

Bodil Prior Barfod (XVI,91) er født den 26/8 
1894 i Hvilsager. Hun blev gift den 8/2 1923 med 
Bog- og papirhandler Oskar Loppnau Rasmussen, 
der er født den 14/4 1894 i Snøde på Langeland 
som søn af læge Michael Rasmussen og Olivia 
Camilla f. Loppnau. De har en søn.

Else Prior Barfod (XVI,92) er født den 25/9 
1897 i Hvilsager og tog realeksamen i Fredericia i 
juli 1913. Den 1/6 1917 blev hun assistent i 
Landmandsbanken og senere ansat i Københavns 
kommune. Den 18/9 1929 blev hun gift med pro
kurist i Landmandsbanken Karl Christiansen. 
Hun døde den 6/9 1966. Holger Prior Barfod 
(XVI,93) er født den 3/5 1902 i Hvilsager og tog 
realeksamen fra Stenhus Kostskole i 1918. I 
1923-24 var han elev på Lyngby Landbrugsskole 
og blev siden bestyrer af sin svigerfars gård på 
Vonsild Mark pr. Hoppeshuse, som han senere 
overtog. Han blev gift den 29/5 1933 i Vonsild 
med Marie Birgitte Petersen, der er født den 
20/11 1906 som datter af hestehandler Peter 
Christian Petersen og Bodil Marie Birgitte f. 
Ahrenkill. Hun er død den 19/1 1981. De har to 
børn XVII,79-80.

Ingeborg Birgitte Barfod (XVII,79) er født den 
22/12 1934 i Vonsild og har faet en handelsud
dannelse. Hun er siden gift Carlsen. Peter An
dreas Barfod (XVII,80) er født den 3/5 1936 i 
Vonsild og studerede ved Landbohøjskolen, hvor
efter han blev landbrugskonsulent. Han blev gift 
den 28/12 1966 i Kolding med Anne Margrethe 
Post, der er født den 15/6 1943 i Kolding som 
datter af slagtermester Aage Christian Post og 
Sophie f. Poulsen, hun er ernærings- og hushold
ningsøkonom. De har 3 børn XVIII, 154-156. 
Connie Barfod (XVIII, 154) der er født den 12/2 
1969 i Silkeborg og er stud, oecon. Hanne Barfod 
(XVIII, 155), der er født den 13/6 1972 i Silkeborg 
og student i 1991 samt Carsten Barfod 
(XVIII, 156), der er født den 16/8 1975 i Silke
borg.

Knud Prior Barfod (XVI,94) er født i Hvilsager 
den 2/4 1905 og blev student fra Ordrup Gymna
sium i 1923. Derefter læste han naturhistorie og 
geografi og blev cand.mag. jan. 1929. Den 30/1 
1932 blev han i Søllerød gift med Regitze Ovidia 
Rasmussen, der er født den 5/4 1907 i Slangerup 
som datter af portør ved Slangerup station Lars 
Peter Nilaus Rasmussen og Anna Kristine f. Jen
sen. Den 1/6 1930 blev han lærer ved Gentofte 
kommunes skolevæsen og medlem af eksamens
kommissionen for alm. forberedelseseksamen, 
realeksamen og mellemskoleeksamen indtil 1960. 
Endvidere var han tillige fra den 1/4 1938 leder af 
Gentofte kommunes skolebotaniske have og var 
desuden fra 1939 lærer ved Ahms Kursus. Han 
skrev en række ornitologiske artikler i både viden
skabelige og populære tidsskrifter og udgav i 1937 
en skolebog for realklassen »Danske Fugle« lige
som han var medarbejder ved »Vort Lands Dyre-
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Knud Barfod (XVI,94).

liv« og »Faglig Læsning« m.v. I 1953 blev han 
overlærer og i 1960 fagkonsulent ved undervis
ningsinspektionen. Han døde den 20/12 1977 og 
hans tidligere kone den den 27/2 1981. De har tre 
børn XVII,81-83.

Niels Barfod (XVII,81) er født den 20/6 1933 i 
Gentofte og blev student fra Ordrup Gymnasium 
1951, hvorefter han i 1958 blev cand.polyt. som 
kemisk ingeniør. Den 1/3 1958 blev han gift med 
lærerinde Helle Birgit Rasmussen, der er født den 
1/12 1928 i Indslev ved Assens pr. Nørre Aaby 
som datter af civilingeniør Sigurd Rasmussen og 
Merete Marie Birgitte f. Schrøder. Hun har været 
ansat forskellige steder, deraf 25 år i Lyngby- 
Tårbæk kommune. Niels Barfod har siden 1964 
været ansat ved Danmarks Tekniske Højskole og 
senest som lektor.

Erik Barfod (XVII,82) er født den 7/3 1937 
som tvilling i København og tog i 1955 adgangs
eksamen til Polyteknisk Læreanstalt, hvor han 
blev uddannet til civilingeniør. Jørgen Barfod 
(XVII,83) er født samme dag og blev matematisk 
student 1955 fra Ordrup Gymnasium. Derefter 

studerede han biologi og geografi og blev cand.- 
mag. fra Københavns Universitet i 1962, hvoref
ter han samme år blev ansat på Blågaard Semina
rium. Den 19/5 1963 blev han gift med Hanne 
Schiebler, der er født den 18/10 1943, og de blev 
skilt i 1973. De har to børn. Charlotte Barfod 
(XVIII,157), der er født den 13/1 1964 og er 
student fra Efterslægtens Gymansium i 1979. Der 
efter blev hun civiløkonom fra Handelshøjskolen i 
København i 1983 under videre uddannelse til 
HD. Hun blev den 1/11 1986 ansat som marke
tingsassistent i 3M. Thomas Barfod (XVIII, 158) 
er født den 20/10 1970 og er student fra Efterslæg
tens Gymnasium.

Den 16/6 1856 fødtes en dødfødt datter 
(XV, 52) i Sørup, men to år senere fødtes Benja
min Immanuel Thomsen Barfod (XV,53) den 
25/1 1858. Han blev student fra Nykøbing Falster 
i 1876 og den 22/1 1884 cand.theol. Fra februar 
samme år til sommeren 1885 var han religions
lærer ved forskellige pigeskoler i København og 
den 22/10 blev han personlig kapellan i Vording
borg. Her var han fra december 1886 til somme
ren 1887 fungerende sognepræst og derefter lærer 
ved Melchiors Skole i København, indtil han den 
5/3 blev kateket ved Vor Frelsers Kirke på Chri
stianshavn. Den 1/4 1888 blev han tillige inspek
tør ved Linnésgades Latin- og Realskole og blev 
den 5/6 1894 i Randers gift med Anna Dorthea 
Vilhelmine Hjort Ostergaard, der er født den 15/6 
1870 i Nykøbing Falster som datter af isenkræm
mer Carl Christian Sophus Ostergaard og Anna 
Dorthea Sofie f. Hjort. Den 1/4 1891 blev han 
sognepræst til Glenstrup, hvor hans kone døde 
den 24/3 1898 efter at have født en dødfødt søn 
(XVI,95) den 17/3. Den 9/9 1908 viedes han atter 
i Frederikskirken i København med Else Span
genberg, der er født den 28/2 1888 i København 
som datter af klokker ved Frederikskirken Carl 
Frederik Spangenberg og Gudrun Marie Katrine f. 
Madsen. Året efter, den 6/3 1909, blev han sogne
præst til Alslev og Fjenneslev og tog den 10/10 
1924 sin afsked, hvorefter han fra 1926 til 1932 
var præst ved Københavns Sygehjem i Ordrup, 
indtil han på grund af sygdom opgav dette arbej
de. Han skrev 1898 til 1901 en række artikler i 
Højskolebladet og i Dansk Kirketidende. Han dø
de den 24/12 1936. De har et barn XVI,96.

Gudrun Johanne Barfod (XVI,96) fødtes den 
29/4 1910 i København og blev adopteret den 
18/7 1911. Hun blev gift den 19/4 1934 i Ordrup 
med en engelsk forretningsmand John Achilles 
Angus. De var bosat i Cannes indtil 1940, da de 
flygtede til England. De har to sønner.
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Kristen V.Th.Barfod og hans efterkommere

Kristen Vøldike Thomsen Barfod (XV, 54) fød
tes den 25/7 1860 i Sørup i Angel og han blev stu
dent i 1879 fra Borgerdydskolen på Christians
havn. Den 18/6 1884 blev han cand.theol. og fra 
efteråret samme år var han lærer ved forskellige 
private drenge- og pigeskoler i København. Den 
6/1 1885 blev han ansat som lærer ved Vording
borg kommunale Realskole og det private semina
rium i Vordingborg. Samme år, den 22. maj, blev 
han gift i St. Jakobs-kirken i København med 
Emilie Frederikke Marie Fogh, der er født den 
13/2 1860 i København som datter af grosserer, 
direktør for Kryolitselskabet Edvard Adolph 
Christian Fogh og Henriette Louise f. Winstrup. 
Den 20/2 1890 blev han sognepræst til Sønder
holm og Frejlev og den 26/2 sognepræst til Hjør- 
lunde, hvor han var til sin afsked i 1932.
Han udgav »Iagttagelser over Sydsjællands Fugle« 
i 1892 og skrev siden adskillige artikler i »Dansk 
Ornitologisk Forenings Tidsskrift« og i »Zeit
schrift fur Ornithologie und Oologie«. Som orni
tolog opnåede han europæisk berømmelse, og han 
studerede især gøgen, hvilket forårsagede, at han 
fik navnet »Gøgepræsten«. Han havde i sin præ
stegård en af Europas største samlinger af gøgeæg, 
som blev overdraget til Zoologisk Museum efter 
hans død. Han var en særdeles efterspurgt fore
dragsholder både på grund af sit indgående kend
skab og tillige fordi han var meget slagfærdig. En
gang var han kommet med til et konfirmationsgil
de og ved bordet sagde hans sidemand: »Det var 
ellers en velkonfirmeret snaps, pastoren der har 
fået skænket op« »Nej, konfirmeret er den ikke«, 
sagde pastoren, »Den skal først gå til præsten, og 
det gør den nu« Så drak han den ud i et drag.

Han var på mange rejser for at studere fugle, og 
mange ornitologer kom også til ham. Så længe 
han var i stand til det, kunne man finde ham forår 
og sommer strejfende om i skoven eller klatrende i 
træer, og lige til det sidste var han med vennerne 
vadende rundt i Esrum søs rørskove på jagt efter 
gøgeæg i rørsangernes reder. Som 75-årig deltog 
han endog i en ornitologisk ekspedition i Afrika, 
og den 25/7 1940 blev han Ridder af Dannebrog. 
Desuden havde han en poetisk åre, som han flit
tigt gjorde brug af. Hans kone var død den 15/7 
1913 i Hjørlunde og han selv døde den 16/3 1944. 
De havde 5 børn XVI,97-101.

Volmer Fogh Barfod (XVI,97) er født den 21/9 
1886 i Vordingborg og lærte landvæsen. Han blev 
gartner i Hareskov og blev den 21/11 1909 gift i

Pastor Kristen V.Th.Barfod (XV,54).

Hjørlunde Kirke med Elin Andersen, der er født 
den 24/10 1877 i Tranås i Malmøhus len som 
datter af landbruger Anders Johansen og Agda f. 
Hanson. Hun var enke efter husmand Petersen i 
Hjørlunde sogn. Han døde den 16/3 1958. De har 
to bøm XVII,84-85.

Harry Fogh Barfod (XVII,84) er født den 1/1 
1910 i Østrup. Han var handelsmand og blev gift 
den 4/4 1932 med Hansy Margot Lundelius Han 
sen, der er datter af købmand Hans Chr. Ole 
Emanuel Hansen og Elna Kirstine f. Pedersen. De 
har to bøm Jørgen Frank Fogh Barfod (XVIII,70) 
der er født den 6/4 1932. Han blev gift den 30/3 
1957 i Gladsakse med Bente Christiansen, der er 
født den 11/7 1934 som datter af brøndborer Niels 
Peter Christiansen og O.F. f. Jensen. De har tre 
bøm Allan Fogh Barfod (XIX,89), der er født den 
7/10 1960 og er automekaniker og Susanne Fogh 
Barfod (XIX,90), der er født den 13/1 1963 og 
blev student fra Marie Kruses Skole 1982. Hun 
læste derefter til lærer på N. Zahles Seminarium 
1985 til 1989 og var i Sydøst-Asien og Australien 
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1990-91. Det tredje barn er Tim Fogh Barfod 
(XIX,91) der er født den 9/12 1971. Per Fogh 
Barfod (XV1II.71) er født den 15/6 1933 og blev 
uddannet som slagter. Han er siden flyttet til 
Spanien, hvor han ejer en kaninfarm.

Emily Johanne Fogh Barfod (XVII,85) fødtes 
den 5/1 1912 i Østrup. Hun blev gift med Axel 
Diechmann, der er født den 11/9 1909. Hun døde 
den 10/12 1954 og han den 28/10 1979. De har to 
børn af hvilke den ene har taget navnet Barfod. 
Det er Mogens Barfod (XVIII, 159), der er født 
den 14/2 1932 og den 19/7 1955 blev gift i Oden
se med Lise Rømer, der er født den 4/5 1933 som 
datter af kontorchef Victor Rømer og Astrid f. 
Elbirk. Han er i dag overlærer. De har 4 børn. 
Inger Barfod (XIX,92), der er født den 29/6 1958 
i København og uddannet som børnehavepæda
gog. Hun er gift den 12/6 1984 med cand.polit. 
Lasse Henningsen og de har to børn. Agnes Bar
fod (XIX,93), der er født den 21/9 1961 i Rødovre 
er uddannet som sygeplejerske. Hun blev gift den 
24/9 1988 med fritidspædagog Martin Harris. De 
har en datter. Ulrik Barfod (XIX,94), er født den 
27/3 1963 i Rødovre samt Jakob Barfod 
(XIX,95), som fødtes den 17/2 1967 i Vester
marie. Han er kadet.

Kay Edvard Fogh Barfod (XVI,98) fødtes den 
21/4 1889 i Vordingborg og tog i 1906 prælimi
næreksamen fra Frederikssund Realskole. Han 
var en tid landmand og blev 1927 repræsentant i 
forsikringsselskabet Danmark og fik efter 25 års 
arbejde her selskabets hædersdiplom »for trofast 
og dygtigt arbejde« samt sit navn indskrevet i sel
skabets »Gyldne Bog«. Den 7/10 1916 blev han 
gift i Lyngby kirke med Gerda Emilie Holmelin 
Pedersen, der er født den 12/5 1892 i Lyngby som 
datter af købmand Jens Pedersen og Caroline f. 
Holmelin. De blev skilt den 22/12 1921, og han 
blev gift anden gang den 26/10 1923 i St. 
Mathæus kirke i København med Anna Elisabeth 
Rigmor Møller, der er født den 10/1 1901 i 
København som datter af assistent Christen Chri
stensen Møller og Marie Cathrine f. Hansen. Han 
dødeden 4/8 1961. De har to børn XVII,86-87.

Kristen Fogh Barfod (XVII,86) er født den 1/3 
1918 i Ganløse. Han var matros og blev gift den 
12/6 1943 i København med Ketty Marie Niel
sen, der er født den 9/10 1920 i Gentofte som dat
ter af Jens Peter Nielsen og Karen Kristine f. 
Petersen. De har to børn Kay Kristen Fogh Barfod 
(XVIII,72), der er født den 15/7 1944. Han var 
først uddannet snedker, men begyndte omkring 
1970 som fisker. Han er gift den 12/3 1976 i 
Lyngby med Jane Hinge, der er født den 25/2 

1957 i Tårbæk som datter af fisker Anton Mari
nus Jensen Hinge og Alice f. Petersen. Fra 1986 
driver han bådebyggeri om vinteren og fisker på 
Furesøen og Farum sø om sommeren. Hans kone 
har siden 1985 arbejdet som postbud i Lyngby. 
De har to børn. Trine Barfod (XIX,96) født den 
27/11 1975 i Tårbæk og Mette Barfod (XIX,97) 
født den 2/8 1979 i Tårbæk. Jens Peter Fogh Bar- 
fod (XVIII,73) er født den 11/8 1946 og uddannet 
som elektriker. Han blev gift den 14/4 1979 i 
Værløse med Birthe Nørgaard Andreasen, der er 
født den 9/10 1946 i Brønderslev som datter af 
produktionschef Jens Andreasen og Gerda Johan
ne f. Nørgaard Kristensen. De har en søn Peter 
Andreas Barfod (XIX,98) der er født den 12/8 
1978 i Værløse. Henny Fogh Barfod (XVII,87) er 
født den 29/3 1924 i København og er gift Måns- 
son.

Vagn Fogh Barfod (XVI,99) er født den 22/4 
1890 i Vordingborg og døde her den 15/6 1890. 
Louise Johanne Fogh Barfod (XVI, 100) kaldet 
Lib, er født den 12/4 1892 i Sønderholm. Hun 
blev den 24/5 1921 gift i Hjørlunde med sogne
præst til Homstrup-Bredballe Poul Holmstrup, 
der er født den 28/6 1884 i Nykøbing Falster som 
søn af købmand i Nykøbing Falster Peter Kristian 
Holmstrup og Gyda Maria Caroline f. Leifer. Han 
var inden ægteskabet i handelslære og var fra 1906 
til 1915 i USA, men kom hjem til Danmark, hvor 
han i 1921 blev cand.theol. og derefter sogne
præst. Han var sidst i Kongsted ved Rønnede og 
dødeden 13/3 1951, og hun døde den 9/11 1973.

Tove Fogh Barfod (XVI,101) er født den 25/6 
1896 i Sønderholm. Hun blev gift den 13/7 1916 i 
Mariendalskirken på Frederiksberg med sin fætter 
kunstmaler Niels Immanuel Barfod Petersen, der 
var født den 16/2 1890 i Søby på Ærø som søn af 
sognepræst Clemens Petersen og Frederikke Anna 
Gertrud Thomsen f. Barfod (XV, 50). Han døde 
imidlertid allerede den 25/5 1918, hvorefter hun 
rejste til USA og blev vice-køkkenchef ved Mili- 
tary Academy i Palo Alto i Californien. Her gifte
de hun sig den 25/3 1925 med Minet William 
Ott, der er født den 16/12 1896 som søn af land
mand Adolph Ott og Elisabeth Walsh fra Illinois i 
USA. De har en søn og en datter.

Immanuel Barfods (XIV,31) yngste bøm døde 
begge som små. Kristine Charlotte Thomsen Bar
fod (XV,55) fødtes den 24/8 1863 i Sørup i Angel 
og døde den 1/3 1865 i Nakskov. Søsteren, der fik 
samme navn Kristine Charlotte Thomsen Barfod 
(XV,56) fødtes den 15/10 1866 i Karleby og døde 
den 8/2 1867.

Vi skal nu til Hans Peter Barfoeds yngste bøm, 
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og af praktiske grunde kan vi først nævne de tre 
børn, der døde som unge. Det er Conrad Carl 
Hjorth Guldberg Barfoed (XIV,32), der fødtes den 
22/4 1829 i Fakse og døde den 13/3 1830, samt 
Marie Charlotte Christiane Barfoed (XIV,34), der 

fødtes den 7/4 1833 i Fakse og døde blot to år 
gammel den 10/8 1835, og endelig Benjamin Bar
foed (XIV,35), der fødtes den 26/4 1840 ligeledes i 
Fakse og døde som dreng den 7/11 1846 i Køben
havn.

Theofilus E.T.Barfoed og hans efterkommere
Gennem Theofilus Eliesar Trolle Barfoed 

(XIV,33) levede slægtens poetiske åre videre og 
kom til rig udfoldelse i familien. Han fødtes den 
5/3 1831 i Fakse og blev i 1851 student fra Bor
gerdydskolen på Christianshavn. Den 25/1 1858 
blev han cand.theol. og derefter huslærer hos pro
prietær Dorph-Petersen på Barfredshøj samt hos 
greve Reventlow på Pederstrup. Året efter, den 
22/8 1859, blev han lærer ved Borgerdydskolen i 
Nykøbing Falster og blev den 17/5 1861 gift i 
Thoreby med Nielsine Margrethe Møller, der er 
født den 23/9 1835 i Radsted som datter af stifts
provst for Lolland-Falster dr.phil. Hans Ulrik 
Møller og Marie Louise Hulda f. Sidenius.

Den 2/7 1869 ordineredes han til sognepræst på 
Anholt og den 25/8 1873 til Nautrup, Sæby og 
Vile, hvor han blot var i fire år indtil den 10/10 
1877, da han blev sognepræst til Aars og Haubro, 
hvorefter han fra den 11/8 1886 sluttede som sog
nepræst til Tommerup. Det blev sagt om ham, at 
»det hjertelige og hjertensgode var ejendommeligt 
for ham og han var tillige, hvad jyderne kalder 
»en kunstig mand«, han var fuld af indfald, som 
han fremførte på en jævn og fornøjelig måde, og 
der var ingen personsanseelse hos ham, han var 
jævn over for alle«. Han døde den 4/3 1896 og 
hans enke den 6/6 1918. De havde fire børn 
XV,57-60.

Hans Ulrik Møller Barfoed (XV,57) var født 
den 19/9 1862 i Nykøbing Falster og blev i 1880 
student fra Borgerdydskolen der. Den 21/2 1887 
blev han cand.theol. og den 1/10 samme år med
hjælper hos pastor Krebs i Nørre Aaby og Indslev 
for så den 4/5 1888 at blive residerende kapellan i 
Sønder Omme og Houen. Derefter blev han gift 
den 8/8 1888 i Middelfart med Thyra Dagmar 
Juliane Margrethe Christine Petersen, der var født 
den 4/12 1864 som datter af overlærer Lars Peter 
Jeremias Petersen og Christiane Frederikke f. 
Smith. Den 7/6 1892 blev han sognepræst til Hyl
lested og Rosmos, den 8/5 1897 til Tanderup og 
den 15/2 1904 til Nørre Tranders.

Han har skrevet artikler om plejehjemssagen 

samt nogle kirkelige artikler i forskellige blade 
foruden om afholdssagen. En af sønnerne har 
skrevet om ham: »Han var en smuk mand. Det 
stærke ansigt var kronet af en vældig hvid manke. 
Samvittighedsfuld var han og gjorde meget ud af 
alt, hvad han havde med at gøre. Og så var han en 
glad mand, kendt for sin rungende latter. Han 
spredte fest om sig, hvor han kom«. Han døde den 
6/10 1922 efter en langvarig sygdom for hvilken 
han forgæves havde søgt helbredelse i Hofgastein. 
Hans enke levede til den 30/10 1952 og var et 
samlingspunkt i familien. Hun fik en stor venne- 
skare, da hun flyttede til København og alle som 
lærte hende at kende, kom ind under hendes for
tryllelse af umådelig kærlighed og dyb humor. De 
havde fem børn XVI, 102-106.

Christiane Margrethe Barfoed (XVI, 102) fødtes 
den 12/5 1889 i Blaahøj og tog i april 1907 han
delseksamen, hvorefter hun indtil 1914 dels var 6 
år på cementfabrikkernes kontor ved Ålborg og 
dels 1 år i huset i Norge. Fra 1914 til 1920 var 
hun sekretær ved KFUK i Silkeborg og fra 1920 
til 1924 ved KFUK’s missionskontor i Køben
havn. Hun måtte dog forlade dette arbejde på 
grund af sygdom og styrede fra 1930 til 1944 hus 
for sin bror Viggo. I 1946 blev hun ansat på San- 
talmissionens kontor og fra 1952 var hun sekretær 
på Kofoeds Skole på Christianshavn. Hun døde 
den 9/12 1961.

Lars Peter Thofilius Barfoed (XVI, 103) kaldet 
Per blev født den 9/7 1890 i Blaahøj præstegård 
og tog realeksamen 1905 i Ålborg. I april 1907 tog 
han handelseksamen og var 1907-08 ansat som 
journalist ved »Nordjylland« i Ålborg, hvorefter 
han kom til »Horsens Avis« indtil han fra 1911 til 
1913 kom til »Berlingske Tidende« og var derefter 
til 1915 redaktionssekretær ved »Randers Amts 
Avis«. Den 6/8 1915 blev han gift i Randers med 
Anna Elisabeth Hansen Fusager, der er født den 
24/6 1894 i Randers som datter af stadsfæstemand 
Hans Peter Andreas Fusager og Adolina Kirstine 
Emilie f. Hansen.

I 1915-16 aftjente han sin værnepligt og fra
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Nørre Tranders Kirke.

1916 til 1919 var han redaktionssekretær ved 
»Vort Land«, derefter indtil 1921 redaktør af 
»Nordjylland«, hvorpå han atter var ansat ved 
»Berlingske Tidende« fra 1921 til 1937 samtidig 
med at han 1928 til 1937 var redaktionssekretær 
ved B.T. I denne tid er det, at han slår sit navn 
fast under pseudonymet »Bror Mika« og ligeledes 
udgav flere samlinger digt-parodier under pseudo
nymet »P. Sørensen Fugholm«. Professor Victor 
Kuhr har skrevet om ham: »Som med prinsen i 
æventyret, hvem det har behaget at formumme sig 
som Gråben, men hvis fomemhed stadig er let 
kendelig bag pjalterne, således var det derfor ikke 
vanskeligt bag fiktionens særprægede mentalitet 
og stil at lytte sig ind til en forfatterpersonlighed 
med et fint og stille smil, en mild og klog menne
skelighed, en humor i ordets strengeste forstand, 
som gennem tiderne har virket velgørende og be
friende på langt flere læsere, end han rimeligvis 
selv har haft anelse om«.

Fra 1937 var han redaktør ved BT og tillige 
tekstredaktør ved »Blæksprutten«. Desuden, fra 
1926 til 1937, var han medlem af joumalistfore- 
ningens bestyrelse og fra 1928 til 1932 af Pressens 
Fællesråd. Han døde den 6/9 1939 og hans enke 
den 29/6 1961. De havde to børn XVII,88-89.(1)

Thyra Barfoed (XVII,88) er født i København 
den 18/12 1915 og blev udlært som fotograf. Hun 
blev gift den 12/10 1938 i Skovshoved Kirke med 
Ingvar Blicher-Hansen, der er født den 18/5 1911 
i Græsted som søn af sekretær Jean Erik Blicher- 
Hansen og Ane Kirstine f. Christensen. I 1931 
blev han student fra Odense Katedralskole og stu
derede teologi og derefter musik ved Københavns 
Universitet. Han blev koncertsanger og uddannet 
i musikforlagsbranchen og fra den 1/1 1946 direk
tør for Skandinavisk Koncertdirektion A/S. Fra 
1954 til 1958 var han direktør for Århushallen, i 
1956-1957 Ledende Senior for Studenterforenin
gen i Århus og fra 1958 til 1971 direktør for Fal
konercentret i København. Han var derefter indtil 
1978 direktør for Ålborghallen og blev i forbin
delse med sit arbejde højt værdsat. Han modtog 
således ordenen Ridder af Dannebrog af 1. grad, 
samt fik Italiens Fortjenstmedalje og den svenske 
Nordstjemeorden. Han har udgivet en række 
bøger og skrevet kronikker i dagblade ligesom han 
har været en yndet foredragsholder. De har to 
sønner.

Mogens Barfoed (XVII,89) er født den 23/2

1. Se iøvrigt »Fodnoter« nr. 7, side 1-5, 1992.
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Hans Ulrik M. Barfoed og hans kone Thyra (XV,57) 
med børnene Christiane, Per, Viggo og Niels Aage.

1921 i Ålborg og var som 17-årig i 1938 deltager i 
Den ny Danmarks-ekspedition (Gammaekspedi
tionen) til Nordøstgrønland, hvorefter han 
1940-42 tog en journalistisk uddannelse ved 
»Randers Amtsavis«, og var fra 1942 til 1944 an
sat ved »Nationaltidende«. Han udgav i 1939 
»Yngste Mand mod Nord« og i 1943 fik han udgi
vet faderens »P.Sørensen-Fugholms samlede Dig
te«. Han har desuden lavet hørebilleder til ra
dioen. Fra 1944 var han ansat ved »Berlingske 
Tidende« men deltog samtidig aktivt i modstands
bevægelsen og var bl.a. med til at modtage våben 
ved nedkastninger fra engelske flyvemaskiner og 
blev i den forbindelse adjudant hos faldskærmsfol
kenes souschef Ole Geisler. Den 29. april 1945 
arresteredes han af HIPO og blev underkastet tor
tur indtil befrielsen den 5.maj. I 1946-47 var han 
i Grønland samt udsendt af bladet til Belgisk 
Kongo, Nord- og Sydrhodesia, Sydafrika, Kenya 
og Ægypten for endelig at blive korrespondent i 
London fra 1947 til 1951. I årene 1951 til 1953 
rejste han i en række europæiske lande og var fra 
1953 Berlingske Tidendes redaktør og udsendte 

korrespondent i Bonn. Samme år den 22/2 1953 
blev han gift i Hyllested på Djursland med Teje 
Kathrin Thorsteinsson, der er født den 6/11 1926 
som datter af læge Samuel Pjetursson Thorsteins
son og Inge Emilie f. Fogtmann. Hun blev student 
1944 og indtil 1947 på Kunsthåndværkerskolen, 
hvorefter hun fra 1949 til 1953 var reklameteg
nerske i Magasin du Nord. I 1958 var han for
mand for den udenlandske presseforening i Bonn. 
Hans sidste opgave var, da han i 1967 blev in
formationschef og underdirektør på Carlsberg 
Bryggerierne. Han døde den 10/12 1970. De har 
to børn XVIII,74-75.

Peter Michael Barfoed (XVIII,74) er født den 
27/6 1957. Han arbejdede i 1977 med at opføre 
hytter i Norge og tog studentereksamen i 1983, 
hvorefter han har læst til HA på Handelshøj
skolen i København. Morten Christian Barfoed 
(XVIII,75) er født den 29/10 1958 og tog realeksa
men 1977, hvorefter han har været pædagogmed
hjælper.

Svend Aage Barfoed (XVI, 104) blev født den 
10/7 1893 og døde her allerede den 11/1 1894.

Viggo Andreas Barfoed (XVI, 105) er født den 
31/12 1895 i Hyllested og blev student fra Ålborg 
i 1913. Derefter begyndte hurtigt hans bane i avis
verdenen. Fra 1913 til 1917 var han journalist 
ved Horsens Avis, hvorpå han et år 1917-18 var 
ved Aalborg Amtstidende. 11918 kom han til BT 
i København og fortsatte herfra i 1926 til Dagens 
Nyheder for så endelig i 1933 at komme til Ber
lingske Tidende, hvor han var til sin død.

Han debuterede allerede i 1917 med »Dagens 
Vers« og skrev siden næsten dagligt en humori
stisk versificeret kommentar til døgnets store eller 
små hændelser. Den 31/12 1920 blev han gift i
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Viggo Barfoed (XVI, 105).

Nørre Tranders med Rigmor Agnete Dina Niel
sen, der er født den 30/3 1896 i Hillerød 
som datter af snedker Søren Rasmus Nielsen og 
Maren Kristine f. Andersen. 1922 til 1925 og 
1928 til 1929 var han medlem af journalistforbun
dets bestyrelse og var desuden medarbejder ved 
Statsradiofonien, Blæksprutten og forskellige tea
tre. Desuden har han oversat en række operaer og 
lystspil. Hans elskværdige lune (ikke altid uden 
brod), hans rige metriske færdighed og en ægte pa
rodisk sans har gjort hans vers til et enestående 
fænomen i dansk journalistik. Hans daglige digte i 
Berlingske Tidende i samarbejdet med tegneren 
Herluf Jensenius blev i en årrække udgivet hvert 
år i bogform. Fra 1930 skrev han endvidere 
»Ærbødigsts Ugerevy« til radioen. I 1945 udgav 
han »Især for slægt og Venner«, der blev genop
trykt i 1949 under titlen »Rimede barndomserin
dringer«. I 1949 blev også udgivet »Ærbødigst. 
Udvalgte vers og viser 1919-1948«. Hans kone var 
død allerede den 12/2 1930 og han selv døde den 
15/12 1948. De havde to børn XVII,90-91.

Flemming Barfoed (XVII,90) er født i Køben
havn den 26/11 1921. Han gik ud af 2. gymnasie
klasse i GI. Hellerup Gymnasium og fik ligesom 
sin far en journalistuddannelse ved Horsens Avis 
fra 1940 til 1943. I oktober 1943 tog han til Sveri

ge og blev ansat ved Dansk Pressetjeneste i Stock
holm, men kom herfra videre i 1944 til London, 
hvor han blev ansat ved BBC. Her talte han ofte i 
de danske udsendelser og om aftenen den 4. maj 
1945 blev det ham, der modtog kapitulationsbud
skabet fra Montgomerys hovedkvarter, og ved sin 
rådsnarhed nåede han at få det meddelt til afte
nens speaker, Johs. G. Sørensen, der netop sad og 
talte i den danske presseudsendelse til Danmark.

Den 29. august 1945 blev han i Kelsoe i Scot
land gift med Fay Elisabeth Davidsen, der er født 
den 7/12 1924 i Work-on Tweed i Coldstream i 
Scotland som datter af godsejer Alexander David
sen og Jessie f. Gray. Hun var under krigen ansat i 
det kvindelige korps FANY som lieutenant og fra 
1953 som captain i korpset. Flemming Barfoed 
blev fra 1945 ansat i Associated Press London- 
afdeling og derefter i Københavns-afdelingen, 
hvorefter han fra 1951 var ansat ved Berlingske 
Tidende til sin død den 5/3 1952. De har et barn 
Susanne Barfoed (XVIII,76), der fødtes den 30/12 
1946 i København. Hun blev gift den 5/7 1967 
med James Sime i Glasgow.

Kirsten Barfoed (XVII,91) er født i København 
den 18/3 1924 og blev den 7/11 1947 gift i As
minderød med direktør for A/S F.Gløde Finn Ol
sen, der er født den 29/4 1916 som søn af pak- 
mesterformand Karl Olsen og Klara. De har to 
døtre.

UDVALGTE VISER OG VERS 
1919-1948

AF

VIGGO BARFOED

RASMUS NAVERS FORLAG
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Flemming Barfoed (XVII.90). Niels Aage Barfbed (XVI, 106).

Niels Aage Barfoed (XVI, 106) er født den 27/6 
1899 i Tanderup og blev student fra Aalborg 
Katedralskole i 1917. Den 10/1 1923 blev han 
cand.theol. og samme år fra den 29/1 1923 kalds
kapellan i Humble på Langeland. Derfra kom han 
i 1927 til Romdrup og Klarup som sognepræst for 
endelig i 1932 at blive residerende kapellan ved 
Odense Set. Hans kirke. Året efter, den 9/3 1933, 
blev han i Budolfi Kirke i Aalborg viet til Karen 
Elisabeth Barsøe, der er født den 9/3 1908 i Faa- 
borg som datter af stiftsprovst og sognepræst ved 
Budolfi Kirke Peter Barsøe og Elna Ingeborg f. 
Hartnack.

I 1936 debuterede han i »De unges Julebog« og 
har siden skrevet en lang række bøger. I 1937 kom 
»Fra Land og By« og »Salmehåndbog«, året efter 
kom »Som folk er flest« og i 1939 »Et lille hjørne 
af verden« samt i 1940 »Fabrikant Holme«. I 
1941 fik han atter udgivet to bøger »Livet i Hver
dag og Fest på Jesu Tid« og »Lykke« samt i 1942 
»En dør går op« og året efter »Vejene snor sig«. I 
1944 udgav han »Stride Vande« og i 1945 »En 
Stormfugl«, hvorefter han i 1946 fik udgivet »Hist 
og Her fra« og »Faklen tændes«. I 1947 kom »Et 
Kildevæld«, i 1948 »En ensom Kæmpe« og »Syv
ogtyve Skrifter bliver til en Bog«, og desuden 
oversatte han samme år R. Corstair: »Oprør i 
Junglen«. I 1949 kom »Rigdom«, i 1950 »Et hel
ligt Kald« og »En Rose mellem Torne«, og i 1951 
»Den nye Dag«. I 1952 fik han udgivet »En 

Håndfuld Historier« og »Spurveskjul«. I 1953 
»Santalmissionens Spedalsk-kolonier Saldoka og 
Santipara« samt »Storkansleren«, hvorefter han i 
1954 fik udgivet »Batakemes Bedstefar« og i 1955 
»I en Hytte af Ler«, i 1956 »Ufortrøden« og i 
1957 »Og Stormen rev mine Fjedre« samt »Små 
Ting om store Ting«. I 1958 udkom »En dreng på 
Jesu tid« og »Troskabens dyre pris«. Han døde 
den 19/1 1973. De har fire børn XVII, 92-95.

Inger Barfoed (XVII,92) er født den 23/4 1934 i 
Odense og blev student fra Odense Katedralskole 
1952, hvorefter hun blev uddannet på Mariafor- 
bundets Kursus. 1954-56 var hun på Odense Bør
nehaveseminarium, og har derefter været ansat 
som børnehavelærerinde i København. Den 4/4 
1964 blev hun gift i Set. Hans kirke i Odense med 
cand.merc. Ame Kemner, der er født den 9/8 
1936. De har en dreng.

Hans-Ulrik Barfoed (XVII,93) er født den 
26/11 1935 i Odense og blev 1954 student fra 
Odense Katedralskole. I 1956 tog han organistek
samen fra Det kgl. danske Musikkonservatorium, 
hvorefter han underviste på Musikhøjskolen i 
København. Fra 1959 til 1962 var han 2. organist 
ved Holmens Kirke og i februar 1960 fik han diri
genteksamen fra Det kgl. danske Musikkonserva
torium. Den 18/3 1960 blev han gift i Holmens 
Kirke med Anne Sodemann, der er født den 12/4 
1939 som datter af apoteker Georg Vilhelm Sode
mann og pianistinde Harriet Sennet f. Rugaard.
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Hun tog afgangseksamen i klaver 1961 fra Det 
kgl. danske Musikkonservatorium og i 1962 også 
afgang som statsprøvet musikpædagog. Derefter 
blev hun lærer ved Nordjysk Musikkonservato
rium 1962-65 og ved Vestjysk Musikkonservato
rium 1966-69 og ved Det kgl. danske Musikkon
servatorium 1969-71. I 1972 blev hun ansat ved 
Jelling Seminarium og siden 1980 seminarielektor 
der.

Hans-Ulrik Barfoed blev 1962 forlagssekretær 
ved Musikhøjskolens Forlag og fra 1978 admini
strerende direktør. I årene 1972 til 1974 var han 
medlem af KODA.s råd og fra 1978 sekretær ved 
Dansk Musikforlæggerforening samt 1982-84 
medlem af repræsentantskabet for Statens Musik
råd. 1978-85 var han næstformand for Kulturelt 
Samvirke i Egtved kommune og fra 1981 til 1982 
landsformand for SKAG (Samarbejdsorgan for 
kulturelle samråd i Danmark). Desuden har han 
siden 1983 været medlem af COPY-DANs sektor
råd for fotokopiering, siden 1990 medlem af 
COPY-DANs bestyrelse og siden 1989 formand 
for Gyttegård Golf Klub. De har en søn 
XVIII, 160.

Henrik Barfoed (XVIII, 160) er født den 29/11 
1965 i Vejle og student fra Rosborg Gymnasium i 
1983.

Jens Barfoed (XVII,94) er født den 8/10 1938 i 
Odense. Han blev student fra Odense Studenter
kursus 1958 og i 1968 cand.mag. i dansk og græsk 
kultur fra Københavns Universitet. Den 23/6 
1960 blev han gift med Karen Bjerre, der er født 
den 17/2 1936 som datter af højskoleforstander 
Siliam Bjerre. Hun blev cand.mag. 1967 i musik 
og kristendomskundskab og blev i 1967 adjunkt 
ved Rungsted Statsskole. Ægteskabet opløstes 
1968.

Jens Barfoed var 1968 til 1971 adjunkt ved 
Ordrup Gymnasium, hvorefter han 1971-72 hav
de et studieophold ved universitetet i Nice. I 1972 
blev han adjunkt ved Skanderborg Amtsgymna
sium og siden lektor. Den 20/7 1974 blev han gift 
med Dorte Dalsgård, der er født den 29/4 1944 
som datter af inspektør cand.mag. Johs. Dalsgård. 
Hun blev cand.mag. i musik og dansk og fra 1972 
adjunkt og siden lektor ved Skanderborg Amts
gymnasium. Ægteskabet opløstes i 1992. Før ind
gåelse af ægteskabet havde hun sønnen Jakob, der 
er født den 15/1 1970 og i en årrække havde nav
net Barfoed som efternavn (XVIII,217) og udgav 
da et skoleblad. Siden fik han journalistuddannel
se og på sin 21 års fødselsdag ændrede han sit 
navn til Marscher.

I det første ægteskab havde Jens Barfoed børne

ne Tavs Barfoed (XVIII,215), der er født den 24/9 
1962 i Charlottenlund og Malene Barfoed 
(XVIII,216), der er født den 3/3 1966 i Birkerød. I 
1968 ændrede de deres efternavn til Bjerre. I det 
andet ægteskab fik han Mads Barfoed 
(XVIII,218), der fødtes den 26/4 1978 i Skander
borg.

Sven Barfoed (XVII,95) er født den 24/7 1942 
og blev student fra Odense Katedralskole i 1961. I 
1967 blev han civilingeniør og var 1968 til 1977 
ansat hos rådgivende ingeniørfirma Wolff & Kaa- 
ber og fra 1977 hos De danske Sukkerfabrikker. 
Fra 1991 ansat i NIRO-DDS i Danisco koncer
nen. Han blev den 7/3 1970 i Søllerød gift med 
Bodil Marie Bach Petersen, der er født den 2/7 
1946 som datter af Birger Petersen i Kirke Hel
singe og Poula Petrea Bach. De blev skilt den 
17/9 1990 og har to børn. Kasper Barfoed 
(XVIII,219), der er født den 7/3 1972 og blev 
student fra Nørre Gymnasium i 1991 samt 
Michael Barfoed (XVIII,220), der fødtes den 3/2 
1976 og er gymnasieelev i Set. Annæ Gymna
sium.

Louise Christiane Møller Barfoed (XV,58) fød
tes den 12/3 1865 i Nykøbing Falster og døde der 
to måneder senere den 3/5 1865.

Theofdus Christian Møller Barfoed (XV,59) er 
født den 30/11 1866 i Nykøbing Falster og tog 
præliminæreksamen i 1883. 1896 blev han stu
dent fra Odense og arbejdede siden på forskellige 
mekaniske værksteder og på nogle private konto
rer. Den 1/2 1899 blev han ansat som assistent i 
Landbygningemes almindelige Brandforsikring og 
døde ugift den 11/7 1933 i København.

Ludvig Nicolaj Møller Barfoed (XV,60) er født 
den 7/1 1869 i Nykøbing Falster og tog prælimi
næreksamen i 1886, hvorefter han var tømrerlær
ling til 1890. Derefter kom han i hæren og blev 
den 3/10 1892 sekondløjtnant i Ingeniørkorpset. 
Den 1/9 1895 blev han vejassistent i Holstebro og 
den 1/6 1898 vejassistent og bygningsinspektør i 
Middelfart. Han var den 31/8 1897 blevet gift i 
Horsens med Ane Hedevig Poulsen, der er født 
den 18/2 1875 i Harboøre som datter af købmand 
Jens Christian Poulsen og Margrethe Christine f. 
Sørensen. Han var siden den 1/1 1899 løjtnant i 
forstærkningen. De har tre bøm XVI, 107-109.

Ellen Henny Barfoed (XVI, 107) er født den 
18/2 1899 i Middelfart og tog i 1915 præliminær
eksamen i Nørre Aaby. I 1918 fik hun telegrafek
samen i Fredericia og blev ansat den 1/4 1922 
som assistent ved telegrafvæsenet i Fredericia. 
Den 15/10 1923 blev hun gift i Middelfart med 
assistent ved telegrafvæsenet Christian Møller, der 
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er født den 18/6 1899 i Fredericia som søn af 
maskinmester Axel Helge Møller og Marie Caro
line Benthea f. Koch. Hun blev gift anden gang 
den 7/11 1937 med Jens Christen Getler, der er 
født den 22/10 1897. De har en søn og en datter.

Dagny Emilie Barfoed (XVI, 108) er født den 
26/3 1901 i Middelfart og tog realeksamen 1917 i 
Middelfart. Den 16/1 1925 blev hun gift med spa
rekasseassistent Svend Nicolaj Peter Buhl, der er 

født den 18/1 1902 i Odense som søn af toldkon
trollør Jes Buhl og Louise Sofie Elisabeth f. 
Dreyer. De har to sønner.

Rigmor Hertha Barfoed (XVI, 109) er født den 
14/5 1905 i Middelfart og tog realeksamen her i 
1920. Den 9/4 1933 blev hun gift med radiofor
handler Svend Munch Rasmussen, der er født den 
10/4 1907. De har en søn og en datter.
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Generation XIV XV XVI XVII XVIII

Niels 67
Hans P. 48 Hans 68 -

Jørgen 76 — Charlotte 69 -
Frederikke 49 Johanne 86
Frederikke 50 - Clemens 87 - Anna 77 -i Kirsten 207

1 Jens 208
Birgit 148

en søn 30 Anna 88 Ingrid 78 Knud 149
Astrid 89 Torkild 220 Povl 150

Immanuel 31 Anna 90 - Hans O. 221 Charlotte 151
Andreas 51 Knud 222 —

Bodil 91 Birgit 152 -
datter 52 Else 92

Holger 93 d Ingeborg 79 Bolette 153
1 Peter 80 Connie 154

Niels 81 Hanne 155
Knud 94 - Erik 82 Carsten 156

Benjamin 53 1 en søn 95 Jørgen 83 — Charlotte 157
1 Gudrun 96

Thomas 158
Kristen 54 - Volmer 97 - Harry 84 I Jørgen 70 -

1 Per 71
Emily 85 —1 Mogens 159 -

Kristine 55 Kay 98 1 Kristen 86 I Kay 72 -
Kristine 56 Vagn 99 1 Henny 87 1 Jens 73 -

Louise 100
Tove 101

Hans Ulrik 57 - Christiane 102
Conrad 32 Lars (Per) 103 -I Thyra 88 I Peter 74

1 Mogens 89 1 Morten 75
Louise 58 Svend 104 1 Flemming 90 —1 Susanne 76

Viggo 105 -1 Kirsten 91
Theofilus 33 - Theofilus 59

Inger 92
Aage 106 - Hans U. 93 —1 Henrik 160

Marie 34 Ellen 107 Tavs 215
Benjamin 35 Ludvig 60 - Dagny 108 Jens 94 Malene 216

Rigmor 109 Jakob 217
Mads 218

I Kasper 219
Svend 95 1 Michael 220



Generation XVIII XIX

Hans 68 1I Tomas 84
1 Anders 85

Charlotte 69 Mette 86
1 Marie 87

Birgitte 152 1 Frida 88
Allan 89

Jørgen 70 Susanne 90
Tim 91
Inger 92

Mogens 159 Agnes 93
Ulrik 94
Jakob 95

Kay 72 Trine 96
Mette 97

Jens 73 1 Peter 98
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14. KAPITEL

En linie, der gik til Norge
Christian Barfoeds (XII,25, kap. 8) efterkommere

Christian Barfoed havde fem børn. Det ældste 
Anna Magdalene Barfoed (XIII,27) blev hjemme- 
døbt den 27/4 1785 i Nakskov og døde den 30/3 
1787. Anne Magdalene Barfoed (XIII,29) havde 
også et kort liv. Hun blev født den 5/4 1788 og 
døde den 7/9 1791 af krampeslag. Johan Valentin 
Barfoed (XIII,30) blev også født i Nakskov den 
18/9 1789 og tog i 1804 som farmaceut til Chri
stiania, hvor han lærte handelen hos købmand 
Frederik Berg og senere hos dennes enke. I 1834 
blev han købmand i kompagniskab med Gullov- 
sen, men de gik fallit i 1840. Det siges, at han alt 
for rigeligt havde understøttet sine søskende og 
deres bøm og tillige lod sig narre af sin kompag
non. Han drev derefter en lille handel under en af 
sine forrige handelsbetjentes navn. Han døde den 
14/6 1861 i Christiania.

Det yngste barn var Christiane Elisa Barfoed 
(XIII,31) der var født den 3/5 1791 i Nakskov. 
Hun blev den 15/7 1815 gift i Sæby med køb
mand og toldbetjent Rasmus Laulund, der var 
født den 5/12 1790 i Skagen. Han døde den 24/9 
1859 i Sæby og hun den 2/2 1868 samme sted.

Den søn, der kom til at føre slægten videre, var 
Hans Peter Barfoed (XIII,28), der var født i Nak
skov den 12/10 1786 og blev student 1804. I det 
latinske borgerbrev til Københavns Universitet fra 
den 11/11 1804 kaldes han iøvrigt Johannes 
Petrus Barfoed. Den 20/4 1812 blev han 
cand.theol. og i de første år var han huslærer på 
hovedgården Overgaard. Den 26/3 1816 blev han 
på Overgaard viet til Georgine Dorothea Alberti- 
ne v. Bentzon. Forloverne var kammerherre v. 
Arenstorff til Overgaard og løjtnant v. Poulsen til 

Fuglsøe. Hun var født den 11/2 1788 på Jord- 
bjerggaard som datter af kammerjunker, oberst
løjtnant, told og konsumptionskasserer i Nakskov 
Hans Peter Bentzon og Antoinette Charlotte Chri
stiane v. Arenstorff. Den 15/6 1818 blev han sog
nepræst til Haderup og den 7/6 1827 til Nørre 
Snede og Elstrup. Han døde den 30/4 1828 og 
hans kone den 27/5 1844 på Frederiks Hospital i 
København. De havde fem bøm XIV,38-42.

Deres ældste søn var Peter Hansen Barfoed 
(XIV,3 8), der er født den 27/8 1815 i Naur og 
kom først i handelslære i København hos urte
kræmmer S. L. Worsøe, hvorefter han blev han
delsbetjent hos sin farbror Johan Valentin Barfoed 
(XIII,30) i Christiania fra 1836 til 1840. Senere 
blev han handelsbetjent i Slagelse, Helsingør o.a. 
steder indtil han endelig nedsatte sig som urte
kræmmer i København den 12/10 1844. Den 
16/12 1848 blev han gift i Garnisons Kirke i 
København med Hanne Frederikke Werdelin, der 
var født i Køge den 28/1 1819 som datter af gros
serer Niels Christian Werdelin og Marie f. 
Westergaard. Da hun døde den 26/5 1860, giftede 
han sig igen den 28/12 1860 i Lyngby med Marie 
Mathilde Athalia von Bentzon, der var født i 
København den 30/6 1830 som datter af oberst
løjtnant Gerhard Marianus Rosencrone v. Bent
zon og Johanne Christine f. Hultgren. Han døde 
den 28/12 1880 i København og hun samme sted 
den 29/7 1913. De havde syv bøm XV,61-67.

Peter Barfoed (XV,61) fødtes den 16/10 1849 
og døde her dagen efter, den 17/10. Niels Chri
stian Helmuth Barfoed (XV,62) fødtes som tvil
ling den 8/3 1851 i København og døde ligeledes
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Sognepræst til Haderup Hans Peter Barfoed (XIII,28). Apoteker Johannes Helmuth Barfoed (XV,67).

fa dage efter, den 11/3 1851. Den anden tvilling, 
også en dreng (XV,63), var dødfødt. Johan Vil
helm Falentin Barfoed (XV,64) fødtes den 28/3 i 
København og nåede at blive knap 6 år, før han 
døde den 3/1 1859. Også Albertine Dorthea Marie 
Barfoed (XV,65) døde som bam. Hun blev født 
den 29/6 1855 i København og døde her den 19/1 
1859.

Først deres sjette bam nåede at blive voksen. 
Emma Petrea Rosalie Barfoed (XV,66) blev født 
den 28/3 1857 i København. Hun var fra 1873 til 
1880 privatlærerinde og tog i oktober 1882 kom
munelærerinde eksamen. Derefter var hun lærer
inde ved komtesse Moltkes Skole fra 1883 til 
1886 og blev den 1.april 1886 ansat ved kommu
neskolen i Charlottegade indtil hun den 1/11 
1920 blev pensioneret og døde den 7/11 1930.

Johannes Helmuth Barfoed (XV,67) er født den 
17/5 1860 i København og blev den 1/2 1876 an
taget på Præstø Apotek som elev. Den 7/2 1879 
tog han medhjælpereksamen og i januar 1881 blev 
han cand.pharm., hvorefter han som sådan blev 
ansat på Præstø Apotek fra den 1/8 1881 og var 
her til den 31/1 1883. Fra den 1/3 1883 til den 
31/1 1884 var han ved Sundby Apotek og fra den 
1/2 1884 til den 31/8 1887 på Christianshavns 
Apotek. Derefter blev han den 1/9 1887 ansat ved 
GI. Torvs Apotek. Den 16/11 1887 blev han gift i 

St. Jakobs Kirke i København med Anna Marie 
Oline Frederiksen, der var født den 6/3 1854 som 
datter af gartner Jens Frederiksen og Christine f. 
Hansen.

Han var ved GI. Torvs Apotek til december 
1907, idet han den 27/4 1907 havde fået bevilling 
til apotek i Skørping og åbnede dette den 4/2 
1908. Han ejede det til den 31/7 1915, da han den 
15/1 1915 fik bevilling til Sønder Boulevard Apo
tek i København og overtog det denne dag. Han 
var i oktober 1915 censor ved den praktiske prøve 
ved farmaceutisk medhjælpereksamen og medlem 
af Danmarks Apotekerforenings bestyrelse fra den 
25/5 1916 til sin død i 1919. Han var meget bota
nisk interesseret, og mens han boede i Skørping, 
tilplantede han store arealer med nåleskov og 
andre træsorter og ejede disse plantager til sin 
død. Da han flyttede til Hellerup, viste han meget 
interesse for blomster og plantedyrkning og havde 
anseelige drivhuse i sin have. Han døde den 7/6 
1919 og hans kone den 10/4 1945.

Helmuth Christian Barfoed (XIV,39) var født 
den 30/7 1816 på Ausumgaard i Vejrum. Han fik 
styrmandseksamen den 27/9 1834 og tog i novem
ber samme år til Liverpool for at fa hyre. Under 
en rejse herfra til Middelhavet forliste skibet ved 
den irske kyst, hvorefter han vendte tilbage til 
Liverpool og afsejlede som styrmand til Kina, 
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men også denne gang forliste hans skib på Kina- 
kysten i 1835. Hele besætningen og således også 
han formodes omkommet, men hans bo stod u- 
opgjort i 20 år herefter.

Frederik Theodor Barfoed (XIV,40) fødtes den 
5/5 1818 på Ausumgaard i Vejrum og blev stu
dent fra Viborg i 1837. Under sit teologiske stu
dium i København fik han understøttelse af 
Chr.VIU’s chatolkasse og boede nogle år på Val- 
kendorffs Kollegium, indtil han blev cand.theol. 
den 15/1 1844. Derefter holdt han sin dimispræ
diken den 7/1 1846, hvorefter han blev ansat som 
huslærer - først hos fabrikant Drewsen i Silkeborg 
og siden hos byfoged Svanenskjold i Løgstør, 
med hvem han flyttede til Nykøbing Sjælland. 
Den 23/2 blev han missionær og lærer i Godthåb 
på Grønland, men inden han flyttede dertil, blev 
han den 2/3 1853 gift i Ålborg med Petrine Kjer- 
ulff, der var født den 14/3 1830 i Flade på Mors 
som datter af sognepræst til Ferslev, Dal og Vol- 
sted Jacob Hansen Kjerulff og Caroline Sophie 
Frederikke f. Lund. Den 11/3 1853 blev han ordi
neret, og i årene 1855-63 var han missionær i Fre- 
derikshåb i Grønland. Han kom derefter tilbage 
til Danmark og blev sognepræst i Bjergby og Myg
dal i Vendsyssel den 22/6 1864 indtil han tog sin 
afsked den 5/2 1878 og døde den 23/4 1879 i 
Kjøng. Hans enke flyttede da til sønnen Imma
nuel i Stockholm og var der til sin død den 6/2 
1880. De havde tre børn XV,68-70.

Den ældste søn Ernek Jacob Barfoed (XV,68) 
fødtes den 17/5 1854 i Godthåb på Grønland, 
men døde allerede den 27/5 samme år. Immanuel 
Barfoed (XV,,69) fødtes den 24/8 1857 i Godthåb. 
Omkring 1870 gik han i skole i Ålborg og allerede 
ca. 1882 var han kontorchef hos Olsson & Wright 
i Stockholm. Omkring 1886 grundlagde han sam
men med nordmanden Christopher Gedde firmaet 
Barfoed, Gedde & Co. og drev det siden videre 
alene. Den 18/1 1892 blev han gift i Mariakirken 
i Helsingborg med Hilda Nicoline Holm, der er 
født den 16/3 1870 i Helsingborg som datter af 
juveler Frederik Josef Holm og Gustava f. Lind- 
qvist. Da Immanuel Barfoed ejede firmaet alene, 
hed det I. Barfoed, - og han virkede som skibs
mægler, skibsreder og forsikringsdirektør samt re
præsentant for Equitable Livsforsikring A/S i New 
York og Kølns Ulykkesforsikrings A/S. Han døde 
den 8/8 1904 i Lysekil, hvorefter hans enke gifte
de sig igen den 15/10 1908 i Malmø med oberst
løjtnant Johan Tage Fritiof Ofverberg, der var 
født den 19/1 1865 i Visby på Gotland. Han døde 
den 11/9 1937 i Jønkøping og hun den 10/8 1949 
i Stockholm.

Den tredje søn var Carl Jacob Barfoed (XV,70), 
der var født den 7/1 1853 i Frederikshaab på 
Grønland. Han blev ved kgl. bevilling af 23/1 
1868 adopteret og var i 1870 i maskinlære i 
Ålborg. Han døde som mekaniker i København af 
Kopper den 7/7 1872.

Ludvig E. Barfoed flytter til Norge
Vi skal nu følge Hans Peter Barfoeds fjerde søn 

Ludvig Emanuel Barfoed (XIV,41), der blev født 
den 29/1 1820 i Haderup og blev student fra Hor
sens i 1839. I 1840 blev han cand.phil. og be
gyndte at studere teologi. Fra maj 1844 boede han 
på Regensen, men i februar 1846 rejste han til 
Norge, hvor han fra den 19/6 1846 til den 18/8 
1849 var huslærer hos provsten i Snejen samt sog
nepræsten i Ibestad P.M. Brager, hvorefter han i 
1850 blev cand.phil. i Christiania. Den 20/6 1853 
blev han cand.jur. og ansat fra den 27/6 som 
kopiist i Departementet for det Indre i postrevi
sionen og fra 1854 i medicinalkontoret. Den 13/8 
1858 blev han gift i Arendal med Elovise Sophie 
Mangor, der var født i Hisø den 18/11 1833 som 
datter af proprietær, værkejer og cand. min. Peter 
Anton Mangor og Cathrine Helene f. Juell. I 1860 
blev han konstitueret kgl. fuldmægtig og den 24/5

Ekspeditionschef Ludvig Emanuel Barfoed i 
Christiania (XIV,41).
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1862 byråsjef for medicinalkontoret, hvorefter 
han 1872 blev ekspeditionschef og chef for besty
relsen af Den almindelige Brandforsikringsindret
ning.

Desuden var han fra 1864 til sin død formand 
for kontrolkommissionen for Gaustad og en tid 
revisor ved Hovedjembanen og Statsjembanerne 
samt kasserer ved Rigshospitalets nybyggeri. Hans 
kone døde i Christiania den 12/11 1874, hvorefter 
han den 26/6 1877 blev gift i Gamle Akers Kirke 
i Christiania med Else Marie Strøm, der var født 
den 27/4 1842 i Østre Slidre som datter af skole
bestyrer og senere sognepræst i Nesodden Ulrich 
Bugge Bøcher Strøm og Johanne Martine f. Sing- 
dahlsen. Han døde imidlertid allerede den 5/1 
1878 i Christiania og hun i Lier den 2/10 1905. 
Han havde ni børn XV,71-79.

Nicolaj Juell Barfoed (XNJV) fødtes den 14/7 
1859 i Vestre Aker og var fra 1877 elev på apote
ket »Hjorten« i Christiania og senere på »Løven« 
i Arendal, hvorefter han den 19/4 1881 tog med
hjælperprøven og blev den 19/6 1884 cand. 
pharm. I 1888 udvandrede han til USA og døde 
her ugift i 1899.

Peter Anton Mangor Barfoed (XV,72) fødtes 
den 8/3 1861 i Christiania og var ligesom brode
ren elev på et apotek i Stavanger, men han blev 
efter faderens død i 1878 sømand og man hørte ik
ke fra ham siden 1885.

Peter Gustav Albert Marius Barfoed (XV,73) 
fødtes den 26/6 1862 i Vestre Aker og døde her 

som spæd den 18/11 1862. Petra Albertine Bar
foed (XV,74) blev født den 23/12 1863 i Vestre 
Aker og døde som ung den 21/6 1866 i Christia
nia. Margrethe Marie Juell Barfoed (XV, 75) blev 
født den 16/6 1867 i Christiania og døde her alle
rede den 15/1 1868. Albert Elovius Mangor Bar
foed (XV,76) fødtes den 13/12 1869 i Christiania. 
Han blev styrmand og døde den 9/4 1893 i Chri
stiania. Heller ikke den yngste søn Albert Barfoed 
(XV,79) blev ret gammel, idet han fødtes den 
15/1 1873 i Christiania og døde her samme år den 
3/11.

Det gik bedre for to andre sønner. Halfdan Bar
foed (XV;77) fødtes den 21/10 1870 i Christiania 
og blev student i 1898 samt cand.philos. 1899. I 
foråret 1904 blev han cand.jur. og var fra 1897 til 
1900 ansat ved Statsbanernes maskinafdelings 
kontor i Christiania. Fra 1900 til 1911 var han ved 
Christiania Underfogedkontor og fra 1911 revisor i 
firmaet Salvesen og Thams i Orkedalen, mens han 
samtidig var stationsmester ved Thamshavnbanen. 
I tiden fra 1914 til 1920 var han ofte konstitueret 
som politifuldmægtig i Uttrøndelag og Trondheim 
indtil han i 1920 blev udnævnt til politifuldmæg
tig. Den 6/9 1930 blev han i Trondheim gift med 
Hildur Fredrikke Hoskildsen, der var født den 7/9 
1885 som datter af sadelmager Hans Tobias 
Hoskildsen og Johanne Fredrikke f. Wulff. Han 
døde imidlertid allerede den 5/10 1930 i Vestre 
Aker, hvorefter hun som enke bosatte sig i Nord- 
Statland og døde her den 9/6 1966.

Politimester i Ringerike Andreas Mangor Barfoed og hans kone Marie f. Gjerp (XV,78).

Den eneste søn, der videreførte slægten, var 
Andreas Mangor Barfoed (XV,78), som var født 
den 1/11 1871 i Christiania. Han blev student fra 
Gjertsens Skole i 1891 og gennemgik 1891-92

Krigsskolens nederste afdeling, hvorefter han blev 
værnepligtig sekondløjtnant i fodfolket. I efteråret 
1892 blev han cand.philos. og den 10/6 1896 
cand.jur., og blev allerede den 25/7 1896 edsvo
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ren fuldmægtig ved Strinda og Selbu Sorenskriver- 
embede. I 1897 blev han værnepligtig premierløjt
nant og den 5/8 ansat som juridisk assistent ved 
Norges Statsbaner indtil den 18/5 1899, da han 
blev sekretær ved Norsk Hovedjembane og var 
der indtil den 30/3 1900. Den 1/4 samme år blev 
han amtskonstitueret som politifuldmægtig i Chri
stiania, og den 30/4 1901 viedes han i Gamle 
Akers Kirke i Christiania til Marie Gjerp , der var 
født den 11/3 1880 i Namsos som datter af bog
handler Jens Jacob Gjerp og Hanna Mathilde f. 
Fyhn.

Den 22/11 1902 blev han kgl. konstitueret og 
udnævnt til politifuldmægtig den 23/2 1903. Han 
blev den 25/8 1911 politimester i Ringerike med 
bopæl i Hønefoss og døde den 28/10 1914 i Oslo. 
Hans enke boede i Hønefoss til 1947 og siden i 
Oslo, hvor hun døde den 6/6 1961. De havde fem 
børn XVI, 110-114.

Arne Barfoed (XVI, 110) fødtes i Christiania 
den 7/3 1902 og døde her den 22/3 1902. Eva 
Barfoed (XVI, 111) er født i Christiania den 8/5 
1904 og blev student fra Drammens Høyere Skole 
1923, hvorefter hun var lærerinde 1923-24 ved en 
privat skole i Hønefos. I 1925 tog hun eksamen 
ved Levanger Lærerskole, og var fra 1925-28 
guvernante på en gård i Ådal, hvorefter hun hav
de forskellige vikariater indtil hun i 1930 blev 
lærerinde ved Oslo Folkeskole, Sarsgatens Skole. 
Hun blev gift den 22/12 1937 i Uranienborg Kir
ke i Oslo med førstelærer i Riksrevisionen Tor 
Eeg, der er født den 1/7 1898 i Solvom i Sogn 
som søn af sorenskriver i Valdres Ole Anton 
Thoresen Eeg og Kristine f. Aamæs. Han døde 
den 5/3 1972 og hun den 27/1 1977. De fik en 
søn. Gunnar Barfoed (XVI, 112) er født den 7/10 
1907 i Christiania og døde her den 11/2 1908.

Byråsjef i Oslo Aage Barfoed og hans kone Elsa f. Sommerfelt. 
(XVI, 113).

Aage Barfoed (XVI, 113) er født den 20/5 1909 
i Oslo og blev student fra Ringerikes Høyere Skole 
i Hønefoss 1928. Året efter tjenstgjorde han i gar
den og 1932 gennemgik han lagfører kursus ved 
kavalleriets befalingsmandsskole. Den 17/6 1935 
blev han cand.jur. og fik den 29/6 samme år sag
førerbevilling, men arbejdede et halvt år ved Rin
gerike politimesterembede indtil han den 1/2 
1936 blev volontør og tinglysningsbetjent ved 
Ringerikes sorenskriverembede, hvorefter han den 
1/9 1937 blev dommerfuldmægtig samme sted. 
Da han den 7/9 1939 fik overretssagførererklæ
ring, var han fra den 1/9 til den 31/10 1939 fuld
mægtig hos en højesteretsadvokat i Hønefoss. Den 
27/11 1939 blev han sekretær II i Handelsdeparte
mentet og den 27/11 1941 sekretær I.

Den 16/9 1944 blev han gift i Oslo med Elsa 
Sommerfelt, der var født den 22/3 1915 i Oslo 
som datter af overretssagfører Eyvind Sommerfelt

og Aagot f. Wasserfall. Han havde altid en stor in
teresse for slægten og dens historie og udarbejdede 
i 1933 en duplikeret slægtsbog »Kjøbmann i Lar
vik Carl Wilhelm Barfoeds efterkommere«. I 1946 
fik han krigsdeltagermedaljen, den 22/3 1946 blev 
han konstitueret som byråsjef i Handelsdeparte
mentet, og den 20/2 1948 fik han udnævnelsen. 
Desuden var han sekretær i Embetsmennenes 
Landsforbund fra den 1/11 1945 til den 31/5 
1958, og den 30/3 1951 endvidere medlem af 
kommissionen til forvaltning af deponerte norske 
statsobligasjoner. I 1951 blev han varamann i 
styret for Foreningen Norges Varemesse og 1952 
for Reklamefondet for den norske Hermetikkin- 
dustri. I 1951 udgav han »Kjøbmann i Nakskov 
Christian Barfoed, hans forfedre og etterkomme
re« samt i 1954 »Slekten Sommerfeldt-Sommer- 
felt«. Han døde den 4/5 1982. De har to børn 
XVII,96-97.
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Viggo Barfoed (XVII,96) er født den 1/5 1946 i 
Oslo og blev student i 1965 fra Fagerborg Skole i 
Oslo. I 1971 blev han cand.mag. i historie, norsk 
og statsvitenskap fra universitetet i Oslo og 1975 
cand.philol. Fra 1972-75 var han timelærer ved 
Fagerborg Skole, hvor han i 1975 blev lektor og 
fra 1976-79 tillige hjælpelærer i historie ved Uni
versitetet i Oslo. I 1985 tog han navnet Sommer
felt som mellemnavn.

Ellen Barfoed (XVII,97) er født den 25/6 1949 i 
Oslo og afsluttede Realskole/Handelsskole i 1968. 
Samme år og indtil 1980 var hun sekretær og blev 
gift den 15/6 1979 i Oslo med Syver Hellem, der 
er født den 16/8 1948 som søn af sivilingeniør 
Eilif Hellem og Liv Julie f. Berge. De emigrerede 
den 26/3 1980 til USA og boede i Pittsburgh til 
1981, derefter i Chicago til 1985 og siden i Los 
Angeles i Californien. De har to børn.

Liv Barfoed (XVI, 114) var født den 25/12 1910 
i Oslo og blev student fra Ringerikes Høyere Skole 
i Hønefoss 1929. Fra oktober 1930 til januar 1932 
opholdt hun sig i London og arbejdede derefter fra 
1932-39 ved forskellige biblioteker i Oslo og Dan
mark. Den 1/6 1937 blev hun chefarkivar ved 
Standard Telefon og Kabelfabrik i Oslo indtil hun 
i 1939 rejste til Nederlandene. Hun kom dog til
bage til Oslo, hvor hun var bibliotekar indtil 
1943. Hun blev gift den 5/6 1943 i Oslo med 
disponent Fritz Ødegaard, der er født den 2/11 
1916 i Kristiansand som søn af direktør Jacob 
Ødegaard og Ingrid Nicola f. Nilssen. Ægteskabet 
blev opløst i 1952, hvorefter hun og børnene an
tog navnet Barfoed. Hun døde den 15/9 1986. De 
har fire børn XVII,98-101.

Inger-Marie Barfoed (XVII,98) er født den 
15/3 1944 i Oslo og lod sig uddanne som radiote
legrafist ved Kristiansand Navigationsskole. Der
efter var hun husholdningselev i 1960 ved Kokke
dal i Danmark og fra 1961 -63 fotoassistent hos fo
tograf Pedersen Lillestrøm, hvor hun blev colo- 
ristuddannet. Siden arbejdede hun hos Christian 
Piesner med sygeartikler og senere på Landbrugs
skolen i Ås. Den 27/3 1970 blev hun gift i Lon
don med sjøkaptain Odd Håkon Elvan, der er født 
den 27/11 1932 i Lørenskog. Hun sejlede i to år 
sammen med sin mand i Biørn Biørnestad-rederi- 
eme og tog radioofficersskolen, hvorefter hun var 
i Oslo havnelager 1983 og i A/S Ivarans rederi 
1985-87. Derefter har hun været teknisk sekretær 
i rederiet Bergersen d.y. A/S i Oslo. Hun blev se
pareret den 20/1 1987.

Nina Barfoed (XVII,99) er født den 9/10 1946 i 
Drøbak som tvilling og er uddannet som sygeple
jer. Hun blev gift den 5/7 1969 i Norsk Sjømanns- 

kirke i London med advokat Jeremy John Thorn
berry, der er født 23/4 1945 som søn af lærer Wil
liam Henry Laylee Thornberry og Rebecca Eliza
beth Jane f. Watson. De har tre børn.

Bjørg Barfoed (XVII, 100) er født samme dag 
den 9/10 1946 i Drøbak og også hun blev uddan
net som sygeplejerske. Hun blev gift den 7/8 1970 
i Norsk Sjømannskirke i London med advokat 
David Hamilton Fletcher, der er født den 2/1 
1946 som søn af direktør Wallace Quatremaine 
Fletcher og Evelyn Mavis f. Armstrong. De har 
tre børn.

Ole Jacob Kenneth Barfoed (XVII, 101) er født 
den 19/7 1949 i Drøbak og kom ud som sømand i 
Biømstad-rederieme fra 1965-66, hvorefter han 
tog maskinisteksamen fra Oslo Maskinistskole i 
1969. Derefter aftjente han sin værnepligt i mari
nen og blev kvartermester 1969, men i 1971 fik 
han stilling som servicemanager i Wesvitco i Oslo 
motorafdeling samtidig med at han studerede til 
maskiningeniør. I 1973 udvandrede han til Au
stralien og var ansat som mekaniker, servicema
nager og konstruktør i forskellige båd- og byg
ningsfirmaer i Sydney, Perth, Adelaide, Darwin 
og Canberra i årene 1973 til 1979, hvor han 
grundlagde sin egen bådforretning i Canberra. 
Han blev gift der den 8/5 1982 med lærerinde Eli
zabeth Mary Me. Cue, der er født den 31/7 1956 i 
Canberra som datter af kontorchef i Statistikde
partementet William Joseph Me. Cue og Kath
leen Stephanie f. Egan. De har tre børn 
XVIII,161-163.

Sonja Marion Barfoed (XVIII, 161) er født den 
29/4 1983, Rolf Andreas Barfoed (XVIII, 162) er 
født den 24/5 1985 og Jahn Alexander Barfoed 
(XVIII, 163) er født den 13/4 1987.

Hans Peter Barfoeds yngste søn var Wilhelm 
Ferdinand Barfoed (XIV,42). Han blev født den 
24/12 1823 i Haderup og gik i Horsens Latinsko
le, hvorefter han i 1838 kom i handelslære hos sin 
onkel Johan Valentin Barfoed i Christiania og fra 
1842 hos dennes efterfølger Grøtting. Siden blev 
han handelsbetjent hos P. Petersen jun. og gik på 
handelsskole i Christiania. Han blev gift den 28/4 
1856 med Anne Ryen, der er født den 14/1 1827 i 
Skedsmo som datter af brugsfuldmægtig Holm 
Knudsen Ryen og Karen f. Nerdrum. Han slog sig 
derefter i 1857 ned i Horten som købmand og 
skibsreder og døde her den 30/7 1875, hvorpå 
hans enke i 1877 flyttede til Christiania og døde 
der den 19/8 1891. De havde tre bøm XV,80-82.

Karen Alberta Barfoed (XV,80) er født den 
28/9 1859 i Horten. Hun blev guvernante og døde 
ugift den 7/12 1886 i Christiania. Johan Valentin 
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Barfoed (XV,81) er født den 21/5 1861 i Horten 
og var 1875 elev på Christiania Tekniske Skole, 
hvorfra han tog eksamen som maskiningeniør i 
1879. Derefter var han indtil 1890 ansat ved Ny
lands Mekaniske Verksted og engelske værksteder. 
Fra 1890 til 1896 var han overlærer i mekanisk 
teknologi og maskinlære ved Christiania Tekniske 
Skole men kom atter 1896-98 i privat virksom
hed. Fra 1898 var han igen lærer i maskinelemen
ter ved samme skole og blev senere knyttet til 
Oslo Tekniske Mellemskole. Han døde ugift den 
6/4 1925. Elise Birgitte Barfoed (XV,82) blev født 
den 31/1 1864 i Horten og var i mange år musik
lærerinde i Oslo, hvor hun døde ugift den 10/10 
1942.

Selvom de slægtsmedlemmer, der nu skal næv

nes ikke har nogen tilknytning til de forud omtal
te, så bør de alligevel nævnes her, da de har boet i 
Sydnorge.

Vi kender ikke Povel Pedersen Barfods (XI,91) 
forældre, men han er muligvis født i Skien i Norge 
omkring 1723. Han var matros og sejlede uden
lands indtil han gik i land i Arendal og først tjente 
hos visitør Clausen og siden hos visitør Grønvold 
og Smith. Han skal endvidere have logeret hos 
Niels Vektors enke i Stranden og blev gift den 
25/8 1768 med Else Nielsdatter, der var født ca. 
1750 som datter af Niels Vekter. Han blev begra
vet den 8/7 1778, hvorefter hans enke giftede sig 
igen med Søren Stiansen 1785. De havde seks 
børn XII,108-113, men ingen af dem bar navnet 
Barfod.
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Wilhelm 42 - Johan 81 Liv 114 - Nina 99
Elise 82 Bjørg 100

Ole J. 101 -

Generation XVII XVIII
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Ole J. 101 - Rolf 162
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15. KAPITEL

De fynske Barfoed-er

Thomas Kingo Barfod havde som tidligere 
nævnt otte børn, (kap.6) Det var Christiane 
Jacoba Barfod (XII,27), der var døbt den 16/7 
1730 i Hasle og vi ved blot, at hun siden fik op
hold på en mølle ved Roskilde. Cathrine Marie 
Barfod (XII,28) var født den 18/11 1732 i Hasle 
og hun opholdt sig ligeledes på en mølle ved 
Roskilde og døde på Strynø natten mellem den 
28. og 29. marts 1790. Margrethe Barfod (XII,29) 
var ligeledes født i Hasle den 20/5 1735. Hun 
kom til sin farbror Knud Barfod (XI, 11) i Nyborg 
og blev konfirmeret der i 1750. Senere kom hun i 
huset hos sin bror Christen og døde på Strynø 
mellem 1785 og 1790. Fire andre søskende døde 
som børn. Det var Susanne Barfod (XII,31), der 
blev døbt i Hasle den 5/2 1738 og begravet der 
den 18/8 1742, samt Frederikke Barfod (XII,32), 
der blev døbt den 17/6 1739 i Hasle og begravet 
her den 3/9 1762, Søren Barfod (XII,33) der fød
tes den 26/6 1740 i Hasle og døde samme dag kun 
4 timer gammel samt Birgitte Balslev Barfod 
(XII,34) som døbtes den 16/2 1742 i Hasle og be
gravedes der den 6/9 1742 kun en måned efter 
Susanne.

Den søn, der blev præst og som er den eneste af 
Thomas børn, der har efterkommere, er Christen 
Barfod (XII,30), der blev født den 5/10 1736 i 
Hasle. Da faderen døde i maj 1743, flyttede han 
med sin mor til Roskilde og kom 10 år gammel i 
Roskilde Skole, hvorefter han blev student herfra 
i 1756. Som mindrebemidlet fik han Universite
tets kommunitet og boede på Regensen, indtil han 
blev cand.theol. Den 25/6 1759 og begyndte at 
undervise i København og holdt froprædiken og 
ugeprædiken i Vor Frue Kirke. I 1766 søgte han 
til Skive, 1767 til Rødby, 1769 til Egens på Als,

Sognepræst til Set. Jørgens og Sørups menigheder 
Christen Barfod (XII,30).

1770 til Seden og Åsum og blev så endelig reside
rende kapellan i Slangerup og Uvelse den 25/11 
1773, hvorefter han ordineredes den 13/5 1774.

Den 29/6 1774 blev han gift i Slangerup med 
Cathrine Elisabeth Hoyer, der er født ca. 1746 
som datter af sognepræst til Ry Johannes Hoyer 
og Maren f. v. Essen, der siden som enke ernære
de sig og sine døtre ved at sy for enkedronningen.
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Den 30/4 1776 blev han af kammerherre Poul 
Abraham Lehn kaldet til sognepræst på Strynø 
indtil han den 12/1 1793 ordineredes til sogne
præst for St. Jørgens og Sørup. Han var i sin ung
dom en yndet digterpoet og nogle af hans viser er 
trykt i visesamlinger som f.eks. H.I.Graaes, 1 bd. 
hvor han har viser nr. 98 og 108. En af dem lyder 
sådan:

En ærlig Ven er rar (sjælden) 
Thi Troskab er forsaget, 
og Sandhed rent bortjaget, 
den sag er åbenbar, 
En ærlig Ven er rar. 
Guld er vel rart at vinde, 
Men Ærlighed at finde, 
er mer end vanskeligt, 
enhver erfare sligt, 
som med fornuftens Øje, 
ser Verdens væsen nøje. 
Den sag er åbenbar, 
en ærlig Ven er rar.

Al glans er ej af Guld, 
thi mangen Skalk fremtriner 
med søde Ord og Miner, 
skønt han er svigefuld. 
Al Glans er ej af Guld. 
Mund-Venner fattes ikke, 
som vide at udstikke 
et flag af Ærlighed 
skønt Hjertet ler derved. 
Een taler Ord som Sukker, 
en anden Ryggen bukker 
skønt han er svigefuld. 
Al Glans er ej af Guld.

Vær Verden, som du vil, 
bliv ved din gamle Vane. 
Bryd frem og sving din Fane. 
Jeg slår mig ej dertil.
Vær Verden som du vil. 
Jeg ærlig dog vil blive 
og Troskab Prøver give 
til hver som viser sig 
en ærlig Ven af mig. 
slem er den Hyklemåde, 
som bliver og din Både, 
Jeg slår mig ej dertil, 
vær Verden som du vil.

Versemålet er tidligere brugt af Ambrosius 
Stub, men begyndelseslinien af Barfoeds sang er 
brugt som angivelse ved en masse forskellige viser 
fra samme og nogen senere tid og den blev meget 
brugt for melodiens skyld. (1) Som ældre skrev 
han hellere salmer. Hans kone var en alvorlig og 
religiøs kone og en øm og omhyggelig moder, der 
holdt sine børn til daglig bibellæsning, men hun 
var i sit sidste leveår svag på sjæl og legeme og 

havde kun fa lyse øjeblikke. En søndag morgen 
den 10/3 1793 listede hun sig sagte op af sengen 
og fandt sin død i havets bølger. Han giftede sig 
derpå anden gang med Sophie Hansen, der var 
født den 17/9 1745 som datter af forpagter på 
Egeskov Niels Hansen og Catrine f. Broholm. 
Hun havde tidligere været gift med Christen Bar
foeds forgænger i embedet i St. Jørgens Jens Hen
rik Krarup med hvem hun havde 4 børn. Ægte
skabet var et udpræget fornuftægteskab indgået 
mellem de to, hvorved han fik en stedmor til sine 
børn. De levede sammen køligt, men fredeligt og 
hun døde den 27/6 1806 mens han døde den 3/11 
1807. Med sin første kone havde han seks børn 
XIII,32-37.(2)

Det var fire døtre og to sønner. Den ældste dat
ter var Anna Margrethe Barfoed (XIII,32) der var 
født den 20/4 1775 i Slangerup og døde der den 
26/5 1775 kun godt en måned gammel. Paulina 
Abrahamina Barfoed (XIII,33) var født i Slange
rup den 22/5 1776 og hun blev gift den 2/4 1819 i 
St. Jørgens med forpagter på Egelykke på Lange
land og senere ejer af Juliegård og Brændeskov 
Mølle i Gudbjerg ved Svendborg Gumma Graae, 
der var født den 17/5 1775 i Svendborg. Da hun 
døde den 9/6 1819, giftede han sig igen den 25/2 
1820 i Skaarup med Cathrine Jensen. Han døde 
den 1/9 1851 som gårdejer i Roved i Anst. Den 
tredje datter var Christiane Barfoed (XIII,34), der 
var født den 24/3 1778 på Strynø og blev gift med 
købmand i Svendborg Rasmus Peter Rasmussen, 
der var født den 10/11 1776 og døde den 30/1 
1824, mens hun døde den 17/5 1828. Den yngste 
datter, Maren v. Essen Barfoed (XIII,36), var født 
den 6/6 1783 på Strynø. Hun opholdt sig på Fre- 
deriksdal hos justitsråd Dons, da hun den 22/11 
1808 i Sandby blev gift med adjunkt ved Nakskov 
Middelskole og senere sognepræst til Skjelby og 
Gjeddesby Christian Balthazar Porth Holst, der 
var født den 12/5 1778 i Skalbjerg i Vissenberg 
sogn. Han døde den 23/8 1830 i Skjelby, hvorefter 
hun flyttede til sin svigersøn skolelærer og rigs
dagsmand Didrik Nikolaj Blicher Sidenius på Fal
ster og hun døde den 31/3 1865 i Stege.

Thomas Barfoed (XIII,35) var den ældste af 
sønnerne. Han var født den 10/5 1780 på Strynø 
og ville egentlig helst til søs, men faderen beslutte
de, at han skulle studere, og han blev undervist i 
hjemmet af de teologiske kandidater Besser og 
hans senere svoger Chr. Holst. Han blev student 
1800 og den 8/10 1805 cand.theol. Han var en tid

1. Rasmussen og Nyerup: Udvalgte Viser I, nr. 28.
2. Diverse dokumenter i slægtsarkivet.
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Sognepræst til Jordløse Thomas Barfoed og hans kone 
Christine f. Qvist (XIII,35).

hjemme, men blev den 11/4 1808 sognepræst på 
Avernakø og ordineredes den 20/7 1808.

Den 24/8 1808 blev han gift med Christine 
Qvist, der var født i marts 1790 i Svendborg som 
datter af købmand Christen Ludvig Qvist og Bir
gitte Cathrine f. Bech. Hun var en sjælden smuk 
kone og med hende fik han ni børn. Han havde 
tidlig følelse og talent for poesi, og det isolerede 
sted gav ham rig lejlighed til at dyrke denne 
kunstart ligesom han studerede sin tids bedste dig
terværker og desuden tilbagte mange timer på 
jagt. En prøve på hans muntre digtning kan gengi
ves her.

Fra hans tid på Avernakø findes en morsom 
historie om »de høje stene«, idet vi i begyndelsen 
af århundredet har et opsving og sværmeri for old
tiden som f.eks. med Oehlenschlægers »St. Hans 
Aftenspil« fra 1802 og samtidig træder arkæolo
gien sine børnesko med bl.a oprettelsen af Old
nordisk Museum i 1807. Thomas Barfoed var me
re rationalist og skrev derfor digtet »Korshavns
højen« og nogle uddrag viser hans ironi :(3)

På Korshavns høje, bjergfuld ø, 
der, hvor den nedluder mod salten sø, 
der stander en hvælvet høj så ene, 
omkrandset af mosbegroede stene.

Her står I, knejsende bautastene 
omkring de Heltes muldene bene. 
O, sleb jeg blot på Eder min kniv, 
jeg gik den djærveste kæmpe på liv.

I, røgelseskar og urner små.
Herop. I skal i museum stå.
Herop. Jeg eder alt længe lugter 
antikvarisk sved mig om næsen fugter.

og derefter kommer hans antiklimaks:

Den høj, de stene, som hist du ser, 
de har en anden betydning her. 
Engang i gamle forsvundne dage 
der ramte Korshavn en bitter plage.

Og hør hvori den plage bestod: 
Hver hest var skabet fra top til fod - 
at nu de øg kunne klø sig rene, 
så rejste man disse mærkværdige stene.

Den 18/11 1818 blev han af Hs. Excellence hr. 
geheimekonferentsråd greve Bille Brahe kaldet til 
sognepræst til Jordløse og Haastrup, men her dø
de hans kone den 3/1 1 1825. Han giftede sig igen 
den 21/12 1827 med Cathrine Elisabeth Haug- 
sted, der var født den 23/9 1807 på Juelskov som 
datter af Niels Henrik Haugsted til Juelskov og 
Søbo og Johanne Kirstine f. Faaborg, men ulyk
keligvis døde hun allerede den 24/10 1828 i 
Jordløse en uge efter at have født en datter. Han 
giftede sig da tredje gang den 19/11 1830 med 
Anna Cathrine Clausdatter, der var født den 27/2 
1805 i Vester Aaby som datter af husmand Claus 
Petersen og Maren Rasmusdatter. Hun havde 
tjent hos Thomas Barfoed under hans to tidligere 
ægteskaber som barnepige og stuepige, og var der
for velegnet til at tage sig af de små børn. Med 
hende fik han seks børn.

Thomas Barfoed var en stærk og temmelig kor
pulent mand og næsten aldrig syg før de to sidste 
år af hans liv. Det siges om ham, at han var al
mindelig agtet og elsket og en blid og elskelig 
mand. Han var trofast i venskab og deltagende i 
andres nød. Det var til ham, at posten engang 
fandt ham med et brev adresseret: Til præsten 
uden strømper i byen uden jord. (4) Efter få dages 
sygdom døde han den 12/8 1845 i Jordløse, og 
som et eksempel på hans digterkunst kan sættes 
tre vers fra en stabelafløbning i Troense for skibet 
NEPTUN:

Du Havets gamle drot, Neptun.
Du stolte bølgers tvinger. 
Højt blæser stormen i basun, 
når du din trefork svinger, 
og atter følger Zephyr dig 
på Floras rosenblade, 
når lette vinde boltre sig 
på søens blanke flade.

3. Thomas Barfoed: Smaating og Lejlighedsdigte fra 
1799-1835, Kbh. 1849.

4. Thor Magnus Fog: Uddrag af Stamtavler over slægterne 
Fog og Barfoed, Esbjerg 1918, og andre dokumenter i 
slægtsarkivet.
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Jordløse præstegård 1920.

Se her, i dag en snekke skøn 
går ud på dine vande. 
Det er din yngste navnesøn. 
som her gik nys fra lande. 
Stolt svæver den for øjet hen 
med spejl og trinde bove 
til fryd for ham som tømred den, 
til zir for salten vove.

Hurra for vakre sømandsstand 
vort Danmarks stolte ære.
Og så en skål for Thorsengs land, 
for koner, piger kære.
O, klinker brødre. Hånd i hånd - 
Hurra for alle gæve.
Her knytter vi et broderbånd - 
Hurra, vor stand den leve.

Han fik med sine tre koner ialt 16 børn 
XIV,43-58.

Det ældste barn var Birgitte Cathrine Barfoed 
(XIV,43), der var født på Avernakø den 19/7 
1809 og blev gift den 19/5 1828 i Jordløse med 
skolelærer i Bøjden Peter August Wedel, der var 
født i Marstal den 21/4 1807 Hun døde den 1/3 
1878 og han den 22/5 1895 begge i Bøjden.

Christen Barfoed (XIV,44) var født den 20/9 
1810 på Avernakø og begyndte at studere, men 
gik i 1828 til søs og tog styrmandseksamen i 1829, 

hvorefter han i 1832 blev styrmand og 1839 skibs
fører. Den 25/2 1842 blev han gift i Svendborg 
med Petrine Andersine Carré, der er født den 
13/9 1817 i Svendborg som datter af købmand 
Andreas Henrik Carré og Andrine Christine f. 
Andersen. I 1848 overtog han sin svigerfars 
handel i Svendborg og drev den til 1876. Han var 
en anset mand, der fra 1850 til 1864 var borger
repræsentant og også havnekommissær indtil 
1876, men i dette år overdrog han købmandshan
delen til sin søn Thomas. Han var desuden med
lem af Sparekassens direktion indtil den 1/1 1881 
og formand for Navigationsskolen i Svendborg, 
som han iøvrigt havde været med til at 
oprette. Hans kone døde i Svendborg den 7/4 
1885 og han selv den 26/12 1895. De havde ti 
børn XV,83-92.

Andreas Carré Barfoed (XV,83) var den ældste, 
der var født den 11/2 1843 i Svendborg. Han tog 
gartnereksamen fra Landbohøjskolen i 1886 og 
blev derefter gartner på Nedergaard på Langeland, 
senere på Lundbygaard på Sjælland og på Kattin- 
geværk også på Sjælland og her døde han ugift den 
9/6 1906.

Christine Barfoed (XV,84) var født den 21/10 
1844 i Svendborg og blev gift den 7/6 1870 i Set.
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Købmand Christen Barfoed i Svendborg og hans kone 
Petrine Andersine f. Carré (XIV,44).

Nikolaj Kirke med premierløjtnant Thomas 
August Johannes Wedselstoft, der var født i 
Husum den 27/10 1841. Han døde som pensione
ret oberst den 28/11 1914 i Århus og hun den 6/8 
1924. De havde fire sønner og en datter.

Andrine Thomasine Barfoed (XV,85) var født 
den 19/9 1846 i Svendborg og blev den 6/6 1846 
gift med grosserer Vilhelm August Borgen, der var 
født den 18/12 1849 i København som søn af 
etatsråd, direktør for Kjøbenhavns Borger- og 
Almueskoler August Borgen, der blev kultusmini
ster i ministeriet Rottwitt den 2/12 1859 til 24/2 
1860. Hun døde den 16/10 1896 og han den 23/4 
1904. De havde 5 sønner og to døtre.

Marie Elisabeth Barfoed (XV,86) var født den 
7/10 1848 i Svendborg og blev gift med sin fætter 
Thomas Herløv Barfoed (XV,95). Hun døde den 
15/7 1933 og han den 9/4 1937.

Thomas Barfoed (XV,87) var født den 12/2 
1850 i Svendborg. Han lærte handelen i Odense 
og overtog som før nævnt sin fars forretning den 
20/8 1876. Han blev gift den 21/8 1877 i Svend
borg med Thora Wilhelmine Hermandine Wig- 
gers, der er født i Svendborg den 1/2 1858 som 
datter af købmand Poul Wiggers og Julie f. 
Gøtzsche. Han drev købmandsforretningen til sin 
død den 9/5 1934 og hans kone døde her den 8/9 
1934. De har et barn XVI, 115.

Karen Petrine Julie Wiggers Barfoed (XVI, 
115) fødtes i Svendborg den 13/8 1880. Hun blev 
gift her den 14/1 1903 med konsul, tømmer
handler Lauritz Bønnelycke Fog, der var født i 
Horsens som søn af konsul, købmand Carl Chri
stian Fog og Elisabeth Cathrine f. Bønnelycke. 
Han døde den 23/5 1908 og hun giftede sig igen 
den 4/3 1910 i Hatting ved Horsens med proprie
tær Viggo Eggertsen til Krumstrup pr. Ringe, der 

var født den 1/4 1871 som søn af købmand i 
Horsens Jens Bay Eggertsen og Catrine Henriette 
f. Bønnelycke. Han døde den 5/6 1934. De havde 
to sønner og tre døtre.

Erik Christian Barfoed (XV,88) var født den 
24/12 1851 i Svendborg. Han udvandrede i 1886 
til Argentina og arbejdede især ved landbruget, 
idet han opholdt sig i Tandil, hvor der fandtes en 
del danskere, men i 1888 vendte han hjem, hvor 
han den 29/8 1890 blev gift i St. Stefans Kirke i 
København med Emilie Dorthea Johanne Søren
sen, der var født den 13/4 1848 i Roskilde som 
datter af skomagermester og senere kirkebetjent 
ved Domkirken Carl Vilhelm Sørensen og Louise 
Frederikke f. Haurberg. Han døde den 22/9 1922 
på Frederiksberg og hun den 21/2 1947. De har et 
barn XVI, 116.

Laura Bernhardine Karla Olsen (XVI, 116), der 
var født den 23/6 1897 på Frederiksberg, blev den 
7/5 1902 adopteret af Erik Chr. Barfoed. Hun 
blev gift den 13/5 1916 i Lyngby med repræsen
tant Knud Bredstrup.

Preben Barfoed (XV,89) blev født den 4/5 1854 
i Svendborg og udvandrede sammen med brode
ren i 1886 til Argentina, hvor han forblev og døde 
i 1890-erne.

Johanne Dorthea Barfoed (XV,90) fødtes den 
24/1 1856 i Svendborg og døde som barn den 4/5 
1859. Agnes Elisabeth Barfoed (XV,91) blev født 
den 9/12 1858 i Svendborg og døde her ugift den 
22/1 1918. Det yngste barn var Anna Barfoed 
(XV,92), der fødtes den 21/11 1860 i Svendborg 
og blev gift den 15/6 1888 på Frederiksberg med 
købmand og senere tysk konsul i Rønne Johan 
Peter Jespersen, der var født den 1/4 1862 i 
Svendborg som søn af feldbereder Jesper Rasmus
sen Jespersen og Marie f. Klinkworth. Hun døde 
den 6/4 1928 og han den 22/3 1931.

Christian Quist Barfoed (XIV,45) var født den 
2/8 1812 på Avernakø og lærte handelen hos kgl. 
agent Voigt i Faaborg og her var han efter udstået 
læretid også handelsbetjent, indtil han i november 
1838 blev købmand i Bogense, og medlem af hav
nekommissionen. Den 8/5 1841 blev han gift i 
Jordløse med Marie Dorthea Møller, der var født 
den 11/6 1816 i Faaborg som datter af skomager
mester Herluf Møller og Anna Marie f. Waidtløw. 
Christian Barfoed boede i Adelgade og kun 30 år 
gammel blev han i 1842 medlem af borgerrepræ
sentationen og kom derved til at sætte sit præg på 
byens udvikling og beklædte formandsposten 
1843-45 og 1850-1860. Da det nye byråd oprette
des var han ligeledes valgt medlem her fra 
1869-1870. Han var i 6 år i Odense Amts skole-

185



Købmand i Bogense Christian Quist Barfoed. 
(XIV,45).

Læge i Svendborg Thomas Herløv Barfoed og hans 
kone Marie Elisabeth f. Barfoed (XV,95). (Foto 1930).

råd indtil han i 1883 hævede sin forretning og ud
lejede den. Han døde den 14/5 1887 og hun den 
21/4 1910. (5) De havde fire børn XV,93-96.

Christiane Marie Barfoed (XV,93) fødtes den 
7/2 1842 i Bogense og døde her den 21/4 1849. 
Frederikke Elisabeth Barfoed (XV,94) er født den 
6/5 1844 og døde her samme dag som søsteren 
den 21/4 1849.

Thomas Herløv Barfoed (XV,95) var født den 
29/8 1850 i Bogense og blev student fra Odense 
Katedralskole 1868. Han studerede i 1 1/2 år 
romanske sprog men slog over på lægestudiet og 
blev i januar 1876 cand.med., hvorefter han fra 
maj til december samme år var ansat ved Frede
riks Hospital og fra februar til april 1877 praktise
rende læge i Fåborg. I juni 1877 overtog han dr. 
Arflmanns praksis i Kjellerup og indrettede her 
på grund af de store afstande sit eget lille hospital 
og fungerede ligeledes som politilæge. Han var 
desuden medstifter af det lokale teater, hvor han 
virkede som instruktør. Den 3/7 1877 blev han 
gift i Svendborg Nikolaj Kirke med sin kusine 
Marie Elisabeth Barfoed (XV,86), der var født den 
7/10 1848. Den 1/12 1889 kom han til Svend
borg og rejste i 1890 på studierejse til Berlin. Han 
var desuden lærer i sundhedspleje ved Naviga
tionsskolen og næstformand i Svendborg Turist
forening fra dens stiftelse i 1900 samt fra 1904 til 
dens ophør i 1919 formand for Svendborg Fore
dragsforening. 11911 blev han tillige læge ved St. 
Jørgens Kloster og formand for Svendborg Syge
plejeforening og i 1912 blev han skolelæge. 1 
1914 var han konstitueret distriktslæge og i 1915 
læge ved alderdomshjemmet i Svendborg. Han 
var en høj, rank og statelig personlighed - prydet 
med buskede øjenbryn og et smukt fuldskæg.

Hans kone, Marie Elisabeth, var derimod lille af 
vækst.

Han var medlem af en række bestyrelser som 
f.eks. Biblioteket for Svendborg By og amt fra dets 
oprettelse, og ligeledes Gamle Bygningers Bevarel
se fra stiftelsen. Endvidere var han medlem af Asy
let i Svendborg, værgerådet for Svendborg Købstad 
fra 1914 og af Børnenes Vel og fra 1917 til 1921 
medlem af Svendborg byråd. Den 9/7 1924 blev 
han Ridder af Dannebrog, og var desuden æresbor
ger i Svendborg. Han var en ypperlig tegner og 
lavede i hundredevis af skitser og portrætterede 
bLa. sine seks sønner og i hjemmet samledes flere 
af samtidens kunstnere. Han har i sine indgående 
erindringer beskrevet sin samtid, ligesom han i en 
tid uden telefon, cykler og biler beskriver vanske
lighederne ved på afsides liggende bøndergårde at 
skulle foretage kirurgiske indgreb kun ved hjælp 
af en staldlygte, efter i al slags vejr at være afhen
tet af hestekøretøjer og kørt fra gård til gård, hvis 
beboere frygtede indlæggelse på det nærmeste sy
gehus i Viborg mere end noget andet. Hans ry var 
så stort, at han mange år senere i Svendborg stadig 
modtog besøg af gamle taknemmelige patienter fra 
Blichers gamle egn. I sine sidste år, hvor han 
plagedes af sygdom, boede han hos sønnen Mag
nus i Kjedelsmedsstræde. Hans kone døde den 
15/7 1933 og han selv den 9/4 1937. De havde 
seks børn XVI, 117-122.

Harald Barfoed (XVI, 117) blev født den 30/8 
1878 i Kjellerup i Hørup sogn og tog 1894 præli
minæreksamen fra Svendborg Realskole. 1894 til 
1898 var han elev ved Horsens Svaneapotek og

5. Hans Hansen: Bogenses Historie bd. 2, Bogense 1984.
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Thomas Barfoed (XV,95) med sine børn: Harald, Svend, Otto, Magnus, Oluf og Erik.

blev i 1898 exam.pharm. og i april 1900 cand.- 
pharm. med udmærkelse.

Svaneapoteket i Horsens lå på hjørnet af Heste
gangsgade og Jessensgade og apoteker August Vin
sted »var en dejlig chef« fortæller Harald Barfoed 
»Vi disciple boede på apoteket, hvor vi sov i slag
bænke, »Lakridskasser«, som vi kaldte dem, men 
vi fik kosten hos apotekeren i hans villa lidt uden
for byen. Det var en stor husholdning. Vi var hver 
dag 13-14 til bords, nemlig apotekeren og hans 
kone, deres otte børn, apotekerens svigermor, 
»Bedstemor« kaldet, og os disciple. »Bedstemor« 
lavede maden og den var fortræffelig og rigelig, og 
tonen ved bordet var venlig og hyggelig. Vi fik tre 
retter mad hver dag og kunne spise så meget vi 
havde lyst til«. (6)

1900 til 1901 var han provisor i Horsens Sva
neapotek, hvorefter han aftjente sin værnepligt 
ved Sundhedstroppeme og blev i maj 1902 ansat 
på Det kgl. Militær- og Vaisenshus Apotek i 
København. Han rejste derefter udenlands og var 
fra april 1905 på Hirsch Apotek i St. Gallen, i ok
tober på Adler Apotek i Zürich, i april 1906 på 
Pharmacie Haussen i Geneve og endelig i januar 
1907 på Pharmacie Cottier i Lausanne. I novem
ber 1907 kom han atter til Danmark og var på 
Det kgl. Militær- og Vaisenhus Apotek indtil 
1922. Den 9/8 1909 blev han konsulent ved 
Sundhedsstyrelsens apotekerråd.

Den 4/5 1912 viedes han i Helsingør til Dag
mar Frederikke Gransøe, der er født den 18/7 
1883 i Korsør som datter af overpostpakmester 
Fritz Gransøe og Wilhelmine Therese Johanne. 
Fra 1907 til 1909 var han medlem af bestyrelsen 
for Dansk Farmaceutforening og i 1912 tog han 

initiativ til stiftelsen af Det pharmaceutiske Sel
skab og han blev selskabets første sekretær. For
målet var at fremme den videnskabelige og prakti
ske udvikling inden for dansk farmaci. Fra 1932 
til 1937 var han dets næstformand og ved 25-års 
jubilæet blev han udnævnt til æresmedlem og ved 
festen indstiftede han en guldmedalje, der skulle 
uddeles hvert femte år som belønning for enten en 
løsning af en enkelt større farmaceutisk videnska
belig opgave eller for en samlet farmaceutisk 
videnskabelig produktion i en 5-års periode. 
Guldmedaljen havde på forsiden indskriften Dan
marks Farmaceutiske Selskab 1912-1937 og på 
bagsiden Barfodsvåbnet med teksten: Bene meri
tas de scientia pharmaceutica. (7)

Den 12/10 1921 fik han kgl. bevilling til at dri
ve Nørre Farimagsgade Apotek (Delfin Apoteket) 
i København med forpligtelse til at lade den far
maceutiske medhjælpereksamens praktiske prøver 
afholde i apotekets lokaler, og samtidig fungerede 
han som censor. Fra 1922 til 1935 var han også 
eksaminator ved denne eksamen og derefter fra 
1935 til 1947 censor ved samme eksamen på 
Danmarks Farmaceutiske Højskole. Fra 1922 til 
1926 var han næstformand i Danmarks Apoteker
forening og fra 1926 til 1930 formand her. Fra 
1924 til 1926 var han formand for Københavns 
Apotekerforening og den 26/5 1927 blev han Rid
der af Dannebrog. I 1930 blev han dommer
suppleant i den faglige voldgiftsret og i 1938 dom
mer. Den 22/6 1934 blev han Ridder af den sven
ske Nordstjemeorden og i 1935 sagkyndig ved

6. Slægtsarkivet ved Harald Barfoed XVI, 117.
7. Se Fodnoter nr. 5.
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Restlægerådet og korresponderende medlem af 
Finlands Apotekerforening og Norsk Farmaceu
tisk Selskab. Den 31/8 1935 blev han Danne
brogsmand. Han døde den 20/10 1955 og hans 
kone den 16/9 1966. De havde to børn XVII, 102- 
103.

Thomas Frits Barfoed (XVII, 102) fødtes den 
17/12 som tvilling og døde den 1/6 1917. Marie 
Wilhelmine Barfoed (XVII, 103) var den anden 
tvilling, som var født den 17/12 1915 og døde den 
12/5 1917.

Ingeniør Svend Barfoed i San Francisco (XVI, 118).

Svend Barfoed (XVI, 118) blev født den 2/9 
1879 i Kjellerup og tog præliminæreksamen i 
1895. Derefter kom han i smedelære i Svendborg i 
to år og arbejdede som mekaniker ved elektrotek
niske fabrikker i Tyskland i to år og uddannet 
som elektroingeniør ved Mitwerde og den tekni
ske højskole i Dresden. I 1904 rejste han til USA, 
hvor han i San Fransisco var vidne til jordskælvet 
i 1906 og var med til genopbygningen af byen. 
Han arbejdede på elektrotekniske fabrikker og ved 
anlæg af hydroelektriske anlæg som chefingeniør 

og siden 1925 i selvstændig forretning som rådgi
vende ingeniør og medlem af firmaet »Barfoed 
and Gibson«, San Francisco i Californien og han 
var indehaver af egne patenter vedr. højspæn
dingsteknik og hydroteknik. Hans kompagnon 
sprang ud fra et vindue i firmaets bygning efter at 
have ruineret deres fælles virksomhed, og Barfoed 
fik da arbejde i »Pacific Gas and Electric Compa- 
ny« i San Francisco bl.a. med konstruktioner af 
dæmningsbyggeri og som »Consulting engineer« 
indtil han pensioneredes i 1953 og vendte hjem til 
Danmark.

Han har i sin fritid deltaget i undervisning i teg
ne og malerkunst på kunstakademiet i San Fran
cisco og opnået præmier både her og ved Art Stu
dents League i New York. Efter sin hjemkomst til 
Danmark boede han et års tid hos broderen Otto i 
Slagelse medens deres fælles hus blev opført i 
Tankefuld ved Svendborg, men ved broderens død 
i august 1954 flyttede han alene til Fyn, hvor han 
døde den 31/7 1967. Han var ugift.

Otto Barfoed (XVI, 119) fødtes den 3/11 1882 i 
Kjellerup og blev student i Svendborg 1900. I 
1909 blev han cand.med. og aftjente sin værne
pligt som underlæge i marinen på fregatten 
SJÆLLAND og krydseren HEKLA og efter eksa-

Læge i Slagelse Otto Barfoed med sin kone Annie Inez 
Bybergf. Kierulff(XVI,l 19).
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men blev han læge på Orlogsværftet og senere 
skibslæge på krydseren HEKLA. Da han siden 
blev skibslæge på skoleskibet VIKING, der var en 
firemastet bark, kom han på en jordomsejling, og 
blev derefter skibslæge på ØK.s ST.THOMAS, 
der sejlede til Vestindien. I april 1910 blev han 
læge på Fødselsstiftelsen i København og var de 
følgende tre på Århus kommunehospital og på 
Frederiksberg Hospital indtil han den 1/4 1912 
blev ammanuensis hos læge K. Johnsen i Slagelse, 
hvis praksis han overtog i 1918.

Den 28/11 1915 blev han gift i Jesuskirken i 
Valby med Annie Inez Byberg Kierulff, der er 
født i Slagelse den 27/2 1894 som datter af fabrik
ejer Carl Christian Godtfred Kierulff og Marie 
Katrine f. Ingwersen. Otto Barfoed var tillige læge 
ved Slagelse Hospital og ved byens to klostre og 

var bestyrelsesmedlem i Slagelse Marineforening. 
Han var især en anerkendt fødselslæge og højt 
respekteret af sine kolleger på grund af sine sikre 
diagnoser. Hans omhu og lune skaffede ham en 
stor patientkreds som elskede den »gamle« hus
læge. Han havde arvet sin fars kunstneriske evner 
og var en habil amatørmaler, som især yndede 
gamle maritime emner. Hans læremester var 
barndomsvennen - Thurømaleren Niels Hansen 
og sammen sejlede de hver sommer i danske far
vande. Han erhvervede ikke sit kørekort før efter 
hustruen Annie døde den 14/3 1946 og i alle disse 
år havde hun kørt ham i sygebesøg hver nat og 
dag. Han selv døde kort tid efter at have opgivet 
sin praksis den 17/8 1954. De har to børn 
XVII,104-105.

Jens Janus Barfoed (foto 1952) som fotograf og hans kone Jytte Larsen f. Rentze 
(foto 1974) (XVII, 104).

Jens Janus Barfoed (XVII, 104) er født den 2/5 
1927 i Slagelse og tog realeksamen 1945, hvoref
ter han blev uddannet som fotograf. Efter at være 
udlært i 1948 arbejdede han et år i Nykøbing Fal
ster og rejste i 1949 - via et ophold i Panama - til 
San Francisco, hvor han ernærede sig som foto
graf og i hotelbranchen. Efter sin hjemkomst fra 
USA indrettede han eget fotostudie i Nykøbing 
Falster og i Slagelse i årene 1952-55. Ansattes 
samme år som fotograf ved hærkommandoen og 
blev gift den 15/6 1957 i Nykøbing Falster med 
fotograf Jytte Larsen f. Rentze, der er født den 6/1 
1935 sammesteds som datter af frisørmester Fred

dy Rentze og Helene f. Clausen, men da dette æg
teskab blev opløst, blev hun adopteret af vulkani- 
sør Hans Peter Larsen i Nykøbing Falster og 
Helene f. Clausen. Hun arbejdede hos Kgl. Hof
fotograf Elfelt og på Tandlægehøjskolen. Hun 
døde den 19/1 1985 i Gentofte.

Den 1/12 1961 blev han ansat på Det danske 
Filmmuseum som leder af billed- og plakatafde
lingen. Han har skrevet talrige artikler i danske og 
amerikanske tidsskrifter om sin hobby, Western- 
film, ligesom han har assisteret amerikanske for
fattere med oplysninger og lån fra sin store sam
ling af billeder fra gamle cowboyfilm. I 1991 var 
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han medforfatter af en bog om Tom Mix - udgivet 
i USA. Han har foretaget flere rejser til Amerika 
for at interviewe gamle filmfolk og foretaget 
research på forskellige institutioner der. Han har 
desuden i en årrække været bestyrelsesmedlem i 
slægtsforeningen. De har tre børn XVIII, 164-166.

Peter Nicolas Barfoed (XVIII, 164) blev født 
den 14/7 1969 i Gentofte men døde allerede den 
25/7 samme år og er begravet på Slagelse kirke
gård. Katrine Barfoed (XVIII, 165) er født den 
27/11 1970 i Gentofte og er uddannet salgskonsu
lent samt aktivt medlem af »The Emin Founda
tion«. Sofie Barfoed (XVIII, 166) fødtes den 22/11 
1977 i Gentofte og er skoleelev.

Johanne Marie Barfoed (XVII, 105) er født den 
28/5 1929 i Slagelse og blev student i 1949, hvor
efter hun i 1950 var på Brenau College i Gainsvil- 
le i USA. Hun tog korrespondenteksamen i tysk, 
engelsk og fransk i 1952 og blev ansat i eksportaf
delingen hos A/S Vølund fra 1952 til 1956, hvor
på hun kom til Kenya B.E.A. i 1957, Unika-Væv 
i København 1958-61 og Unika-Væv i New York 
i USA 1961-66. Hun blev gift den 25/6 1960 i 
Gurre kirke med Joan Gerhard Rudolph von 
Scholten, der var født den 13/2 1918 i Vording
borg men skilt den 28/3 1961.

I 1966 blev hun møbelsælger for Domus-Dani- 
ca i USA, Canada og De vestindiske øer, hvorefter 
hun og hendes anden ægtemand Børge Rounborg 
startede møbelfabrikfirmaet »Hanex« i Strib, der 
eksporterede til mange lande i Europa. De blev 
gift i Middelfart den 14/4 1973. Han er født den 
4/10 1931 i Holstebro som søn af arbejdsmand 
Jens Rounborg og Sidsel f. Bjerrum. I 1984 solgte 
ægteparret virksomheden og de har siden været 
bosat i Spanien.

Magnus Barfoed (XVI, 120) er født den 15/8 
1884 i Kjellerup og blev 1899 handelslærling i 
Svendborg, hvor han tog handelseksamen og der
efter aftjente sin værnepligt i 1905. Han blev 
siden ansat i H. Christiansens forretning i Bogense 
og i 1907 i Aug. Andersens forretning i Slagelse, 
hvorefter han i 1909 blev førstemand i Thorvald 
Madsens forretning i Svendborg. Under 1. ver
denskrig indkaldtes han til sikringsstyrken og fik i 
1919 selvstændig kolonialforretning i Svendborg. 
Den 3/12 1922 blev han i Egense gift med Mary 
Kirstine Hansen, der var datter af arrestforvarer 
Hansen og født den 16/12 1894. I 1929 overtog 
han sin onkel Thomas Barfoeds agenturforretning 
i Svendborg. Familien boede i det hyggelige hus i 
Kjedelsmedstræde, men da det blev nedrevet for 
at give plads til det nye Hotel Svendborg, flyttede 
de til 5. Maj Plads. Han døde den 15/10 1977 og 

hans kone den 6/2 1982 De har et barn XVII, 106.
Thomas Martin Barfoed (XVII, 106) er født den 

25/3 1931 i København men døde den 26/6 1937 
i Svendborg ved en færdselsulykke.

Oluf Christen Barfoed (XVI, 121) fødtes den 
18/6 1891 som tvilling i Svendborg. Han blev 
bankassistent her og døde den 11/11 1918 under 
»den spanske syge«. Han var ugift.

Arkitekt Erik Lauritz Barfoed (foto 1952) (XVI, 122).

Erik Lauritz Barfoed (XVI, 122) fødtes som 
tvilling den 18/6 1891 i Svendborg og tog real
eksamen i 1908 samt i 1912 afgangseksamen fra 
Odense tekniske skole og svendebrev som murer. 
I 1913 tog han afgangseksamen fra Det tekniske 
Selskabs Skole i København og var i 1913-15 elev 
på Kunstakademiet og samtidig arkitekt hos 
justitsministeriets arkitekt K. Varming. I 1915 til 
1918 var han arkitekt hos slotsarkitekt Thorvald 
Jørgensen ved genopførelsen af Christiansborg 
Slot og derefter fra 1918-21 hos forskellige arki
tekter i København. Han blev gift den 2/4 1921 i 
København med Wencke Severine Grove, der er 
født den 30/9 1893 i København som datter af ar
kivsekretær i Rigsarkivet Gerhardt Leslie Grove 
og Petra Severine.

1921 blev han atter arkitekt hos arkitekt K. 
Varming indtil 1928, da han blev ansat ved de 
kgl. bygningsinspektorater i København. Her var 
han til 1938. Han har udstillet på Charlottenborg 
og foretaget studierejser i Tyskland, Holland og 
Frankrig og projekteret og ledet omfattende byg
gearbejder for A/S Burmeister og Wain. Desuden 
har han opført en række større og mindre ejen
domme i provinsen og i Københavns omegn og 
været konduktør for stadsarkitektens direktorat 
ved opførelsen af aldersrenteboligerne »Engholm« 
og 1946-54 konduktør for Københavns Alm. Bo
ligselskab ved opførelsen af »Grøndalslund« i
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Vanløse samt restaureret Studentergården i 
København efter Schalburgtagen under besættel
sen. Efter genoprettelsen af slægtsforeningen i 
1951 var han bestyrelsesmedlem indtil sin død 
den 19/3 1962. Hans kone døde den 23/1 1973. 
De har tre børn XVII, 107-109.

Ole Thomas Barfoed (XVII, 107) er født den 
13/1 1925 i København og blev 1944 student fra 
Vestre Borgerdydskole. I juni 1952 blev han 
cand.mag. med historie som hovedfag fra Køben
havns Universitet. Den 21/10 1950 blev han gift i 
København med Ellinor Mathilde Oswald, der er 
født i København den 19/2 1928 som datter af 
læge Poul Ejner Oswald og Elly Mathilde Emma 
f. Møller. Hun blev student fra Ingrid Jespersens 
Skole 1947 og efter et halvt års ophold i England 
den 1/4 1950 ansat ved Københavns Universitets 
konsistorialkontor indtil den 31/3 1953. Han var 
1952-53 ansat som timelærer ved N. Zahles Skole 
og fra 1953 ved Set. Knuds Gymnasium i Odense. 
1954 blev han adjunkt her og fra 1957 adjunkt 
ved Christianshavns Gymnasium samtidig med at 
han fra 1958 var medredaktør ved »Tidens Stem
me«. I 1960 blev han lektor.

1964 blev de skilt og Ellinor Barfoed blev fra 
den 1/6 1964 ansat ved Elektromagnetisk Institut, 
overassistent 1971 og 1970-76 var hun medlem af 
Danmarks Tekniske Højskoles konsistorium og 
samarbejdsudvalg. Fra 1972 var hun medlem af 
bestyrelsen for Lyngby konservative vælgerfore
ning og 1974-84 formand for kvindeudvalget samt 
fra 1972 til 1980 medlem af Det konservative Fol
kepartis forsvarsudvalg og sekretær for amtsudval
get. Hun var opstillet til kommunalbestyrelsen 
1974 og til amtsrådet 1978 samt formand for fa
miliekommission og økonomikommission fra 
1972 i Europæisk Kvinde Union og dansk præsi
dent for sidstnævnte 1976-79. Endelig var hun 
formand for Dansk Kvindesamfunds Køben
havnskreds 1976 og fra 1977 medlem af Kvinde
ligt Marinekorps, hvor hun blev sekondløjtnant 
1982.

Ole Barfoed var fra 1962-65 konsulent hos di
rektøren for gymnasieskolerne og blev 1965 rektor 
ved Christianshavns Gymnasium. Han var 1958- 
72 medlem af styrelsen for Gymnasieskolernes 
Lærerforening og 1966-72 formand for Gymnasie
skolernes Rektorforening samt 1970-72 medlem 
af forretningsudvalget for tjenestemandsgruppen i 
Akademikernes Centralorganisation og medlem af 
den danske komite for United World Colleges. 
Han havde i 1962 været medudgiver ved »Aktu
elle Kort« og »Kilder til modstandsbevægelsens 
Historie«, i 1965 medarbejder ved »Besættelsesti

dens Hvem-Hvad-Hvor« og i 1979 »Besættelsens 
Historie 1940-45« samt redaktør for Gads Histo
rie for Gymnasier og Seminarier bind 4.

Han blev gift anden gang i 1967 med Malin 
Lindgren, der er født den 18/2 1932 i København 
som datter af cand.polit. Erik Lindgren og Inger- 
lise f. Levisohn. Hun var først gift den 27/6 1953 
med sognepræst Ib Lindegreen Andersen og siden 
skilt. Hun blev student 1950 og var journalistelev 
ved Bornholms Avis 1951-52, hvorefter hun kom 
til Næstved Tidende 1952-54, BT 1956-57, Søn
dags BT 1958-66 og ved Berlingske Tidende 
1976-78, og derefter til Politiken 1978.

Rektor Ole Barfoed (XVII, 107).

Ole Barfoed døde den 7/3 1989 og han havde 
med sin første kone tre børn XVIII,77-78, 167.

Dorte Matilde Barfoed (XVIII,77) er født den 
1/4 1953 og blev nysproglig student 1972. Efter 
dansk- og pædagogikstudier ved Københavns Uni
versitet 1972-74 og HD-studier ved Københavns 
Handelshøjskole 1975 blev hun 1974 ansat ved 
Politikens annonceafdeling og ved marketingsaf
delingen i 1975, hvor hun blev fuldmægtig 1982. 
Hun havde orlov 1980-81 for studier ved Em- 
drupborg Statsseminarium. Den 7/12 1977 blev 
hun gift med Peter Hermansen, der var HA og søn 
af bankdirektør Helmar Hermansen og Lilian. 
Han var ansat ved ØK-Data 1981 og blev senior 
consultant 1982. De har en søn.

Klaus Thomas Barfoed (XVIII,78) er født den 
13/9 1955 i Odense og tog realeksamen 1972, 
hvorefter han var skovteknikerelev ved Nørre - 
skoven 1974-76. Han blev konstabel ved søværnet 
1976 og sergent fra søværnets kampinformations
skole 1979 samt kadet i 1980 på Søofiicersskolens 
B-linie. I 1982 udnævntes han til sekondløjtnant 
og modtog da Hee Vadums matematiklegat og i
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Laurits Peter Voigt Barfoed og hans kone Marie Jensine f. Brandt med deres søn Carl Christian 
Barfoed i dagligstuen på jernstøberiet (XV,96).

1983 blev han løjtnant. Den 30/6 1984 blev han 
gift i Holmens Kirke med sygeplejeelev Marie 
Weitze, der er datter af seminarierektor Hans- 
Jørgen Weitze og seminarielærer og musikleder 
Hanne.

Mette Margrete Barfoed (XVIII, 167) er født 
den 16/3 1962 og døde den 8/12 1963.

Gerhard Leslie Grove Barfoed (XVII, 108) er 
født den 20/10 1928 i København og tog i 1943 
realeksamen fra Vestre borgerdydskole, hvorefter 
han kom i købmandslære hos Karøe og Co. i 
Præstø, hvor han også aflagde handelsprøver. Ef
ter at have aftjent sin værnepligt udvandrede han 
til USA, hvor han blev indkaldt i 1951 og gjorde i 
1 1/2 år tjeneste som værnepligtig ved de ameri
kanske besættelsesstyrker i Vestberlin og modtog 
anerkendelse for sin tjeneste. Han har siden været 
forretningsmand dels i Washington og dels i Los 
Angeles. Senest er han inspektør på en kendt 
fiskerestaurant ved Santa Monica i Californien. 
Han har været gift med vicepræsidenten for Man
hattan Banks afdeling i Hermosa Beach i Califor
nien Lee Ann Bright. Han er en ivrig sportsfisker. 
De har ingen børn.

Niels Erik Barfoed (XVII, 109) er født den 29/4 
1931 i København og blev student fra Vestre Bor
gerdydskole 1949. I 1956 tog han magisterkonfe
rens i alm. og sammenlignende litteratur ved 
Københavns Universitet. Han har derefter haft 
studieophold ved München Universitet 1956-57, 
ved Princeton University 1958-59 i New Jersey i 
USA. I 1952-53 var han medlem af redaktions

komiteen af tidskriftet »Heretica« og bidragyder 
til tidsskrifterne »Vild Hvede« og »Hvedekom« 
samt siden 1956 fast medarbejder og litteraturan
melder ved tidsskrifterne »Vindrosen« og »Per
spektiv« samt i 1957 literaturanmelder ved Ber- 
lingske Tidende og bidragyder til Information. 
Han blev gift den 17/8 1957 på Frederiksberg 
med Bente Obel, der er født den 2/11 1932 på 
Frederiksberg som datter af nervelæge Jens Obel 
og Kirsten Elsebeth f. Schisler.

Forfatteren Niels Erik Barfoed (XVII, 109).

Han har foretaget en prisrejse til England i 
1947 og legatrejser til Grækenland i 1952, til 
Tyskland 1956-57 og til USA 1958-59, da han fik 
tildelt The Henrik Kauffmann Fellowship. Des-
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Den gamle købmandsgård i Bogense.

uden har han udgivet digtsamlingen »Den tøven
de dag« i 1957 og i 1960 Chr. Winthers digte. Fra 
1959 til 1961 var han litteratur- og kronikredak
tør ved Aalborg Stiftstidende og litteraturkritiker 
ved Information 1961-64 og derefter ved Politi
ken. I 1965 udgav han et udvalg af Thomas 
Manns essays og taler: »Mellem kultur og politik« 
og i 1966 skrev han »Ajourføringer«. I 1968 ud
gav han Herman Bangs erindringer »Ti år« og 
»Omkring Niels Lyhne« i 1970. 1971 redigerede 
han Benny Andersens »Udvalgte digte«. Han blev 
skilt den 7/7 1972 og har siden levet sammen med 
Lone Schrøder Pontoppidan, der er født den 9/5 
1940 i Horsens og døde den 5/10 1987.

Han genoptog efter næsten 30 års pause sit 
skønlitterære forfatterskab - først med novelle
samlingen »Jeg ringer« og senere med digtsamlin
gerne »Aften i staten« og »Derfor ser jeg så godt«. 
Han har siden mere og mere helliget sig den poli
tisk, kulturelle og journalistiske udforskning af 
forholdene i landene bag jerntæppet og et resultat 
blev essaysamlingen »Hotel Europa« fra 1988. 
1989 fik han tildelt Publicistprisen og fra 1990 er 
han tilknyttet »Weekendavisen«. I 1990 fik han 
Forbundsrepublikkens Fortjenstkors og har tidli
gere fået en række priser bl.a. PH-prisen og sidst 
har han den 25/11 1991 fået tildelt Otto Gelsted 
Prisen. Han har med sin første kone to børn og 
med sin anden kone et barn XVIII,79,168-169.

Wencke Barfoed (XVIII,79) er født den 19/11 
1959 og er uddannet skuespiller fra Statens Tea
terskole. Hun blev gift den 1/9 1990 med kompo
nisten Klaus Kjellerup, der er født den 27/4 1954. 
De har en søn, Karl Barfoed (XIX, 119), der er 
født den 21/11 1991.

Anne Berlin Barfoed (XVIII, 168) er født den 
20/5 1961 og er uddannet som sygeplejerske og 
blev gift den 6/10 1989 med Carsten Junge Peder
sen, der er født den 12/1 1960. De har et barn Lea 
Junge Barfoed (XIX, 120), der er født i Virum den 
4/1 1986.

Boel Pontoppidan Barfoed (XVIII, 169) er født 
den 25/11 1973 i København.

Det yngste af Christian Quist Barfoeds børn var

Forpagter Carl Christian Barfoed, Egelykke (XVI, 123). 
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Laurits Peter Voigt Barfoed (XV,96), der var født 
den 18/5 1853 i Bogense. Han blev handelsud
dannet i Fåborg, Assens og København og aftjente 
sin værnepligt i Forplejningskorpset, hvorefter 
han fra 1876 til 1882 var i sin fars forretning i 
Bogense. Fra 1883 og indtil sin død var han med
ejer og leder af Bogense Kul og Trælasthandel. 
Den 19/7 1880 blev han gift med Marie Jensine 
Brandt, der er født den 23/1 1858 på Neder Mølle 
ved Bogense som datter af møller Jens Carl Brandt 
og Anne Margrethe f. Jensen.

Fra 1891 til 1916 var han medejer af Bogense 
Jernstøberi og Maskinfabrik og 1894 blev han 
medlem af Bogense Sparekasses bestyrelse. Han 
var fra 1905 forligskommissær i Odense Amts 4. 
kreds og blev i 1908 formand for Foreningen af 
Trælasthandlere på Fyn og omliggende øer, næst
formand i Fællesforeningen af Danmarks Trælast
handlerforeninger og fra 1908 ved foreningens 
stiftelse formand for foreningen Fyens Kulimpor
tører. Den 23/1 1924 blev han Ridder af Danne
brog. Han var meget alsidigt begavet og havde 
mange interesser også uden for handelen såsom 
malerkunst og især scenekunst, idet han var en 
habil amatørskuespiller og skrev også selv stykker 
ligesom han forfattede mange lejlighedssange.

Omkring 1920 blev der i Bogense Kirke op
hængt et skib med en speciel historie. Fisker Hans 
Hannibal Iversen havde som ung været ombord 
på et skib, der forliste ved England. Besætningen 
reddedes, men mistede alt. Dog fandt Iversen et 
modelskib, som han selv havde lavet. Det var 
drevet ind på kysten, og han solgte det til Laurits 
Barfoed, hos hvem det var børnelegetøj, indtil 
provst Jürgensen fattede interesse for det og fik det 
foræret. Det blev nu udstyret som fregat og op
hængt i kirken. Hans kone døde den 24/5 1910 og 
han selv den 20/11 1928. De havde et barn 
XVI,123.

Carl Christian Barfoed (XVI, 123) er født i 
Bogense den 24/11 1881 og tog præliminæreksa
men her i 1897. Fra 1898 til 1901 lærte han land
væsen i Fyn og Jylland og aftjente 1901-02 sin 
værnepligt og blev den 14/9 1903 sekondløjtnant. 
1 oktober 1902 kom han på Landbohøjskolen og 
blev landbrugskandidat i april 1904. Derefter rej
ste han til Tyskland, men var fra 1904-1906 for
valter på Aalstrup ved Søllested og 1906-09 på 
Tøjstrup ved Ringe. Den 1/1 1909 blev han løjt
nant i forstærkningen, hvorefter han den 1/4 1910 
overtog forpagtningen af Egelykke ved Lejbølle på 
Langeland. Han blev gift den 29/3 1910 i Skovby 
med Ellen Margrethe Lassen, der er født den 20/7 
1886 på Harritslevgaard ved Bogense som datter 

af forpagter Katharus Theodor Friedlieb Lassen 
og Christine Vilhelmine f. Berg. Han var fra 1927 
til 1933 medlem af tilsynsrådet for Langelands 
Sparekasse, men opgav forpagtningen den 1/4 
1928. Han døde den 10/11 1935 på Kragholm- 
gaard ved Rudkøbing. Hans kone blev efter krigen 
delingsfører i Danmarks Lottekorps og fik den 1/4 
1959 tildelt Hjemmeværnets Fortjensttegn. Hun 
døde den 4/5 1979 i Svendborg. De har tre børn 
XVII,110-112.

Elise Marie Christiane Barfoed (XVII, 110) er 
født den 18/11 1913 på Egelykke og tog realeksa
men i Rudkøbing i 1930. Uddannet som tegner 
1933-36 med afgang fra Kunst- og Industrihøjsko
len for kvinder og var 1939-45 bl.a. ansat hos 
stoftrykker Helga Foght. Hun læste 1943-45 til 
fritidspædagog og fik afgang fra Frøbelhøjskolen, 
og blev den 23/11 1946 gift med fritidshjemslærer 
Carl Aksel Vilhelm Nielsen, der er født den 17/9 
1917. Fra 1945 til 1952 virkede hun som time
lærer i tegning, manuelt arbejde og dramatik ved 
tre forskellige børnehave- og fritidspædagogsemi
narier og blev heltidsansat ved Seminariet for Fri
tidspædagoger, da uddannelsen blev tre-årig. Hun 
blev skilt i 1966 og tog atter navnet Barfoed. Hun 
blev pensioneret i 1981, hvorefter hun siden har 
været aktiv dukketeaterspiller. Hun har to børn 
XVIII,170-171.

Anders Barfoed (XVIII, 170) er født den 2/5 
1948 og tog studentereksamen i 1968. Han spille
de jazzmusik i Holte-Virum området og arbejdede 
med radioens Big Band. Fra 1969 kom han på 
Musikkonservatoriet med komposition som 
hovedfag og flyttede siden til Det jyske Musikkon
servatorium i Århus, hvorfra han fik afgang med 
udmærkelse i 1974. Han blev gift i 1971 med 
Margrethe Ribers og har foretaget studierejse til 
Berlee College of Music i Boston i USA og har 
siden 1972 været medlem af musik-, show- og 
revykollektivet Østjysk Musikforsyning. Ægte
skabet blev opløst 1981 og 1984 blev han gift med 
sygeplejerske Turid Morterud. De har et barn 
Signe Barfoed (XIX,99) blev født den 8/3 1986.

Søren Barfoed (XVIII, 171) er født den 7/5 1950 
og blev student 1969, hvorefter han er blevet ud
dannet som fløjtenist ved Det kgl. Musikkonser
vatorium i København med debut fra solistklassen 
i 1977. I 1976 modtog han Jacob Gades legat og i 
1978 Emil Holms legat samt i 1981 Axel Agerbys 
Mindelegat. Fra 1972 til 1984 var han medlem af 
Erik Brems Gråbrødre-ensemble og har medvirket 
ved opførelser af megen nutidig seriøs musik bl.a. 
Det unge Tonekunstnerselskab og ved Statens 
Kunstfonds jubilæumskoncert 1981. Har ud over
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Harald Barfoed i Bogense (XIV,46).

kontraktansættelser i Danmarks Radio 1981-83 
og Esbjerg Ensemble 1985-86 arbejdet som free
lance orkester-, teater- og kammermusiker i 
København. Han har givet koncerter i de øvrige 
skandinaviske lande som solist med nutidige dan
ske værker. I 1983 medstifter af Københavns 
Serenadetrio (fløjte, guitar, viola) og i 1985 af 
Kvartet 85 (fløjte, guitar, cello, sang). Som kom
ponist er han i det store og hele selvlært og har 
indtil medio 1991 komponeret 34 kammermusi
kalske opus, hvoraf nogle er bestillingsværker: »2 
pieces for 2 flutes« opus 8 (Samfundet til udgivel
se af Dansk Musik). På plade/CD: »Sonata for 
Harp« opus 7 (Sofia Claro), »Dance Interlude« for 
2 marimbaer og roto-toms (SAFRI-percussion 
duo). Desuden fik han Statens Kunstfonds pro
duktionspræmie i 1975 for opus 2 »Cageomage« 
for præpareret klaver. Medstifter af »Duo a Due« 
(fløjte og guitar) og duoen Bente Pedersen Dahl 
(harpe) og Søren Barfoed (fløjte), hvortil en del 
kammermusikværker er komponeret. Han sam
lever med Tine Birgitte Piesner, der er født den 
5/3 1955 som datter af maskinmester Peter Pies
ner og Kamma f. Andersen.

Anne Margrete Charlotte Barfoed (XVII, 111), 
kaldet »Lo« er født den 26/4 1915 på Egelykke og 
tog realeksamen 1932 fra Rudkøbing. I 1934-35 
var hun på Askov Højskole og i 1936 tog hun 
handelseksamen fra Købmandsskolen i Køben
havn. Var derefter 1938-45 ansat på Københavns 
Amts nordre birks politikontor, hvorefter hun 
1945-47 blev uddannet til socialrådgiver på Den 
sociale Skole i København. Den 15/8 1947 blev 
hun politibetjent i Århus, den 1/2 1951 civilbe
tjent og senere civiloverbetjent i Århus. Den 4/5 
1955 blev hun gift i Svendborg med kontorassi

stent Erik Søndergaard, der er født den 3/10 1923 
som søn af overpolitibetjent Mads Bertelsen Søn
dergaard og Ane Marie f. Jørgensen. Hun døde 
den 8/4 1992.

Thomas Laurits Henrik Barfoed (XVII, 112) er 
født den 13/5 1922 på Egelykke og blev student 
fra Svendborg Statsgymnasium i 1941. Han blev 
cand.polyt. 1948 og i marts samme år ansat på 
Nakskov Skibsværft. I sin studietid var han i 1946 
som maskinassistent på tankskibet KATHRINE 
MÆRSK til Texas og i 1947 med DISKO til 
Grønland. Den 19/10 1948 blev han gift med 
Gudrun Lassen Sørensen, der er født den 8/7 
1923 i Aabyhøj som datter af møbelsnedker ved 
Statsbanerne Jens Lassen Sørensen og Agnes f. 
Hansen. I 1949 havde han studieophold på engel
ske og skotske værfter, men døde pludseligt af 
Meningitis den 5/1 1952. Hans enke giftede sig 
den 31/8 1954 med civilingeniør Thorkild Thejls.

Harald Barfoed (XIV,46) er født den 22/6 1814 
på Avernakø og lærte efter konfirmationen hande
len i 6 år hos købmand Christensen i Faaborg, 
hvorefter han var handelsbetjent hos købmand 
Nielsen i Odense i 3 1/2 år. I november 1838 kom 
han til sin bror Christian Quist Barfoed (XIV,45) 
i Bogense og nedsatte sig den 23/11 1842 som 
købmand i Bogense. Derefter blev han den 19/5 
1843 gift i Bogense med Marie Christine Jensen, 
der er født den 2/3 1816 som datter af købmand 
Niels Jensen og dennes anden kone Christine 
Elisabeth f. Woldderich. Han havde etableret sig i 
en gård på Østergade og drev her en forretning, 
der hørte til byens betydeligste. Han var sammen 
med to andre af byens købmænd medstifter af 
byens ældste pengeinstitut »Sparekassen for 
Bogense og Omegn«, der startede sin virksomhed 
den 5/4 1854. Han blev medlem af direktionen fra 
1854 til 1894 og desuden medlem af borgerrepræ
sentationen 1861-63 og af byrådet 1870-76 samt 
af ligningskommissionen og af bestyrelsen for »De 
fattiges kasse«. I anledning af sit 50-års borger
jubilæum stiftede han et legat på 10.000 kr. til 
fordel for trængende købmænd og deres efterladte 
i Bogense og samtidig skænkede Bogense Spare
kasse ham 1000 kr. til oprettelse af et legat, der 
skulle bære hans navn og anvendes efter hans 
bestemmelse. Den 23/12 udnævntes han til kan
celliråd og var i det hele taget en retsindig og 
pligtopfyldende mand, der var jævn og nøjsom i 
sin ydre optræden. Hans kone døde den 6/9 1882 
og han selv den 6/5 1894. De havde to børn 
XV,97-98.

Niels Christian Barfoed (XV,97) var bror til en 
tvillingebror (XV,98), der var dødfødt. De var fød-
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Ingeniør Gunner Falck Barfoed (XVI, 124).

te den 28/12 1845 og han tog præliminæreksamen 
i Odense og kom i handelslære her. Derefter blev 
han ansat hos købmand Krøyer i Svendborg og 
afsluttede sin uddannelse i København hos Fr. 
Th. Adolphs enke, hvor han var forvalter i nogle 
år. Den 6/3 1873 etablerede han sig som grosserer 
og fik kontor i Amaliegade. Samme år den 16/12 
blev han gift i Helsingør med Eleonora Emilie 
Gunnild Falck, der er født den 20/5 1854 i Ny
borg som datter af skibsfører og parthaver i brig
gen HAABET Gunner Peter Laurits Abrahamsen 
Falck og Emilie Cathrine f. Petersen. Han drev 
sin forretning i 33 år som en af de betydeligste 
engros forretninger med smør. Hans kone døde 
den 21/5 1905 og året efter ramtes han af apople- 
xi, hvorefter han fik ophold på Københavns Syge

hjem, hvor han døde den 19/9 1921. De havde 4 
børn XVI, 124-127.

Gunner Falck Barfoed (XVI, 124) er født den 
10/2 1875 i København og blev student fra Bor
gerdydskolen 1893. I 1894 blev han cand.phil. og 
1898 cand.polyt. som fabrikingeniør med udmær
kelse. Fra den 1/2 - 30/4 1898 var han assistent 
hos professor N. Steenberg på Polyteknisk Lære
anstalts teknisk kemiske laboratorium, hvorefter 
han aftjente sin værnepligt ved artilleriet og den 
1/11 1898 blev han ansat som ingeniør ved Mari
bo Sukkerfabrik. Han var år 1900 på studierejse 
på K.A.Larsens legat til Tyskland og Østrig og 
den 21/5 1902 blev han i Mathæuskirken i 
København gift med Vibeke Sørensen, der er født 
den 30/3 1879 som datter af fuldmægtig i Køben
havns Magistrat Johan Ditlev Sørensen og Louise 
Theresia f. Ploug. Den 1/12 1903 udnævntes han 
til driftsbestyrer ved St. Croix Sukkerfabrik på de 
vestindiske øer og var bestyrer af bl.a. de tidligere 
statsplantager Sion Farm rn.fl. indtil han den 1/9 
blev hjemkaldt som ingeniør ved Maribo Sukker
fabrik og den 1/5 1907 blev underbestyrer. Han 
var i 1908 på kursus i Berlin og konstitueredes så 
den 1/5 1909 som driftsbestyrer hvorefter han den 
1/1 1910 blev anlægsingeniør og driftsbestyrer ved 
Sakskøbing Sukkerfabrik.

Den 20/10 1910 blev han skilt og giftede sig 
den 28/1 1911 i Vartov Kirke med Ellen Barfoed 
(XV, 115), der er født den 17/4 1876 i Helsingør 
som datter af skibbygmester Magnus Barfoed og 
Thora Mathilde f. Unmack. Han var 1914-15 
medlem af sundhedskommissionen for Sakskøbing 

196

Lyngby Sukkerrafinaderi ca. 1915.



landsogn og fra den 1/5 til 30/4 1925 driftsbe
styrer ved Lyngby Sukkerraffinaderi og havde i 
det følgende tiår tilsyn med det nedlagte sukker
raffinaderi. Han blev den 1/1 1920 medlem af be
styrelsen for Lyngby tekniske Skole og fra 1922 
som formand samt fra 1920 medlem af eksamens
kommissionen for de tekniske skoler. 1921 -22 var 
han desuden medlem af bestyrelsen for Lyngby 
private Underskole. Han har oversat Edward 
Kopperschaars »Fordampning i Rør- og Roesuk
kerfabrikker« og H.C. Prinsen Geertings »Hvidt- 
sukkerfabrikationens praksis« og har udgivet 
»Fysik for de tekniske aftenskoler i 1925, foruden 
at han har skrevet diverse artikler i faglige blade. 
Den 24/11 1928 døde hans anden kone i Lyngby 
og den 31/1 1933 giftede han sig igen i Lyngby 
med Erna Eleonora Augusta Doile, der er født 
den 21/2 1904 i Lyngby som datter af gartner 
Friederich Ernst Doile fra Schlesien og Ane 
Cathrine Frederikke f. Larsen. Den 1/4 1936 flyt
tede han til en villa i Lyngby og i 1939 videre til 
Gørlev, hvor han døde den 21/7 1947. Med sin 
anden kone har han et barn XVII, 113.

Eleonora Falck Barfoed (XVII, 113) er født den 
8/1 1912 i Rørbæk ved Saxkøbing og blev gift den 
4/7 1931 i Hellerup med Peder Dorph Broager, 
der er født den 13/7 1905 i Assens og var cand.- 
polyt. og ingeniør ved Gørlev Sukkerfabrik. De 
boede mange år i Sorø. Hun døde den 20/3 1989.

Aage Falck Barfoed (XVI, 125) er født den 
10/5 1877 i København og lærte handelen i 
Bogense, hvorefter han tog præliminæreksamen i 
1894. Senere tog han varemæglereksamen og 
drev en købmandsforretning i Næstved og senere 
i en årrække i København. Den 16/11 1902 blev 
han gift i Næstved med Valborg Anna Amalie 
Nielsen, der er født den 17/12 1879 som datter af 
bagermester i Næstved Julius Nielsen og Elin f. 
Hansen. De blev skilt og hun døde den 28/4 
1934. Han fik borgerbrev som grosserer og ned
satte sig i 1925 i Helsingør og senere i Køben
havn. Den 8/6 1933 giftede han sig igen med 
Gudrun Emilie Marie Birch, der er født den 
17/11 1893 i Roskilde som datter af statskonsu
lent ingeniør Carl Valdemar Birch og Ivari Loui
se f. Mansa. Han boede fra 1916 i Snekkersten 
og senere i Sonnerup ved Frederiksværk. Han 
døde i 1949. Gudrun Barfoed havde kunstneriske 
evner og lavede bl.a. kludeklip, som hun solgte 
til egnens hoteller og kroer og til H.C.Andersens 
Hus fik hun solgt nogle duge med eventyrmo
tiver. I 1971 havde hun en udstilling i Holløse 
med 65 billeder. Med sin første kone havde han 
fire børn XVII, 114-117.

Gudrun Falck Barfoed (XVII, 114) er født den 
29/7 1903 i København og døde her den 9/5 
1904. Harald Falck Barfoed (XVII, 115) fødtes 
den 7/7 1906 i København og døde her samme år. 
Grethe Falck Barfoed (XVII, 116) er født den 
22/12 1908 på Frederiksberg og blev i 1937 syge
plejerske. Kirsten Falck Barfoed (XVII, 117) er 
født den 8/11 1913 på Frederiksberg og blev gift 
den 6/12 1937 i Holmens Kirke med grosserer 
Carlo Christoff Sevang, der er født den 29/12 
1911 i København. De blev siden skilt og hun gif
tede sig anden gang med Holger Pedersen.

Ebba Falck Barfoed (XVI, 126) er født den 10/4 
1879 i København og død der den 19/9 1893. 
Eleonora Christine Falck Barfoed (XVI, 127) fød
tes den 9/11 1883 i København og blev gift den 
17/6 1905 med praktiserende læge i Karise 
Andreas Michael Magnus Steen Sehested, der er 
født den 7/2 på Tjele som søn af forpagter rit
mester A.M.M.A. v. Sehested og Elisabeth f. 
Leth. Hun døde i Dragør den 6/12 1915 og han 
giftede sig igen den 20/6 1919 med Dagmar Bro- 
dersen, der er født den 24/11 1883. Med Eleonora 
Barfoed havde han 2 sønner og 2 døtre.

Elisabeth Barfoed (XIV,47) er født den 7/2 
1816 på Avernakø og blev gift den 6/5 1842 med 
sognepræst til Allesø og Broby (Næsbyhoved) 
Even Christopher Meldal, der er født den 14/6 
1804 i København. Hun døde den 13/4 1857 i Al
lesø og han den 6/12 1872 ligeledes i Allesø.

Sophus Barfoed (XIV,48) er født den 30/8 1818 
på Avernakø og blev den 5/5 1841 exam.jur. og 
godsforvalter på Rødkilde på Fyn. I 1844 blev 
han sagførerfuldmægtig i Odense og var 1845 til 
1850 by- og herredsfoged i Rudkøbing på Lange
land. 1850 blev han godsforvalter ved stamhuset 
Nedergaard, Stensgaard og Egelykke godser på 
Langeland og 1852 landvæsenskommissær. I 1859 
ejede han Snøde Mølle og den 20/12 1857 blev 
han gift hjemme i huset med Grethe Nielsen, der 
er født den 25/7 1828 i Tryggeløv Østerskov sogn 
på Langeland. Hun døde den 1/8 1887 og han den 
2/8 1904. De har syv børn XV, 99-105.

Thomas Nielsen Barfoed (XV,99) er født den 
28/11 1854 i Snøde og udvandrede til Nordameri
ka, hvor han døde ugift i august 1887.

Henrik Valentin Barfoed (XV, 100) er født den 
30/6 1858 i Snøde og blev købmand i Rudkøbing 
og senere i Nakskov. Han blev gift den 6/7 1886 
med Frederikke Hansine Brorson, der var datter 
af proprietær Fredrik Qvist Brorson og Maren 
Hansine f. Jørgensen. I 1903 udvandrede han til 
Amerika, hvor han blev farmer, mens hun forblev 
i Danmark med datteren Paula. Han vendte sene-
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Direktør Christian Barfoed er nr. 2 fra venstre ved åbningen af Hjallese
busrute den 20/12 1929 (XVI, 133).

re tilbage og bosatte sig i København. De havde 
fire børn XVI, 128-131.

Margrethe Barfoed (XVI, 128) er født den 15/3 
1887 i Rudkøbing og død herden 12/4 1887. Eli
sabeth Barfoed (XVI, 129) fødtes den 19/3 1888 i 
Rudkøbing og død i Nakskov den 13/2 1897. Poul 
Barfoed (XVI, 130) er født den 31/1 1889 i Rud
købing og døde her den 23/4 1889 og Paula Bar
foed (XVI,\ 3 V fødtes den 17/5 1890 i Rudkøbing 
og var i nogle år privatlærerinde i Odense og sene
re korrespondent i A/S Dampmøllerne »Allian
ce«.

Christine Elisabeth Barfoed (XV, 101) er født 
den 16/8 1859 i Snøde og døde her ugift den 24/2 
1889. Mathilde Barfoed (XV, 102) er født den 2/9 
1860 i Snøde og døde her den 2/1 1862. Preben 
Barfoed (XV, 103) fødtes den 5/1 1864 i Snøde og 
var handelskommis, hvorefter han rejste til Ar
gentina, men vendte hjem igen og døde i Odense 
den 23/9 1888. Den yngste søn Harald Barfoed 
(XV, 105) døde som ung. Han var født den 25/11 
1869 i Snøde og døde her den 16/7 1877.

Christen Poul Barfoed (XV, 104) er født den 
23/9 1865 i Snøde og tog præliminæreksamen i 
1883. Den 30/1 1886 blev han exam.jur. og den 
24/2 1891 sagfører i Nyborg. Den 10/5 1893 blev 
han gift i Nyborg med Anna Hansine Hansen, der 
er født den 12/11 1868 i Alminde ved Kolding 
som datter af handlende Hans Outzen Hansen og 
Christiane Sommer f. Pedersen. 1902 til 1905 var 
han medlem af ligningskommissionen og 1909 til 
1918 inspektør ved Nyborg Forsørgelsesvæsen 
samt i 3 år medlem af sagførerrådet. I 1943 opgav 
han sagførervirksomheden i Nyborg og flyttede til 
Odense, hvor han blev medlem af forskellige 

aktieselskaber, men iøvrigt drev sagførerforret
ning. Han døde den 19/5 1953 og hans kone den 
5/4 1957. De har to børn XVI, 132-133.

Poul Sofus Barfoed (XVI, 132) fødtes den 4/2 
1894 i Nyborg og blev gartner her. Han døde den 
9/1 1942.

Christian Barfoed (XVI, 133) er født den 3/6 
1896 og tog realeksamen i Nyborg 1912 og blev 
student 1915 fra Odense Katedralskole. 
1915-1918 var han ansat i Den danske Land
mandsbank i København og fra 1918 til 1920 kas
serer i Discontobanken i Nyborg. 1920 til 1924 
var han automobilhandler i Nyborg og blev den 
16/10 1920 gift i Nyborg med Hedvig Brandt, der 
er født den 16/3 1895 i Nyborg som datter af køb
mand Jakob Jens Christian Frantz Brandt og Julie 
Henriette Cathinka f. Petersen. Den 1/10 1924 
udnævntes han til direktør for Odense Omnibus 
A/S og siden for Rutebilselskabet af 1927 A/S 
indtil 1934. Han var ligeledes medstifter af og sty
relsesmedlem i A/S Lundeborg-Lohals Færge ind
til dets salg i 1933. Den 24/6 1931 blev han skilt 
fra sin kone, og den 13/7 1931 atter gift i Sdr. 
Broby med Marie Lundahl, der er født den 19/10 
1903 i Trondhjem som datter af købmand Aksel 
Martin Lundahl og Oleanne f. Selliseth. Den 1/7 
1934 blev han driftsleder for Statsbanernes rute
biler på Fyn. Fra 1927 var han medlem af styrel
sen i Odense Turistforening og blev 1941 medstif
ter og formand for Dansk Forening til nordisk 
Sprogrøgts Odense afdeling og i årene 1942-43 
præsident i Odense Rotary Klub.

Under krigen gjorde han og hans norske kone et 
stort arbejde for hjælpen til Norge, hvilket 
medførte, at han i marts 1947 modtog Norsk 
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Røde Kors Minnemedalje for Innsats under 
krigen 1940-45 og blev i 1952 Ridder af 1. klasse 
af St. Olavs orden. Hans kone var fra 1946 med
stifter af og styremedlem i Norsk Forening for 
Fyns Stift og fra 1951-58 formand her. Hun var 
ligeledes medlem af byggekomiteen for Kong 
Haakons Kirke i København, og fik den 15/5 
1956 tildelt Ridderkorset af St. Olavs orden og 
den 23/11 1958 St. Olavsmedaljen. Christian Bar- 
foed var efter krigen direktør for Odense Finansie
ringsselskab A/S og Chr. Barfoed A/S samt styrel
sesmedlem i ADAN-FINANS A/S. Hans kone 
døde den 19/12 1977 og han selv den 10/1 1983. 
Han havde med sin anden kone fire børn 
XVII,118-121.

Karen Elisabeth Barfoed (XVII, 118) er født den 

28/8 1932 og blev den 2/3 1957 gift i Odense med 
ingeniør Leif Nording fra Silkeborg, der er født 
den 19/7 1928 som søn af direktør Åge Thorvald 
Nording og Henrikka f. Simonsen.

Erik Christian Barfoed (XVII, 119) er født den 
10/7 1935 og døde den 27/12 samme år. Else 
Marie Barfoed (XVII, 120) er født den 16/1 1937 i 
Odense og blev gift den 28/9 1956 i Højby med 
løjtnant i den norske marine Willy Richardt 
Scholz, der er født den 16/5 1930 som søn af 
W.R.Scholz og Eva f.Kvam.

Rolf Harald Barfoed (XVII, 121) er født den 
20/12 1941 og kom i maj 1957 i tømrerlære.

De øvrige børn XIV,49-58 omtales i kap. 16.

Generation XII XIII XIV XV

Christiane 27 Anna 32 Birgitte 43 Andreas 83
Cathrine 28 Paulina 33 Christine 84
Margrethe 29 Christiane 34 Andrine 85
Christen 30 - Marie 86
Susanne 31 Thomas 87 -
Frederikke 32 Christen 44 - Erik 88 -
Søren 33 Preben 89
Birgitte 34 Johanne 90

Agnes 91
Anna 92
Christiane 93

Thomas 35 - Christian 45 - Frederikke 94
Thomas 95 -
Laurits 96 -

Harald 46 H Niels 97 -
1 tvilling 98

Elisabeth 47 Thomas 99
Henrik 100 -
Christine 101

Sophus 48 - Mathilde 102
Preben 103
Christen 104 -
Harald 105
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Generation XV XVI XVII XVIII XIX

Thomas 87 H Karen 115
Erik 88 —1 Laura 116 Thomas 102

Harald 117 J Marie 103 Peter 164
Svend 118 Janus 104 - Katrine 165
Otto 119 Johanne 105 Sofie 166

Thomas 95 - Magnus 120 -1 Thomas 106 Dorte 77
Oluf 121 Ole 107 - Klaus 78
Erik 122 - Gerhard 108 Mette 67

Wencke 79 -1 Karl 119
Niels 109 - Anne 168 -1 Lea 120

Boel 169
Anders 170 -1 Signe 99

Laurits 96 H1 CarlChr. 123 - Elise 110 -1 Soren 171
Anne 111
Thomas 112

Gunner 124 —11 Eleonora 113
Gudrun 114

Niels 97 - Aage 125 - Harald 115
Ebba 126 Grethe 116
Eleonora 127 Kirsten 117
Margrethe 128

Henrik 100 - Elisabeth 129
Poul 130 Karen 118
Paula 131 Erik 119

Christen 104 H Poul 132 Else 120
1 Christian 133 - Rolf 121
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Rohmann og Barfoeds Skibbyggeri (Fot. Handels & Søfartsmuseet). (XIV,56).

16. KAPITEL

De yngste fynboer flytter væk

Thomas Barfoed (XIII,35, kap. 15) havde endnu 
ti børn, hvis skæbner vi her vil følge.

Poul Abraham Barfoed (XIV,49) var født den 
31/3 1820 i Jordløse og undervistes i de første ni 
år i hjemmet, hvorefter han i de følgende fem år 
kom på Bojden, hvor han blev undervist af sin 
svoger lærer P.A. Vedel. Efter konfirmationen i 
marts 1834 kom han i lære i Falsted hos skibbyg
mester Jens Møller, der var en streng læremester, 
men kendt for sit fine skibbygningsarbejde selvom 
han ikke selv kunne udføre konstruktionsteg
ninger og heller ikke forstod at bygge efter teg
ninger, men byggede »på klamp«. Efter læretidens 
ophør i 1836 tog han i foråret 1837 arbejde hos 
bygmester Lars Møller, som havde sit værft på 
Øxenbjerg ved Christiansminde ved Svendborg. I

de følgende år var han om vinteren hjemme i 
Jordløse, men tog om sommeren arbejde hos R. 
Dyreborg i Faaborg og P. Hansen i Troense. Da 
han gerne ville lære noget nærmere om skibskon
struktion, tog han med 100 rdl. på lommen, som 
han havde faet af sin far, til København, hvor han 
efter noget besvær fik optagelse på skibskonstruk
tørskolen på Orlogsværftet. I efteråret 1840 lykke
des det ham gennem en farbror, der var apoteker i 
Stege, Erik Christian Barfoed (XIII,37), trods sin 
unge alder, at fa i entreprise at bygge en skonnert 
til konsul Christopher Hage i Stege. Efter at have 
faet 300 rdl. i afregning rejste han i foråret 1843 
til Königsberg og videre til Antwerpen, hvor han 
fik arbejde på et par værfter, hvorefter han i 
september 1843 rejste med en Troense-skonnert 
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til Liverpool, hvor han traf broderen Christen og 
sammen fulgtes de til Danmark.

I december 1843 kom han til Helsingør og eta
blerede sig som skibbygmester og lejede et areal af 
havnen til værft. I grundkapital lånte han 1300 
rdl. af apoteker Barfoed i Stege, der foruden at 
være hans onkel, i 1845 blev hans svigerfar. Han 
blev gift den 16/11 1845 med sin kusine Cathrine 
Elisabeth Barfoed, der var født den 1/4 1813 i Ste
ge som datter af apoteker Erik Chr. Barfoed og 
Anneke Cathrine f. Laurberg. Han begyndte at 
reparere skibe og i 1852 tog han sin bror Magnus 
til sig som lærling og regnede med senere at op
tage ham som kompagnon, men da han efterhån
den blev nærmere tilknyttet søassurancevirksom- 
hed solgte han i 1856 værftet til sin 19-årige bror 
Magnus Barfoed og Chr. Rohmann, der blot var 
23 år. (1)

I 1856 overtog han stillingen som havariekspert 
for »Den kjøbenhavnske Søe-Assurance-Fore- 
ning«, »De private Assurandører« og »Det kgl. 
Octroyerede Søe-Assurance-Compagni«, hvor 
han var indtil 1900. Samtidig var han fra 1856 til 
1884 ekspert for Bureau Veritas. I denne forbin
delse har han naturligvis foretaget mange rejser i 
ind- og udland for at varetage selskabernes inter
esser ved havarier, strandinger og reparationer. I 
1865 deltog han i taksationen af de under krigen 
1864 opbragte tyske handelsskibe, der blev solgt 
ved en offentlig auktion. Han var også medlem af 
en komite, som vurderede de svenske skibe, der 
blev overtaget af »Det Forenede Dampskibs Sel
skab«, da dette blev dannet og fra 1888 til 1901 
var han medlem af en voldgiftsret til afgørelse af 
bjærgningssager og havde tilsyn med fyrskibenes 
bygning og reparation, i hvilken egenskab han i 
løbet af 13 år var med til at behandle 359 sager. 
Den 6/3 1891 blev han Ridder af Dannebrog. 
Hans kone døde den 19/10 1883 og han selv af et 
hjerteslag på Frederiksberg den 7/3 1904. De hav
de tre børn XV, 106-108.

Erik Christian Barfoed (XV, 106) var født den 
27/7 1847 i Helsingør og blev student 1865. I 
1874 blev han forstkandidat og han har siden be
rejst Java og Siam og skrev i 1877 »Fra alle lande« 
om Sundastrædet og Anjer samt om Singapore. 
Han var desuden oversætter og ejer af en meget 
stor sommerfuglesamling på omkring 8000 stk. fra 
hele verden. Han døde den 9/1 1937.

Anna Cathrine Barfoed (XV, 107) var født den 
6/10 1849 i Helsingør og døde her den 31/3 1850. 
Thomas Barfoed (XV, 108) fødtes den 12/3 1852 
og døde allerede den 27/12 1852.

Johanne Marie Ulrikke Barfoed (XIV,50) fød-

Poul Abraham Barfoed (XIV,49).

tes den 3/7 1823 i Jordløse og blev gift den 28/5 
1852 i Allesø med skolelærer og kirkesanger i Al
lesø Carl Adolf Nielsen, der var født i Odense den 
15/5 1821. Han døde den 5/6 1858 i Allesø og 
hun fik i 1859 fribolig i Jørgensens Stiftelse for 
lærerenker i Lunde herred og var også som enke 
en tid i huset hos svogeren pastor Meldal. Hun 
døde den 4/2 1901 i Odense i St. Hans landsogn.

Erikke Christiane Barfoed (XIV,51) er født den 
31/7 1825 i Jordløse og hun var fra den 1. maj 
1846 til 1851 husjomfru og senere husbestyrerin
de og oldfrue hos den Bille-Braheske familie først 
på Svanholm og siden på Hvedholm indtil 1873. 
Hun udgav på eget forlag i Faaborg en i sin tid 
meget benyttet »Kogebog for store og små hus
holdninger«. Hun var en meget bestemt dame. 
Hun levede sine sidste år af pension og af legater 
til hun døde den 18/8 1902 i Faaborg.

Cathrine Elisabeth Barfoed (XIV, 52) er født 
den 17/10 1828 i Jordløse og var fra maj til no
vember 1854 husjomfru hos forpagter Møller til 
Lundegaard, der ved hendes afsked i skudsmåls
bogen skrev: »at hun stedse vil være i kjær erin
dring hos enhver, som i den tid har været her og 
at hele min familie kun beklager, at skulle skilles 
fra hende«. Adskillelsen har dog næppe været 
langvarig, for den 5/5 1856 blev hun gift med 
Laurits Langhoff Møller, der var født den 25/11 
1826 som søn af forpagter Christian Møller til 
Lundegaard og Cathrine Hedvig f. Hvalsøe. Han

1. Poul A. Barfoeds selvbiografi findes i Handels- og Søfarts
museets årbog 1953.
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Betty Barfoed fra ung til gammel (XIV,58).

døde den 16/2 1895 og hun den 25/9 1897 i 
Odense.

Thomas Barfoed (XIV,53) er født den 27/11 
1831 i Jordløse og begyndte at studere teologi, 
men kom efter faderens død 1845 som elev på 
apoteket i Bogense, hvor han døde den 18/10 
1849 efter et langvarigt sygeleje.

Christine Clausine Barfoed (XIV, 54) fødtes den 
20/10 1833 i Jordløse og blev den 19/9 1854 gift 
med købmand i Svendborg Jørgen Lemvigh Fog, 
der var født den 19/4 1823 i Finderup som søn af 
godsforvalter på Selchausdal Jørgen David Fog og 
Regitze f. Weis. De flyttede 1860 til Horsens. Han 
havde været gift første gang den 20/11 1851 med 
Ane Sophie Hansen, der var født den 17/9 1818, 
men døde allerede den 23/10 1852. Han døde den 
7/2 1900 og Christine den 5/4 1919 i Horsens. De 
havde 8 sønner og tre døtre.

Vilhelmine Barfoed (XIV,55) er født den 31/3 
1835 i Jordløse og flyttede efter faderens død i 
1845 med sin mor, søsteren Betty og brødrene 
Thomas og Magnus til Bogense, hvor hun døde 
den 31/1 1908.

Betty Barfoed (XIV,57) fødtes i Jordløse den 
12/2 1840 og døde her inden en måned den 8/3. 
Den yngste datter fik da samme navn Betty Bar- 

foed (XIV,58) og fødtes den 19/7 1841 i Jordløse 
og blev den 17/8 1860 gift i Bogense med lærer 
ved Odense betalende Pigeskole Carl Mathias 
Thrige, der var født den 24/10 1831 på Krogs- 
gaard i Flynder som søn af Mathias Jessen Thrige, 
der var ejer af Krogsgaard, og Dorthea Marie f. 
Kragelund. Han døde den 16/1 1893 og hun den 
31/8 1921. De havde 5 sønner og 2 døtre af hvilke 
kan nævnes Thomas Barfoed Thrige, der grund
lagde den kendte virksomhed i Odense.

Den yngste søn var Magnus Barfoed (XIV, 56), 
der blev født i Jordløse den 19/3 1837. Allerede i 
1852 kom han i skibbyggerlære hos sin bror Poul 
Abraham (XIV,49) i Helsingør, og som 19-årig 
købte han i foråret 1856 skibsværftet sammen 
med skibbygmester Chr. Rohmann. På grund af 
sin ungdom tog han nogle år til England for at 
studere skibbyggeri og da han som 25årig kunne 
fa borgerskab blev han medindehaver af værftet, 
der kom til at hedde Rohmann og Barfoed. I sin 
lærlingetid kom han meget i det Unmackske 
hjem, hvor han blev kammerat med Rudolf Un- 
mack og blev den 16/11 1864 gift med Thora 
Mathilde Unmack, der var født den 15/8 1843 i 
Helsingør som datter af tømrermester Johan 
David Unmack og Nicoline Christine f. Ander-
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Magnus Barfoed og hans kone Thora (XIV,56).

sen. Tømrermester Unmack var kendt for sin 
smukke store træbuekonstruktion fra 1863 til 
Københavns gamle hovedbanegård i Jernbane
gade og det var hans firma, der i 1898 genopførte 
spiret på Set. Olai kirke i Helsingør. I 1882 om
døbtes værftet til Helsingør Træskibsbyggeri, da 
Helsingør Jemskibsværft og Maskinbyggeri opstod 
ved siden af. I 1892 blev Rohmann optaget i Jern- 
skibsværftets bestyrelse og Magnus Barfoed blev 
dets revisor og i marts 1896 overtog jemskibsværf- 
tet »Helsingør Træskibsbyggeri« for en sum af ca. 
80.000 kr. Magnus Barfoed døde den 5/8 1898 og 
hans kone den 25/4 1921 i Hillerød. De havde 11 
børn XV, 109-119 (2)

Poul Johan Barfoed (XV, 109) var født i Hel
singør den 14/2 1866 og blev uddannet som 
maskinist. Den 1/4 1890 købte han sammen med 
Laurits Barfoed (XV,96) P.C.Ribers virksomhed, 
der var grundlagt 1852. De omdøbte den til »Bo
gense Jernstøberi og Maskinfabrik« og Poul Bar
foed blev virksomhedens leder og konstruerede 
selv flere praktiske landbrugsmaskiner af hvilke 
navnlig hans selvrensende tærskeværker vandt 
stor afsætning. Den 19/5 1896 blev han gift i Bo
gense med Anna Brandt, der var født den 5/2 
1867 i Neder Mølle i Skovby som datter af møller 
Jens Carl Brandt og Anna Margrethe f. Jensen. 
Fra 1902 til 1915 var han medlem af direktionen 
for Sparekassen for Bogense og Omegn og fra 
1903 til 1909 var han byrådsmedlem i Bogense. I 
1915 solgtes fabrikken til hans yngre bror Erik 

Barfoed (XV, 117) og fra den 17/1 1915 var han 
bosat i Nyborg, hvor hans kone døde den 20/11 
1943 og han selv den 25/1 1953. De har et barn 
XVI, 134.

Else Barfoed (XVI, 134) er født i Bogense den 
11/6 1899 og blev gift den 1 /4 1922 i Nyborg med 
proprietær Carl Gustav Ramshardt Lindegaard, 
der var født den 15/3 1898 i Gislev som søn af 
forpagter Gustav Peter Ramshardt Lindegaard og 
Julie f. Knudsen. Fra 1935 var han forstander for 
»Arbejde adler« i Odense. Hun døde i Odense den 
4/12 1962 og han den 25/12 1973. De har 2 søn
ner og en datter.

Nicoline (Nini) Barfoed (XV, 110) er født den 
20/8 1867 i Helsingør, hvor hun blev lærerinde. 
Den 4/5 1892 blev hun gift i Helsingør med sog
nepræst til Blære og Eidrup i Viborg stift Peter 
Rasmussen, der er født den 10/7 1858 i Engelstof
te i Næsby, Præstø amt, som søn af gårdejer Ras
mus Pedersen og Kirstine f. Hansen. Han blev 
præst i Aars- Havbro 1894-1901 og til Brorstrup- 
Ravnkilde 1901-23 samtidig med at han var 
provst for Aars og Gislum herreds provsti 
1894-1914. Han tog sin afsked i 1923 og døde i 
København den 21/4 1926 og hun den 20/2 1953.

Anna Cathrine Barfoed (XV, 111) er født den 
26/3 1869 i Helsingør og blev gift den 14/10 1894 
i Ulstrup på Refsnæs med oberstløjtnant Carl

2. Knud Klem: Træskibsbyggeriet i Helsingør i Handels- og 
Søfartsmuseets årbog 1972.
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Magnus og Thora Barfoeds børn: Forrest: Inger, Christen, Nicoline med Kirsten på skødet samt Karen, og bagved 
Erik, Ellen, Poul og Anna.

Heinrich Albert Rohrdanz, der er født den 26/6 
1861 i København som søn af bogholder Heinrich 
Nicolaus Anton Rohrdanz og Mathilde Kirstine f. 
Johnsen. Han døde den 13/1 1947 og hun den 
19/4 samme år. De har en søn og en datter 
XVI,245.

Gerda Thora Barfoed (XVI,245) er født den 
21/12 1902 og havde da efternavnet Rohrdanz. 
Hun blev student fra Viborg Katedralskole i 1921 
og efter elevtid på Viborg Centralbibliotek fik hun 
i 1924 eksamen fra Statens Biblioteksskole. 1925 
blev hun assistent på Lyngby Bibliotek indtil 
1928, da hun den 17/11 blev gift i St. Olai kirke i 
Helsingør med Thorstein Petersen, der var født 
den 1/10 1900 som søn af konstruktør ved DSB 
Albert Victor Petersen og hustru født Schubert. 
Fra 1941 har hun haft forskelligt vikararbejde og 
har siden 1954 passet en forretning med kunst
håndværk i København. I 1960 fik hun ved kgl. 
bevilling sin mors pigenavn Barfoed. Hendes 
mand døde den 4/5 1978. De har en søn 
XVII,226.

Sven Thorstein Barfoed (XVII,226) er født den 
15/11 1934 og blev student fra Holte Gymnasium 
1955, hvorefter han tog lærereksamen fra Hel
lerup Seminarium 1959 og blev lærer i Køge 1960 
til 1974. Siden 1966 har han levet sammen med 

Martha Kristensen, der er født den 8/9 1929 i 
Tårs i Vendsyssel, som datter af landmand Hans 
Kristensen. 1974 blev Sven Barfoed viceinspektør 
ved Boholtskolen i Køge indtil denne blev nedlagt 
i 1987. Samme år startede han et levnedsmiddel
firma »BAR-FOOD«. De har en søn XVIII, 172.

Claus Barfoed (XVIII, 172) er født den 12/6 
1967 i København og blev student fra Køge 
Gymnasium 1987. Har siden læst til HH.

Elisabeth Barfoed (XV, 112) er født den 23/10 
1871 i Helsingør og døde allerede knapt to år 
gammel den 13/10 1873. Thomas Barfoed 
(XV, 113) fødtes den 8/3 1873 og døde den 9/4 
samme år. Karen Barfoed (XV, 114) er født den 
29/4 1874 i Helsingør og blev gift den 12/10 1894 
med cand.polyt. Adam Nikolaj Peder Bøggild, der 
er født den 19/11 1865 i Horsens. Han blev senere 
inspektør ved Hillerød tekniske Skole og lærer i 
matematik ved Statens Lærerhøjskole og senest 
lektor ved Frederiksborg Statsskole. Han døde 
1937 og hun den 17/3 1941. De har to sønner og 
to døtre.

Ellen Barfoed (XV, 115) er født den 17/4 1876 i 
Helsingør og tog præliminæreksamen 1892. Fra 
februar 1893 til juli 1894 var hun privatlærerinde 
i Ranum og fra 1896 til 1909 lærerinde ved pige
skolen i Helsingør. Den 28/1 1911 blev hun gift
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Jens Barfoed og hans kone Astrid (XVI, 135).

med sin fætters søn ingeniør Gunner Falck Bar
foed (XVI, 124). Hun døde den 24/11 1928 i 
Lyngby. De har et barn XVII, 113.

Christen Magnus Barfoed (XV, 116) er født den 
9/6 1878 i Helsingør og døde som barn den 30/9 
1888.

Erik Barfoed (XV, 117) er født den 9/6 1880 i 
Helsingør. Han tog adgangseksamen til Polytek
nisk Læreanstalt 1898 og fra maj 1902 fik han ud
dannelse som elektro-mekaniker, hvorefter han i 
maj 1906 blev elektroingeniør fra Mittweida i 
Tyskland. Indtil juni 1909 var han ingeniør i 
Amerika og vendte da tilbage til Danmark, hvor 
han var hos A.E.G. i København indtil den 1/10 
1915. Han blev gift den 6/9 1913 i Næstved med 
Anna Bech, der er født den 17/6 1892 i Kasted 
som datter af godsejer Axel Bech og Ingeborg f. 
Brandt. I 1915 købte han sin bror Poul Barfoeds 
jernstøberi og maskinfabrik i Bogense og var 1921 
til 1925 medlem af byrådet her. 1 1955 solgte han 
jernstøberiet og flyttede til Helsingør, hvor han 
døde den 18/12 1963 og hans kone den 9/9 1988. 
De har tre børn XVI,135-137.

Jens Magnus Barfoed (XVI, 135) er født den 
1/12 1914 på Christianshavn og tog i 1930 realek
samen i Bogense og blev 1933 student fra Frede
riksborg Statsskole. Fra 1935 til 1936 fik han 
værkstedspraksis dels på Orlogsværftet og dels 
som maskinassistent i tankskib og dampskib og i 
januar 1939 blev han cand. polyt. som maskinin
geniør med skibbygning som speciale. Den 1/2 
1939 ansattes han ved Burmeister Wain og den 
1/3 1940 på Orlogsværftet. Den 12/10 1940 blev 
han gift i København med Astrid Marie Larsen, 
der er født den 9/8 1915 i København som datter 

af øjenlæge dr. med. Harald Christian Larsen og 
Meta Olivia Astrid f. Egebjerg. Hun var uddannet 
som fysioterapeut.

Den 1/12 1940 blev han ingeniør i søværnet og 
fra den 1/7 1942 ansat som ingeniør af 1. grad i 
søværnet og samtidig chef for Orlogsværftets 
skibstegnestue. Den 1/12 1943 blev han ingeniør 
hos B. & W. og i januar 1945 teknisk sekretær for 
skibbygningsdirektøren samt i april 1948 chef for 
værftets konstruktionsafdeling. Den 1/1 1949 blev 
han overingeniør, den 1/7 1950 underdirektør og 
chef for skibstegnestuen og den 1/7 1952 skibbyg
ningsdirektør. I 1941 havde han været medstifter 
af arbejdsgruppen for skibbygning i Dansk In
geniørforening og sekretær for denne og i 1952 
blev han formand for den. Desuden var han fra 
1953 til 1959 medlem af forretningsudvalget i 
Sammenslutningen af Arbejdsgivere indenfor 
Jern- og Metalindustrien i Danmark og af arbejds
udvalget 1961-68 samt af Dansk Arbejdsgiverfore
nings hovedstyrelse 1961-70 og af Industrirådet 
1965-1970.

Jens Magnus Barfoed var formand for Forenin
gen af Jernskibs- og Maskinbyggerier i Danmark 
1961-67 og medlem af forretningsudvalget for 
Hydro- og Aerodynamisk Laboratorium 1962 
1970. Endvidere var han fra 1954 til 1970 med
lem af Lloyds Register of Shipping’s danske komi
te og af bestyrelsen for Assurance-Compagniet 
Baltica A/S 1962-72, for Rederi- og Handelssel
skabet Montana A/S 1966-75 og af Nordisk Ven
tilator Co A/S 1971-81 samt næstformand her 
1978-81. I 1970 afgik han som direktør for B.& 
W., men fortsatte i en række bestyrelser. Han var 
medlem af J.C.Hempels legatfond 1970-84 og af 
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bestyrelsen for Hempels Technology A/S 1977 og 
formand 1982. Desuden var han formand for 
Emil Hjort Svejseteknik A/S 1977 og for F.L.Bie 
Stål A/S 1981 og for A/S F.L.Bie 1982, hvor han 
blev næstformand 1982. Han var konsulent for 
A/S B.& W. 1975-85, næstformand for bestyrel
sen for B. & W. Skibsværft A/S 1980-85, endvi
dere medlem af Sø- og Handelsretten 1876-85 og 
af Overskibssynet 1979-85 samt formand for 
udvalget for økonomisk og industrielt samarbejde 
under Udenrigsministeriet 1981-84. Han var 
medlem af Akademiet for de Tekniske Videnska
ber 1957 og Fellow of the Royal Institution of 
Naval Architects. De har et barn XVII, 122

Hans Magnus Barfoed (XVII, 122) er født i 
København den 11/11 1941 og blev student fra 
Østersøgades Gymnasium i 1961. I 1961-63 hav
de han arbejde hos Ivar C. Weilbach samtidig 
med at han gik på adgangskursus til de højere 
læreanstalter. 1963-68 studerede han på Dan
marks Ingeniør Akademi og blev i 1968 maskin
ingeniør, hvorefter han aftjente sin værnepligt 
1968-69 ved Flyvevåbnets hovedværksteder i 
Værløse. Han blev i 1969 ansat hos de rådgivende 
ingeniører Bay & Elkjær i Lyngby. Den 6/2 1965 
blev han gift i Gentofte med jordemoder Karen- 
lise Madsen, der er født den 24/6 1942 som datter 
af savværksejer Ejner Madsen og Grete f. Olsen. 
Fra 1970 til 1978 var han hos N.K.T.’s kabelværk 

i Glostrup og derpå 1978-87 projektleder for pro
duktionsudvikling hos Danit A/S (Hård Metal) i 
Espergærde. Den 1/10 1987 etablerede han egen 
virksomhed »Hans M. Barfoed, Rådgivende 
Maskiningeniør« med specialmaskiner som pri
mært forretningsfelt, og har desuden agenturet i 
Skandinavien for to amerikanske maskinprodu- 
center. De har to børn XVIII, 173-174.

Thomas Magnus Barfoed (XVIII, 173) er født 
den 29/7 1965 og blev student 1985 fra Kilde
gårds Gymnasium (mat.fys.). Havde 1985-86 kib- 
butzophold i Israel og en rejse til Canada med ar
bejde hos »The Muffin People«, hvorefter han be
gyndte studium på Danmarks Ingeniør Akademi. 
Han blev den 3/11 1986 gift i Lyngby med 
Miriam Landes, der er født den 24/4 1965 i Bat 
Yam i Israel. Rejste atter i 1987 i Israel og Cana
da med arbejde begge steder og havde bl.a. et 
halvt års praktik hos Sabroe i Canada før han blev 
cand.polyt. 1991. Fra marts samme år ansat som 
Field engineer hos Firmaet Schlumberger, der ar
bejder med produktionsforberedelse af oliebrønde.

Jesper Jens Barfoed (XVIII, 174) er født den 
25/3 1969 og blev student fra Virum Amtsgymna
sium 1989 (mat.bio.). Han var i 1990 på maskin- 
teknisk kursus og tog i 1991 udvidet studenterek
samen med henblik på studium ved Danmarks 
Ingeniør Akademi.

Sven Barfoed og hans kone Grete (XVI, 136).

Sven Poul Barfoed (XVI, 136) er født den 24/1 
1917 i Bogense og blev i 1936 student fra Frede
riksborg Statsskole. Både han og broderen Jens 
boede i gymnasieårene i Hillerød hos fasteren 
Karen Bøggild (f.Barfoed). I 1941 blev han cand.

polyt. som bygningsingeniør og i februar samme 
år ansat hos rådgivende ingeniør Erik V. Ram
sing, og fra juni 1942 hos A/S De danske Beton
fabrikker og firma K. Hindhede i København. 
Den 21/10 1944 blev han i Bogense gift med 
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Grete Howalt Andersen, der er født den 8/3 1921 
i Kolding som datter af direktør Thorvald Hjer- 
ming Andersen og Caroline Mathilde Howalt. Th. 
Andersen var direktør for den fynske privatbane 
N.F.J., oprettet 1882 og nedlagt 1966 sammen 
med to andre fynske privatbaner. Hun blev stu
dent fra Odense Katedralskole i 1941 og derefter 
laborantelev på Rigshospitalet i et halvt år (hvil
ket kostede 200 kr.). Fra april 1942 til januar 
1944 var hun assistent hos dr.phil. Tage Astrup 
på Carlsbergfondets Biologiske Institut, da denne 
arbejdede på sin disputats »Biochemistry of Biood 
Coagulation«. Dernæst ansat 1/2 år hos dr.med. 
Henry Christensen, Universitetets Institut for al
mindelig Patologi. Hun har siden 1988 været 
medlem af slægtsforeningens bestyrelse.

I april 1946 kom han til A/S Frederiksholms 
Tegl- og Kalkværker, hvor han i januar 1949 blev 
administrerende direktør. Han fik rationaliseret 
teglværksproduktionen og fik bl.a. udbygget Ham- 
mersholt Teglværk med tunnelovne og maskiner 
til en kapacitet på 30 millioner gule mursten om 
året. Var på Marshallrejse til USA i 1951, og har 
fra 1955 været medlem af bestyrelsen for A/S 
Teglværkernes Centralkontor og siden 1961 for 
Kalk- og Teglværksforeningen af 1893 indtil 
1975. I 1974 fratrådte han som direktør, men fort
satte som medlem af bestyrelsen til 1985. I 1974 
stiftede han sit eget firma og havde det til 1985 
ligesom han 1972-87 var medlem af Miljøanke
nævnet. De har fire børn XVII, 123-126.

Klaus Barfoed (XVII, 123) er født den 13/2 
1946 på Frederiksberg. Han blev læge 1972 og 
blev gift første gang den 8/7 1967 med Inger-Lise 
Søndergaard, der er født den 19/9 1946, men æg
teskabet opløstes 1974, hvorefter han er gift anden 
gang den 13/2 1976 i Skallerup Kirke med stud, 
theol. Margrethe Øster Lund, der er født den 
11/12 1955 som datter af gårdejer Christian Lund 
og lærerinde Ella Margrethe Cathrine f. Øster. 
Han er praktiserende læge i Egå. Han har et barn i 
1. ægteskab og to i andet ægteskab XVIII,- 
175-177.

Jacob Barfoed (XVIII, 175) er født den 22/1 
1971 i Århus og blev student (mat.) fra Århus 
Katedralskole 1989. Derefter blev han uddannet 
til løjtnant af Reserven i Søgaardslejren, Oksbøl 
og Skive. Er startet på DTH i februar 1992.

Anna Marie Sarah Barfoed (XVIII, 175) er født 
den 25/3 1977 i Odense og Simon Barfoed 
(XVIII, 177) er født den 19/3 1979 i Århus.

Mogens Barfoed (XVII, 124) er født den 8/2 
1948 og blev student 1967 fra Aurehøj Gymna
sium. I 1972 blev han P.-ingeniør fra Danmarks 

Ingeniør Akademi, hvorefter han aftjente sin vær
nepligt i 1973. Den 30/9 1972 blev han gift i 
Jægersborg med lærer Birte Linneballe, der er født 
den 9/11 1950 i Gentofte som datter af grosserer 
Volmer Linneballe og Kirsten f. Heller. Han blev 
i november 1973 planlægningschef hos DLG og 
tog i 1976 HD i regnskab fra Handelshøjskolen i 
København. De har to børn XVIII, 177-178.

Casper Barfoed (XVIII, 178) er født den 7/3 
1976 i Gentofte og Thomas Barfoed (XVIII, 179) 
er født den 16/3 1978 ligeledes i Gentofte.

Kristian Barfoed (XVII, 125) er født den 16/5 
1951 og tog realeksamen i 1968. I 1972 tog han 
svendeprøve som murer efter fire års mesterlære 
og i 1978 tog han eksamen fra Håndværkerskolen 
i Haslev. Har er uddannet på Kunstakademiets 
Arkitektskole og har ved siden af været jazzmu
siker.

Kirsten Barfoed (XVII, 126) er født den 13/10 
1959, men døde af meningitis den 13/6 1960.

Karen Barfoed (XVI, 137) er født den 1/6 1924 i 
Bogense og blev i 1934 student fra St. Knuds 
Gymnasium i Odense. Fra 1946 til 1949 var hun 
laboratorieassistent på Rigshospitalet og fra 1950 
på Medicinsk-fysisk Institut i København. Den 
13/7 1951 blev hun gift i Simeonskirken i Køben
havn med ingeniør Kjeld Helge Hansen, der er 
født den 22/2 1922 i Roskilde som søn af fabri
kant Niels Helge Hansen og Berte Hansine f. 
Nielsen. I 1947 fik han afgang fra Københavns 
Teknikum og samme år blev han ansat hos NESA 
i Hellerup. De har adopteret en søn.

De to yngste af Magnus Barfoeds børn er 
XV,118og 119.

Inger Barfoed (XV, 118) er født den 21 /12 1882 
i Helsingør og hun blev gift den 17/5 1910 i Hel
singør med grosserer Johannes Hartvig Jessen, der 
er født den 13/1 1875 på Gyldensteen på Fyn som 
søn af forpagter på Gyldensteen og Langesø Johan 
August Jessen og Thora Frederikke Sophie f. 
Hass. Han døde den 3/9 1940 og hun den 7/8 
1957. De har en søn.

Kirsten Barfoed (XV, 119) er født den 27/11 
1884 i Helsingør og gik en tid på malerskole. Hun 
blev den 15/5 1913 gift i Helsingør med kunst
maler Poul Knud Halby, der er født den 1/7 1885 
i København som søn af grosserer Knud Georg 
Halby og Eline Marie f. Hansen. Han døde i 
november 1941 og hun den 6/2 1967. De var beg
ge meget afholdte af familien.

Vi skal nu atter et par generationer tilbage til 
Christen Barfoeds (XII,30, kap. 15) børn og er 
nået til de to yngste, der er XIII,36 og 37.

Maren v. Essen Barfoed (XIII,36) er født på
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Strynø den 6/6 1783 og opholdt sig ved sit bryllup 
på Frederiksdal hos justitsråd Dons. Hun blev gift 
den 22/11 1808 i Sandby med adjunkt ved Nak
skov Middelskole og senere sognepræst til Skjelby 
og Gjeddesby Christian Balthazar Porth Holst, der 

var født den 12/5 1778 i Skalbjerg i Vissenbjerg 
sogn. Han døde den 23/8 1830 i Skjelby og var 
som enke i huset hos sin svigersøn skolelærer og 
rigsdagsmand Didrik Nikolaj Blicher Sidenius på 
Falster og døde der den 31/3 1865.

Erik Chr. Barfoed og hans efterkommere
Erik Christian Barfoed (XIII,37) er født den 

21/1 1786 på Strynø og var 1798 til maj 1804 på 
Svendborg Løve Apotek. Den 2/10 1804 blev han 
cand.pharm og provisor på Bogense Apotek som 
han i 1808 købte for 1000 rdl og indrettede det på 
Algade, hvor han den 16/12 1809 fik skøde på 
ejendommen, som han to dage senere skødede til 
sin efterfølger. Den 19/1 1810 blev han apoteker 
her, men fik den 24/3 bevillingen kasseret. Dagen 
før, den 23/3 1810, var han blevet gift med Anne- 
ke Cathrine Laurberg, der er født den 2/1 1789 i 
Svendborg som datter af told- og konsumtionskas
serer Laurits Laurberg og Ellen Cathrine f. Hat
ting.

Han flyttede da til Stege, hvor han den 21/4 
1810 købte apoteket for 10.000 rdL, og han var 
her til han solgte det igen i 1842 for 30.000 rdl. 
Han blev imidlertid boende en tid og drev avls
brug med undtagelse af 1844, da han var i Køben
havn. I 1854-56 var han valgt til voldgiftsmand 
for afløsningen af husmænds pligtarbejde. Hos 
ham boede en længere tid en del af hans søstres 
mange børn, der i en tidlig alder var blevet foræl
dreløse og var i trængende kår. Han døde den 5/8 
1854 i Stege og hans kone den 11/11 1869. De 
havde tre børn XIV,59-61.

Laura Christine Barfoed (XIV,59) var født den 
23/3 1811 og hjemmedøbt i Stege. Hun blev gift 
den 16/11 1842 i Stege med sognepræst til Baarse 
og Bedringe Peter Frederik Thaysen, der var født i 
Husum. Han havde været gift to gange før. Først 
med Cecilie Marie Pouline Vilhelmine Kierrum- 
gaard den 15/10 1830. Hun var født den 1/3 1803 
i København og døde i Stege den 12/4 1832. Der
efter blev han gift den 21/8 1833 i København 
med Christine Cecilie Schouw, der var født den 
29/12 1800 i Frederiksnagor i Indien og døde den 
13/1 1841 i Torup. Han døde den 25/7 1887 i 
Baarse og hun den 9/12 1901. Der var 2 sønner og 
2 døtre.

Cathrine Elisabeth Barfoed (XIV,60) er født 
den 1/4 1813 i Stege og blev gift den 16/11 1845 
med sin fætter Poul Abraham Barfoed (XIV,49), 

der var født den 31/3 1820. Hun døde den 29/10 
1883 og han den 7/3 1904. De har tre børn 
XV, 106-108, der tidligere er omtalt.

Christen Thomsen Barfoed (XIV,61) er født 
den 16/6 1815 i Stege og undervistes først hjemme 
af private lærere, men kom 1827 i Vordingborg 
Latinskole og blev student herfra 1832. I 1835 
blev han cand.pharm med Laud og i 1839 han 
cand.polyt. i anvendt naturvidenskab. Han var i 
vinterhalvårene 1839-40 og og 1841-42 i Berlin 
og om sommeren 1840 i Wien samt fra oktober 
1840 til august 1841 i Paris og besøgte også Nord
italien, Schweiz, England, Holland og Belgien, 
hvor han især studerede kemi, mineralogi og 
spiritusfabrikation. Han blev på H.C. Ørsteds an
befaling optaget i Pelouzes privatlaboratorium i 
Paris men vendte hjem i 1842 på grund af efter
retninger om sin fars betænkelige sundhedstil
stand. Han gav først privat undervisning i teore
tisk og praktisk kemi og udgav i 1843 en oversæt
telse og bearbejdelse af Pistorius: »Vejledning til 
brændevinsbrænderi«. I 1844-46 var han alumne 
på Borchs Kollegium og begyndte allerede i 1844 
at holde offentlige forelæsninger over agerdyrk
ningskemi i de første år for Det kgl. Landhushold
ningsselskab og senere for egen regning. I 1844 
vandt han præmien for en af Det kgl. Viden
skabers Selskab for det Classenske Legat udsat 
prisopgave: »Årsagerne til den brændte lers gavn
lige virkning på vegetationen« 1845 blev han do
cent i kemi og fysik ved Den kgl. Veterinærskole 
på Christianshavn.

Den 30/10 1846 blev han i København gift 
med Elise Petrine Hedvig Mathilde Viborg, der er 
født den 12/3 1846 som datter af etatsråd profes
sor og forstander for Veterinærskolen Erik Nissen 
Viborg og Anna Charlotte Amalie f. Nielsen.

1845 til 1858 var han medlem af Landhushold
ningsselskabets kunstkommission og fra den 2/6 
1850 til 1858 var han konstitueret lektor ved Ve
terinærskolen og tillige 1850 til 1859 lærer i kemi 
ved Den kgl. militære Højskole og bestyrer af den
nes øvelseslaboratorium. I 1851 udgav han »Den
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Apoteker Erik Chr. Barfoed og hans kone Anneke Cathrine (XIII,37).

rene krystallografis hovedtræk« og fra 1/7 1851 til 
1889 var han medlem af det veterinære sundheds
råd. I 1853 skete en eksplosion i den militære 
Højskoles øvelseslaboratorium ved et fra ældre tid 
henstående glas med ukendt indhold. Han såre
des, og selvom han beholdt sit syn, forvandt han 
aldrig følgerne helt.

Den 24/8 1858 til den 22/8 1887 var han lektor 
i kemi og farmaci ved Den kgl. Veterinær- og 
Landbohøjskole og havde forinden udarbejdet 
planen for det derværende kemiske laboratorium, 
hvorfor han i 1856 besøgte de nyere laboratorier i 
Tyskland og i 1863 udgav »Lærebog i den analy
tiske kemi« (2. udg. 1880). Han holdt i disse år, 
på foranledning af Den danske Apotekerforening, 
offentlige forelæsninger over farmaceutisk kemi og 
ligeledes for Selskabet for naturlærens udbredelse 
og udgav bl.a. i årene 1858, 1863, 1867, 1870 og 
1877 Johnstons bog »Catechismus i agerdyrk
ningskemi og jordbundslære«. 1863-70 var han 
medlem af forsteksamenskommissionen og den 
22/12 1865 blev han medlem af Det kgl danske 
Videnskabernes Selskab og den 22/1 udnævntes 
han til Ridder af Dannebrog. Den 25/9 1876 
-1889 var han medlem af Carlsbergfondets direk
tion og af bestyrelsen for Carlsberglaboratoriet 
samt 1887 formand i direktionen. 1877 blev han 
dr.med, honoris causa ved Uppsala Universitets 

400 års jubilæum og han udgav 1878 »De organi
ske stoffers kvalitative analyse«. Den 21/12 1878 
blev han Dannebrogsmand og den 14/5 1887 
æresmedlem af Danmarks Apotekerforening og 
Kommandør af Dannebrog.

I Biografisk Leksikon står der: »Som lærer ved 
Veterinær- og Landbohøjskolen fik Barfoed den 
største betydning for udviklingen af den danske 
dyrlæge og landbostand. Hans forelæsninger var 
klare og letfattelige, selv for tilhørere med små 
forkundskaber og de ledsagende forsøg instruktive 
og vel gennemførte. Eleverne nærede stor tillid til 
ham, en tillid, der var grundet på respekt for den 
dygtighed og omsorg, hvormed han varetog såvel 
sine lærerpligter som elevernes interesser. Hans 
værk om de organiske stoffers kvalitative analyse 
er enestående i den kemiske litteratur, såvel i 
Danmark som i udlandet«.

Begge hans lærebøger var indtil begyndelsen af 
dette århundrede de eneste anvendte lærebøger i 
kemisk analyse her i landet. Han skrev også en del 
videnskabelige meddelelser i »Tidsskrift for fysik 
og kemi«, i Videnskabernes Selskabs skrifter og 
oversigter »Journal fur praktische Chemie«, i 
»Zeitschrift fur analytische Chemie« samt skrev 
flere andre vigtige artikler bl.a. i »Farmaciens 
Historie i Danmark«. Han døde efter et langt 
sygeleje den 30/4 1889 i København og begrave-
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Prof. Christen Th. Barfoed (XIV,61).

des på Holmens Kirkegård, og hans kone døde 
den 13/1 1897 på Frederiksberg. De har tre børn 
XV, 120-122.

Erik Christian Nissen Barfoed (XV, 120) er født 
den 6/12 1847 og blev student fra Metropolitan- 
skolen 1867. Den 21/1 1873 blev han cand.theol. 
og var fra 1873-1874 på universitetsstipendier i 
udlandet. 1874-79 var han på Borchs Kollegium 
og var tillige med sit studium også lærer og manu
duktør og 1875-79 protokolfører ved teologisk 
eksamen. Den 7/6 1877 blev han anden kateket 
ved Garnisons Kirke og den 27/12 1879 sogne
præst til Hørsholm. Han blev gift den 16/3 1880 i 
Garnisons Kirke i København med Thora Læs- 
søe, der er født den 31/8 1853 som datter af kam
merråd og slotforvalter på Rosenborg Ludvig 
August Læssøe og Charlotte Camilla Louise f. 
Triitschler-Hanck. Den 20/5 1892 blev han sog
nepræst til Brøndby Vester og Øster.

På udenlandsrejser bl.a. til Italien og Græken
land dyrkede han såvel kunsthistoriske som kirke
historiske interesser. Et resultat af de første er 
»Titian Vecello«, som han udgav i 1889, mens 
hans liturgiske studier, der syntes at føre i højkir
kelig retning, satte frugt i en række skrifter »Alter 
og prædikestol« fra 1886, »Vor Højmesse« fra 
1899 og »Oldtidens Liturgier« der kom i 1902. 
Det var arbejder, der vidner om indtrængende 

grundighed og stor kærlighed til emnet. Den ringe 
opmærksomhed, som han fandt for sine liturgiske 
og patriotiske studier, førte ham ind i kritiske 
overvejelser, for hvilke han gjorde rede i bogen 
»Hvorfor jeg måtte nedlægge min præstegerning«, 
der kom i 1912 efter at han den 28/12 1911 havde 
taget sin afsked og bosat sig i København.

Ud fra en massiv ortodoks opfattelse førtes han 
til tvivl om sin særstilling (absoluthed) og efter 
årelange smertelige sjælekampe, følte han sig nød
saget til at forlade den præstegerning og den kirke, 
han havde tjent trofast i over en menneskealder. 
Desuden har han skrevet »Vejledning for Bibel
læsere«, der kom i 1893 foruden artikler i forskel
lige blade. Hans kone døde den 17/1 1917 og han 
selv den 9/5 1935. De har seks børn XVI, 
138-143.

Hans to søskende har ingen efterkommere. Det 
er Anna Cathrine Barfoed (XV, 121), der er født 
den 11/5 1849 i København. Hun boede som vok
sen sammen med broderen og deltog i nogle år i 
Københavns Understøttelsesforenings arbejde i 
kvarteret omkring Dannebrogsgade. Charlotte 
Amalia Barfoed (XV, 122) er født den 24/8 1852 i 
København men døde en halv dag gammel efter 
en for tidlig fødsel.

Ida Barfoed (XVI, 138) er født i Hørsholm den 
18/6 1881. Hun er udlært i huset og styrede da 
også hus for sin far og efter dennes død i 1935 flyt
tede hun sammen med sin ugifte bror, gartner 
Christen Barfoed (XVI, 141), til Hørsholm og boe
de i den gamle kavalerbolig. På grund af leddegigt 
måtte hun i marts 1951 flytte til sygehjemmet 
Rungstedhøj, hvor hun døde den 13/1 1966.

Erik Chr. N. Barfoed og hans kone Thora (XV, 120) 
med deres børn ved Brøndby præstegård (foto 1911).

211



Erik Læssøe Barfoed (XVI, 139) er født i Hørs
holm den 5/3 1883 og kom 1892 til Brøndby
vester og tog 4. klasses hovedeksamen fra Frede
riksberg Gymnasium, han havde først to års prak
tisk arbejde ved Orlogsværftets skibbygningsværk
steder og bådebyggeri og fik i 1905 diplom som 
ingeniør fra Orlogsværftets Skibbygnings- og 
Maskinskole, hvorefter han aftjente sin værnepligt 
i flåden og blev derefter lærer i skibbygning ved 
Helsingørs Tekniske Skole. I 1906 fik han et stu
dieophold i USA, hvor han var med til at bygge 
panserskibe på 28.000 deplacementstons ved New 
York Shipbuilding Co. i Camden i New Jersey og 
siden ved værfter i St. Louis og andre byer ved 
kysten af de store søer. I årene 1907-09 var han i 
Paris, hvor han i 1909 fik afgangseksamen med 
udmærkelse som skibbygningsingeniør fra Ecole 
Superieure du Genie Maritime.

Fra Frankrig kom han i 1909 til B.& W. som 
ingeniør og blev den 4/9 1911 gift i Brøndbyvester 
med Charlotte Sofie Karlsen, der er født den 7/5 
1888 i Krystad i Lofoten som datter af gårdbruger 
Karl Magnus Olsen fra Beitstad i Trøndelag og 
Anne Birgittte f. Andersdatter fra Helgeland i 
Norge. I fire år fra 1912 var han udlånt til Orlogs- 
værftet og var med til ombygningen af fem under
vandsbåde, som den danske marine havde faet 
bygget i Fiume. 11916 blev han overingeniør ved 
B. & W. og i 1918 udnævnt til underdirektør ved 
skibstegnestueme, en stilling som han beklædte til 
han trak sig tilbage den 1. juli 1950.

Han har været medlem af en række uden- og in
denlandske tekniske selskaber og har skrevet tek
niske og historiske artikler i danske og udenland
ske tidsskrifter. Han blev Ridder af Dannebrog, og 
Ridder af Islands Falk samt i 1950 Officer af den 
franske orden Merit Maritime. Han har i sin 
værftstid været med til at bygge 650 skibe og over 
400 af dem, har han selv konstrueret. Sine sidste 
år tilbragte han i Hundige hvor han døde den 
10/8 1967 og hun den 12/4 1981. De har fire børn 
XVIII,127-130.

Erik Christian Læssøe Barfoed (XVII, 127) er 
født den 25/8 1912 i København og kom som 
14-årig til søs og blev uddannet på de store sejl
skibe VIKING, KØBENHAVN og flere og ved at 
gå i land 4 dage før femmasteren KØBENHAVN 
forlod Buenos Aires i 1929, blev han den eneste af 
besætningen, der undslap dette skibs mystiske 
forsvinden i Sydhavet. 1939-40 var han styrmand 
på tankskibe i Atlanterhavet. Han blev siden kut
terfører og deltog under anden verdenskrig i de il
legale transporter over Øresund med sine fiske-

Direktør Erik L. Barfoed (XVI, 139).

kuttere, hvor han gjorde en bemærkelsesværdig 
god indsats. Han døde den 4/1 1990.

Sigurd Harald Læssøe Barfoed (XVII, 128) er 
født den 2/10 1915 på Frederiksberg og blev stu
dent fra Frederiksberg Gymnasium 1935. Fra 
1935 til 1939 var han elev på Søofficersskolen og 
blev 1939 søløjtnant. Han var marts 1941 til 
januar 1942 næstkommanderende i torpedobåden 
NARHVALEN i øvelsesdelingen for kadetter og i 
1942 og 1943 chef for minestrygeme MS 2 og MS 
7, da han den 29/8 1943 lå med MS 7 afgik han 
fra Mariager Fjord til Landskrona i Sverige og 
samledes derefter med de øvrige danske marine
fartøjer, det var lykkedes at komme til Sverige i 
Karlskrona. I et par måneder i 1943 var han på 
skovarbejde i Dalarne, men fra november 1943 til 
september 1944 og fra december 1944 til maj 
1945 var han sejlleder i den illegale transportorga
nisation »Dansk-Svensk Flygtningetjeneste«. I 
den mellemliggende tid fra september til novem
ber 1944 var han sat som chef for MS 7 i Den 
danske flotille i Karlskrona. Efter krigen har han 
modtaget certifikater fra den allierede overkom
mando i Europa med tak for hjælpen til allierede 
militærpersoner, som han havde hjulpet til at 
undslippe fra eller undgå fangenskab hos fjenden
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Kommandørkaptajn Sigurd H.L.Barfoed (XVII, 128), 
(foto 1947).

og i august 1947 fik han tildelt den britiske King’s 
Medal for courage in the Cause of Freedom. Den 
1/9 1945 blev han udnævnt til kaptajnløjtnant. I 
1947 var han chef for marinestationen på Vaag på 
Færøerne og fra december 1947 til december 1950 
var han i marinestaben. Den 20/11 1950 blev han 
orlogskaptajn og var 1951-52 næstkommanderen
de i fregatten GALATHEA i de 19 af dens 22 
måneders togt for Den danske dybhavsekspedition 
Jorden rundt 1950-52, og fik i 1954 tildelt 
Galatheamedaljen. Den 1/10 1955 blev han kom
mandørkaptajn, og den 9/5 1960 Ridder af Dan
nebrog og den 9/5 1966 Ridder af første grad. Ef
ter ansøgning fik han den 30/6 1973 sin afsked af 
linien med pension og døde den 2/12 1979. (3)

Thora Birgitte Charlotte Barfoed (XVII, 129) er 
født den 3/4 1918 i København og blev gift den 
3/10 1919 i Silkeborg med Johnny Baltzer Niel
sen, der døde den 23/8 1975. De har en søn og en 
datter.

Gunnar Læssøe Barfoed (XVII, 130) er født den 
11/6 1919 på Frederiksberg og efter realeksamen 
blev han i 1940 udlært som skibskonstruktør hos 
B. & W. Han arbejdede i 1939 og 1942-43 for den 
portugisiske marine på dennes værft ved Lissabon 
og rejste i 1945 til Paris for videreuddannelse. I 
1948 fik han diplom fra den franske marines skole 

for skibs- og maskiningeniører »Ecole Nationale 
Superieure du Genie Maritime« og arbejdede der
efter i England på skibsværfter i Nordengland og i 
Belfast. Han sejlede i nogen tid som maskinassi- 
stent på tankskibsfarten og vendte i 1950 tilbage 
til B. & W., og blev fra 1952 ansat ved Odense 
Staalskibsværft. 1959-64 var han chef for værftets 
Projekt- og Salgsafdeling, men fra 1965 til 1984 
har han oprettet sin egen virksomhed »Skibstek
nisk Service«.

Helga Louise Barfoed (XVI, 140) er født den 
4/9 1884 og blev den 4/9 1910 gift i Brøndby
vester med arkitekt Christen Borch, der er født 
den 4/3 1883 i København som søn af kgl. byg
ningsinspektør, arkitekt Martin Borch og Marie 
Henriette f. Nyrop. Han var bl.a. arkitekt ved 
Kong Fr. VIII.s Stiftelse, Carlsbergfondets bygnin
ger og Vor Frue Kirke og blev Ridder af Danne
brog. Hun døde den 6/1 1959 og han den 4/11 
1972.

Christen Thomsen Barfoed (XVI, 141) er født 
den 15/1 1 1886 i Hørsholm og var 1902-03 elev 
på GEORG STAGE. Derefter arbejdede han på 
en maskinfabrik 1903-06 og kom så i gartnerlære i 
årene 1906 til 1908 dels i Danmark og dels i 
Tyskland. I 1909 aftjente han sin værnepligt i 
marinen og oprettede 1924 et selvstændigt gart
neri, men dette blev nedlagt i 1928. Efter hans 
fars død i 1935 flyttede han sammen med sin 
søster Ida Barfoed (XVI, 138) til den gamle kava
lerbolig i Hørsholm, og boede her til sin død den 
15/2 1965.

Knud Valdemar Barfoed (XVI, 142) er født den 
1/3 1888 i Hørsholm og kom 1892 til Brøndby
vester, hvor han havde sin barndom i den skønne 
firlængede stråtækte præstegård med den store 
have. Han blev først undervist af sin far og siden i 
Hjort & Otterstrøms Skole på Hollændervej i 
København, hvor han blev student 1907. I den 
følgende vinter gik han på Det tekniske Selskabs 
Skole og blev derefter i 1908 murerlærling i Glo
strup. Om efteråret kom han ind på det første 
hold af Akademiets bygningstekniske skole og fik 
i 1909 Kunstakademiets skolepræmie i perspek
tiv, hvorefter han rejste på studietur til Paris og 
London. I 1910 fik han afgang fra Kunstakade
miet med udmærkelse og ug- i hovedkarakter. I 
1911 aftjente han sin værnepligt som pionersoldat 
og gjorde tjeneste under den 1. verdenskrig som 
ordonnans hos frontchefen, kaptajn Schousboe, 
på sydfronten på Amager og blev pionerkorporal 
uden at have gennemgået korporalskolen.

3. Danske Søofficerer 1933-1982, Kbh. 1984.
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Arkitekt Knud V. Barfoed (XVI, 142).

1912-13 var han formand for akademiets elevfore
ning »Den 3. dec. 1892« og arbejdede samtidig 
som tegner hos arkitekt H.B. Møller og arkitekt 
Vilh. Fischer og ledede efter dennes død som kon
duktør arbejdet på Nordisk Livsforsikrings Sel
skabs bygning i København og foretog desuden i 
somrene 1914-16 undersøgelsesrejser for Natio
nalmuseet til sjællandske kirker. I 1917 blev han 
bygningskonduktør ved fyrvæsenet og den 6/5 
1917 blev han gift i København med Emma Mar
grethe Trock (Maggie), der er født den 6/5 1888 
på Kragerupgaard i Ørslev som datter af forpagter 
Carl Frederik Stub Trock og Agnes f. Casten- 
schiold. Hun er uddannet i klaver- og violinspil.

Knud V. Barfoed byggede Svaneke fyranlæg og 
privat opførte han Svaneke skole og anlagde by
parken. 1918 fik han afgangsbevis fra Kunstaka
demiet og i 1919 blev han konduktør hos arkitekt 
Martin Borch og sønnen Christen Borch, der var 
hans svoger. Her var han med til udvidelsen af af 
Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. Han var 
desuden konduktør for udvidelsen af Roskilde 
Katedralskole og Amtssygehuset og havde herefter 
tegnestue i Roskilde, hvor han som privat arkitekt 
byggede om på Roskilde Bank og Roskilde Spare
kasse og opførte forskellige forretningsejendom
me, beboelseshuse og villaer i byen og dens 

omegn samt udvidede St. Maria Hospital med en 
sygefløj og et nyt kapel. Samtidig var han konsu
lent for »Kristelig Forening for børns redning« og 
udvidede foreningens børnehjem bl.a. med gym
nastikhuse, og desuden byggede han gymnastik
huse forskellige steder i landet, bl.a. i Tønder, 
hvor han for seminariet istandsatte og ombyggede 
Helligåndshuset.

Han gennemførte endvidere nogle restaurerin
ger af bl.a. Ferslev Kirke og Povlsker Kirke på 
Bornholm samt opførte en lille kirke i Hareskov. 
Han ombyggede også Voss fabrik i Fredericia efter 
en brand. I 1937 blev han medhjælper hos sin 
svoger Christen Borch og især arbejdet med fængs
lerne samt i København desuden med Politigår
den og Østre Landsret. Ved fængselsvæsenet har 
han ledet opførelsen af boliger, avlsbygninger og 
gymnastikhuset ved Søbygaard og Nyborg samt 
ved Nr. Snede, Kærshovedgaard, Sdr. Omme og 
Tarm samt bygget en kirke af tyskernes efterladte 
ammunitionsdepoter i Hjøllundlejren. Endvidere 
har han udvidet Aakirkeby skole og projekteret en 
bank i Hasle og Aakirkeby. I 1942 blev han Rid
der af Dannebrog.

Han var i nogle år medlem af Naturfrednings- 
foreningen langs Køge Strand og skrev en række 
avisartikler om den nye Køgevej samt foreslog 
plantning af skovarealer på denne skovfattige egn. 
I de senere år har han især dyrket akvarelmaleri 
og oliemaleri. Han døde den 5/5 1965 og hans 
kone den 6/9 1980. De havde to børn XVII, 131- 
132.

Jørgen Christian Læssøe Barfoed (XVII, 131) er 
født den 1/10 1919 i København og tog realeksa
men 1934, hvorefter han var på Købmandsskolen 
1935 og fra 1936-39 havde lærerplads hos firma 
Carl F. Petersen. I 1940-42 gik han på matema
tisk studenterkursus og blev 1943 kontorassistent 
hos LK A/S og tog derefter 1944-45 1. del af Han
delsskole. Den 1/5 1947 blev han gift i Citadels
kirken med Kirsten Kofoed Lo-Larsen, der er født 
den 14/6 1925 i København som datter af oberst
løjtnant Lorentz Otto Lo-Larsen og Agnes f. 
Kofoed. I 1962 blev han kontorfuldmægtig og 
efter diverse EDB kurser ansat 1980-81 hos A/S 
Skjold Burne og 1981-83 hos LK-NES A/S.

De har tre børn XVIII,80-82.
Birgitte Barfoed (XVIII,80) er født den 7/6 

1948 og blev apotekerassistent og merkonom 
1984. Hun blev den 3/1 1970 gift med Bo Brandt, 
men er atter skilt.

Marianne Barfoed (XVI1I,81) er født den 3/4 
1951 og tog studentereksamen fra N. Zahles Skole 
1969. Derefter studerede hun ved Statens Serum
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institut og var udlært kemilaborant i 1971, hvorpå 
hun 1971-74 blev udlært hospitalslaborant på 
Rigshospitalet, og den 1/9 1974 til 31/12 1979 
var hun på Fibiger Instituttet. Fra 1/1 1980 har 
hun været ansat ved Instituttets klinisk fysiologi
ske afdeling indtil den 31/7 1991. Herefter skal 
hun lede et to-årigt projekt på Fibigerinstituttet. 
Hendes samlever er Bent Kristiansen, der er født 
den 16/7 1944 i Næstved som søn af kleinsmed 
Erik Peder Christiansen og Vivi Johanne.

Annette Barfoed (XVIII,82) er født i Køben
havn den 31/10 1953. Hun har været gift med en 
Schultz men ægteskabet er atter opløst og de har 
to børn.

Ida Margrethe Læssøe Barfoed (XVII, 132) er 
født den 22/9 1922 i København og blev student 
fra Ingrid Jespersens Skole i 1942 og fra juli sam
me år ansat på Den polytekniske Læreanstalts 
kontor og i januar 1944 ansat under Rigspolitiet i 
Rigsregistraturen. Da politiet blev opløst den 19/9 
1944 blev hun ansat hos statsadvokat Jørgen Trol
le og kom efter maj 1945 atter under Rigsregistra
turen på Politigården. Fra efteråret 1946 blev hun 
overført til Centralkartoteket og blev fra januar 
1952 ansat under justitsministeriet. Den 3/2 1973 
blev hun gift med Finn Andersen, der er født i 
København den 28/11 1908 som søn af snedker
mester Carl Martin Andersen og Agnes f. Larsen. 
I oktober 1973 flyttede de til staten Washington i 
USA og bor nu i Seattle og er begge blevet ameri
kanske statsborgere.

Harald Læssøe Barfoed (XVI, 143) er født den 
2/3 1890 i Hørsholm og tog i 1906 4. klasses 
hovedeksamen fra Frederiksberg Latin og Real
skole, hvorefter han i 1907 var elev på skoleskibet 
VIKING. 11911 tog han 1. del af styrmandseksa
men og aftjente i 1913 sin værnepligt i marinen. 
1914 tog han styrmandseksamens 2. del og blev 
samme år ansat i ØK og i 1915 i datterselskabet 
Orient. Den 9/8 1922 blev han gift i Lynge med 
Ellen Bondesen, der er født den 15/11 1888 i 
København som datter af overlæge i hæren 
dr. med. Peter Joachim Bondesen og Agnes Jørgi- 
ne f. Bonne. Hun tog præliminæreksamen med

Kaptajn Harald L. Barfoed (XVI, 143).

udmærkelse fra N.Zahles Skole og siden stenogra
fikursus i tysk, engelsk og fransk, og hun var med 
sin mand på hans rejser til Amerika, Australien, 
New Zealand, Kina og Japan. Han blev i 1926 
skibsfører i Motortramp A/S og i 1928 skibsfører i 
Orient, og sejlede under begge verdenskrige indtil 
1949, hvorefter han i 1951 blev medlem af Sø- og 
Handelsretten. For sin deltagelse i 2. verdenskrig 
modtog han fra England »1939-45 Star, Battie of 
Britain«, »African Star, 8th Army North Africa 
1942-43«, »Burma Star« samt »War Medal 
1939-45«. Han var da fører af Orients WESTRA- 
LIA, og havde sejlet for de allierede i mange dele 
af verden. Hans kone døde den 5/9 1950 og han 
selv den 26/3 1966. (4)

4. Chr. Tortzen: Søfolk og skibe 1939-45. Bd. 3 side 390-392.
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Generation XIII XIV XV XVI XVII

Poul A. 49 - Erik 106
Johanne 50 Anna 107
Erikke 51 Thomas 108
Cathrine 52

Thomas 35 - Thomas 53 Poul 109 —1 Else 134
Christine 54 Nicoline 110
Vilhelmine 55 Anna 111 —1 Gerda 245 —1 Sven 226 -
Magnus 56 - Elisabeth 112
Betty 57 Thomas 113
Betty 58 Karen 114

Ellen 115
Christen 116 Jens M. 135 1 Hans 122 -
Erik 117 Sven P. 136 Klaus 123 -

Maren 36 Inger 118 Karen 137 Mogens 124 -
Kirsten 119 Kristian 125

Kirsten 126
Ida 138 Erik 127
Erik 139 Sigurd 128

Laura 59 Helga 140 Thora 129
Erik 37 - Cathrine 60 - Erik 120 Christen 141 Gunnar 130

Christen 61 Anna 121 Knud V. 142 d Jørgen 131 -
Charlotte 122 Harald 143 1 Ida 132

Generation XVII XVIII

Sven 226 1 Claus 172
Hans 122 Thomas 173

Jesper 174
Klaus 123 Jacob 175

Sarah 176
Simon 177

Mogens 124 1 Casper 178
Thomas 179

Jørgen 131 Birgitte 80
Marianne 81
Annette 82
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17. KAPITEL

Tåsinge og Bornholm

Arent Bemtsen skrev om Fyn som sammen 
med Falster og Langeland kaldes »de bedste, nyt
tigste og lystigste blandt de danske lande«, og 
lystighed og munterhed kunne man nok have brug 
for midt i 16OO-tallet, hvor landet flere gange blev 
rendt over ende af svenske krigsfolk og andre, der 
gjorde landet mindre hyggeligt at bebo. Karl X 
Gustafs færd over Fyn og Langeland til Lolland 
midt i den strenge vinter har nok sat sine spor, og 
især var det bondebefolkningen, der måtte lide 
under plyndringer for at skaffe underhold til de 
fremmede hære. I 1658 kom en polsk officer til 
landet med de allierede hjælpetropper, og han 
priser de danske kvinder for deres blonde skønhed 
og smukke klædedragt - kun træskoene bryder 
han sig ikke om. Desuden er polakken Pasek 
chokeret over de lukkede alkover med deres stab
ler af dyner, og så beretter han, at »danskerne 
sover nøgne, som deres mor har skabt dem, og de 
anser det ikke for nogen skam, men klæder sig af 
og på i hverandres nærværelse - og først når de er 
splitternøgne låser de døren, slukker lyset og går 
ind i skabet« (alkoven).

Laurids Thomasen Barfod (VIII, 10, kap. 3) var 
en af de medlemmer af slægten, der flyttede fra 
Vestjylland til Tåsinge. Han fødtes ca. 1624 og 
nævnes i 1637 i Skads herreds tingbog, da han 
fordrede en sum penge, men i 1650 boede han på 
Tåsinge - vist i Barfodsgård, der nok har navn ef
ter ham. Han kaldes proviantforvalter og i 1654 
måtte Christen Carstensen og Knud Krone bøde 
efter en dom i Svendborg, fordi de havde været i 
klammeri med ham. Han måtte dog selv i 1665 
bøde 10 rdl. for ulovlig skovhugst i kgl. majestæts 
skove ved Svendborg. Den 4. maj 1665 lovede 
han at stille præsidenten Claus Rask tilfreds for de 

båndstager, han havde hugget i Hestehauge Skov, 
og kort efter, den 24 juli, måtte han ved Svend
borg byting love at opfylde sine forpligtelser, men 
den 7. august blev han igen indstævnet, da han ik
ke havde efterkommet dommen, og endelig den 
21. august mødte han i retten og fik da henstand i 
6 uger.

I 1672 efterlyste han på Tåsinge birketing et 
natskrin, som enkedronning Sophie Amalie havde 
tabt på rejsen, og desuden ser vi ham optræde som 
vidne i forskellige sager i 1673 og 1675. Han har 
da været konsumptionsforpagter, idet han den 17. 
marts 1673 stævnede Oluf Jacobsen Mørch til in
den 8 dage at bevise, hvorfra han har købt noget 
malt, da det ikke fandtes angivet i konsumptions- 
protokollerne. Statens indirekte skatter dengang 
var bl.a. skat på varer, der indførtes til byerne, og 
disse afgifter var ofte forpagtet ud til konsump
tionsforpagtere, idet samlingen af de forskellige 
indirekte skatter kaldtes for konsumption. Den 
12. juni samme år stævnede han også Niels Han
sen for at have ladet to køer komme ind i byen 
uden at angive dem, og samme dag har han også 
en anden sag for kongen vedr. konsumptionen.

Han afløstes imidlertid kort efter af en Laurits 
Jørgensen, der havde forpagtet konsumptionen, 
og den 15. november 1683 blev han antaget som 
byfogdens stedfortræder i Svendborg, men sad kun 
i fa år i embedet, da han døde og blev begravet 
den 13/5 1687. Han var iøvrigt gift med Christine 
Hansdatter Løve, der var født i 1618 og blev be
gravet i København den 3. marts 1698. De havde 
sammen fem børn IX, 14-18, af hvilke de 4 flytte
de til København (kap. 5) og blot en af dem blev 
på Tåsinge.

Det var Jens Lauritsen Barfoed (IX, 17), der var
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Bregninge Kirke på Tåsinge.

født i Svendborg ca. 1655. Vi hører første gang 
om ham, da han i 1681 angives som skipper af 
Troense på en jagt på 7 læster, der tilhørte hans 
ældre bror kaptajn Niels Lauritsen Barfoed 
(IX, 14), som vi tidligere har hørt om i kap. 5. I de 
følgende ti år er Jens skipper på denne jagt, og 
den 19. december 1694 aflagde han borgered i 
Svendborg, hvilket tyder på, at han er flyttet ind 
til byen. I 1696 deltog han sammen med borg
mester og råd samt 12 andre borgere i konsump
tionsligningen, og den 3. januar 1698 var han tak- 
serborger. Året efter havde han langvarige tvistig
heder med feldbereder Knud Pedersen om vand
løbet fra byens bæk, der flød mellem deres gårde 
og plankeværker, indtil de endelig blev forligt den 
9. januar 1699. Han var gift med Anna Hans
datter den 13. august 1681 i Troense på Tåsinge, 
og hun var da enke, idet hun den 16/6 1677 var 
blevet gift med Jakob Jørgensen Vick, der imidler
tid døde tidligt og blev begravet allerede den 7/1 
1681. Jens Barfoed blev begravet den 3/2 1702 og 
de havde sammen tre børn X,43-45.

Den ældste Jacob Jensen Barfoed (X,43) blev 
hjemmedøbt i Troense den 27. april 1684 sand
synligvis fordi han var svagelig og snart efter er 
død, og den næstældste Niels Jensen Barfoed 
(X,44) blev døbt den 26/3 1686 i landsbyen Lan
det, der også ligger på Tåsinge, mens det yngste 
barn Ingeborg Jensdatter Barfoed (X,45) blev gift 
med Peder Jensen Slangerup, med hvem hun 
oprettede et testamente den 20/9 1724 og allerede 
i 1726 angives hun som enke.

Maren Barfod (VIII, 13) var datter af Thomas 
Barfod (VII,6, kap. 3) nævnes ved skiftet efter 
faderens død, da børnene fragik arv og gæld. Hun 

er muligvis den Maren Barfoed, der blev begravet 
den 1 1/3 1683 i Bjerreby på Tåsinge, idet hun vel 
er flyttet til Tåsinge med sin ældste bror. Hun var 
gift med Rasmus og de havde sandsynligvis fem 
børn sammen IX,22-26.

Gye Barfod (IX,22) er nok den ældste, da hun 
benævnes den gamle, da hun begraves den 25/11 
1737 i Gjessing på Tåsinge. Dernæst er der Ras
mus Barfod (IX,23), der havde en søn Jørgen 
(X,48) og Jørgen Barfod (IX,24), der havde to 
sønner X,49-50 samt en søn (IX 25), hvis navn vi 
ikke kender, men som var gift med Anne Barfoed, 
der som enke boede hos sønnen Rasmus i Gjes
sing og begravedes 80 år gammel den 19/3 1724. 
Det femte barn er mere sikkert. Det er Karen 
Rasmusdatter Barfod (IX,26), der den 24/3 1679 
trolovedes med Hans Rasmussen.

Rasmus Barfods søn Jørgen Rasmussen Barfod 
(X,48) var født 1690 og var gårdejer i Skovballe 
på Tåsinge. Hans første kone blev begravet den 
4/7 1725 i en alder af 35 år efter en barnefødsel og 
hans anden kone begravedes den 17/1 1776. Han 
havde 7 børn med sin første kone XI,54-60 og ti 
børn med sin anden kone XI,61-70, men kun for 
to af dem kender vi efterkommere.

Peder Barfod (XI, 54) var født 1716 og døde 
samme år, og deres næste barn fik derfor også nav
net Peder Barfod (XI,55). Han fødtes 1717 og blev 
ligesom sin far gårdejer i Skovballe. Han blev gift 
anden gang den 26/11 1747 med Karen Christens- 
datter fra Søby. Der var iøvrigt børnefødsler om
trent hvert år. Maren Barfod (XI,56) fødtes 1719 
og begravedes 1725, Hans Barfod (XI,57) blev 
født i 1721, Ellen Barfod (XI,58) fødtes i 1722 og 
Anders Barfod (XI,59) fødtes 1723 og han fik selv 
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i 1743 et barn, der blev døbt Hans Barfod 
(XII,81). Derefter fik Jørgen Barfod i 1725 et 
barn, der blev kaldt Laurits Barfod (XI,60) sam
me år som hans kone døde.

Med den anden kone fik han et barn i 1727 og 
det blev opkaldt efter ham selv, idet det kom til at 
hedde Jørgen Barfod (XI,61). Derefter kom der to 
dødfødte tvillinger (XI,62-63) i 1728, men i 1730 
kom Maren Barfod (XI,64) til verden, i 1732 
Kirsten Barfod (XI,65) og i 1735 Simon Barfod 
(XI,66). Han blev iøvrigt gift i 1764 med Anna 
Hansdatter, der var fra Gjessing, og de fik fire 
børn XII,82-85. Det var Hans Barfod (XII,82), 
der blev født i 1766 i Skovballe ligesom de andre 
børn, Dorthe Barfod (XII,83), der blev født i 1771 
og Inger Barfod (XII,84), der blev døbt den 19/3 
1773 og blev begravet i 1774 kun tre kvart år 
gammel, samt Christopher Barfod (XII,85), der 
blev døbt den 9/4 1779 og begravedes den 5/7 
1779 blot et kvart år gammel.

Jørgen Barfods fire yngste børn gik det lige så 
ulykkeligt. Anna Barfod INAfl) døde og blev be
gravet den 15 januar 1738 kun 10 uger gammel, 
Rasmus Barfod (XI,68) blev begravet den 18/6 
1740 kun 1 år og 16 uger gammel, mens hans 
yngste børn var tvillingerne Niels og Anne Barfod 
(XI,69-70) begge blev døbt den 22/5 1741 og det 
ene af børnene døde blot 14 dage gammel.

Det ses således tydeligt, at overlevelsesmulig
hederne for børn ikke var de bedste alle steder. 
Man havde endnu ikke lært hvor stor betydning 
hygiejnen har. Desuden var lægevidenskaben ikke 
så langt fremskreden, ligesom kendskabet til rigtig 
ernæring var forholdsvis ringe. Der fødtes mange 
børn, men kun fa overlevede, og ofte ser vi, at de 
nyfødte fik tidligere afdøde børns navne. Dette 
navneopkald - også efter andre slægtninge - kan 
dog ofte hjælpe med at fa familier sammenkædet.

Vi vender nu tilbage til Maren Barfods anden 
søn Jørgen Barfods (IX,24) børn. Den ældste 
Peder Barfod (X,49) var født 1686 og blev gift 
med Karen fra Waarøe på Tåsinge, der var født 
1676. Han blev også gårdejer i Skovballe og døde i 
december 1744 nogle år før sin kone, der døde i 
maj 1751. De havde to børn XI,71-72. Maren 
Barfod (XI,71) var født 1717 men var død allere
de før deres næste barn, der også fik navnet 
Maren Barfod (XI,72) og blev født i 1719.

Hans andet barn Rasmus Barfod (X,50), der 
fødtes 1695, blev også gårdejer i Skovballe og han 
blev første gang gift med Edel, som blev begravet 
den 27/4 1743 tres år gammel, hvorefter han gif
tede sig den 28/11 1743 med Karen Hansdatter, 
der var født 1718 og døde 1768. Han var da selv 

død og begravet den 17/3 1762. Han havde i hvert 
tilfælde 6 bøm med sin første kone og to med sin 
anden XI,73-80.

Anna Rasmusdatter Barfod (XI,73) blev gift 
den 5/12 1728, men hun kan næppe være datter 
af Rasmus, der er født 1695. Hendes mand var 
Rasmus Andersen Hemming, der var soldat af 
Bjerreby på Tåsinge. Jens Barfod (XI,74) fødtes 
1720 i Skovballe og i 1725 fik de en dødfødt søn 
(XI,75). Derefter kom Morten Barfod (XI,76) født 
i 1729, Sidsel Barfod (XI,'77) født i 1730 og begge 
i Gjessinge. I 1737 får de en søn hvis
navn vi ikke kender, men blandt fadderne nævnes 
Jørgen Barfods søn Peder i Skovballe (XI,55) og 
Peder Barfods datter. Det næste barn var Chri
stopher Barfod (XI,79), der havde et barn Dorthe 
Barfod (XII,86), som var født 1766 i Giessinge. 
Endelig er der Hans Barfod (XI,80), som var født 
1748 i Skovballe og blev husmand i Gjessinge. 
Han var først gift med Boel, der blev begravet 49 
år gammel den 14/3 1788, hvorefter han giftede 
sig i 1789 med Maren Rasmusdatter, som var født 
i Wemmelse. Han døde den 9/4 1823 og havde 
med sin første kone fem børn og ligeledes fem 
med sin næste kone XII,87-96.

De ti bøm var Rasmus Barfod (XII,87), der var 
født 1772 i Giessinge, Boel Barfod (XII,88), der 
var født 1774 også i Gjessinge ligesom alle de 
øvrige. Han blev konfirmeret i 1790 og døde alle
rede den 19/1 1791. Peder Barfod (XII,89) blev 
døbt den 20/3 1776 og konfirmeret 1794, men 
mere ved vi ikke om ham. Dernæst var der Karen 
Barfod (XII,90) som fødtes 1778 og begravedes 
den 15/8 1779 og Karen Barfod (XII,191), der fød
tes 1780 og begravedes den 5/2 1786. Med sin an
den kone havde han Rasmus Barfod (XII,92) født 
1791, Jens Barfod (XII,93) født 1793 og begravet 
8 dage gammel den 26/7 1793, Niels Barfod 
(XII,94) født 1794 og begravet 8 uger gammel den 
19/2 1795 samt Boel Barfod (XII,95) født 1796 og 
Jens Barfod (XII,196) født 1799 og død 1800.

Derefter er der Anne Barfoeds barn Rasmus 
Barfoed (X,51), der blev gårdejer i Gjessinge på 
Tåsinge. Han har muligvis haft følgende bøm: 
Simon Barfod (XI,81), Morten Barfod (XI,82) og 
Jørgen Barfod (XI,83) samt Jens Barfod (XI,84). 
Han havde som faddere både Hans Barfod i Søbye 
og Peder Jørgensen Barfod (XI,55) i Bjerreby. De 
tre første havde efterkommere på øen. Den ældste 
var Rasmus Simonsen Barfod (XII,97) der atter 
fik et barn Anna Barfod (XIII,68), som var født i 
Skovballe i 1757 og blev begravet her den 16/10 
1777. Den anden søn Morten Barfod havde også 
et barn Karen Barfod (XII,99), som var født 1736 
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i Søbye, og endelig er der Jørgen Barfod, som hav
de to børn. Rasmus Jørgensen Barfod (XII, 100), 
der havde sønnen Jørgen Barfod (XIII,71), der var 
født 1755 i Søby, og Anders Jørgensen Barfod 
(XII, 101), der boede i Søby. Han var først gift 
med Margrethe, der 35 år gammel begravedes i 
1764, og derefter med Catrine Rasmusdatter, der 
blev begravet 61 år gammel den 13/2 1799, hvor
efter han atter giftede sig i 1799 med Anna 
Christensdatter fra Gjessinge. Vi ved blot, at han i 
1763 fik en dødfødt søn (XIII,72).

Der er endnu nogle slægtninge på Tåsinge, hvis 
tilhørsforhold det er vanskeligt at få fastslået. 
Først må nævnes en skovfoged Claus Christopher- 
sen Barfod (X,108), der vel må have været skov
foged under Valdemar Slot. Hans enke Ellen 
Clausdatter døde i Bjerreby i 1736.

En anden er Niels Barfod (XII,98), der var bon
de i Skovballe og født ca. 1741 og gift med Ane 
Andersdatter, som var født ca. 1735. Han blev be
gravet den 8/5 1800 og hun døde den 22/1 1812. 
De havde to børn XIII,69-70.

Anna Barfod (XIII,70) var døbt den 26/1 1773 
og konfirmeret 1788, men ellers kender vi ikke 
noget til hende. Sønnen Jørgen Barfod (XIII,69) 
var døbt den 16/4 1769 og konfirmeret i 1785. 
Han var gift med Ellen Pedersdatter og boede lige
som faderen i Skovballe. Han døde den 14/9 
1833. De havde fem børn. Jacob Barfod 
(XIV, 139) er døbt den 17/6 1804, Anna Barfod 
(XIV, 101) er døbt den 19/1 1806, Rasmus Barfod 
(XIV, 102) den 25/10 1807, Karen Barfod 
(XIV,103) den 22/11 1809 og Maren Barfod 
(XIV, 104) er født den 29/12 1811.

Om de havde efterkommere, ved vi ikke. Han 
har muligvis haft endnu en datter Ane Marie Bar
fod (XIV, 100), som er født den 19/10 1823 og gift 
den 10/9 1847 med gårdfæster og senere gårdejer 
Jens Simonsen i Skovballe, der var født den 15/11 
1823.

Ane Marie og Jens Simonsen fik et barn den 
23/9 1848, der blev døbt Jacob Jensen (XV,200) 
og den 15/7 1881 gift med Maren Hansen fra 
Knudsbølle. Hun var født den 6/3 1855, og de lod 
deres børn døbe med navnet Barfod. Den ældste 
Carl Marius Barfod (XVI,227) fødtes den 8/6 
1878 og blev gift med Maren Kirstine Andersen, 
som var født den 10/3 1877. Ane Marie Jensen 
Barfod (XVI,228) fødtes den 5/5 1882 og Jens 
Jensen Barfod (XVI,229) var født den 23/1 1885 i 
Bjerreby på Tåsinge. Carl Marius Barfod havde 
seks børn XVII,193-198.

Svend Barfod (XVII, 193) var født den 6/3 1903 
og var anlægsgartner og døde ugift den 29/4 1978.

Hans Barfod (XVII, 194) fødtes den 23/1 1905 i 
Oure-Veistrup sogn og kom 1921 på Nærum 
Kostskole i 3 år. Derefter lærte han massage, 
fodpleje og sygepleje på Fysisk Kuranstalt i 
København og blev 1931 ansat i Østerbro Svøm
mehal i København. Han blev den 23/12 1931 
gift i København med Carla Albertine Kirstine 
Andersen, som var født den 8/1 1910 som datter 
af Valdfred Andersen og Antonie f. Schmidt. Han 
døde den 10/5 1974. De har tre børn XVIII, 111- 
113.

Inge Barfod (XVIII, 111) er født den 20/1 1932 
i København og gift med Gert Villy Lauersen, der 
fødtes den 2/7 1929. Allan Barfod (XVIII, 112) er 
født den 25/5 1935 i København og blev gift med 
Lillian Mogensen, som er født den 13/12 1935, og 
de har en datter Jeanny Barfod (XIX,7), der er 
født den 1/7 1953. Flemming Barfod (XVIII, 113) 
er født den 9/4 1938 i København. Han er uddan
net som autoelektriker og efter at han havde hjul
pet sine forældre med deres forretninger på Dyre
havsbakken, forlod han sit oprindelige erhverv og 
blev også teltholder på »Dyrehavsbakken« lige
som hans bror Allan Barfod.

Jacob Barfod (XVII, 195) er født den 24/6 1906 
og døde den 2/6 1982. Han var massør og bade
mester og boede i Trørød nær København. Han 
var først gift med en islandsk kvinde Anna og der
efter med Sylvia, som døde kort før Jacob. Karl 
Barfod (XVII, 196) fødtes den 6/4 1908 og blev 
uddannet som massør. Siden startede han et rej
sende Tivoli. Han blev gift med Ketty og døde 
den 23/9 1972 mens hans kone, der er født den 
18/8 1913 døde den 26/7 1988. De har to børn. 
Fritz Barfod (XVIII, 114) er født den 11/9 1939 og 
ejer »Brdr. Barfods Tivoli«, der opererer rundt i 
landet. Han er gift med Randi. Kurt Barfod 
(XVIII, 115) er født den 4/10 1942 og har et par 
skotøjsforretninger i København og Lyngby. Ellen 
Barfod (XVII, 197) er født den 28/2 1910 og blev 
gift med bager Axel Olsen, der er født den 20/4 
1906 og døde den 29/4 1976, som søn af Frederik 
Olsen og hustru Marie. De har en søn. Marinus 
Barfod (XVII, 198), der fødtes den 8/6 1912 var 
bager og konditor i Århus og blev gift med Nelly 
f. Ahrensberg. Han døde på Sanatorium i Kalund
borg den 26/10 1944. De har sønnen Per Marinus 
Barfod (XVIII, 116), der er født den 5/5 1942 i 
København og er vognmand i Karise. Han blev 
gift den 1/10 1966 i Køge Kirke med Ingelise 
Fogh f. Mogensen, der er født den 16/6 1942 som 
datter af Agner Kristian Fogh Mogensen og Inge
borg Elise f. Christoffersen.

Vi har kunnet følge slægten på Tåsinge helt op 
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til vore dage, men det kan ikke nægtes, at oplys
ningerne om de enkelte personer ofte er mangel
fulde, da det ikke har været muligt at fa de nu
levende til at hjælpe med.

Nu går vi imidlertid tilbage til 1600-tallet, da 
slægtens medlemmer spredtes over det ganske 
land. En søn af præsten Laurids Barfod (VIII,3) 
på Fyn, der er omtalt i kap. 6, flyttede således til 
Bornholm sandsynligvis under et af Christian IV.s 
sidste regeringsår. Om han håbede at fa en mere 
fredfyldt tilværelse der er det vanskeligt at sige. 
1600-tallet var jo i Danmark i høj grad præget af 
krige. 1611-13 Kalmarkrigen, 1625-29 Danmarks 
deltagelse i 30-årskrigen, 1643-45 Torstenson- 
krigen og så de to Karl Gustavkrige 1657-58 og 
1658-60, for så sidst i århundredet at have den 
skånske krig 1675-79.

Ved freden i Roskilde den 26. februar 1658 
måtte Frederik III afstå de gamle danske land
skaber Øst for Sundet: Skåne, Halland og Blekin- 
ge og Bornholm samt fra Norge, Bohuslen og 
Tronheim len. Den 8/3 1658 blev den svenske 
oberstløjtnant Johan Printzenskold udnævnt til 
landshøvding på Bornholm og kort efter sin an
komst den 29/4 samme år begyndte han en ran
sagning af øen, der bLa. skulle fastslå dens skatte
evne og mulighederne for at fremskaffe soldater og 
bådsmænd til flåden. Hans hårdhændede optræ
den og fremfærd førte imidlertid til et oprør af 
øens beboere. Printzenskold blev dræbt og Born
holm befriet, hvorefter man sendte en delegation 
til Frederik III for at give meddelelse om sven
skernes fordrivelse.

Laurids Barfods ældste søn Peder Larsen Bar
fod (IX,2), der er født ca. 1625, flyttede til Born
holm, hvor han blev landstingsskriver. Da born
holmerne i 1658 havde befriet øen fra svenskerne, 
kom han sandsynligvis med som embedsmand i 
delegationen til København med et brev om det 
glade budskab fra Bornholm. I hvert tilfælde fik 
han den 10/8 1659 af kong Frederik III »for ud
vist tro tjeneste for egen, hustrus og barns livstid 
at nyde alle afgifter af Kobbegård i Øster Larsker 
sogn«. Han fik yderligere konfirmation på brevet 
den 19. august 1670 af Christian V og brevet blev 
atter stadfæstet for hans enke. Kobbegården var 
med sine 169 tdr land sognets næststørste gård og 
til den hørte også en skøn skov og ved Kobbeåen 
en vandmølle.

I.C.Urne, der siden har fortalt om denne tid 
skriver bl.a.: »Peder Larsen Barfoed, da her
værende Lands-Tings-Skriver, boende i Aakirke- 
by, skal have været dend som med nogle flere 
bragte sådant første Budskab, eller som blev siden

Bornholms pokalen i Nationalmuseet. Ca. 28,5 cm høj. 
(IX,2).

oversendt med Gave-Brevet, underskrevet af 
samtlige Landets Stænder. Hånd blev da fremstil
led for det Høy-Kongelige Herskab, som sad til 
Taffel, hvor da Hånds Mayt Kongen, Hendes 
Mayt Dronningen og Hånds Kongelige Høyhed 
Kron-Printzen, hver skal have af et Sølv-Bægere 
eller Pocaler beteed den Naade at drikke Born
holms Landskabs Velgaaende. Dernæst skal han
nem være bleven given Tilladelse at drikke det 
Høy-Kongelige Herskabs Sundhed og endelig blev 
ham foræret alle trende Bægere«. Af disse tre 
bægre skal det ene i dag befinde sig på National
museet og et på Rosenborg.

Imidlertid har Peder Barfoed næppe deltaget i 
opstanden mod svenskerne, da han ikke forekom
mer i et eneste dokument herom, og bornholmer
ne vil ikke rigtigt godkende, at det skulle være 
Barfoed, som fik bægrene. Ikke destomindre er 
der næppe anden grund til den store donation til 
ham end, at netop han skulle have overbragt det 
glædelige budskab til kongen. (1)

1. Bornholmske Samlinger 1. rk. bd. 12 side 17 ff, M.K. 
Zahrtmann: »Mænd fra 1658« og 2.rk. bd. 2 Fritze Lin- 
dahl: »Om tre forgyldte sølvpokaler« side 49 ff.
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Peder Barfod var gift med Margrethe Anders- 
datter, der efter hans død den 4/1 1679 i Åkirkeby 
atter giftede sig den 24/11 1680 med Herman 
Simmers og efter dennes død igen i slutningen af 
1683 giftede sig med prvincialfiskal i Rønne Claus 
Kroger, der imidlertid døde 1694. Hun selv døde i 
1712.

Den ældste datter Sidsel Pedersdatter Barfod 
(X,l) var gift før den 29. maj 1687, da hun omta
les som gift med landstingsskriver Morten Joen- 
sen, der var født ca. 1649. I 1690 bar hun sin 
søsterdatter til dåben og ved moderens død arvede 
hun, som angivet i gavebrevet, nydelsen af Kob- 
begården indtil sin egen død den 27/7 1715.

Den næstældste Kirsten Pedersdatter Barfod 
(X,2), der var født i 1663 blev gift med købmand i 
Nexø Didrich Christiansen Funch, som var født i 
1654. Hun nævnes som fadder 1689 i Nexø og dør 
og begraves den 28/9 1709 i Nexø sammen med 
en datter. Hendes mand gifter sig derpå igen den 
7/6 1713 i Nexø med Karen, der var enke efter 
Hans Erichsen.

Bertha Pedersdatter Barfod (X,3) var den tredje 
datter. Hun blev efter kgl. bevilling viet i huset til 
Valentin Deckner, der var byfoged i Nexø og her
redsfoged i Østre herred. I 1693 bar hun sin søster 
Sidseis datter til dåben i Åkirkeby.

Den eneste søn Hans Pedersen Barfod (X,4) 
kender vi kun lidt til. Han stod fadder for sin 
søsterdatter i 1687 og blev den 4/12 1689 gift med 
Dorthe Frølund i Nexø. Den 27/9 1693 omtales 
han i en sag vedr. en hare, som han hævdede at 
have samlet op som død for at bringe den til amt
manden. Da man ikke kunne bevise andet, blev 
han frikendt for krybskytteri. De havde fire børn. 
Peder Hansen Barfod (XI, 1) blev begravet i Nexø 
den 2. maj 1690, og Boel Hansen Barfod (XI,2), 
der blev døbt den 23/1 1691 døde før 1704. Dat
teren Margrethe Barfod (XI,3) fødtes Palmesøn
dag 1693 og levede endnu 1704, men ellers ken
des ikke noget til hendes skæbne. Peter Michael 

Barfod (XI,4), der var født 1694 flyttede åbenbart 
til København, hvor vi finder ham som pensionist 
i Hummergaden i Nyboder, da han begravedes 
den 4/11 1772. Han må derfor have været i flå
dens tjeneste, men han havde tilsyneladende in
gen arvinger, idet en gammel hofofficiant køb
mand Frederik Knudsen var hans universalarving 
ifølge testamente af 4/11 1772.

I Åkirkeby levede der på denne tid en Mads 
Barfod (XII, 1), hvis tilhørsforhold til slægten vi 
dog ikke kan fastslå. Det var muligvis hans kone, 
Karen Barfod, der 95 år gammel blev begravet i 
Åkirkeby den 1/9 1778. Han havde sandsynligvis 
følgende tre børn. Karen Madsdatter Barfod 
(XIII, 1), der var født i 1737 og endnu i 1787 leve
de som enke efter en Peder, med hvem hun havde 
datteren Lisbeth, der var født 1769 i Øster Marie. 
Også Mogens Madsen (XIII,2) har muligvis været 
en søn, er var født 1741 og den 2/1 1769 blev gift 
i Øster Lars med Inger Pedersdatter.

Desuden viser folketællingen 1787, at der i Sto- 
regade 26 i Åkirkeby logerer en Margrethe Barfod 
(XIII, 116), der er 64 år og ugift og lever af betleri.

Endvidere er der Carl Friderich Barfod (XIII,3) 
der vel også er en søn, da han er fra Åkirkeby. 
Han kendes kun fra kirkebogen, hvor præsten har 
skrevet: »Den 5/9 1791 fulgte jeg Carl Friderich 
Barfod her af byen som for at have nedtrådt sin 
kone i en brønd blev henrettet ved sværdet«. Han 
havde dog forinden faet mindst seks børn XIV, 
1-3 og 136-138. Friderich Barfod (XIV,1), der 
var døbt i Åkirkeby den 27/10 1770, Jens 
Michael Barfod (XIV, 136) der var født i 1773 og 
blev begravet den 20/3 1785, Jørgen Barfod 
(XIV, 137), der var døbt samme sted den 24/2 
1779, men må være død spæd, idet der atter døbes 
en Jørgen Barfod (XIV,2) den 4/9 1780. Dernæst 
er der døbt en Carl Barfod (XIV, 138) i 1784, der 
begraves den 9/3 1785 og allerede den 23/7 1786 
døbes atter Carl Barfod (XIV,3).
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Generation VIII IX X XI XII

Sidsel 1 Peder 1
Laurids 3 — Peder 2 - Kirsten 2 Boel 2

Bertha 3 Margrethe 3
Hans 4 - Peter 4

Laurids 10 H Jens 17 - Jacob 43 Peder 54
Niels 44 Peder 55
Ingeborg 45 Maren 56

Hans 57
Gye 22 Ellen 58

Anders 59 —1 Hans 81
Rasmus 23 H Jorgen 48 - Laurids 60

Jorgen 61
Maren 64 Hans 82
Kirsten 65 Dorthe 83
Simon 66 — Inger 84
Anna 67 Christopher 85
Rasmus 68
Niels 69

Maren 13 - Anna 70
Peder 49 HI Maren 71

Jørgen 24 - Maren 72
Anna 73
Jens 74
son 75

Rasmus 50 - Morten 76
Sidsel 77
son 78
Christopher 79 —11 Dorthe 86
Hans 80 - Rasmus 87

Boel 88
Peder 89
Karen 90
Karen 91
Rasmus 92
Jens 93
Niels 94
Boel 95
Jens 96

en son 25 H1 Rasmus 51 - Simon 81 H1 Rasmus 97
? H1 Niels 98

Karen 26 Morten 82 H 1 Karen 99
Jorgen 83 -j Rasmus 100

? —11 Claus 108 Jens 84 Anders 101
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XIII XIV XVGeneration XII

Karen 1 Friderich 1
Mads 1 Mogens 2 Jens M. 136

Carl Fr. 3 - Jørgen 137
? 1 Margrethe 116 Jørgen 2
Rasmus 97 1 Anna 68 Carl 138

Carl 3
Niels 98 d Jørgen 69 - Jacob 139

1 Anna 70 Anna 101
Rasmus 100 1 Jørgen 71 Rasmus 102
Anders 101 1 en søn 72 Karen 103

Maren 104
? 1 Ane Marie 100 -1 Jacob 200

Generation XV XVI XVII XVIII XIX

Svend 193 Inge 111
Hans 194 - Allan 112 -1 Jeanny 7

Jacob 200 - Carl 227 - Jacob 195 Flemming 113
Ane Marie 228 Karl 196 -j Fritz 114
Jens 229 Ellen 197 Kurt 115

Marinus 198 —1 Per 116
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18. KAPITEL

Langeland

Slægten på Langeland har ganske naturligt haft 
nær tilknytning til familie på både Fyn og Tåsin
ge, men der er dog vanskeligheder med familie
mønsteret, da man ikke hele tiden anvendte efter
navnet, hvorfor slægtsforbindelseme ikke altid 
kan fastslås med sikkerhed.

Peder Andersen Barfod (XII,75), hvis forældre 
vi ikke kender, blev født omkring 1753. Han blev 
den 31/8 1781 daglejer i Rudkøbing og boede i 
1787 i Vinkældergade nr. 108, hvor han da var 
gift med Anna Dorthea Jørgensdatter (ved folke
tællingen 1801 kaldes hun imidlertid Jensdatter), 
der var født omkring 1754. I 1799 fik han bevil
ling til at stråtække et skur, som han agtede at 
bygge over 100 favne uden for købstadens nordre 
port, da amtmanden erklærede, at der derved ikke 
kunne befrygtes nogen brandfare for købstaden. 
Han kaldes ved folketællingen i 1801 for vægter 
og adressen var Uden for byens porte nr. 190. 
Han ejede 3 huse, hvoraf han selv havde bygget 
det ene. Han blev desuden gift anden gang den 
29/1 1808 med Anne Marie Sørensdatter. Han 
døde og blev begravet den 26/11 1811. Han havde 
4 børn XIII,57-60.

Den ældste datter (XIII,57) kender vi ikke nav
net på, men hun blev født 1775 og begravet i 
Rudkøbing den 21/4 1781. Hans Pedersen Barfod 
(XIII,58) var født ca. 1778 og var ved sit bryllup 
år 1800 snedkersvend. Han kaldes ved folketæl
lingen 1801 for snedker og blev gift den 13/6 1800 
i Rudkøbing med Elisabeth Cathrine Hansdatter, 
der var født 1781 og de boede da i hans fars hus 
uden for byens porte nr. 190. I 1834 bor han i 
Nørrestræde 193 i Rudkøbing og er da enkemand 
og han kaldes i 1845 snedkermester. Hans kone 
var død den 5/8 1819 og han selv døde den 12/1 

1846. De havde seks børn XIV,96-99 og 140-141.
Jens Pedersen Barfod (XIII,59) er født den 4/1 

1784 i Rudkøbing. Han var gift, men vi ved ikke 
andet end, at han i folketællingen 1845 omtales 
som enkemand og skræddermester, der boede 
Gåsetorvet nr. 193, og han dør den 1/8 1851. Det 
yngste barn var Søren Barfod (XIII,60), der er født 
ca. 1808. Han var gift med Elisabeth Tomesen, 
der var født ca. 1790, og han omtales i folketæl
lingen 1834 som slagter, der bor i Ramsherred nr. 
146.

Hans Barfods ældste bam var Mette Marie Bar
fod (XIV,96), der var født den 9/2 1801 i Rudkø
bing, men døde her som barn den 15/8 1803, og 
heller ikke det næste bam blev ret gammel. Peder 
Andersen Barfod (XIV,97) begravedes således i 
Rudkøbing den 27/7 1804 kun 1 1/2 år gammel. 
Derfor fik det følgende bam samme navn. Peder 
Andersen Barfod (XIV,98) blev født den 11/2 
1805 og døbt den 8/7 samme år. Den 8/11 1833 
blev han gift med Anne Marie Christine Søder- 
green, der var døbt den 1/10 1815. Han kaldes da 
gjørtlermester, men ved folketællingen 1834 kal
des han smedemester og boende Østergade 54 C. 
De har et bam Sine Andersen Barfod (XV, 193), 
der blev lærerinde i Svedal i Skåne, men mere ved 
vi ikke om hende.

Derimod ved vi en del mere om Peder Ander
sen Barfod, idet han tre gange blev udlagt som 
barnefader for bøm han havde faet med Caroline 
Marie Rasmussen. Første gang var, da Morten 
Hansen Rasmussen Barfod (XV,237) blev døbt i 
Rudkøbing Kirke den 13/12 1840. Han var født 
den 31/10 1840 og blev konfirmeret i 1855. Ved 
folketællingen 1850 ser vi, at moderen da var 31 
år og ugift og emærede sig ved at sy og flette. Hun
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Herman Hansen Barfod og hans kone Eline Jørgine Marie f. Jacobsen (XV, 196).

havde da fire børn og hun boede sammen med sin 
fraskilte far Morten Olsen Rasmussen, der var 56 
år. De boede i Nørrestræde 288 B. Allerede den 
14/7 1843 fødte hun et nyt barn med Peder Bar
fod som far. Det var Elise Karentine Nielsine 
Andersen (XV,238), der blev konfirmeret den 
4/10 1857. Det tredje barn var Rasmus Madsen 
Rasmussen Barfod (XV,239), der fødtes den 
26/11 1849 og blev døbt den 20/5 1850 og konfir
meret den 3/4 1864. Det fjerde barn, hun havde 
hos sig i 1850, havde ikke Peder Barfod som far. 
Hun døde iøvrigt ugift 57 år gammel den 23/4 
1876, og gørtler og smed Peder Andersen Barfod 
døde den 29/10 1859. Vi kender ikke videre til 
disse børn og de kan da være baggrund for flere 
personer, der bærer navnet Barfod, og om hvem vi 
ikke kender oprindelsen.

Hans Barfods yngste søn var Hans Mathias 
Barfod (XIV,99), der var født den 16/2 1809 i 
Rudkøbing og blev konfirmeret hos sin far i Rud
købings Nørrestræde, da han blev bedømt med 
god kundskab og opførsel. Den 31/5 1858 fik han 
borgerskab i Svendborg som gæstgiver. Han var 
gift med Vilhelmine Kyhl, der var født den 23/1 
1812 eller 1813 i Svendborg som datter af garver
mester Kyhl. Hans Barfod døde den 5/7 1865. De 
havde seks børn (XV, 194-199).

Hans Barfod havde dog endnu en datter, der 
blev født, da moderen døde i 1819. Det var Elisa

beth Cathrine Jørgine Barfod (XIV, 140), der dog 
også døde blot 11 år gammel den 2/10 1830.

Marie Hansen (XV, 194) blev gift med farver 
Husted i Ringsted og de havde en søn og en dat
ter. Kirstine Hansen (XV, 195) blev gift med slag
termester Hans Hansen i Svendborg.

Herman Hansen Barfod (XV, 196) fødtes den 
5/1 1838 i Svendborg og var oprindelig farver, 
men omdannede i 1872 sin forretning til klædefa
brik, samtidig med at han drev manufakturhan
del. Han blev gift den 11/8 1866 med Eline Jørgi
ne Marie Jacobsen, der var født den 10/12 1838 i 
Skelskør som datter af farver Søren Jacobsen og 
Hanne f. Jørgensen. Fra 1898 havde han tillige 
udsalg for Vett & Wessel og fra 1908 drev han 
udelukkende manufakturhandel i Skelskør, hvor 
han var formand for bankrådet for Skelskør 
Spare-, Låne- og Discontobank, ligesom han også 
var formand for De Danske Våbenbrødres Skel- 
skørafdeling og formand for Skelskør Håndvær
ker- og Industristiftelse. I 1892 fik han Fortjenst
medaljen og 1919 blev han Ridder af Dannebrog. 
Han havde ved kgl. bevilling den 3/10 1913 faet 
ret til at føre familienavnet Barfod. Hans kone 
døde den 29/2 1924 og han selv den 22/6 1928 i 
Skelskør. De havde fem børn XVI,222-226.

Hans Barfods tre yngste børn var Carl Emil 
Hansen (XV, 197), der fødtes den 4/6 1840 i 
Svendborg. Han blev tobaksfabrikant i Fåborg og

226



Søren Vilhelm Barfod og hans kone Olga Cecilie f. Keller (XVI,225).

døde her ugift den 14/7 1901. Henriette Hansen 
(XV, 198) fødtes den 14/2 i 1840-erne og blev gift 
med farver Sophus Kann. Begge emigrerede til 
USA, og det samme gjorde vist nok også den yng
ste bror Hans Hansen (XV, 199), der ligeledes var 
født i Svendborg.

Valdemar Barfod (XVI,222) fødtes den 13/9 
1868 og blev manufakturhandler. Anna Emilie 
Barfod (XVI,223) fødtes den 7/3 1870 og blev gift 
den 27/7 1895 med postmester Peter Jensen Ter- 
kelsen, der var født den 3/2 1868 som søn af 
skibsfører Jens Sørensen Terkelsen og Karen 
Nielsen f. Madsen. Hun døde den 3/4 1917. De 
havde en søn og 4 døtre. Johanne Magdalene 
Barfod (XVI,224) var født den 14/1 1876 i Skel
skør og blev gift den 27/10 1895 i København 
med grosserer Bagge Andreas Mørup Irgens, der 
var født den 22/5 1856 som søn af fabrikant Vil
helm Irgens og Hanne f. Mørup. De havde en søn 
og en datter.

Søren Vilhelm Barfod (XVI,22 5) fødtes den 
20/9 1878 i Skelskør og blev student 1897. I fe
bruar 1904 blev han cand.jur. og var da fra den 
1/2 til 1/10 1904 sagførerfuldmægtig, hvorefter 
han blev ansat som assistent i skattedirektoratet, 
hvor han var, til han den 1/8 1906 blev fuldmæg
tig i Håndværkerbanken og samtidig sagførerfuld
mægtig beskikket som overretssagfører. Den 6/11 
1907 blev han gift i Andreaskirken i København 

med Olga Cecilie Keller, der var født den 6/11 
1882 som datter af postmester Sophus Christian 
Keller og Anna Margrethe Eriksine f. Rasmussen. 
Den 1/3 1909 blev han atter assistent i Køben
havns Skattevæsen, den 1/12 1913 fuldmægtig 
under sparekasseinspektøren, den 1/7 1917 ekspe
ditionssekretær og den 1/5 1920 kontorchef i 
Skattedirektoratet. Han fik ligeledes den 3/10 
1913 ret til at føre navnet Barfod. De har et bam 
XVII, 189.

Børge Barfod (XVII, 189) fødtes den 21/3 1909 i 
København og blev student fra Schneekloths Sko
le i 1928. Fra 1928 til 1929 var han ansat i A/S 
Philip W. Hemann og i 1931 tog han handelsvi
denskabelig afgangseksamen fra Handelshøjskolen 
i København, hvorefter han blev ansat som viden
skabelig assistent her samme år og tillige leder af 
instituttet for salgsorganisation og reklame. Den 
1/6 1933 blev han gift i Søllerød med Caroline 
Bonnevie, der er født den 26/7 1905 i Kristian
sand i Norge som datter af amtsingeniør Lorents 
Segelcke Bonnevie og Dorothea Marie f. Holst. 
Hun blev i 1923 student fra Kristiansand Kate
dralskole og virkede fra 1924 til 1926 som privat
lærerinde hos godsejer G. Heiberg i Amle i Sogn. 
I 1927 tog hun jordemoreksamen i Bergen og vir
kede derefter i Kristiansand fra 1927 til 1933.

I 1933 blev Børge Barfod cand.polit. fra Kø
benhavns Universitet og samme år udgav han af-
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Prof. Børge Barfod (XVII, 189).

handlingen »Reklamen i teoretisk-økonomisk be
lysning«. Prof. Max Kjær-Hansen skriver herom: 
»I dette arbejde gik Barfod som den første ind for 
at gennemføre en klar deduktivt opbygget analyse 
af reklamen på det da helt nye mikroøkonomiske 
grundlag. Først 25 år senere nåede amerikanske 
markedsteoretikere frem til en lignende teknik og 
tilsvarende resultater, som den unge Barfod præ
sterede allerede før den anden verdenskrig. I dag 
er det alment anerkendt, at hvis Børge Barfod 
havde publiceret denne afhandling og flere senere 
arbejder på engelsk, ville han internationalt have 
været anerkendt som en af den mikroøkonomiske 
afsætningsøkonomis grundlæggere«. (1)

1937 til 1943 var han chef for Århus Oliefabrik 
A/S’s driftsøkonomiske og statistiske afdeling, dog 
var han i 1940 udlånt til udenrigsministeriets han
delspolitiske udvalg og i 1942 gæsteforelæser ved 
Handelshøjskolen i København samt i 1942-43 
lærer ved driftsøkonomisk kursus i Århus. Her 
blev han så 1943-46 lektor i nationaløkonomi og 
erhvervsøkonomi og samtidig økonomisk-stati- 
stisk rådgiver i regeringens beskæftigelsesudvalg, 
hvorefter han i 1946 blev professor i driftsøkono
mi ved Århus Universitet. I 1948 etablerede han 
egen rådgivende virksomhed i København under 
navnet »Consulta, Institut for økonomisk, finan
siel og statistisk rådgivning«. I tidsrummet 1933 
til 1953 har han skrevet omkring 30 specialafhan- 

delinger om økonomiske, statistiske og finansielle 
spørgsmål overvejende i danske og udenlandske 
faglige tidsskrifter. I 1965 blev han professor ved 
Handelshøjskolen ved Åbo Akademi og blev tilli
ge prorektor ved Højskolen. Han var medlem af 
slægtsforeningens bestyrelse indtil sin død i Åbo 
den 3/10 1968. De havde to børn XVIII, 106-107.

Laila Bonnevie Barfod (XVIII, 106) er født den 
13/10 1934 i Kristiansand i Norge og blev klassisk 
sproglig student fra Metropolitanskolen i Køben
havn i 1953. Derefter begyndte hun at studere 
filosofi ved Københavns Universitet, men sygdom 
afbrød studiet. Siden har hun udgivet forskellige 
artikler.

Nicolai Frederik Barfod (XVIII, 107) er født i 
København den 19/8 1945 og er uddannet som 
akademiingeniør. Han blev gift den 8/5 1969 i 
Rungsted med Ida Berg, der er født den 4/10 1946 
i Nakskov som datter af disponent Verner Ander
sen og sygeplejerske Lise Berg. De har et barn 
Nicolai Barfod (XIX, 108), der er født den 9/11 
1969 på Frederiksberg.

Vi må nu tilbage til Herman Barfods yngste søn 
Carl Emil Barfod (XVI,226), der fødtes den 4/3 
1883 i Skelskør og efter uddannelse blev kompag
non med sin far i manufakturforretningen. Den 
19/2 1911 blev han gift med Julie Marie Sarauw, 
der fødtes den 15/7 1888 som datter af fyrmester 
Georg Adolph Sarauw og Emma Amalie f. Skov. 
Han døde i juni 1964. De havde tre børn 
XVII,190-192.

Magda Barfod (XVII, 190) fødtes i Skelskør den 
7/5 1912 og døde den 25/12 1918. Hans Herman

Carl Emil Barfod (XVI,226).

1. »Markedsøkonomi« nr. 1 - 1969 side 132, prof. Max Kjær- 
Hansen : »Børge Barfod in Memoriam«.
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Barfod (XVII, 191) fødtes den 16/7 1918 i Skel
skør. Han startede tidligt som forretningsmand og 
blev 1948 medstifter af filmudlejningsselskabet 
»International Pictures«, og startede sit eget firma 
»Excelsior Film« i 1951, ligesom han har produ
ceret flere danske film. Derefter kom han i 1963 
til forlagsbranchen, hvor han blev chefredaktør af 
»Tempo«, som han omdøbte til »Det Nye«, der 
senere blev slået sammen med »Dansk Familie
blad« til »Det nye Dansk Familieblad«. Han har 
desuden indtil 1988 været redaktør af bogklubben 
»Bogsamleren« samt af »Union«. Han blev gift 
første gang i 1942 med Elsie Henriksen, der er 
født i Kansas City i USA den 4/12 1920. De blev 
skilt i 1946 og han blev gift anden gang den 5/4 
1948 med Gurdi Viola Stromback, der er født den 
3/7 1920 i Stockholm som datter af rentier Alex
ander Stromback og hans kone Ina. Han har med 
sin første kone et barn og med sin anden kone to 
børn XVIII, 188-190.

Susanne Barfod (XVIII, 188) er født den 5/8 
1943. Hun blev gift første gang den 14/5 1965 
med Søren Funch med hvem hun fik to børn, 
men efter at de var blevet skilt, blev hun gift an
den gang den 3/7 1976 med skibsfører Jens Peter 
Andersen, med hvem hun også har to børn. Søren 
Hans Barfod (XVIII, 189) var født den 28/1 1949. 
Han var en dygtig og afholdt medarbejder ved Bil- 
led-Bladet og han og hans kone ledede et presse
bureau IFOT, som hendes far havde startet lige 
efter krigen. Han blev gift den 25/10 1970 med 
Anette Schneider, der er født den 11/11 1948. 
Han omkom den 25/10 1978 ved en ulykke, da 
han i sin swimmingpool fik 220 volt gennem sig. 
De har en datter Sascha Barfod (XIX, 109), der er 
født den 20/10 1974. Michael Barfod (XVIII, 190) 
er født den 20/6 1955 og er direktør i sit eget fir
ma, der er et konfektionsagentur.

Carl Johan Barfod (XVII, 192) fødtes i Skelskør 
den 14/12 1921 og efter præliminæreksamen blev 
han udlært som tømrersvend og tog eksamen fra 
Bygmesterskolen i København. I september 1945 
rejste han til Stockholm, men var 1948-49 elev på 
Kunstakademiets Arkitekturskole i København og 
1949-50 på Kungliga Tekniska Hogskolans arki
tektsektion i Stockholm. Derefter har han prakti
seret som arkitekt i Stockholm og været ansat på 
»Svenska Riksbyggen« i Stockholm. Den 28/5 
1949 blev han gift i Stockholm med Barbro Mar- 
garetha Elisabeth Stensdotter Runius, der er født 
den 29/1 1931 i Malmø som datter af forsikrings
direktør Sten Runius og Marguerite Elisabeth f. 
Bonnevier. De blev skilt i april 1969 og han gifte
de sig atter den 13/11 1980 med Lena Olin, der er

Hans Herman Barfod og hans kone Gurdi Viola 
Strömbäck (XVII, 191).

født den 5/6 1932. Med sin første kone har han 
tre børn XVIII, 108-110.

Carl Jannie Barfod (XVIII, 108) er født den 
18/7 1950 i Stockholm, hvor han er forretnings
mand. Hans samlever er Karin Birgitta Hemlin, 
der er født den 12/3 1950 i Stockholm som datter 
af markedskonsulent Bengt Ivar Hemlim og Karin 
Ingegerd f. Berzén. De har et barn Anna Isabelle 
Barfod (XIX,110), der er født den 31/3 1983 i 
Stockholm.

Christian Barfod (XVIII, 109) er født den 18/4 
1953 i Stockholm. Han er reservedelsmand. 
Suzanne Elisabeth Barfod (XVIII, 110) er født i 
Stockholm den 17/4 1955 og er uddannet som 
barneplejerske. Hun blev gift den 2/12 1978 i 
Stockholm med ingeniør Mats Roger Lundin, der 
er født den 18/3 1948 som søn af montør Sven Al
bin Lundin og Maja Viola f. Häggblad. De har to 
børn.

Som tidligere nævnt er der visse vanskeligheder 
med at finde slægtsforbindelseme her på Lange
land. Vi ser således at der i Folketællingen i Rud
købing i 1834 bor en 59 årig enke Ane Marie Bar
fod (XIII, 130) i Ramsherred 150, og hun angives 
som almisselem, d.v.s. at hun er født ca. 1775. 
Hun dør den 30/10 1857 og angives da som enke 
efter slagter Barfod, men hvem det er, ved vi ikke.
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Vi har i anden forbindelse nævnt, at Sophus 
Barfod (XIV,48,kap. 15) fra Fyn flyttede til Lange
land, hvor han i 1850 blev godsforvalter, men de 
af hans børn, der blev voksne, udvandrede alle til 
Fyn, København eller USA. De var født i tiden 
1854 til 1869. Hans kone Grethe Nielsen har 
imidlertid en vis betydning for en anden slægts
gren. (2)

Den 18/3 1836 flyttede nemlig Mads Nielsen, 
der var født den 28/1 1836 i Tryggeløv til Bøstrup 
sogn som vordende slagter. Han var da gift med 
Martine Marie Hansen, som var født i Snøde og 
slog sig ned i Leibølle, hvor han omtales som hus
ejer i 1869 og 1871. I de følgende år fik de en ræk
ke børn. Den ældste var Niels Rasmussen Niel
sen, der fødtes, den 2/3 1869 og levede endnu 
1870, men næppe er blevet voksen. Den næste var 
Anton Nielsen, der fødtes den 1/1 1871 og også 
sandsynligvis er død som barn. Af de to senere 
døtre er der Trine Hansine Nielsen, som er født 
den 6/12 1875, men ved folketællingen i 1890 
omtales som Anine Hansine Nielsen, men hende 
kender vi ellers ikke mere til. Den anden søster 
Johanne Marie Nielsen der fødtes den 29/3 1878 
omtales endnu i folketællingen 1901, hvor hun 
angives som husholderske for faderen.

Den tredje søn er imidlertid mere spændende. 
Det er Hans Peder Nielsen, der fødtes den 30/12 
1874, idet han ved dåben blandt fadderne har 
Madam Barfoed i Snøde og det er Grethe Nielsen, 
der var gift med Sophus Barfoed, og den 7/7 1905 
far han i henhold til Langelands Herredsfoged 
navnebevis på, at han må føre navnet Barfod, 
hvorefter han kaldes Hans Peder Barfod 
(XV,232). I 1906 omtales han i folketællingen 
som ugift træskomand i Lejbølle, men i 1911 er 
han gift med Anna Marie Nielsen, der er født den 
29/6 1881 i Eskilstrup i Holbæk amt. Han er da 
angivet som træskomager. Han er død den 25/3 
1946 og hans kone døde den 31/3 1970. De har et 
barn Poul Barfod (XVI,260), der er født den 20/8 
1917. Han blev den 1/11 1945 gift i Hou med 
Inga Irene f. Nielsen, der er født den 25/11 1924 
som datter af trikotagehandler og ugift mor Laura 
Marie Nielsen i Snøde sogn. Poul Barfod er graver 
i Lohals. De har et barn Illa Barfod (XVII,249), 
der er født den 25/7 1951 i Hou sogn.

Imidlertid viser folketællingen i 1906, at alle de 
andre børn også har antaget navnet Barfod, og 
man må spørge sig, om der er en anden forbindel
se til Sophus Barfod eller hans kone Grethe ud
over, at hun var fadder ved blot et af børnene, 
men ikke ved de andre?

Harald Henrik (Nielsen) Barfod (XV,233) er 

født den 26/1 1881 i Lejbølle i Bøstrup sogn. Han 
var i 1906 ugift gårdskarl i Magleby og blev gift 
den 3/5 1908 i Tranekær med Anne Marie Ras
mussen, der var født den 25/10 1880 som datter af 
husmand Peder Rasmussen og Mathilde Marie f. 
Jensen. Han blev siden bestyrer af »Fattiggården« 
i Rudkøbing og derefter ansat som skolebetjent på 
den gamle skole i Rudkøbing. Efter pensionering 
flyttede de til Lejbølle og boede til deres død på 
plejehjemmet »Solhjem«. De har to døtre 
(XVI,261-262)

Emmy Mathilde Barfod (XVI,261) er født den 
9/6 1910 i Rudkøbing og blev siden gift med 
Svend Christoffersen og fik to børn. Erna Martine 
Barfod (XVI,262) er født den 30/7 1913 og blev 
gift Sørensen. Hun døde den 18/12 1985 og han i 
1988. De havde to børn, der begge i 1970 har slet
tet efternavnet Sørensen. (XVII,250-251)

Bjørn Barfod (XVII,250) er født den 20/7 1940 
i København og uddannet som kleinsmed. Han 
var først gift med Elsa, der er født den 27/4 1949, 
men er atter skilt. Han arbejder som kleinsmed i 
Søndre Strømfjord i Grønland. De har to børn. 
Det er Charlotte Barfod (XVIII, 191), der er født 
den 1/1 1973, og Jeanette Barfod (XVIII, 192), der 
er født den 26/2 1975.

Jørgen Barfod (XVII,251) er født den 16/8 
1942 i København. Han er uddannet som 
maskinsnedker og udlært 1962. Derefter har han 
arbejdet et år på et bådværft og et par år i møbel
industrien og en halv snes år i tømmerhandel, 
indtil han blev ansat hos Johs. Fogs Tømmerhan
del i Lyngby. Han blev gift den 20/10 1973 i Van
løse kirke med Elisabeth Darling Rasmussen, der 
er født den 4/8 1952 i Brønshøj. Hun er uddannet 
som ekspeditrice og udlært i Magasin i Lyngby. 
De har et barn Rikke Lisbeth Barfod (XVIII, 193), 
der er født den 24/6 1975.

De tre sidste børn, der fik navnet Barfod, er 
Hans Johansen (Nielsen) Barfod (XV,234), der er 
født den 19/1 1883 og han omtales som tjenste- 
tyende i Snøde sogn i 1906. Anna Frederikke 
(Nielsen) Barfod (XV,235) er født den 10/2 1886 
og omtales i 1906 som ugift syerske i Tussebølle 
på Langeland. Hun blev siden gift Nilsen og de er 
udvandret til USA. Det yngste barn Marie (Niel
sen) Barfod (XV,236) er født den 19/6 1890 i Lej
bølle og boede der endnu i 1906. Hun er død 
1962.

Der er imidlertid endnu en slægtsgren fra Lan
geland, som det er vanskeligt at placere, men som

2. Afskrift afdok. i slægtsarkivet. 
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muligvis skal knyttes sammen med nogle af de 
ovennævnte.

Martine Rasmine Barfod (XV,240) er sandsyn
ligvis født på Langeland den 10/2 1865 og blev 
gift med tømrermester Christian Jensen fra Es
bjerg, der var født den 5/6 1860 og døde den 4/11 
1929, mens hun døde den 3/10 1946. De fik seks 
børn XVI,288-293. Hun skal iøvrigt have haft et 
par søskende, der hed Elise og Kirstine og det kan 
muligvis være XV,238 eller XV, 195, der dog har 
to brødre som fædre.

Johan Barfod (XVI,288) er født 1890 og har 
boet i Hillerød. Han er gift og har to børn Mogens 
(XVII,252) og Edith (XVII,253). Frands Christian 
Barfod Jensen (XVI,289) søgte i mange år at fa 
slettet navnet Jensen, men da det ikke lykkedes 
kaldte han sig Barfod Barbo. Han var født den 
24/7 1895 og blev uddannet på Odense Arkitekt
skole og startede sit eget arkitektfirma. I 1924 blev 
han ansat hos Shell, kom 1931 til Korsør, men 
vendte tilbage til København 1942, da han var 
utryg ved tyskernes ammunitionslager i Korsør. 
Her blev han inspektør ved Shell i Prøvestenshav
nen og var senere arkitekt på hovedkontoret. 
Han blev gift den 21/6 1931 i kirken på Nylands
vej med Karen Ellen Margrethe, der er født den 
22/6 1906. Han pensioneredes 1965 og døde den 
14/10 1979. De havde to børn Ellen (XVII,254) 
og Beathe (XVII,255), der har en datter Suzanne 
Barfod Barbro (XVIII,204), der blev født den 29/7 
1963 i København og gift den 24/7 1988 med 
Jimmie Mortensen.

Mathilde Martine (XVI,290) var født 1897 og 
blev gift med Knud Nielsen Ålborg. De fik to 
piger Birthe Marie (XVII,256) født den 22/10 
1919 og Liss (XVII,257), der er født den 5/3 
1923. Hun er gift Andersson og bor i Malmø. 
Birthe Marie blev gift med Åge Kristiansen, der er 
født den 28/12 1917. De har et barn Ole Vagn 
Barfod Kristiansen (XVIII,205), der er født den 
24/3 1942. Han blev den 6/7 1963 gift i Hasle på 
Bornholm med Jytte Irene Andersen, der er datter 
af Henry Gunnar Andersen og Vinifred Sylvia f. 
Hermansen. De har to børn Betina Barfod (XIX, 
117), der er født den 29/6 1965 og uddannet som 
lærer, og Martin Barfod (XIX, 118), der er født 
den 12/3 1968 og uddannet som børnehavepæda
gog i København.

Jens Thomas Barfod (XVI,291) er født i 1899, 
Elise Barfod (XVI,292) er født 1902 og har været 
gift først med en Handelmann og siden med en 
Halbech. Hun har tre børn. Laura Barfod 
(XVI,293) fødtes 1904 og er gift og har en datter. 
Den ældste søn Jens Thomas Barfod var tømrer 
og har været gift med Meta, med hvem han fik 9 
børn: Thora (XVII,258), Kurt (XVII,259), der 
er født den 5/5 1925 og har sønnen Dan 
(XVIII,206), Ulla (XVII,260), Rita (XVII,261), 
Preben (XVII,262), Per (XVII,263), Jan 
(XVII, 164), Lasse (XVII,265) som blev gift med 
Ingerlise Assov, samt Toni (XVII, 266), men det 
har ikke været muligt at få oplysninger om dem.

231

Generation XII XIII XIV XV XVI

Mette M. 96 Sine 193
datter 57 Peder 97 Morten 237

Peder 75 - Hans 58 - Peder 98 - Elise 238
Jens 59 Rasmus 239
Søren 60 Marie 194 Valdemar 222

Kirstine 195 Anna 223
Hans M. 99 - Herman 196 - Johanne 224

Carl E. 197 Søren 225 -
Elisabeth 140 Henriette 198 Carl 226 -

Hans 199



XVII XVIII XIXGeneration XVI

Søren 225 -1 Børge 189 H Laila 106
1 Nicolaj 107 —1 Nicolaj 108

Magda 190 Susanne 188
Carl 226 - Hans 191 - Søren 189 -1 Sascha 109

Michael 190
Carl 108 -1 Anna HO

Carl J. 192 - Christian 109
Suzanne HO

Generation XIII XIV XV XVI XVII

Niels
Ane Marie 130 H Sophus 48 Anton

g.m. Grethe Hans P. 232 -1 Poul 260 Illa 249
Nielsen Trine
Mads Nielsen - Johanne

Harald 233 H Emmy 261 Bjørn 250 —
Hans 234 1 Erna 262 Jørgen 251 —
Anna 235
Marie 236

Generation XVII XVIII

Bjørn 250 H Charlotte 191
1 Jeanette 192

Jørgen 251 -1 Rikke 193

Generation XV XVI XVII XVIII XIX

Johan 288 -1 Mogens 252
1 Edith 253

Frands 289 -I Ellen 254
Martine 240 - 1 Beathe 255 —1 Suzanne 204

Mathilde 290 -I Birthe 256 —1 OleV. 205 -j Betina 117
1 Liss 257 1 Martin 118

Thora 258
Jens Th. 291 - Kurt 259 —1 Dan 206

Ulla 260
Elise 292 Rita 261

Preben 262
Laura 293 Per 263

Jan 264
Lasse 265
Toni 266
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19. KAPITEL

Lolland, Falster, Møen m.m.
I 1700-tallet kom der rigtig spredning af slægten 

og også øerne Syd for Sjælland tiltrak medlemmer 
af Barfoed-familien. Der var naturligvis også nog
le, som fandt deres arbejde på Sjælland. Først vil 
vi imidlertid følge Ib Barfods (IX,8,kap.6) børn, 
der søgte fra Fyn til Lolland.

Hans ældste søn Carl Ibsen Barfoed (X, 17), der 
var født ca. 1687, blev den 31/7 1715 beskikket til 
den ledigblevne toldertjeneste i Stubbekøbing 
efter forgængeren Andreas Krouchoes død. Året 
efter, den 30/11 1716, fik han endvidere tilladelse 
til »årligt at få 2 læs brænde så længe han bliver i 
tjenesten og opfører sig vel«. Hvornår han blev 
gift vides ikke, men i 1719 stod hans kone fadder i 
Stokkemarke på Lolland og samme år den 16. ju
ni fik han bestalling som strandinspektør på Lol
land og Falster efter Just Peder Coldings død. Han 
var selv fadder i 1732 hos Claus Krog i Stokke
marke. I 1743 mistede han sin kone, der den 4/10 
blev begravet i Maribo Kirkes jomfrukor. Derefter 
giftede han sig den 27/10 1747 i Maribo med en
ken Sidsel Catharine KradepohL Hun døde den 
31/8 1754 i Maribo og han døde og blev begravet 
den 17/12 1759 - også i Maribo. De havde syv 
børn XI, 18-24.

Den ældste datter Anna Sophie Barfoed (XI, 18) 
var døbt den 8/7 1716 i Stubbekøbing og den 
18/11 1740 blev hun gift i Maribo med Seigneur 
Søfren Muller. Den næstældste Charlotte Amalia 
Barfoed (XI, 19) døde som spæd. Hun blev døbt 
den 10/3 1718 og begravet 3 uger senere den 31/3 
1718. Om den ældste søn Christian Barfoed 
(XI,20) ved vi ikke andet end, at han blev døbt i 
Stubbekøbing den 8/2 1719. Derefter kom der 
tvillingerne Mette Sofie Barfoed (XI,21) og Ida 
Margrethe Barfoed (XI,22), som begge blev døbt i 
Maribo den 1/9 1748 og begravet den 4/11 1749.

Ide Amalie Barfoed (XI,23) blev døbt i Maribo 
den 20/8 1749 og gift den 16/10 1972 med Mikael 
Jørgensen Brabrand, der havde været kammertje
ner hos enkedronning Sophie Magdalene. Han var 
født ca. 1724 i Hasle ved Århus og døde 1812 i 
Trompetergangen i København efter at hans kone 
var død den 25/1 1796 af barselfeber. Endelig er 
der den yngste søn Jens Barfoed (XI,24) der blev 
døbt i Maribo den 28. maj 1751, men han har 
levet i 1772, da han fik arv fra Marcus Gjøe.

Carl Barfoeds søster Mette Cathrine Barfoed 
(X, 18) kender vi ikke meget til, da hun rejste 
udenlands, men vi ved, at hun stod fadder i Stub
bekøbing i 1718, hvorefter hun blev gift først med 
sognepræst Polandt i Mecklenburg og siden med 
byfoged og postmester Seelandt i Tessin i Meck
lenburg.

Den anden søster Ide Amalie Barfoed (X,19) 
kender vi for så vidt heller ikke så meget til, men 
hun blev født den 20/3 1690 og blev i 1727 gift 
med etatsråd Jens Andresen Gjøe, der ejede Ben- 
zonsdal og desuden var forpagter af Gjorslev og 
Søeholm. Han var født den 21/11 1694 og de fik 
sammen tre børn, men de to en søn og en datter 
døde begge som spæde og begravedes på Holtoug 
kirkegård i Stevns herred. Det tredje barn var søn
nen Christian, der døde i sit 15. år. De opsatte da 
den 3/1 1746 et testamente, der åbnedes efter 
hans død den 2/4 1772. Hun var da død den 1/2 
1760. Deres ligsten findes endnu i Tåstrup Kirke.

Hans store rigdom blev fordelt således:

Glomsøe Hospital skulle have 4000 rdl.
Hospitalet i Høje Torstrup foruden det

tidligere 1000 rdl.
Tre skoler på Benzonsdals gods 1000 rdl.
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Til hans kones pårørende og arvinger et 
legat på renterne af

Til hans bror Marcus Gjøe og hans børn
Anders Barfoeds børn Christian og 

Frederik hver
Carl Barfoedsbarn Jens, der var 

opkaldt efter ham
og Ide Amalie, der var opkaldt efter 

hans kone
Adolph Barfoeds søn 
og de to døtre hver 
Christian Barfoeds søn, der er opkaldt 

efter ham
og datteren Ide Amalie
Anders Gjøes søn Jens
Carl Frederik Barfoeds datter Ide Amalie 
og hans datter, der er opkaldt efter hans 

første salig kone Maren Hegelund

4000 rdl.
32000 rdl.

4000 rdl.

4000 rdl.

2000 rdl.
4000 rdl.
2000 rdl.

2000 rdl.
1500 rdl.
2000 rdl.
1500 rdl.

1000 rdl.

Dette var ialt 72.000 rdl., og hvad der fandtes 
herudover skulle deles mellem hans salig bror 
Marcus Gjøes to sønner. Det var således en guld
regn, der faldt ned over de mange slægtninge, og 
det viser vel også, at der har været en god forbin
delse mellem familiemedlemmerne både på Lol
land og på Fyn.

En anden gren af slægten kom til Falster. 
Medens bedstefaderen havde boet i Thy og fade
ren været officer i København (Kap. 5) finder vi 
Knud Barfod på Falster.

Knud Jakobsen Barfod (XI,52) var født 1706 
og var kun en dreng, da hans far, premierløjtnant 
Jakob Barfod (X,46) og dennes kone døde, plud
seligt af en hidsig feber i august 1711 i Køben
havn. Hvem der har taget sig af drengen, ved vi 
ikke, men han blev på et tidspunkt birkeskriver i 
Falsters birk og boede på Fæstehuset nr. 7 i Krag- 
have. Han var gift med Anna Elisabeth og han 
døde den 14/8 1769 og blev begravet en uge sene
re i Tingsted. De havde syv børn XII,66-72.

Den ældste søn Christian Barfoed (XII,66) blev 
begravet den 14/6 1737 i Nykøbing Falster og en 
broder (XII,67) blev begravet den 27/6 1737. Blot 
en måned tidligere var Jakob Rasmussen Barfoed 
(XII,68) blevet døbt den 15/5 1737 og også han 
blev begravet i Nykøbing samme år den 11. 
november. Jacob Christian Barfoed (XII,69), 
der var født den 16/1 1739, blev student her fra 
1761 og levede endnu 1769, da faderen døde.

Hans Herman Barfoed (XII,70) blev døbt i 
Tingsted på Falster den 8/1 1741. Det kan mulig
vis være ham, der blev konfirmeret i Nyborg Kir
ke den 2/10 1757 og han har da sandsynligvis 
været hos Knud Barfod (XI, 11), der på mange 
måder tog sig af familiens medlemmer. Det kan 

ligeledes være den samme, der i 1766 søgte by- og 
rådstue skriverembedet i Slagelse. Sikkert er det 
imidlertid, at han på en anden måde far en spæn
dende tilværelse, da han i 1769 tager sig af de 
møenske bønders sag.

I den forbindelse skriver han om sig selv: »Jeg 
er fra vuggen indtil mit femtende år opdraget på 
landet, jeg har derefter i 5 år stået til tjeneste ved 
en kgl. amtsstue, derefter i 5-6 år ved Det kgl 
Rentekammer og deraf i de to sidste år i et contor, 
der fordrede en person, som var kyndig i land
væsenet. Og endelig har jeg - efter at jeg ved kgl. 
tjeneste havde tilsat den bedste del af mit helbred 
og derfor måttet søge om forandring - i nogle år 
været engageret ved et anseligt jordegods, som var 
mig betroet under inspektion«.

I sit brev af 21/12 1770 skriver han, at han var 
blevet gjort bekendt med at Hans Majestæt ville 
sælge Møens land, og da bønderne frygtede deres 
skæbne, ønskede de selv at være købere. Da han 
det foregående år havde været på Falster, hvor 
han har familie, var han rejst omkring på Møen 
og havde haft et møde med et par og fyrre bønder, 
der gav ham skriftlig fuldmagt til at tale deres 
sag i København. Der viste sig imidlertid mange 
vanskeligheder, da dette kom på tværs af de store 
opkøbere, og resultatet var, at han fik både »fjen
der og misgunst«, og det fjender, som »ikke kunne 
mishage noget slags våben« og desuden fordi »jeg 
er fremmed for de personer, der har opkastet sig 
som mine dommere«.

I første omgang lykkes det godsherrene at fa 
købt godset, men kongen tog på grund af mislig
holdt betaling godserne tilbage, hvilket meddeles 
dem ved kgl. brev af 22/6 1771, og endelig den 
30/8 1773 giver amtsforvalteren en indberetning 
om Møen, af hvilken det fremgår, at Hans Her
man Barfoed regnes for en mand, hvis omdømme, 
der kan stoles på. Han blev nu forvalter mellem 
bønderne og landvæsenskommissionen og sagerne 
blev løst til bøndernes tilfredshed.

Den 28/9 1919 rejstes ved Slotshøj på Møen en 
sten til minde om ham og på denne står bl.a. 
»Han kaldtes Møens engel fordi han samlede 
fæsterne og hjalp dem til selveje og frihed«.

Han har i årene 1775 til 1777 ejet gård nr. 11 i 
Vollerup på Møen, men er siden flyttet, idet han 
ved folketællingen 1787 ejede en gård i Damme 
og kaldes godsforvalter. Han døde her den 24/11 
1787 efterladende sig enken Bodil Kirstine Chri- 
stensdatter, der var født ca. 1747 og deres eneste 
datter Anne Elisabeth Marie Barfoed (XIII, 129), 
som var født ca. 1777. Han blev begravet på Fa- 
nefjord kirkegård den 5/12 1787 og ved skiftets
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Mindesten for Hans Herman Barfoed, der rejstes af de 
taknemmelige bønders arvinger i 5. led på gods nr. 3 i 

1919. (XII,70).

slutning i 1788 blev boet indtægt opgjort til 995 
rdl. 5 mark og udgiften til 898 rdl. 2 skilling, så 
der har kun været knap 100 rdl. tilovers. (1)

Cathrine Marie Barfoed (XII,71) var ligeledes 
døbt i Tingsted på Falster den 3/5 1741 og blev 
gift den 29/10 1773 på Nebøllegård i Tingsted 
med birkeskriver på Falster Vilhelm Ortved, der 
var født 1724 og døde den 15/4 1795, hvorefter 
hun en tid levede hos datteren skoleholder Ras
mus Testrups hustru i Flinting. Den 4/6 1811 
blev der tilstået hende 1/2 portion af Nykøbing 
Hospital og hun døde i Toreby den 24/11 1812.

Claus Jakobsen Barfoed (XII,72) var døbt i 
Tingsted den 6/7 1747. Han boede vist i Kragha- 
ve i Tingsted og gav sig af med inkassationer og 
skriveri m.v.. I 1804 var han forvalter på Ven
nerslund og lavværge for sin senere hustru. Han 
blev gift den 11/1 1805 i Ønslev med Karen 
Nielsdatter Krog, der var født 1755 som datter af 
skoleholder i Torkildstrup Niels Krog og Karen f. 
Svingelberg. Hun havde først været gift med sko
leholder Jørgen Lassen, som var født 1750 og dø
de den 19/3 1804. Claus Barfoed blev da skole
holder i Klodskov i Ønslev og døde her den 16/4 
1807 og hans kone den 9/4 1809. Han havde to 
børn fra før ægteskabet med Karen Nielsdatter 
XIII,53-54.

Anna Elisabeth Barfoed (XIII,53) er født 1777 
og begravet fra Kraghave den 6/1 1792 i Tingsted, 
og Jacob Christian Barfoed (XIII, 54) blev født 
den 18/11 1786 i Tingsted.

Frideric Barfod og hans efterkommere
En anden gren kommer egentlig fra Sjælland og 

er omtalt i kap. 6. Det er Frideric Barfod 
(XI, 147), der er født ca. 1739. Frideric Barfod 
skal have været musiker og blev gift den 17/6 
1773 i Viborg med Anne Marie Brandt, der er 
født i Assens den 10/5 1739 som datter af Claus 
Mathias Johannsen Brandt og Maren Jakobsdat- 
ter. Han angives ved sine børns fødsel som muske
ter, men kom sandsynligvis til Odense, hvor han 
blev organist. Efter sin mands død flyttede hun til 
Assens, hvor hun blev hospitalslem og døde her 
den 19/2 1830. De har haft tre bøm XII, 171-173. 
(2)

En datter (XII, 171) af musketer Barfod begra
ves den 30/12 1775 af provst Wersøe i Viborg, og 
hun må da være deres første barn, og efter at fami
lien er flyttet til Odense vel omkring 1780, finder 
vi ved folketællingen 1787, at Maren Christine 
Barfod (XII, 173) boer hos stadsmusikant Johan 
Jacob Brandt og hun er da blot 8 år.

Peter Christian Mathias Barfod (XII, 172) var 
født den 21/7 1776 i Viborg og han lærte hand
skemageriet i Odense men blev siden musketer 
ved Det slesvigske Infanteri Regiments 1. kom
pagni. Medens han var her, fik han sin kaptajns 
tilladelse til at blive gift den 9/6 1809 i Nykøbing 
Falster med Mette Dorthe Bech, der var døbt den 
30/12 1783 og datter af tømrermester Jochum 
Bech. Den 2/12 1814 fik han borgerskab som 
handskemager i Nykøbing Falster, hvor han vir
kede til sin død den 20/6 1828. Hans kone nævnes 
1834 som sælgekone og døde den 14/8 1853. De 
havde fem bøm XIII, 124-128.

1. Fodnote nr. 2 side 6-8 samt kopi af dokumenter i slægtsar
kivet.

2. For at få personeme anbragt i de rigtige generationer ses 
det, at XI,144 er lig XII,72 i »19 generationer«, XII,172 er 
gi. XIII,55, XIII,124-128 er gi. XIV,83-87, XIV,141-156 er 
gi. XV,163-177, XV.241-250 er gi. XVI,193-201, 
XVI,263-268 og 279-287 er gi. XVII,153-167, XVII,258- 
265 er gi. XVIII,89-98.
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Anna Marie Kirstine Barfod (XIII, 124) blev 
født den 13/8 og døbt den 29/10 1809 i Nykøbing 
Falster og konfirmeret 1825. Hun blev gift den 
2/2 1838 med skrædder Lars Pedersen, der var 
født 1808 i Arendrup ved Holbæk, men de blev 
senere separeret og hun levede i Nykøbing under
støttet af fattigvæsenet her, hvor hun døde den 
11/8 1853.

Jochum Wilhelm Anton Barfoed (XIII, 125) var 
født den 25/4 1813 og konfirmeret 1830, hvoref
ter han blev murerlærling og murersvend 1835. 
Han blev gift første gang den 14/9 1835 med Han
sine Caroline Larsdatter Møller, der var født 1812 
som datter af matros Lars Møller. Hun døde imid
lertid den 17/3 1855 i Nykøbing, hvorefter han 
atter giftede sig den 7/9 1855 med Hansine Mad
sen, der var født den 7/8 1819 som datter af væver 
Mads Gottlieb Johansen i Nysted. Han døde den 
2/6 1869 ved at styrte ned fra Brarup kirketårn, 
men hans kone levede endnu 1870 og havde da 
taget Carl Barfoed (XVI,241) til sig som plejesøn. 
Han havde med sin første kone ti børn og et med 
sin anden kone XIV,141-151.

Augustine Caroline Barfoed (XIV, 141) er født 
den 18/6 1834 i Nykøbing Falster og døde den 
11/11 1835, Andreas Christian Barfoed
(XIV, 142) er født den 4/7 1836, men er ellers 
ukendt, Nielsmine Dorthea Barfoed (XIV, 143) 
fødtes den 30/11 1838 ligeledes i Nykøbing som 
alle de øvrige, og døde blot et par år gammel den 
1/11 1840. Laura Andrea Lucie Barfoed
(XIV, 144) fødtes den 20/1 1842 og er ellers 
ukendt bortset fra, at hun uden for ægteskab fik et 
barn Carl Christian Barfoed (XV,241), der fødtes 
den 12/12 1863. Han var farvemester i Køben
havn og blev den 27/4 1888 gift i København i St. 
Johannes Kirke med Hansine Rasmine Rasmus
sen, der var født den 22/8 1864 i København som 
datter af murer Jesper Rasmussen og Birte Marie 
f. Nielsen. Han døde allerede den 26/5 1910 og 
hans kone den 6/9 1944. De havde seks børn 
XVII,153-158.

Carla Lucie Jochumine Barfoed (XVI,263) var 
født den 2/1 1889 og blev husbestyrerinde, og 
Anna Ludovica Dorothea Barfoed (XVI,264) er 
født den 3/7 1894 og blev ansat i Københavns 
Telefon A/S, hvor hun blev overassistent. Hun 
var 1938-1962 formand for Københavns Telefon
forening og blev medlem af Frederiksberg kom
munalbestyrelse fra 1950 til 1962 samt medlem af 
Folketinget fra 1959 til 1962. Ligeledes har hun 
været medlem af Danske Kvinders Nationalråd og 
af Sygekassernes repræsentantskab.

Elly Roma Rigmor Barfoed (XVI,265) er født 

den 28/8 1898 og var ekspeditrice i en konfektu
reforretning. Hun døde den 30/10 1975. Carl 
Christian Barfoed (XVI,266) var født den 10/12 
1900 og var afdelingsleder i »Osram« (elektriske 
lamper). Han blev gift den 12/7 1925 i Præstø 
med Edith Julie Nielsen, der var født den 30/1 
1905 som datter af bagermester Ole Nielsen og 
Anna Emilie f. Thomann. Han døde den 26/10 
1969. De har en datter Kirsten Barfoed 
(XVII,239), der er født den 21/8 1930 og uddan
net som sygeplejerske. Hun blev gift den 8/5 1957 
i Hillerød med Viggo Thomsen, der er født den 
12/11 1924 i Hillerød. De har en datter, der også 
har faet navnet Barfoed. Det er Birgitte Barfoed 
(XVIII, 181) som er født den 28/12 1960 i Køben
havn.

Gunny Gudrun Valborg Barfoed (XVI,267) er 
født den 7/10 1903 og har været bogholder i 
Københavns Telefon A/S. Hun blev gift i 1938 
med snedker Svend Aage Sørensen, der er født 
den 13/7 1892. Han døde den 17/2 1980 og hun 
den 5/6 1988. De har en søn Jens Aage Barfoed 
(XVII,240), der er født den 4/7 1941 på Frede
riksberg og blev student fra Set. Jørgens Gymna
sium 1960. Han studerede teologi ved Køben
havns Universitet 1960-66, hvorefter han tog 
lærereksamen fra Århus Seminarium 1969. Den 
11/6 1966 blev han gift i Christianskirken i Århus 
med Margit Sevelsted, der er født den 3/9 1940 
som datter af Folmar Sevelsted og Harriet Rosen
dal. Han var derefter lærer ved Statens Åndssva
geforsorg 1969 til 1975 og højskolelærer ved »Bro
gården«, Strib 1975-83. Han afsluttede særuddan
nelse til Folkekirken i 1981 og blev ordineret i 
Helsingør Domkirke i 1983 for at overtage embe
det som sognepræst i Bagsværd. De har to børn 
XVIII,182-183.

Marie Barfoed (XVIII, 182) er født den 23/12 
1968 i Beder og her er også Signe Barfoed 
(XVIII, 183) født den 19/4 1971.

Valborg Ebba Barfoed (XVI,268) er født den 
22/7 1906 og har været klinikdame hos tandlæge 
Børrild-Juhl i København og sygeplejerske. Hun 
blev gift med overassistent Carl Henry Dyhm, der 
er født den 26/1 1898. Hun døde den 12/7 1969.

Wilhelmine Andrea Lucie Barfoed (XIV, 145) 
er født den 8/1 1844 i Nykøbing Falster og døde 
den 28/7 1853. Det næste barn var en dødfødt søn 
(XIV, 147), der fødtes den 27/10 og derefter fødtes 
Jacob Wilhelm Barfoed (XIV, 148) den 16/2 1847, 
men han er iøvrigt ukendt. Den 12/10 1849 fødtes 
atter en dødfødt søn (XIV, 149) og derefter fødtes 
den 4/3 1851 Ludvig Emil Barfoed (XIV, 150),
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men allerede den 29/2 1852 døde han af skarla
gensfeber. Det yngste af de ti børn var Vilhelmine 

Fransine Barfoed (XIV, 151), der fødtes den 4/4 
1853, men er ellers ukendt

Tilbage til Isle of Man
Foruden disse ti børn med sin første kone med

bragte imidlertid hans anden kone et barn, Hansi
ne Marie Madsen, der var født den 7/4 1845, 
mens hun endnu var tjenestepige hos købmand 
Edv. Benzon. Som fader blev udlagt en ugift mand 
Gunnarfred Johansen, men hun fik nu også tillagt 
navnet Barfoed og kom til at hedde Hansine 
Marie Madsen Barfoed (XIV, 146). Hun blev 
siden gift med glarmester Peter Christian Kratzius 
Thomsen, der var født i 1838 i Horsens. De flytte
de ca. 1875 til Varde og fik ialt 10 børn, hvoraf et 
bar navnet Barfoed som mellemnavn.

Jochum Vilhelm Anton Barfod Thomsen 
(XV,242) var født den 14/11 1883 i Varde. Han 
emigrerede i 1909 til England og aflagde her nav
net Thomsen. Han blev gift med Gertrude Rob- 
son, der var født den 1/3 1890 i Bridlington i 
Yorkshire i England. Han døde i 1939. De fik ti 
børn XVI,269-278.

Albert Sidney Barfod (XVI,269) fødtes den 24/7 
1911 i Huil og gik på Liverpool Collegiate 
School, hvorefter han arbejdede som chemist ved 
Shell Oil og BP fra 1937 til 1969. Han blev gift 
den 23/12 1933 med Alice Coombes, der var født 
den 26/4 1911 i Liverpool som datter af Therence 
og Sarah Coombes. De har et bam Alice Doreen 
Barfod (XVII,241), der er født den 6/6 1936 og er 
uddannet som flystewardesse. Hun blev gift den 
3/10 1959 med Ronald Wilson, der er født den 
26/7 1935. Han ejer hotellerne »Nelson« og »Rut
land« i Douglas på Isle of Man, hvor de bosatte 
sig i 1973. De har to børn.

De andre børn er Walter Barfod (XVI,270), der 
fødtes den 12/8 1913. Han deltog i 2. verdenskrig 
som pilot i 1940 og blev samme år dræbt i aktion. 
Han fik tildelt Distinguished Flying Cross. Han 
var gift med Elsie Bridge York, og de havde et 
bam Tessa Barfod (XVII,242). Derefter to børn, 
som døde som små Vera Barfod (XVI,271) og 
Frank Barfod (XVI,272). Det følgende bam var 
Grace Barfod (XVI,273), som var født den 22/2 
1920 og siden blev gift den 14/1 1941 med James 
Lawless, der er født i Liverpool.

Leslie Barfod (XVI,274) fødtes den 7/8 1921 i 
Liverpool og blev gift med Peggy Austin Kette
ring, der dog døde allerede i august 1959. De har 
to børn Patrick Barfod (XVII,243), der er født den 
29/4 1948 og har et bam Anne Barfod 
(XVIII, 184) og Jaquel Barfod (XVII,244), der fød
tes den 19/7 1949 og har et bam Michelle Barfod 
(XVIII, 185). De to næste børn døde som små. Det 
var Noel Barfod (XVI,275) og Robert Barfod 
(XVI,276). Eric Barfod (XVI,277) fødtes i Liver
pool den 2/12 1926 og emigrerede til Australien, 
hvor han blev gift den 14/1 1950 med Margaret 
Dixon, og de har to bøm Jean Barfod (XVII,245), 
der er født den 23/9 1955 og Leslie Barfod 
(XVII,246), der er født den 19/4 1960. Det yngste 
bam var Doris Barfod (XVI,278), der fødtes i 
Liverpool den 19/10 1928 og blev gift den 17/7 
1950 med John Andersson fra Leith i Scotland, 
men de er siden blevet skilt. (3)

Johan Jacob Barfod og hans efterkommere
Vi kan nu vende tilbage til Peter Barfods bøm i 

Nykøbing. Hans tredje bam var Friderica Augu
sta Barfoed (XIII, 126), der fødtes den 1/8 1815 i 
Nykøbing Falster og døde her den 18/8 1823. 
Derefter fik han en dødfødt søn (XIII, 127) den 
20/3 1818 og hans yngste bam var Johan Jacob 
Barfoed (XIII, 128), der var født den 1/10 1819 og 
blev konfirmeret i Nykøbing 1834. Han var slag
termester og var først gift med Mariane Rasmus

sen, der var født 1819 og derefter den 22/12 1861 
med Maren Johanne Rasmusdatter, der var født i 
1819 som datter af husmand Rasmus Larsen i 
Fiskebæk. Han havde med sin første kone fem 
bøm XIV, 152-156.

Johan Frederik Christian Barfoed (XIV, 152) er 
født den 19/12 1847 i Nykøbing Falster, hvor han

3. Fodnote nr. 1 side 9-11 og korrespondance i slægtsarkivet.
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Marie Anna Birgitte f. Kølle (XIV, 152) og hendes mor 
Christine f. Appel sammen med sønnen Olaf Jacob 
Barfoed (XV,243) og hans søn Erik Helmuth Barfoed 

(XVI,279).

ligesom sin far blev slagtermester og siden han 
direktør i »Øernes Exportforening«. Han blev gift 
den 22/10 1875 i Bandholm med Marie Anna 
Birgitte Kølle, der var født den 29/6 1851 i Mari
bo som datter af skibskaptajn Jacob Kølle og 
Christine f. Appel. Han døde den 8/6 1915 og 
hans kone den 10/8 1922. De har seks børn 
XVI,243-248.

Olaf Jacob Barfoed (XV,243) fødtes den 17/10 
1877 i Nykøbing Falster. Han opholdt sig flere år 
i Tyskland og England og løste i 1906 borgerskab 
som grosserer i København. Han blev gift den 
22/5 1909 med Ella Nanna Amalie Børgesen, der 
var født den 29/9 1885 i København som datter af 
grosserer Harald Gehl Børgesen og Camilla f. Jen
sen. Efter sin svigerfaders død i 1910 overtog Olaf 
Barfoed hans forretning og var indehaver af den til 
sin død den 23/6 1939. Hans kone døde den 19/9 
1968. De har fire børn XVI,279-282.

Erik Helmuth Barfoed (XVI,279) fødtes den 
8/12 1911 på Frederiksberg og døde den 22/1 
1926 i Hellerup. Helge Ove Barfoed (XVI,280) er 
født den 12/3 1914 i Hellerup og uddannet som 
isenkræmmer i Danmark, Tyskland og Sverige, 
hvorefter han i 1938 indtrådte i agenturfirmaet 
»Olaf Barfoed« og pr. 1. juli 1939 blev eneindeha

ver af dette. Firmaet, der var grundlagt i 1906, 
forhandler værktøj, isenkram og sportsartikler. 
Han blev den 27/10 1939 gift i Hellerup Kirke 
med Agnete Grundtvig Rasmussen, der var født 
den 7/4 1918 i København som datter af køb
mand Ejner Nikolaj Rasmussen og Inger Oline f. 
Hansen. Han lod sig pensionere den 3/7 1981 og 
overdrog firmaet til sin ældste søn Erik Grundtvig 
Barfoed. De har fire børn XVII,256-259.

Erik Grundtvig Barfoed (XVII,267) er født den 
3/7 1941. Han har studeret på Niels Brocks Han
delsskole og derefter haft to års studieophold i 
Tyskland og Sverige, hvorefter han blev ansat som 
direktør i et dansk firma i England, men i 1981 
overtog han sin fars firma i Danmark.

Per Grundtvig Barfoed (XVII,268) er født den 
16/4 1943 og er ligeledes blevet handelsuddannet 
både her, i Tyskland og i Sverige. Han er grosserer 
og har Montanus Agentur ApS. Han blev gift den 
17/11 1973 i Helsingør med Ingelise Ørts Peder
sen, der er født den 4/12 1947 i Kauslunde sogn 
som datter af værkfører Ove Harm Ørts Pedersen 
og Inger Kirstine f. Nielsen. De har to børn Marie 
Louise Barfoed (XVIII, 186) født den 10/10 1971 
blev student 1991 og Jacob Barfoed (XVIII, 187) 
født den 1/1 1975 begge i Helsingør.

Jytte Grundtvig Barfoed (XVII,269) er født den 
16/5 1946 og blev den 20/8 1966 gift med revisor 
HD Knud Verner Drejer Westh, der er født den 
19/5 1940 i Svaneke på Bornholm som søn af 
guldsmed Viggo Andreas Westh og Hedvig f. 
Drejer. De har to børn. Nina Grundtvig Barfoed 
(XVII,270) er født den 18/4 1950. Hun tog efter 
realeksamen tillige handelseksamen og var i 9 år i 
et rejsebureau, indtil hun den 29/9 1979 blev gift 
på Odder rådhus med Torben Helge Larsen, der 
er født den 14/1 1948 som søn af fodermester 
Helge Ejvind Larsen og Karen Sofie f. Hansen. De 
har tre børn.

Eva Gerda Barfoed (XVI,281) var født den 3/2 
1917 i Hellerup og blev gift den 3/2 1939 med 
kasserer Poul Hansen. De har to børn. Aase Mar
grethe Barfoed (XVI,282) var født den 19/5 1919 
og blev den 2/4 1942 gift i København med revi
sor Jørgen Riis-Jensen. Hun døde den 16/1 1981. 
De har tre børn.

Johanne Barfoed (XV,244) fødtes den 27/10 
1878 og døde som barn den 13/11 1879. Johan 
Barfoed (XV,245) fødtes den 27/10 1879 og døde 
allerede den 9/11 1879 og Gerda Barfoed 
(XV,246) fødtes den 19/1 1881 og døde den 23/2 
samme år. Johannes Barfoed (XV,247) fødtes den 
5/6 1882 og blev købmand i Nykøbing Falster, 
men døde allerede den 25/2 1908. Endelig er der
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De tre søskende Eva Gerda Barfoed (XVI,281), Helge 
Ove Barfoed (XVI,280) og Aase Margrethe Barfoed 

(XVI,282).

Carl Johan Barfoed (XVI,283).

Christian Viggo Barfoed (XV,248) der fødtes den 
2/9 1883 og blev slagtermester i Nykøbing Fal
ster. Han blev gift den 14/10 1909 i Randers med 
Julie Frederikke Augusta Hansen, der var født 
den 4/5 1886 i Randers som datter af guldsmed 
Lars Peter Hansen og Karen Sørine f. Mikkelsen. 
Han døde den 23/10 1918, men hun døde først 
den 7/2 1960. De havde fem børn XVI,283-287.

Carl Johan Barfoed (XVI,283) fødtes den 24/7 
1910 i Nykøbing Falster og tog 1926 realeksamen 
fra Nykøbing Katedralskole, hvorefter han kom i 
lære hos konsul Aage Nielsen i korn og foderstof
fer i Nykøbing. Efter at have aftjent sin værnepligt 
i marinen rejste han i 1930 til Buenos Aires i Ar
gentina, hvor han fik ansættelse i et firma, der 
handlede med huder. Tog så hjem i 1934 og blev 
ansat hos L. Poulsen & Co, der sendte ham til 
Mexico, men efter tre måneder der var der ikke 
mere at lave. Det lykkedes ham at blive ansat hos 
den danske konsul Quistgaard Petersen i Dakar i 
Vestafrika og handlede der med jordnødder. Un
der den 2. verdenskrig fungerede han som norsk 
konsul og dansk konsul indtil 1946.

Den 4/11 1936 blev han i Dakar gift med 
Karen Agnete Andresen, der var født den 20/8 
1909 i Ålborg som datter af direktør Axel Andre
sen og Amalie Hansigne f. Larsen. Både hans ko
ne og de to døtre boede under krigen i Danmark.

I 1946 var han kommet i forbindelse med et 
amerikansk rederi, og efter et kort ophold i USA 
blev han sendt tilbage til Lagos i Nigeria som 
inspektør for Mississippi Shipping Co. Inc. indtil 
han i 1950 blev trafikchef for rederiet i New 
Yorks havn. Her var han indtil han i 1957 blandt 
flere hundrede ansøgere blev udnævnt til direktør 
for »Port of New York Authority Continental 
Trade Development Office« i Zürich i Schweiz og 
fra december 1959 blev han Special Representati
ve, Trade Development ved hovedkontoret for 
Port of New York Authority i New York. Han 
blev beskæftiget med studiet af det projekterede 
250 millioner Dollars »World Trade Center«, et 
kæmpeprojekt med tvillingskyskrabere på Man
hattan med 110 etager i hver. I 1959 fik han til
delt det franske Ridderkors af den sorte Stjemeor- 
den og senere Ridder af den belgiske Leopold IPs 
orden. I 1975 gik han på pension og flyttede til 
Lexington i Virginia i USA. Han døde den 26/2 
1988. Han havde tre børn XVII,271-273.

Birgitte Barfoed (XVII,271) fødtes den 20/10 
1937 i København og hun blev gift i 1960 i 
Larchmont i New York i USA med Ken Hooper, 
men blev skilt i 1980. De har tre børn og hun dri
ver nu en Plant Maintenance business i Bingham
ton i New York. Peter Barfoed (XVII,272) fødtes 
den 21/10 1941 i Dakar og døde er her den 23/10
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Fra venstre ses Grete Barfoed (XVI,286), Lis Barfoed (XVI,284), Ib Barfoed (XVI,287), Poul Barfoed (XVI,285) 
og Carl Johan Barfoed (XVI,283).

1941. Susanne Barfoed (XVII,273) fødtes den 
18/2 1943 og blev gift i Larchmont i 1964 med 
Thomas Healy. De har et barn.

Lis Barfoed (XVI,284) er født den 5/1 1912 og 
blev student fra Nykøbing Katedralskole i 1930, 
hvorefter hun var i Italien 1930-31 og tog den 
højere handelseksamen fra Niels Brocks Handels
skole i 1932. I 1933 blev hun chefsekretær ved 
Det kgl. Teater. I årene 1947-48 havde hun orlov 
for et studieophold i USA og i 1951 for studieop
hold i Paris. Hun blev pensioneret i 1976.

Poul Barfoed (XVI,285) er født den 21/8 1913 
og blev udlært i isenkrambranchen i Nykøbing 
Falster, men sprang hurtigt over i rejsebureau
branchen, hvor han har været med i pionergemin- 
gen. Fra 1943 til 1953 var han afdelingschef i 
Oversøisk Passagerburaeu, og derefter 1953-55 
generalagent for udenlandsk S/S Selskab, hvoref
ter han i 1955 blev prokurist i World Tourist Rej
sebureau, og her virkede han indtil han blev pen
sioneret i 1980. Han blev gift den 19/8 1941 med 
Rita, som var født i Holbæk den 5/12 1910, men 
blev skilt fra hende den 8/11 1950. Derefter blev 
han gift den 23/12 1950 med Birgit Henriksen, 
der er født den 15/11 1922 i Skjern som datter af 
fabrikant Henrik Nielsen Henriksen og Helga f. 
Hermansen. Hun døde den 15/3 1979 og han den 
18/8 1984. De har tre børn XVII,263-265.

Karsten Barfoed (XVII,274) er født den 23/10 
1943 og forlod skolen 1959. I 1963 var han udlært 
møbelsnedker, hvorefter han blev indkaldt til 
hæren, og blev i 1969 sekondløjtnant og 1973 løjt
nant og var lærer på befalingsmandsskoler 
1974-1978. 1979 blev han afdelingsleder i Søn
derborg Andelsboligforening og indtil 1981 var 
han uddannelsesofficer i Hjemmeværnet og sam
me år premierløjtnant. Den 26/8 1967 blev han i 
Høruphav gift med Vika Jensen, der var født den 
22/2 1946 som datter af fisker Niels Jensen og 
Anna Elisabeth Hansen f. Danielsen, men de blev 
skilt den 1/1 1980. Siden har han levet i papirløst 
ægteskab med Dorte Vestergaard, der er født den 
3/3 1954 i Års i Himmerland som datter af gart
ner Svend Jensen og Bodil f, Vestergaard. Fra 
1981 har han været assurandør i Codan Forsikring 
A/S og tog eksamen 1984. Han har med sin første 
kone to børn og med sin anden kone et barn 
XVIII,212-214.

Anette Barfoed (XVIII,212) er født den 17/2 
1968 i København, og gik indtil 10. klasse i 
Hørup Centralskole på Als i 1985. Var »ung pi
ge« i huset og kom på Sønderborg Statsskole, 
hvorfra hun blev student 1988 og blev derefter 
pædagogmedhjælper. Gennemgik i 1989-90 syge
hjælperuddannelse, hvorefter hun har arbejdet på 
et plejehjem i Sønderborg og skal i 1992 påbegyn
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de sygeplejeuddannelse. Samlever med Ralph 
Timm Knudsen, der er født i Vojens den 21/4 
1966 som søn af lærer Hans Christian Knudsen og 
Helga Elfride.

Steen Barfoed (XVII1,213) er født den 21/2 
1970 i Hillerød og Bjørn Vestergaard Barfoed 
(XVIII,214) fødtes den 3/5 1983 i Haderslev.

Vibeke Barfoed (XVII,275) er født i Køben
havn den 3/7 1946 i København, og Steffen Bar
foed (XVII,276) fødtes den 1/3 1955 og er siden 
overkonstabel.

Grete Barfoed (XVI,286) er født den 26/7 1915 
i Nykøbing Falster og blev student fra Nykøbing 
Katedralskole i 1933. Fra 1934 til 36 var hun 
kontorassistent på Centraltrykkeriet og fra 1936 
til 1939 på Valutacentralen i København. Den 
12/4 1939 blev hun gift i København med Uwe 
Jens Hansen, der er født den 13/9 1914 i Minden i 
Westfalen som søn af købmand Jens Emil Hansen 
og Gustel f. Kirchhof. Da hans far døde 1939 
overtog han dennes virksomhed som repræsentant 
for familiens gummifabrik »Hansen Gummi- & 
Packungswerke« i Hannover og flyttede til Dres- 
den. I oktober 1949 flygtede de til Vesttyskland, 
hvor han blev repræsentant for cigaretfabrikken 
»Haus Neuerburg« i Køln. De boede først i 
Aachen, men flyttede i 1954 til Køln. De har to 
sønner.

Ib Barfoed (XVI,287) er født den 28/10 1917 i 
Nykøbing Falster og tog i 1933 realeksamen fra 
Katedralskolen her. Derefter var han fra 
1933-1937 i lære hos købmand K. Sidenius og 
senere i 4 måneder hos grosserer F. Christensen. I 
ca. 2 år var han formand for kajakklubben »Guld- 
borgsund« og 1937-38 aftjente han sin værnepligt 
i marinen. Derpå blev han i 1938 ansat i spedi
tionsfirmaet A/S Ove Haugsted i København og 
fra august 1938 i A/S Rockwool og Dansk Gasbe
ton A/S. Den 1. maj 1942 blev han disponent i 
begge selskaber og fra 1/4 1952 desuden prokurist 
disse steder samt i A/S Grusgravenes salgskontor, 
A/S Nymølle Betonvarefabrik og i A/S Scancold. 
Fra den 1. april 1974 blev han salgsdirektør for 
H+H Gasbeton A/S, H+H Scanbyg A/S, H+H 
Bygningsmontage A/S alle med hovedkontor i 
Glostrup og fabrikker i Ølsted på Sjælland og 
Gadbjerg i Jylland. Den 1/4 1980 blev han pen
sioneret.

Vi vender nu tilbage til Johan Barfoeds 
(XIII, 128) øvrige børn. Marie Frederikke Christi
ne Barfoed (XIV, 153), der fødtes den 7/10 1849 
men ellers er ukendt og Rasmine Victorine Jaco- 
bine Barfoed (XIV, 154), der fødtes den 25/2 1851 
og døde ugift i Vordingborg den 9/4 1921. Carl 

Emil Theodor Barfoed (XIV, 155) var født den 
21/10 1852 og blev ligesom broderen slagter
mester her. Han blev gift den 21/10 1877 i Nykø
bing Falster med Marie Andersen, der er født den 
14/12 1856 i Idestrup på Falster som datter af 
murer Andersen. Han døde imidlertid allerede 
den 15/2 1879, hvorefter enken tog til USA og 
bosatte sig i Californien. De har to børn 
XV,249-250.

Holger Barfod (XV,249) var født den 6/8 1878 
og gik ud fra Vajsenhuset i København 1892. Han 
tog studentereksamen og begyndte at studere ved 
Universitetet, men opgav og lod sig i stedet ud
danne som skibstømrer. Efter læretiden gik han 
»på valsen« og arbejdede på bådeværfter i Genova 
og Triest. En tid var han journalist ved det tyske 
ugebald »Die Welt am Montag«. Senere rejste han 
til Sudan og arbejdede på Nilreguleringen og vide
re til Leopoldville i Congo som skibstømrer. Efter 
den første verdenskrig rejste han til Rusland et 
halvt års tid, men kunne ikke affinde sig med for
holdene, og rejste så til Tahiti, hvor han fandt sit 
»ideelle samfund« og slog sig ned her. Han levede 
endnu her i 1962.

Carla Barfod (XV,250) var født 1879 og døde i 
1890-erne.

Den yngste søster var Anna Lovise Dorthea 
Barfoed (XIV,156), der fødtes den 13/10 1855 i 
Nykøbing Falster og døde her ugift den 22/10 
1919.

På Sjælland har der også været medlemmer af 
slægten spredt rundt omkring. Således levede 
Dorthea Hansdatter Barfod (XI,85) i Hillerød, 
hvor hun blev gift den 2/9 1745 med Jacob Boye. 
Hun blev begravet i Hillerød den 8/4 1754.

Ligeledes finder vi Margrethe Barfod (XII,76) i 
Frederikssund, hvor hun blev gift den 12/6 1788 
med skomager Gudmar Rasmussen.

I København har der åbenbart levet en Willads 
Barfod, da vi finder to sønner, der har mellem
navnet Willadsen. Jacob Willadsen Barfoed 
(XII,77) blev konfirmeret 1777 i Vor Frelsers Kir
ke i København. Han var skoflikker og gift med 
Katrine Hansdatter. Det kan muligvis være den 
samme Jacob Barfod, der er født 1750 og dør den 
7/8 1833 som fattiglem i Bloustrød. De har et 
barn. Det er Hans Kristian Barfoed (XIII,61), der 
er døbt den 2/5 1790 i Vor Frelsers Kirke, men 
andet ved vi ikke om ham.

Daniel Willadsen Barfoed (XII,78) er født 1753 
og blev den 19/5 1784 øltapper i København. I 
1796 kaldes han værtshusholder og 1799 bødker
svend på Slotspladsen, men i 1801 atter traktør i 
Strandgade 21.1 1803 omtales han igen som bød-
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kersvend og i 1816 og 1817 igen værtshusholder 
og denne gang i Lille Torvegade 132. Han var 
først gift med Karen Larsdatter, men blev skilt fra 
hende den 18/3 1796, hvorefter han den 1/11 
1799 i Nicolaj Kirke i København blev gift med 
Ellen Cathrine Hansdatter, der var født 1773, 
men i 1804 indgav han separationsbegæring. En
delig blev han tredje gang gift med Ane Margre
the. Han havde med sin anden kone to børn og 
med sin tredje kone også to børn XIII,62-65.

Christian Willads Barfoed (XIII,62) var født 
den 20/5 1799 i København og døde her den 16/8 
samme år. Caroline Friedericke Barfoed (XIII,63) 
blev døbt den 25/3 1803 i Trinitatis Kirke, Wil
helmine Barfoed (XIII,64) fødtes 1808 og Karen 
Maria Barfoed (XIII,65) fødtes i 1815, men disse 
børn kender vi ellers intet til. Om Ellen Cathrine 
Barfoed (XIII,66) ved vi blot, at hun den 8/8 1804 
fik bestalling som jordemoder i København.

Desuden er der Helene Marie Barfoed (XII,79), 
der også fik bestalling som jordemoder i Køben
havn den 3/5 1762, og Niels Barfoed (XII,80) der 
var arbejdsmand i København og døde her i 1797 
54 år gammel.

I forbindelse med indsamlingen af oplysninger 
om slægtmedlemmeme, er der dukket grene af 
slægten op, som vi ikke straks kan placere i for
bindelse med de kendte slægtsgrene.

Vi ved således, at der ved Brede Klædefabrik 
om 1900 var ansat en kvinde, der hed Barfod 
(XV,251). Om hun er født Barfod eller om hun er 
gift med en Barfod ved vi ikke. Hun havde en søn 
Søren Arne Ørn Barfod (XVI,294), der er født den 
18/2 1903. Han var i bømhave i Brede 1904-05, 
og da hans mor døde da søren var 10-12 år gam
mel, hvorefter han kom i pleje hos en familie i 
Helsingør. Han har været ansat ved Teknisk Skole 
i Herlev, men iøvrigt været altmuligmand og sidst 

arbejdet som lastbilchauffør på en krydderifrabrik 
Dirach i Sydhavnen. Han var medlem af Chauf
førernes fagforening og han deltog som mod
standsmand under krigen. Han blev gift i 1924 
med Jenny Dorthea Petersen. Han havde en bror 
(XVI,295), som var født ca. 1905 og døde i 1917.

Søren Barfod havde en søn Hans Barfod 
(XVII,277), der er født den 8/7 1935. Han blev 
uddannet som cigarsorterer og kom i lære hos 
Hirschprung i 1949 som 14-årig. I 1953 var han 
færdiguddannet, men fra den 15/1 1 1954 til 10/3 
1956 aftjente han sin værnepligt i luftvæmsregi- 
mentet i Avedøre, hvorefter han kom tilbage til 
Hirschprung, hvor han var indtil 1959. Siden 
1959 har han været ansat som specialarbejder på 
Otto Nielsen Emballage A/S i Lyngby. Han blev 
gift den 31/8 1957 på Lyngby Rådhus med Bente 
f. Ritter, der er født den 20/1 1937 i Lyngby som 
datter af arbejdsmand Andreas Ritter og Henny 
Margrethe f. Christensen. De har tre børn 
(XVIII,221-223)

Allan Barfod (XVIII,221) er født den 20/1 1958 
og er uddannet som gartner. Han har været gift, 
men er atter skilt. De har en søn Simon Barfod 
(XIX, 122), der er født i Hillerød den 26/6 1987. 
Susan Barfod (XVIII,222) er født i Maglegårds 
sogn den 1/4 1960 og uddannet som kontorassi
stent. Hun er gift Gonzales og de bor i Michigan i 
USA. Tom Mansing Barfod (XVIII,223) er ligele
des født i Maglegårds sogn den 20/6 1963. Han er 
uddannet som hegnsmontør, men arbejder nu som 
specialarbejder for firmaet Nord-Thor. Han er gift 
den 30/6 1990 på Lyngby Rådhus med Charlotte 
f. Mansing, der er født den 4/8 1963 som datter af 
kleinsmed Frits Preben Mansing og Grete f. Ner
lov. De har en søn Patrick Mansing Barfod 
(XIX, 123), der er født i Lundtofte den 3/5 1990.
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XI XII XIIIGeneration X

Anna 18
Charlotte 19
Christian 20

Carl 17 Mette 21
Ida 22

Mette 18 Ide 23
Ide 19 Jens 24 datter 171 Anna 124
Knud 23 Frideric 147 Peter 172 Jochum 125

Maren 173 Friderica 126
Christian 66 en son 127
en søn 67 Johan 128
Jakob 68
Jakob 69
Hans H. 70 1 Anne E. 129

Jakob 46 —1 Knud 52 Cathrine 71 1 Anna 53
Claus 72 1 Jakob 54

? —11 Margrethe 76
Dorthea 85 I Jacob 77 1 Hans 61
Willads Daniel 78 Christian 62

Caroline 63
? -1 Helene 79 Wilhelmine 64
? —1 Niels 80 Karen 65

? Ellen 66
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XIII XIV XV XVI XVII XVIII

Augustine 141 Carla 263
Andreas 142 Anna 264
Nielsmine 143 Elly 265
Laura 144 -1 Carl 241 - Carl 266 —1 Kirsten 239 -1 Birgitte 181

125 - Wilhelmine 145 Gunny 267 -1 Jens Aa 240 -j Marie 182
Valborg 268 1 Signe 183

Hansine 146 -1 Jochum 242 - Albert 269 —1 Alice 241
Walter 270 -1 Tessa 242

en søn 147 Vera 271
Jacob 148 Frank 272
en søn 149 Grace 273 I Patrick 243 -1 Anne 184
Ludvig 150 Leslie 274 —1 Jaquel 244 H Michelle 185
Wilhelmine 151 Noel 275

Robert 276 I Jean 245
Eric 277 -1 Leslie 246
Doris 278 Erik 267 I Marie 186

Johan 152 -j Olaf 243 - Erik 279 Per 268 -1 Jacob 187

Johanne 244 Helge 280 - Jytte 269
Marie 153 Johan 245 Eva 281 Nina 270

Gerda 246 Aase 282 Birgitte 271
128 - Rasmine 154 Johannes 247 Carl 283 - Peter 272

Lis 284 Susanne 273
Christian 248 - Poul 285 — Karsten 274 —1 Anette 212

Grete 286 Vibeke 275 Steen 213
Carl 155 H Holger 249 Ib 287 Steffen 276 Bjørn 214

1 Carla 250

Anna 156

Generation XV XVI XVII XVIII XIX

? 251 —I Søren 294 —1 Hans 277 -j Allan 221 —1 Simon 122
1 dreng 295 Susan 222

Tom 223 —1 Patrick 123
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20. KAPITEL

Anders Barfoeds efterkommere

Vi har tidligere hørt om pastor Anders Ibsen 
Barfoed (X,21,kap.6), der havde 9 børn, hvoraf de 
to af dem blev præster. De andre 7 børn havde 
forskellige skæbner og forblev i første generation 
på Fyen.

Christian Barfoed (XI,32) er født den 6/10 
1723, undervistes af faderen og blev privat student 
1742. Den 23/2 1747 blev han cand.theol. som 
sin far, men opgav at blive i København. I 1748 
finder vi ham som fadder i Skibby i Homsherred 
og i 1755 er han forpagter af generalløjtnant kam
merherre Ove Skeels herregård Nislevgaard, der 
ligger Vest for Odense Fjord på Fyn. Samtidig 
blev han kgL forpagter af familie- og folkeskatten 
i Nyborg Amt og i 1757 tillige i Odense og Ru- 
gaards amter. Den 25/6 1756 blev han gift i hjem
met i Thorslunde med Johanne Kirstine Giøe, der 
var døbt den 31/10 1731 i Nykøbing Mors som 
datter af provst og sognepræst til Nykøbing, Løde- 
rup og Elsø, Marcus Andersen Giøe, og Else Su
sanne f. Kaltenberg. Svogeren Hans Ahrendt Bar
foed (XI,38) kaldte hende en »slem arrig mær«.

Den 27/9 1765 boede han endnu på Nislev
gaard, men i 1768 og den 7/9 1769, da hans gam
le amme er til alters i Uggerslev, var han forpagter 
på Uggerslevgaard længere mod Vest på Fyn og 
den 31/5 1769 bliver hans søn døbt i Uggerslev. 
Den 31/3 1769 er han med »kæreste« til alters 
her. Samme år købte han imidlertid Østergaard 
ved Grenaa af kancelliråd Hans Fønss. Han havde 
ventet en stor arv fra sin kones farbror etatsråd 
Jens Andreassen, men hans svogre synes at have 
faet etatsrådens testamente ændret. I stedet for 
blev 18.000 rdl af boets penge opsagt, og Chri
stian Barfoed måtte atter sælge Østergaard til 
Peter Gummesen Errebo.

I 1770 døde hans kone og blev begravet i Fjelle
rup den 7/11 og tre uger senere fik han kgl. bevil
ling til at sidde i uskiftet bo. Den 3/5 1773 pålæg
ges det ham sammen med broderen Carl Frederik 
Barfoed (XI,33) i Vallensved ved en kancelli
skrivelse inden 6 uger at gøre nøjagtig regnskab til 
provst Høst i Fyn der var overformynder for den 
provst Barfoeds børn tilkommende arv. Han skal 
senere have virket som skolelærer, men omtales 
som en dårlig person, der var arrogant og stolt af 
sit adelskab, men drikfældig og blev til sidst helt 
forarmet. Han er død før 1790. Han havde fem 
børn XII,43-47.

Karen Barfoed (XII,43) er født den 25/4 1757 
på Nislevgaard og døde som ung den 30/10 1776 
på Frederiks Hospital i København.

Ida Amalie Barfoed (XII,44) er født den 13/6 
1758 på Nislevgaard og blev den 13/7 1776 gift 
med sognepræst til Vilsted og Vindblæs Thomas 
Eriksen Hvass, der var født den 12/3 1741 i 
Søndbjerg. Han var en »streng, men dygtig og ret
sindig mand«. Da hun døde den 14/5 1787 i Vil
sted giftede han sig for anden gang den 2/5 1788 
med Anne Mette Lassen, der var født den 6/12 
1751 på Samsø, og da hun døde allerede året efter 
den 11/10 1789 blev han for tredje gang gift den 
21/4 1790 i Løgstør med Marie Kirstine Møller, 
der var født den 18/3 1766. Han døde den 26/12 
1816 og hun den 6/1 1828.

Jens Barfoed (XII,45) var født den 14/11 1760 
på Nislevgaard og blev forvalter hos morbroderen 
justitsråd Michael Wulff Giøe på Gjeddesdal, og 
han døde her den 5/6 1797.

Marcus Giøe Barfoed (XII,46) var født den 
24/6 1765 og også han blev ansat hos morbrode
ren på Gjeddesdal. I 1787 var han skriverkarl her.
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Han skal siden have drevet handel og levet i tran
ge kår i Vordingborg. Han blev indlagt på det 
Andresenske Legat på Præstø Amts Sygehus ved 
Næstved, hvor han døde som pensionist den 
11/10 1833.

Andreas Barfoed (XII,47) var født den 29/5 
1769 på Uggerslevgaard. Han tog til søs og avan
cerede den 26/8 1784 til tredje styrmand på skibet 
GEHEIMERAAD SCHACK og døde her ombord 
den 18/4 1789.

Jens Barfoed (XI,35) var født i 1755 og hjem- 
medøbt straks efter fødselen, men døde fa timer 
senere og blev begravet den 26/5 1755 i Lumby. 
Den næste bror fik da også navnet Jens Barfoed 
(XI,36) da han blev født den 2/4 1756 i Lumby. 
Han blev bager og gift den 26/11 1779 i Rønninge 
med Christine Magdalene Krag som datter af møl
ler i Bierne Mølle og senere degn til Veggerløse 
Jens Gotfred Krag og Magdalene Sophie f. Witke. 
Han blev ejer af Bierne Mølle ved Nyborg, men 
måtte afstå den efter en proces med mølleren Lau
rits Sørensen og Vejrupgaards ejer kammerherre 
Kørbitz. I denne anledning fik han og svigerfa
deren den 20/2 1784 beneficium paupertatis til 
overalt i retterne at bruge ustemplet papir. Han 
boede 1787 i Svendborg, men forlod ca. 1788 
hustru og børn og døde som betler den 24/2 1797 
i Højriis. Hans kone boede da en tid hos sin bror, 
der var kromand i Lille Værløse og hun havde til 
sidst en småhandel i en kælder i København. Her 
døde hun mellem 1793 og 1801. De havde fire 
børn XII,53-56.

Sara Barfoed (XII,53) er født 1779 og blev op
draget hos morfaderen i Veggerløse, hvor hun 
blev konfirmeret i 1794. Den 22/6 1799 blev hun 
gift med klokker i Saxkøbing og senere degn i 
Veggerløse Niels Bruun, der var født 1766. Han 
døde den 21/1 1836 og hun den 5/12 1852 i Veg
gerløse.

Anna Magdalene Barfoed (XII,54) var født den 
11/9 1780 i Bierne og ligeledes opdraget hos mor
faderen i Veggerløse. her døde hun som ung den 
27/6 1802 efter at have ligget syg i 6 uger og i de 
sidste 12 dage berøvet forstanden.

Andreas Gotfred Barfoed (XII,55) var født den 
19/9 1783 i Bierne Mølle og døde der den 3/6 
1784.

Andreas Gotfred Barfoed (XII,56) var født i juli 
1786 og blev ligeledes opdraget hos morfaderen. 
Han var i 1802 i lære hos snedker Herman Jensen 
i Saxkøbing og døde der den 30/5 1803.

Hans Barfoed (XI,37) er født 1757 og hjemme- 
døbt straks efter fødselen. Han døde den næste dag 
og blev begravet den 3/2 1757 i Lumby.

De to yngste brødre stod til søs. Ove Barfoed 
(XI,39) er født den 23/9 1759 i Lumby. Han blev 
skibstømrer, men forsvandt på en rejse til Ostin
dien i 1780-erne. Den yngste var Anders Barfoed 
(XI,40) der var født den 26/7 1761 i Lumby og 
stod fadder for sin broderdatter i Bierne i 1780. 
Han blev 2. styrmand, men døde på Guinea- 
kysten omtrent på samme tid som broderen.

Hans Ahrend Barfoed (XI,38) var født den 4/12 
1757 i Lumby. Han blev ikke student, men var 
alligevel i flere år huslærer hos pastor Friis i 
Marslev. Sidst i 1789 blev han endog lærer ved St. 
Knuds Skole i Odense og et par år senere bliver 
han klokker og kateket ved Frue Kirke i Odense 
og lærer ved Frue Skole her. Han betegnes som 
»en god, brav og agtet mand«. Han blev gift den 
21/8 1793 med Elisabeth Dorothea Christine 
Langeland, der var døbt den 1/9 1773 i Korup 
som datter af Mads Pedersen Langeland. Da hun 
døde og blev begravet den 14/5 1798 i Odense gif
tede han sig igen den 25/5 1799 med Ane Cathri
ne Kisbye, der er født den 7/4 1771 i Odense som 
datter af klokker ved St. Knuds Kirke i Odense 
Morten Kisbye og Johanne Margrethe f. Sibbem. 
Han døde den 24/7 1834 og hans enke flyttede da 
til sin søn i Allerup præstegård og døde her efter 
fa dages sygeleje den 22/2 1858. De har ni børn 
XII,57-65.

Anna Magdalene Barfoed (XII,57) er født den 
5/9 1794 i Odense, hvor hun i en snes år var kam
merjomfru hos en komtesse Reventlow, og hun 
døde her den 16/2 1861. Anders Matias Barfoed 
(XII.58) fødtes den 3/12 1796 i Odense men døde 
som spæd og blev begravet den 29/9 1797. Den 
tredje datter, der også blev sin mors død var en 
dødfødt pige (XII,59) i maj 1798.

Med sin anden kone havde han Johanne 
Dorthea Barfoed (XII,60), der blev født i Odense 
den 15/2 1800 og gift den 3/8 1827 med skole
lærer i Langtved i Flødstrup Hans Christian Cro
ne, der var født den 10/9 1797. Hun døde den 
21/7 1874 og han vist nok i 1890.

Anders Matias Barfoed (XII,61) fødtes den 
27/11 1801 i Odense og var i 1812 elev i Odense 
Latinskole og blev i 1820 student herfra. Den 
18/7 1825 blev han cand.theoL og i november 
1825 huslærer hos justitsråd Lange på Ørbæklun- 
de. Derefter holdt han den 19/6 1827 demisprædi- 
ken og katekisation i Ørbæk Kirke. Han blev 
sognepræst den 31/12 1829 til Ølby, Asp og 
Fousing i Ribe stift og blev den 9/7 1830 gift i 
Odense med Sophie Margrethe Hempel, der var 
født den 9/7 1804 som datter af bogtrykker og 
rådmand i Odense kancelliråd Søren Hempel og
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Pastor Anders Matias Barfoed (XII,61). Pastor Hans Ahrendt Barfoed (XIII,48).

Frederikke Kirstine Kisbye, der var en søster til 
Barfoeds mor. Den 10/9 1836 blev han sogne
præst til Sandager og Holevad på Fyn samt ende
lig den 24/11 1850 til Allerup og Davinde. Den 
5/1 1871 fik han en værdifuld sølvgave som bevis 
på hvor ualmindelig afholdt han var som sjæle
sørger og stadig formand for sognerådet. Hans 
kone var død den 28/11 1843 efter en uges syg
dom af brystbetændelse og han tog sin afsked den 
5/10 1877 og døde i Odense den 3/7 1883. De 
havde syv børn XIII,46-52.

Søren Hans Ahrendt Barfoed (XIII,46) er født 
den 9/5 1831 i Ølby og død der den 20/5 samme 
år. Frederikke Cathrine Barfoed (XIII,47) fødtes 
den 16/9 1832 i Ølby og blev den 16/11 1860 gift 
i Allerup med sin fætter fabrikejer og byrådsmed
lem Søren Hempel, der var født den 21/4 1832 i 
Assens som søn af kancelliråd og distriktslæge 
Hempel i Assens og Johanne f. Brandt. Hun døde 
imidlertid den 5/8 1891, hvorefter han giftede sig 
med hendes søster Andrea Mathilde Barfoed 
(XIII,51) den 12/5 1893. Han døde barnløs den 
11/5 1908 i Odense.

Hans Ahrendt Barfoed (XIII,48) er født den 
25/11 1834 i Ølby ved Struer og blev student fra 
Odense i 1855. I juni 1861 blev han cand.theol. 
og fra sommeren 1862 til sommeren 1864 var han 
huslærer hos pastor Becher i Pedersborg ved Sorø, 
hvorefter han fra februar 1866 til november 1869 
var lærer ved Vordingborg Realskole. Endelig den 
15/1 1871 blev han personel kapellan i Gjern og 
Skanderup og den 22/2 1873 sognepræst til Søn

der og Nørre Onsild. Den 21/9 1886 blev han gift 
i Hobro med Elisabeth Gjessing, der er født den 
14/7 1864 i Sønder Onsild som datter af sogne
præst til Sønder og Nørre Onsild Peter Holger 
Gjessing og Ane Johanne Magdalene f. Ernst. Han 
blev den 5/6 1890 sognepræst til Føns og Ørslev 
og samme år den 12/12 døde hans kone i Føns. 
Han giftede sig anden gang den 4/8 1896 i Ørslev 
med Marie Kirstine Benzon Hansen, der er født 
den 25/5 1864 i Gjelsted som datter af skolelærer 
og kirkesanger Lorents Peter Benzon Hansen og 
Sophie f. Jensen. Det udtales om ham, at han var 
»en ridderlig god og hjælpsom mand« og han tog 
sin afsked den 31/12 1908 og døde den 6/11 1910 
i Middelfart, mens hans enke først døde den 9/3 
1950. De havde fire børn XIV,79-82.

Johanne Sophie Amalie Barfoed (XIV,79) er 
født den 22/7 1888 i Nørre Onsild og boede sam
men med sin stedmoder, hvis hjem hun styrede til 
hendes død. Selv døde hun ugift den 21/1 1954 i 
Odense.

Elisabeth Arendse Ahrendt Barfoed (XIV,80) er 
født den 29/11 1890 i Føns og var porcelænsma
lerinde, indtil hun døde ugift på St. Josephs Ho
spital i København den 22/2 1919.

Hans Peter Anders Ahrendt Barfoed (XIV,81) 
er født den 13/6 1897 i Føns og var fra 1914 elev 
ved landbruget på danske herregårde, hvorefter 
han blev forkarl og forvalter. 1924 til 1927 var 
han forvalter på to herregårde i Vaires sur Mame 
i Frankrig. Han blev gift den 29/12 1929 i Køben
havn med Ingeborg Johanne Bahl, der er født den

247



Hans Peter Anders Ahrendt Barfoed (XIV,81).

20/8 1907 i Kværndrup som datter af smedeme
ster Jens Andreas Bahl og Maria Charlotte f. An- 
dersson. Han forlod landbruget i 1930 og har si
den været assurandør i assurancefirmaet Grunth 
og Petersen, Statsanstaltens hovedagentur for Fre
deriksberg. Fra 1956 var han skriver i Køben
havns Havnevæsen og han døde den 15/1 1976. 
De har to børn XV, 161-162.

Andreas Ahrendt Barfoed (XIV,82) er født den 
16/10 1898 i Føns og blev student fra Odense 
1917. Han studerede teologi, men døde den 8/7 
1920 på Rigshospitalet i København.

Preben Andreas Ahrendt Barfoed (XV, 161) er 
født den 5/9 1930 i København og tog realeksa
men fra Aalholm Skole 1947. Den 1/9 1947 blev 
han ansat som trafikelev ved DSB, tog i 1950 han
delseksamen og i 1951 trafikeksamen, hvorefter 
han den 1/9 1952 blev udnævnt til teknisk trafik
assistent. Den 16/5 1953 blev han gift med Inge 
Johansen, der er født den 15/5 1930 som datter af 
malermester Amon Johansen og Karla f. Håkan- 
son. Hun er uddannet som revisor.

Jørgen Ernst Ahrendt Barfoed (XV, 162) er født 
den 30/4 1934 i København og tog realeksamen 
1951 fra Lykkebo Skole, hvorefter han blev ansat 
den 10/8 1951 som elev hos DFDS indtil 10/8 
1954 og tog samtidig Shippingeksamen fra Han
delsskolen. Fra den 11/11 1954 aftjente han sin 
værnepligt og kom på Korporalskole ved Intenda- 
turets skole på Kastellet. Han kom herfra til regn
skabkontoret i Værløse og hjemsendtes som kor
poral den 23/4 1956. I 1957 fik han afgangseksa
men i engelsk fra Handelsskolen og fik 1958 et års 

genopfriskningskursus i fransk samme sted. Han 
er nu civiløkonom og chefkonsulent. Han blev gift 
den 22/7 1961 med Helen Dyrhauge Brejling, der 
er født den 22/2 1939 som datter af malermester 
Hilmar Brejling og Rita f. Hansen. De har to børn 
XVI,246-247.

Signe Barfoed (XVI,246) er født den 18/5 1965 
i København og blev student 1983. Niels Barfoed 
(XVI,247) er født den 23/6 1970 i København.

Søren Hempel Barfoed (XIII,49) er født den 
6/11 1836 og er uddannet til skibskonstruktør, 
men døde den 21/2 1858 i Allerup præstegård ef
ter en langvarig brystsygdom.

Sophus Christian Barfoed (XIII,50) fødtes den 
12/5 1838 og døde ugift. Andrea Mathilde Bar

foed (XIII,51) fødtes den 1/2 1841 og blev som 
tidligere nævnt gift med sin svoger efter søsterens 
død. Morten Christian Barfoed (XIII,52) er født i 
Sandager den 31/5 1842 og blev 1862 handelsbe
tjent. I 1873 blev han cand.polyt og var fra 1873 
til 1887 assistent hos stadsgardeinen i Køben
havn. Han blev 1889 lærer ved Teknisk Skole i 
Odense og døde i Aarup den 10/11 1893.

Hans Nicolaj Gundermann Barfoed (XII,62) er 
født den 12/1 1 1803 i Odense og døde den 12/12 
1815.

Morten Frederik Barfoed (XII,63) er født den 
25/10 1805 i Odense. Han var uddannet som ur
magersvend, og var i 1834 konstitueret organist 
ved Vor Frue Kirke i Odense, men blev siden 
hvervet underofficer ved et regiment i Køben
havn. Til sidst var han gartnerkarl på Hvidkilde. 
Han døde blind den 8/6 1899 vist i Allerup.

Amalie Christiane Barfoed (XII,64) er født den 
3/8 1809 i Odense og var i sit hjem 1834. Hun var 
senere i mange år en trofast støtte for sin bror 
pastor Anders Matias Barfoed og hans børn i 
Sandager, Allerup og Odense. Hun døde den 4/2 
1880 i Odense efter et langt sygeleje.

Ahrendt Katarus Georg Barfoed (XII,65) er født 
den 7/11 1813 i Odense og blev farmaceut, men 
fik ikke eksamen og arbejdede på forskellige apo
teker i Nyborg og Holbæk. 1 1834 var han provi- 
sor på Skive apotek og senere i Holstebro og 
Skanderborg. I 1840 var han sammen med tre 
andre apotekermedhjælpere i Eckemførde. Herfra 
er han muligvis stået til søs, men hans skæbne 
kendes ellers ikke. I Eckemførde har han imidler
tid fået et barn med Mine Steinicke, der senere 
blev gift med en Johann Erich og sammen flyttede 
de til Kiel, hvor hun døde den 26/11 1880. Hun 
havde et barn, XIII, 115, med Ahrendt Barfoed.

Christian Theodor Wilhelm Barfod (XIII, 115) 
blev født den 17/4 1842. Han var murer og blev
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Christian Theodor Wilhelm Barfod og hans kone Maria 
Elise Laura f. Johannsen (XIII, 115) med deres son 

Heinrich Theodor Wilhelm Barfod (XIV, 135).

Heinrich Theodor Wilhelm Barfod (XIV, 135).

den 1/11 1870 gift i Eckemførde med Maria Elise 
Laura Johannsen, der var født den 14/4 1846 i 
Flensborg som datter af matros Nis Johannsen og 
Anna Caroline Wilhelmine f. Hoch. Han døde 
den 19/7 1878 i Altona og hun den 16/5 1903 i 
Kiel. De haren søn XIV, 135. (1)

Heinrich Theodor Wilhelm Barfod (XIV, 135) 
var født den 9/11 1870 i Kiel og da han allerede 
som barn mistede sin far, måtte moderen klare sig 
ved syarbejde. Ved hjælp af Muhliuschen Waisen- 
hus kunne han fra 1888 til 1891 blive undervist 
på lærerseminariet i Eckemførde, hvorefter han 
fik ansættelse som lærer ved en skole i Lottorf ved 
Slesvig. I 1894 flyttede han til Kiel og efter ti år 
som lærer ved en folkeskole kom han til Oberreal- 
skolen ved Kdnigsweg, og selvom han var uddan
net som folkeskolelærer, overdrog professor dr. 
Heyer ham undervisningen i biologi i Oberprima. 
Han havde ikke blot en udmærket viden, men og
så den gave at kunne fa sine elever til at iagttage, 
søge og forske. I 1892 leverede han sit første bi
drag til »Vereinigung zur Pflege der Natur- und 
Landeskunde« og var fra 1896 indtil sin død fore
ningens redaktør.

Den 24/6 1898 blev han gift med Alma There
se Auguste Ljunggren, der var født i Kiel den 31/8 
1872 som datter af en snedker Ljunggren. Hein
rich Barfod var meget virksom også i »Allgemei
nen Schleswig-Holsteinischen Lehrerverein« og i 
1900 grundlagde han en »Vereins der Aquarien- 
und Terrarienfreunde« og var fra 1902 redaktør af 
foreningens blad »Nerthus«. Han var desuden 
næstformand i Kieler Tierschutzverein fra 1902 
og overtog i 1914 redaktionen af »Die Heimat« og 
var redaktør til sin død. løvrigt medvirkede han 
aktivt i flere foreninger og hjalp mange skoler 
med levering af mineralsamlinger. Han døde den 
23/2 1917 og hans kone den 22/4 1936. De havde 
fem børn, hvoraf de to døde som ganske unge, og 
de tre overlevende var XV,226-228. (2)

Hans Barfod (XV,226) er født den 5/8 1899. 
Han blev diplom Chemiker og Studienrat i Kiel 
først ved Hebbel og senere ved Max Planck- 
skolen. Han blev gift den 6/6 1924 med Anna

1. Kopi af dokumenter i slaegtsarkivet
2. Schleswig-Holsteinischen Biographischen Lexicon, Neu

münster 1970.
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Studienrat Hans Barfod (XV,226). Dr. med. Hansjochen Barfod (XVI,248).

Bertha Cäcilie Heide, der er født den 18/4 1899 
som datter af en lærer Heide i Wilster i Holsten. 
Han døde den 17/2 1956. De har fire børn 
XVI,248-251.

Hansjochen Barfod (XVI,248) er født den 9/4 
1925 i Kiel. Han blev dr.med. og bor efter sin 
pensionering i Flensborg. Han blev gift den 28/4 
1956 i Küstrin an.d. Oder med techn. assistent 
Helga Wünsche, der er født den 26/8 1928. De 
har to børn XVII,227-228.

Jørn Barfod (XVII,227) er født den 30/10 1956 
i Kiel og er siden blevet Kustos am Ostpreusssis- 
ches Landesmuseum i Lüneburg og er kunsthisto
riker og dr. på en afhandling om »Holzplastik des 
13. Jahrhunderts im Herzogtum Schleswig«. Han 
er gift den 27/8 1990 med apotheker Anja 
Meeuw, der er født den 12/5 1957 i Leer. De har 
to børn XVIII,210-211. Det er tvillinger, der 
er født den 3/6 1991 Lennart Mathias Barfod 
(XVIII,210) og Judith Marieke Barfod (XVIII, 
211).

Inken Barfod (XVII,228) er født den 17/9 1961 
i Kiel og uddannet som Diplombiolog og Shichin- 
Assesorin i Göttingen. Hun blev gift den 4/8 1990 
med Diplomingeniør i Hannover Wilfried Wer
ner, der er født den 1/11 1958 i Bremen.

Heinrich-Wilhelm Barfod (XVI,249) er født 
den 6/8 1930 i Kiel og er siden blevet forstdirek- 
tør, Leiter d. Forstamt Neumünster. Han er gift 
med lærerinde Marie Louise Velmede, der er født 
den 2/7 1936 i Berlin. De har fire børn XVII,229- 
232.

Hans Hinneck Barfod (XVII,229), der er født 
den 26/8 1963 og ansat ved forstvæsenet. Markus 
Barfod(XVII,230) er født den 22/5 1965 og er forst- 
studerende. Sünje Barfod (XVII,231) er født den 
19/4 1968 og er i gartneruddannelse samt Wiebke 
Barfod (XVII,232)dererfødt den 28/12 1971.

Gesche Margrethe Barfod (XVI,250) er født den 
16/6 1933 i Kiel og er lærerinde. Hun blev gift 
med prokurist Gerhard Richter, der er født den 
3/6 1915 i Leipzig. Han døde den 26/12 1984.

Silke Barfod (XVI,251) er født den 8/10 1938 i 
Kiel og er siden promov. apotheker og dr. og bor i 
München.

Werner Barfod (XV,227) er født den 13/7 1903 
og blev Diplom Ingenieur og Regierungs-direktor. 
Han blev gift den 13/8 1930 med Charlotte Anna 
Helene Müller, der er født den 9/5 1904 i Marien
werder. Han døde den 20/12 1978 i Kiel og hans 
enke bor nu på et alderdomshjem i Celle. De har 
fire børn XVI,252-255.
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Uwe Barfod (XVI,252) er født den 23/7 1931 i 
Kiel og uddannet som ingeniør. Han er gift med 
Ursula Erika Herre, der er født den 19/5 1932. 
Han døde den 30/9 1991. De har tre børn 
XVII,233-235.

Frauke Christina Barfod (XVII,233) er født den 
12/7 1961 i Kiel og er uddannet som lærerinde og 
gift den 16/9 1987 med dr. Ing. Herbert Bernd 
Slomski, der er født den 22/8 1958 i Warendorf.

Holger Mathias Barfod (XVII,234) er født den 
5/4 1964 i Kiel og Carsten Johannes Barfod 
(XVII,235) er født den 24/6 1968 i Kiel.

Friedvart Werner Barfod (XVI,253) er født den 
28/11 1936 i Kiel og er leder af Academy f. 
Eurythmie i den Haag i Holland. Han blev den 
1/9 1961 gift med Elsabe Mårtens, der er født den 
5/5 1936 i Rendsborg. De har to børn XVII,236- 
237.

Johanne Christiane Barfod (XVII,236) er født 
den 26/11 1963 og er Diplom-Social-Pædagog. 
Hun blev gift den 28/3 1987 med virksomheds
rådgiver Alexander Brandauer. Friedvart Micael 
Barfod (XVII,:237), er født den 4/9 1965.

Ingrid Irene Barfod (XVI,254) er født den 3/5 
1940 i Kiel og gift den 20/10 1968 med Diplom
ingeniør Arthur Andrews, der er født den 28/12 

1914 og døde den 19/3 1978., hvorefter hun er 
gift anden gang den 5/9 1981 med Herbert Kai, 
der er født den 14/7 1943. Hun har tre børn.

Hanna Barfod (XVI,:255) er født den 31/1 1945 
i Kiel og er uddannet som sygeplejerske og gift 
den 1/9 1968 med major i hæren Dieter v. Hes- 
sert, der er født den 24/8 1941 i Frankfurt. De har 
tre børn.

Heinz Barfod (XV,228) er født den 16/7 1908 
og var dr. med. og praktiserende læge i Kiel. Han 
blev gift den 25/9 1942 med Gertrud Karras, der 
er født den 14/2 1914. Han døde den 11/8 1985 
og hans enke lever i Kiel. De har tre børn 
XVI,256-258.

Jørg Barfod (XVI,256) er født 1944 men døde 
samme år. Ursula Barfod (XVI,257) er født den 
27/3 1946 og uddannet resom lægesekretær. Hun 
blev gift den 4/12 1971 med officer Wolfgang 
Petersen, der er født den 1/6 1939. De har to 
børn.

Monika Barfod (XVI,258) er født den 7/10 
1949 i Kiel og uddannet som medicinsk teknisk 
assistent. Hun blev gift den 11/8 1973 med dr. 
med. Hans Gerhard Fark, der er født den 1/11 
1941. De har tre børn.

Generation XI XII XIII XIV XV

Karen 43
Ida 44

Christian 32 - Jens 45
Marcus 46

Jens 35 Andreas 47
Sara 53

Jens 36 - Anna 54
Andreas 55

Hans 37 Andreas 56
Anna 57 Søren 46
Anders 58 Frederikke 47
datter 59 Hans 48 - Johanne 79

Hans 38 - Johanne 60 Søren 49 Elisabeth 80
Anders 61 - Sophus 50 Hans P. 81 -I Preben 161

Ove 39 Hans 62 Andrea 51 Andreas 82 1 Jørgen 162 -
Morten 63 Morten 52

Anders 40 Amalie 64 Hans 226 -
Ahrendt 65 —1 Christian 115 H Heinrich 135 - Werner 227 -

Heinz 228 -
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Generation XV XVI XVII XVIII

Signe 246 I Lennart 210
Jørgen 162 -1 Niels 247 I Jørn 227 ■-1 Judith 211

Hansjochen 248 1 Inken 228
Heinrich-W 249 - Hans 229

Hans 226 - Gesche 250 Markus 230
Silke 251 Sünje 231

Wiebke 232
Uwe 252 - Frauke 233

Holger 234
Werner 227 - Carsten 235

Friedvart 253 H Johannes 236
Ingrid I. 254 1 Friedvart 237
Hanna 255
Jürg 256

Heinz 228 - Ursula 257
Monika 258

252



21. KAPITEL

Hammerum slægten

Som tidligere nævnt skete der i 15- og 1600- 
tallet store ændringer i samfundsstrukturen med 
en omlægning til herregårdsdrift, hvorved adskil
lige bønders gårde forsvandt for at give plads 
til de større marker. I Jylland var jorden imidler
tid af meget forskellig kvalitet og godhed, og mod 
Vest har vi i Sønderjylland hørt om, hvorledes 
stormflod og sandflugt kunne ødelægge landbrug. 
Derfor finder vi heller ikke de fleste større godser i 
disse egne, hvor man ikke havde interesse i at 
samle på den dårlige jord.

Der er stadig i 1600-tallet blot knap en million 
indbyggere i Danmark, og de levede med et dyrket 
areal, der var mindre end i vore dage. Skovene 
fyldte langt mere end nu, og overdrevet uden om 
de dyrkede arealer ved landsbyerne fyldte godt til, 
så i det hele taget må vi se på et land, hvor ube
byggede fælleder, moser, sumpe og egeskove do
minerede, og især i Jylland bredte både sand og 
lyng sig på bondegårdenes bekostning. Skovene og 
disse ellers tilsyneladende unyttige landstræknin
ger var dog særdeles værdifulde på en anden må
de. Her var nemlig ofte en meget stor vildtbestand 
at drage nytte af, og fra skovene fik man også det 
uvurderlige træ til skibbygning og husbygning 
med bindingsværk.

Vi har set hvorledes nogle af Barfod-slægten al
lerede i de tidligste generationer var draget nordpå 
for at slå sig ned ved Ålborg og herfra at forsøge 
sig med handel, men der var også folk, der drog 
nordpå for at finde en anden og måske bedre jord, 
end ved de udsatte kyster mod Syd i Jylland.

Arent Bemtsen, der i årene 1650-56 fik udgivet 
sit digre værk »Danmarckis oc Norgis fructbar 
Herlighed«, skriver bl.a. om jyderne, at de er »et 
stærkt, omhyggeligt og flittigt folk, som deres 

bjærgning ved forstår at fortsætte og intet til for
mues formerelse undlade«, og det er vel også det, 
man må sige om de medlemmer af slægten, der 
slår sig ned i Midtjylland.

Jacob Mortensen Barfod (VII, 19) boede ved 
skiftet efter faderen i 1619 i Bjødstrup i Hamme
rum herred (kap. 3). I 1622 nævnes han som dele- 
foged til Lundenæs Slot, d.v.s. en kongelig em
bedsmand, der varetog en en art kongelig myndig
hed, og der fandtes kun een delefoged i hvert her
red. Det var desuden et skridt på vejen til en stil
ling som herredsfoged og dermed dommer i herre
det, og dette embede fik han da også den 3. de
cember 1625 i Hammerum herred. Det var et af 
de store herreder i Jylland, idet det strakte sig fra 
omkring Holstebro i Nord ned til Felding og Skar- 
rild i Syd og mod Øst strakte det sig et godt stykke 
forbi Herning, hvor vi bl.a. finder Gjellerup, 
Ikast, Hammerum og Bjødstrup.

Efter en bønskrivelse til kong Christian IV fik 
Jacob Barfod den 10. april 1633 tilladelse til at 
måtte indfri Claus Barfods (VII, 10, kap.3) tidlige
re bondegård, hvis han udlagde al den resterende 
landgilde og siden årligt betalte fornødne afgifter. 
Han klarede sig økonomisk ganske godt, og han 
fik da også den 24. april 1635 bevilling på 
kronens hele og kirkens halve part afkomtienden, 
»når sognepræsten i Gjellerup, der da havde den, 
døde«, og allerede den 17. april 1636 fik han stad
fæstelse på livstid på, at han og hans kone Anna 
Christensdatter, hvis hun overlevede ham, måtte 
have den sædvanlige fæste og afgift på kronens 
part afkomtienden i Gjellerup sogn. Til gengæld 
skulle han betale en årlig afgift på 18 ørte mg og 9 
ørte byg, der skulle leveres til Fastelavn.

Jacob Barfod ejede desuden en gård i Gjellerup 
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by, som han havde vanskeligt ved at få bortfæstet. 
Den ene fæster efter den anden måtte gå fra går
den på grund af armod, fordi gårdens afgifter var 
alt for store. Derfor besluttede Jacob Barfod at 
indsende en ansøgning til kongen om at få denne 
forarmede gårds skatter og afgifter nedsat. Ifølge 
bønskrivelsen fra 1641 var afgiften på 4 skilling 
leding, 1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 skovvogn, 1 svin, 
1 rigsdaler og 24 skæpper havre. Han skriver, at 
det var lige så meget som en gård i byen, så han 
ønskede derfor afgiften halveret. Vi kender ikke 
udfaldet, men på en lignende bønskrivelse fra 
1643, hvor han ønskede den pågældende gård for
skånet for den årlige kroneskyld, blev der svaret 
allerede samme år, og her fik herredsfogden med
delelse om, at han fik den ønskede nedsættelse af 
de forskellige afgifter.

Den 13 juli 1643 var Jacob Barfod blevet værge 
for Gjellerup Kirke, og han var det endnu under 
Torstenssonkrigen 1643-45, da svenskerne i 1643 
hærgede egnen og tog, hvad kirken netop havde 
faet ind i komtiende, kvægtiende og kronjords- 
skyld. Mange enlige gårde og landsbyer gik i disse 
år op i luer under krigen, og efter fredsslutningen i 
1645 får vi at vide, at fjenden havde afbrændt et af 
Jacob Barfods huse, der var på »et halvt hundrede 
fag« og den besætning, som han havde tilbage be
stod blot af 4 øg, 8 stude, 6 køer, 4 ungnød og 12 
får.

Jacob Barfod havde været ejer af flere gårde, og 
var som sagt en holden mand. Han havde blandt 
andet haft tre gårde i Bjødstrup og i Ikast sogn 
havde han to gårde, nemlig Hagelskjær og Hes- 
selbjerg, samt en gård i Nørre Nebel og to i Gjelle
rup by. Hertil kom, at han ejede en formue, som 
han i 1652 måtte svare rentepengeskat af med 200 
rdl., hvilket var en betydelig sum, da der i hele 
Hammerum herred blot var endnu en mand, der 
betalte en tilsvarende stor skat. Alligevel slap han 
året efter, d.v.s. i 1653, for skatten. Han godtgjor
de nemlig for retten, at »hans penning, som han 
tilforn har angiven at have på rente og skattede af, 
har han nu optaget til sin fornødenhed, og har nu 
ingen at skatte af«.

I 1656 førtes en sag for Hemingholms birketing 
og for Viborg landsting mellem Jacob Barfod og 
birkefogden Christen Pedersen i Agerskov, hvor 
han klagede over, at birkefogden lod sine kreatu
rer og heste løbe ind på Bjødstrups store engarea
ler, men Jacob Barfod døde den 3. maj 1656, 
mens sagen endnu stod på.

Han havde først været gift med en datter af 
herredsfogden i Hammerum herred Peder Mar og 
derefter med Anna Christensdatter fra Nørre Fa

strup af en anset slægt på egnen. Hans ligsten fin
des endnu bevaret NØ for våbenhuset i Gjellerup 
kirke. Det siges, at stenen tidligere har haft sin 
plads i gulvet i Søndre korsarm, som han skal ha
ve ladet bygge. (1) Han efterlod sig 10 børn 
(VIII,28-37), der alle blev boende på egnen.

I arveskiftet efter faderen i 1619 nævnes også 
Jacob Mortensen Barfods søskende, som vi ellers 
ikke kender noget til. Det var Christen Mortensen 
Barfod (VII,20), Niels Mortensen Barfod (VII,21), 
Jens Mortensen Barfod (VII,22), Claus Morten
sen Barfod (VII,23) og Inger Mortensen Barfod 
(VII,24).

Jacob Mortensen Barfods ældste søn var Peder 
Jacobsen Barfod (VIII,28). Han blev ligeledes her
redsfogeds i Hammerum herred og nævnes bl.a. 
den 16/5 1657 i Lundenæs lens regnskaber og 
boede da i Hammerum i Gjellerup sogn. Han 
havde to børn: Niels Pedersen Barfod (IX,54) og 
Jacob Pedersen Barfod (IX,55).

Jacob Barfods anden søn var Morten Jacobsen 
Barfod (VIII,29), men ham kender vi ikke noget 
nærmere til. Det er muligvis hans søn, Jacob 
Mortensen Barfod (IX,77), der i 1686 tjener hos 
Christian Pedersen i Frederikshald i Norge, da 
han der er vidne i en retssag.

Den tredje søn er Jens Jacobsen Barfod 
(VIII,30), der boede i Rødding i Vildbjerg sogn i 
1688, og han var da herredsskriver i Ulfborg her
red. Han deltog iøvrigt i arvehyldingen i Køben
havn i 1660, da Frederik III blev enevældig kon
ge. Han var gift med Maren Jensdatter i Vildbjerg, 
der var datter af præsten i Vildbjerg Jens Thom
sen. Hun døde hos sin søn Jacob i Kastbjerg i Bøl- 
ling sogn den 21/3 1704. Vi kender fire af deres 
børn (IX,56-58 og 78).

Jens Barfods ældste søn Jacob Jensen Barfod 
(IX,56) boede i 1701 i Kastbjerg. Han var gift med 
Kirsten Christensdatter Rind, men alligevel aflag
de han den 4/9 1706 ed på, at han ikke var far til 
hendes barn i en sag, som hun havde anlagt imod 
ham. Den 2/3 1709 var han forpagter af Skarrild 
præstegård, da han ved Hammerum herreds ting 
stævnede en anden mand for noget gæld. Siden 
boede han i Lindvig i Borris sogn og var gift anden 
gang med Margrethe Boltvig, der var datter af Nils 
Boltvig. Da han dør den 14/6 1736 gifter enken 
sig den 22/10 1739 med Jens Hjøllund. Vi kender 
18 børn (X, 109-126). (2)

1. Jens Abildtrup: Selvejerslægten Bjødstrup 1380-1740, Eget 
Forlag 1952, side 48, 67 fT., 73 fT.

2. Hammerum Herreds Justitsprotokol 1700-1707, Christia
nia Notorialprotokol nr. 1 side 127 b.
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Et udsnit af Hammerum Herreds Justitsprotokol, hvori der står: »at dette er saaledes udj ald sandhed, bekrefter ieg 
og vidner udj min alderdoms 71 Aar, saa sant hielp mig Gud og hans hellige ord, Hafver det og med egen Haand 
underskrefuen, og venligen ombedet min kiere søn Jacob Jensen i Kastbierg og Christen Hansen i Dall, dette med 
mig til vitterlighed at underskrive, Kastbierg den 4. November Anno 1701. Maren Jensdatter Vilbierg, til Vitterlig

hed Jacob Jensen Barfoed, Till Vitterlighed Christian Hansen Eggaard«.

De fire ældste var piger. Inger (X, 109), der den 
30/11 1710 blev gift i Borris med Lars Gaardal, 
Anne Marie (X,l 10), der den 20/9 1711 blev gift 
med Niels Gjaldbæk i Borris sogn og døde den 
27/11 1735 samt Kirsten (X,l 11), der den 3/9 
1724 blev gift med Laust Ibsen fra Drongstrup i 
Sdr. Felding sogn og døde den 7/8 1764 og endelig 
Sophie (X,l 12), der den 9/11 1732 blev viet til 
Villads Aagaard i Borris sogn og døde den 4/10 
1733.

Dernæst kom der fire drenge. Jens (X,l 13) blev 
hjemmedøbt den 31/5 1704 og døde blot 2 måne
der gammel, hvorfor det næste barn ligeledes fik 
navnet Jens (X,l 14). Vi ved dog blot, at han blev 
gift i 1748 med Karen Nielsdatter fra Colding, 
Stavning. Den tredje dreng blev kaldt Niels 
(X, 115) og fødtes den 17/4 1712, men han må væ
re død som spæd, da den næste dreng også hedder 
Niels (X, 116) og er født den 13/4 1713 og død den 
21/5 samme år. Så kom der atter tre piger. Karen 
(X, 117) fødtes den 29/3 1714 og vi ved blot, at 
hun lever ugift i 1787 i Odderskier, mens Else 
(X,l 18), der fødtes året efter den 14/11 1715 blev 
gift i 1743 med Peder Lodal i Hvolvig. Derpå er 
der Christence (X,l 19),som fødtes den 24/5 1717 
og døde den 13/8 1741.

Christen (X,120) fødtes i 1720 og blev frembå
ret i kirken den 18/8, men døde allerede i 1722 
blot 1 1/2 år gammel. Ane (X, 121) ved vi blot 
blev konfirmeret i 1738 og siden den 22/1 1747 
gift med Frants Mortensen. Også for den næste 
Peder (X,122) kender vi blot konfirmationen i 
1740, men han stod i 1747 Palmesøndag fadder 
ved et barn, der blev døbt Peder. Om Niels 
(X,123) ved vi blot, at han er født den 17/6 1725 
og Maren (X,124) fødtes den 5/3 1727, men vi 
ved blot at hun i 1787 endnu levede ugift i Odder
skier. De to yngste børn var Daniel Philip 
(X, 125), der er født den 12/9 1731 og døde et par 
uger efter den 30/9 samme år, og Daniel Philip

(X, 126) fødtes den 12/7 1733, men mere ved vi 
ikke om ham. (3)

Jens Barfods andre børn var tre døtre. Maren 
Jensdatter Barfod (IX,57) var gift med Peder, og 
de havde to sønner, der begge kaldte sig Barfoed. 
Det var Niels Pedersen Barfoed (X,60), der boede 
GI. Hodsager og Jens Pedersen Barfoed (X,61), 
der boede i Burgård i Vildbjerg i Hammerum her
red. Niels Barfoed var gift med Karen Jensdatter 
og han blev begravet den 21/9 1755. Jens Barfoed 
delte gården Burgård med Peder Askov og de to 
havde svært ved at forliges, så i 1732 måtte Jens 
Barfoeds mor endog søge at mægle, men forgæves 
og sagen måtte indbringes for tinge 1732-33. Han 
fik fem børn. XI,141-145.

Peder Jensen Barfoed (XI, 141), der er født den 
21/3 1734 og blev gift den 28/6 1765 i Ørre med 
Bodil Christensdatter fra Ørregård, som var født i 
1744. Han døde den 4/12 1799. De havde fem 
børn. Karen (XII, 174), der var født den 26/12 
1766, Christen (XII, 175), der fødtes den 23/1 
1769 og må være død som spæd, idet det næste 
barn også kom til at hedde Christen (XII, 176) og 
var født den 7/1 1770. Maren (XII, 177) var født 
den 26/4 1772 og Mette (XII, 178) var født den 
9/2 1780. De to piger omtales begge i folketællin
gen 1787.

Jens Barfoeds andre fire børn var Mette Bar
foed (XI, 142), der var døbt den 24/3 1737, Jens 
Barfoed (XI, 143) døbt den 27/3 1739, men han 
må være død som spæd, da den næste søn også far 
navnet Jens Barfoed (XI, 144) og døbes den 7/1 
1742. Endelig er der Kirsten Barfoed (XI, 145), der 
døbes den 17/1 1745.

Ingeborg Jensdatter Barfoed (IX,58) omtales i 
1688, da hendes far ifølge notorialprotokollen af 
31/3 i Christiania i Norge lovede 500 rdl. til en 
karl Jørgen Søfrensen, hvis han ville indgå ægte-

3. Oplysninger fra Johs. Blæsbjerg.
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skab med hans datter Ingeborg, som han havde 
besovet, men desværre kender vi ikke sagens ud
fald. (2) Den tredje datter Else Jensdatter Barfoed 
(IX,78) var født ca. 1672 og blev i 1700 gift med 
degnen i Hee og No sogne Niels Olufsen, der var 
født ca. 1663 og døde 1737. De fik seks børn, som 
alle blev døbt i Hee kirke.

Jacob Mortens Barfods fjerde søn var Christen 
Jacobsen Barfod (VIII,31), der boede i Hagelkjær, 
som han i 1652 havde fået af sin far. Han var de- 
lefoged til Lundenæs Slot i krigsårene 1657-60, da 
svenskerne atter hærgede her på egnen. Efter kri
gen i 1660 blev forholdene på egnen synet og 
synsmændene skriver bl.a.: »Dernæst så vi den 
gård Hagelskjær, som delefogden Christen Jacob
sen beboede, hvor husene var nogenlunde ved 
magt, men den halve part af hans sæd og avl syn
tes vi at være forringet«. Dernæst så de på den 
gård i Bjødstrup, som Jacob Mortensen havde 
beboet, og de måtte fastslå, at husene også her var 
»nogenledes ved magt« samt at »den tredje part af 
sæden og avlen kunne være forringet«. Man må 
vel derfor sige, at familien denne gang var sluppet 
noget bedre fra krigen end sidste gang. (4)

Han blev gift med Maren Jacobsdatter, der var 
en datter af Jacob Sørensen i Høstrup i Haderup 
sogn, men han må være død før 1664, da hans en
ke gifter sig med Niels Jensen i Hagelskjær. Også 
ham overlevede hun, for i 1681 boede hun som 
enke sammen med sin ældste søn Christen Chri
stensen Barfod (IX,59) i Hagelskjær, idet hver af 
dem ejede en halvdel af gården. Den næstældste 
søn Niels Christensen Barfod (IX,60) var gift med 
Maren Nielsdatter og de boede i Hammerum i 
1689.

I 1689 ville Maren Jacobsdatter sælge gården til 
sine svigersønner. Det var Frederik Baltzersen, 
der boede i Seglgården i Funder sogn og var gift 
med Maren Christensdatter Barfod (IX,61), og 
Jørgen Christensen Fastrup, der var delefoged til 
Lundenæs (f.ca. 1617 og død 1713) og gift med 
Kirsten Christensdatter Barfod (IX,62). Da det 
drejede sig om en selvejergård, skulle den imidler
tid først tilbydes slægten tre gange på tinge, og 
derfor bød enkens svoger Knud Jacobsen Barfod 
første gang gården kom for retten den 19/10 1689.

4. Jens Abildtrup side 3 1. 82 IT.
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Knud Jacobsen Barfod (VIII,32) var Jacob Bar
fods femteældste søn, og han var fra 1660 herreds
skriver i Hammerum herred. I 1672 ansøgte han 
om at blive herredsfoged, idet 24 dannemænd er
klærede, at han som skriver »har stillet og for
holdt sig meget oprigtig, retfærdig og vel mod alle 
og enhver, fattige og rige og formuende og andre 
inden herred og uden herred som en oprigtig her
redsskriver og god dannemand vel sømmer, egner 
og anslår i alle måder, så ingen kan ham andet 
end retfærdighed påsige i nogen måde«. Efter den
ne lange svada kan det vel næppe undre, at han 
fik stillingen fra den 7/11 1672.

I 1687 blev der imidlertid foretaget en større 
gennemgang af de jyske landsdommere, der i den 
forbindelse erklæredes om Hammerum herred 
bl.a., at det »er af den vidtløftighed, at det ikke 
med andet kan sammenlægges såsom det er 9 mile 
i sin længde og 7 mile i sin bredde«, hvad der 
åbenbart regnedes for et stort område for et her
red. Desuden skriver synsmændene: »Herredsfog
den Knud Jacobsen Barfoed er af mærkelig stor 
malice og uforstand, mens endda af større uveder- 
hæftighed, hvorover parterne sjældent nogen ret 
hos ham kan erlange. Tingskriveren Søren Chri
stensen er en gammel udlevet mand, som sjældent 
selv betjener retten og til skrivers embede er alde
les udygtig og utjenlig: Hvorfor en anden foged 
såvelsom skriver udkræves, om retten ellers til- 
børligen og lovligen skal administreres«. Det var 
således en længere og alvorlig anklage, der ikke 
rigtigt rimer med den rosende omtale før hans til
træden. I alle tilfælde resulterede det i, at Knud 
Barfod samme år den 20/12 blev udskiftet med 
Knud Pedersen Søltoft.

Knud Barfod boede i 1688 i Bjødstrup, men var 
1695 flyttet til Hesselbjerg, da han den 30. maj 
bortskødede Store Langelund i Gjellerup til sin 
søstersøn, ærlig og velagt mand Anders Pedersen 
og hans trolovede Anne Matzdatter. Den 16/6 
1700 boede Knud Barfod i Gjellerup, da han vid
nede i en sag vedrørende kirkestolene i Gjellerup 
Kirke. Striden drejede sig om de lukkede stole i 
kirken, og den fremkom da Laurids Christensen 
flyttede ind i den gamle herredsfogedgård, som bå
de Jacob Mortensen Barfod og siden sønnen Knud 
Jacobsen Barfod havde boet indtil den sidstnævnte 
solgte gården til Peder Jørgensen Fastrup i 1688. 
Knud Jakobsen Barfod var trods sin høje alder 
mødt frem i retten, hvor han fremlagde et skrift
ligt indlæg i sagen mellem Laurids Christensen og 
Svend Lauridsen, der boede i Bjødstrup. Knud 
Barfod kunne her meddele, at efter faderen Jakob 
Barfods død havde han og hans bror Claus begge 

ved skiftet delt ejendommen i to lige store lodder, 
og derfor boede Knud i den gård, som Laurids 
Christensen nu boer i og broderen Claus i den 
ejendom, hvor nu Svend Lauridsen boer. »Jeg 
boede i samme gård i 34 år og i den tid stod jeg og 
min bror og efter ham Svend Lauridsen i den ene 
stol, mens vore kvinder tilsammen søgte den an
den af de lukkede stole«. Det vil sige, at begge 
parter havde lige ret til stolene, og sagen, hvis ud
fald vi ikke, er muligvis derfor blevet forligt. (5)

Han var gift med Maren Sørensdatter, og de 
havde sammen seks børn (IX,63-68), der alle drog 
uden for sognet.

Søren Knudsen Barfod (IX,63) drog således 
mod Nord i Jylland og kendes 1713 og 1715 som 
kirkeprior i Skagen, og han var død i 1753. Hans 
ældste søn Johannes Sørensen Barfod (X,62) var 
skrædder i Skagen og var gift med Johanne Lau- 
ritsdatter. Han døde 1765. Den anden søn Knud 
Sørensen Barfod (X,63) rejste antagelig fra Skagen 
til Halland, hvorfra han fortsatte til Amsterdam 
og øjensynlig tog hyre på et skib til Ostindien. 
Han formodes i 1753 at være død.

Unse Knudsdatter Barfod (IX,64) blev gift med 
skrædder Adam Hass, som var døbt den 25/6 
1696 i Olai Kirke i Helsingør. De flyttede til Kø
benhavn, hvor hun døde den 20/10 1753 i sin 
ejendom på Købmagergade og blev begravet fra 
Nicolaj kirke. Kirsten Knudsdatter Barfod (IX,65) 
var født i januar 1683 og blev gift med Niels Jen
sen. Hun levede i 1753 som enke i Bedsted i 
Ålborg amt og døde den 2/2 1760. Den tredje dat
ter Karen Knudsdatter Barfod (IX,66) blev gift 
med Oluf Jensen, der var ladefoged i Fuglsang i 
Bedsted, og om den yngste af døtrene Anne 
Knudsdatter Barfod (IX,67) ved vi blot, at hendes 
arvinger efterlystes ved tingsvidne den 19/12 
1752.

Den yngste af Knud Barfods børn var Claus 
Knudsen Barfod (IX,68). Han havde 1711-1718 
tjent tolderen i Skagen, da han forgæves søgte at 
blive visitør i Christiania. I stedet for udvandrede 
han til Christiansand, hvor det sandsynligvis er 
ham, der i byregnskaberne nævnes som Claus 
Knudsen skomager i årene 1719-21. I 1721 var 
han endnu ungkarl og i tjeneste hos Morten Mic- 
helsen, da han den 29/9 1721 troloves med Gun
hild Pedersdatter fra Farestad. Han kendes kun vi
dere fra da han den 15/6 1734 var vurderings
mand ved et skifte i Mandal.

Deres ældste søn Knud Clausen Barfoed (X,64) 
er født ca. 1720 og blev gift i Mandal den 29/10

5. Jens Abildtrup side 48 fT, 84, 108 f. 
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1754 med Margrethe Andersdatter Svinøer, der 
var født ca. 1724. Hans kone blev begravet i Man
dal den 29/4 1760 og han selv samme sted den 
3/2 1763. De havde to døtre og en søn. Catharina 
Knudsdatter Barfoed (XI,87) blev døbt i Mandal 
den 12/1 1755 og konfirmeret her i 1770. Den 
25/2 1779 blev hun gift med Niels Mortensen fra 
Nedenes, men ægteskabet kunne kun finde sted 
efter kgl. bevilling, da de var beslægtede i tredje 
led. Den anden datter Anne Maria Knudsdatter 
Barfoed (XI,89) blev døbt i Mandal den 23/4 
1760 og begravet samme år den 30/7.

Sønnen Claus Knudsen Barfoed (XI,88) blev 
døbt i Mandal den 19/12 1756 og konfirmeret i 
1779. Den 4/1 1788 blev han gift i Mandal med 
Anne Catharine Rasmusdatter fra Kjelland, der 
var født ca. 1757. I 1801 fik han borgerskab som 
snedker og her døde han og blev begravet den 
16/3 1811, mens hans kone døde den 1/3 1828. 
Deres seks børn kender vi kun lidt til.

Margrethe Barfoed (XII, 102) blev døbt i Man
dal den 10/6 1788 og begravet der den 9/7 1791. 
Knud Barfoed (XII, 103) blev døbt i Mandal den 
26/12 1790 og konfirmeret i 1805. Han blev sø
mand, men faldt ulykkeligvis overbord under en 
rejse til Frankrig i 1721 og druknede. Margrethe 
Barfoed (XII, 104) blev døbt i Mandal den 3/2 
1793 og konfirmeret 1807. Johannes Barfoed 
(XII, 105) blev døbt i Mandal den 8/7 1795 og be
gravet den 29/10 1806. Rasmus Barfoed (XII, 106) 
var født ca. 1800 og konfirmeret 1815 og endelig 
er der Cathrine Barfoed (XII, 107), der blev døbt i 
Mandal den 8/2 1801 og ligeledes konfirmeret 
1815.

Claus Barfods næstældste søn Hans Clausen 
Barfoed (X,65) blev konfirmeret i Mandal 1745 
og omtales den 31/10 1754 som mestersnedker. 
Året efter blev han den 22/1 1755 gift i domkir
ken i Bergen med Susanne Christiansdatter Døl 
eller Due. Han blev begravet i Bergen den 15/7 
1768 og i skiftet efter ham den 26/8 samme år 
blev boet på 48 rdl. 5 ort delt mellem enken og 
den eneste datter Gunhild Hansdatter Barfoed 
(XI,90), der var født ca. 1755 og endnu boede i 
Bergen 1768. Giert Clausen Barfoed (X,66) er 
født i Mandal 1730 og andet ved vi ikke.

Inden vi går videre med Jacob Mortensen Bar
fods børn må i denne forbindelse nævnes endnu 
en Barfod i Norge. Vi finder nemlig en Povel Pe
dersen Barfod (XI,91), der var matros og blev be
gravet i Arendal den 8/7 1778. I kirkebogen er der 
ved indførelsen af hans ældste søns dåb om ham 
indført den oplysning, at han er født i Skien og 
længe har faret udenlands, siden tjent hos visitør 

Clausen i 5 fjerdingår og hos visitør Grønvold og 
Smith et halvt år, derefter opholdt sig i Arendal 
og logeret hos Niels Vekters enke i Stranden og 
besvangret hendes datter. Han kan imidlertid ikke 
findes i kirkebøgerne omkring 1723 i Skien eller 
nærliggende landdistrikter, hvor iøvrigt gården 
Barfot ligger (se kap. 24). Han blev gift i Arendal 
den 25/8 1768 med Else Nielsdatter, der var født 
ca. 1750 som datter af Niels Vekter. Hun var kon
firmeret 1768 og nævnes i folketællingen 1801 
som enke efter sin anden mand Søren Stiansen, 
som hun var blevet gift med i 1785. De havde 
seks børn (XII, 106-113), men ingen af dem, tog 
navnet Barfod.

Der var endnu to sønner af Jacob Mortensen 
Barfod, der skal nævnes. Den ene Niels Jacobsen 
Barfod (VIII,33), der boede i Hammerum og var 
gift med Mette Mikkelsdatter. De havde sammen 
børnene Morten Nielsen Barfod (IX,69) og Maren 
Nielsdatter Barfod (IX,70). Den anden var Claus 
Jacobsen Barfod (VIII,34), der var gift med Anne 
Jensdatter Hals. Det gik ham åbenbart ikke så 
godt, for i 1680 måtte han pantsætte en halv bolig 
i Bjødstrup for 26 1/2 sietdaler, men da han døde 
i 1688 og hans enke giftede sig igen med Svend 
Laursen blev denne indstævnet for gælden, som 
han måtte betale.

Søsteren Inger Jacobsdatter Barfod (VIII,35) 
var født 1623 i Bjødstrup. I 1688 boede hun i går
den Store Langelund, da hun var gift med Peder 
Jensen, der først havde været forvalter på Byg
holm og senere blev herredsfoged i Hammerum 
herred. Han må være død dette år, idet hendes 
børn da giver deres morbror Knud Jacobsen i 
Bjødstrup fuldmagt til at sælge Store Langelund.

En anden søster Apollonia Jacobsdatter Barfod 
(VIII,36) var født omkring 1638 og døde 1693. 
Hun blev gift første gang i 1655 med provst Chri
sten Andersen til Sunds, der døde i 1670, hvoref
ter hun giftede sig med efterfølgeren den 20/11 
1670 sognepræst Stephen Olufsen Aale, der døde 
den 16/8 1723.

Jacob Barfods tiende barn Henrik Jacobsen 
Barfod (VIII,37), der var født ca. 1614 blev stu
dent fra Frederiksborg og immatrikuleret ved Kø
benhavns Universitet den 22/1 1 1635 med mester 
Jacob Matthæus som præceptor. Den 17/1 1640 
blev han sognepræst til Årsige og Asige i Halland, 
idet han blev kaldet af Corfits Trolles enke fru 
Anna Basse til Sannarp. Efter krigene 1657-60, 
da Danmark måtte afstå Skåne, Halland og Ble- 
kinge til Sverige, forblev han ved sin præsteger
ning hos sine sognebørn og døde her i Årstad 
1674. Han var gift med Christine Christensdatter 
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Grim, der var datter af sognepræsten i Årstad 
Christen Nielsen Grim. De havde sammen seks 
bøm (IX,71-76).

Slægten blev vidt udbredt og Henrik Barfods 
børn vil vi siden følge, idet Ejlert Henricsson Barf- 
oed (IX,72, kap.23) blev stamfar til den store 
skånske gren og Gøran Henricsson Barfoth 

(IX,73, kap.24) blev stamfar til slægten, der bred
te sig i Halland og Bohuslen. Desuden har Ham- 
merum-slægten sikkert også mange efterkommere 
i Jylland og måske i andre egne af Danmark. Mu
ligvis vil vi finde en forbindelse til nogle af de 
Barfoder, som er omtalt i det følgende kapitel: De 
jyske Barfoeder (kap.22).
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Generation VII VIII IX X XI

Peder 28 — Niels 54 Inger 109
Jacob 55 Anne 110

Morten 29 - Jacob 77 Kirsten 111
Sophie 112
Jens 113
Jens 114
Niels 115
Niels 116
Karen 117

Jacob 56 — Else 118
Christence 119
Christen 120
Ane 121
Peder 122
Niels 123
Maren 124 Peder 141 —
Daniel 125 Mette 142
Daniel 126 Jens 143

Jens 30 - Maren 57 H Niels 60 Jens 144
Ingeborg 58 Jens 61 - Kirsten 145
Else 78
Christen 59

Christen 31 - Niels 60
Maren 61

Jacob 19 - Kirsten 62 Johannes 62
Søren 63 -

Christen 20 Knud 32 - Unse 64 Knud 63
Kirsten 65 Catharina 87

Niels 21 Karen 66 Knud 64 -
Anne 67 Claus 88 —

Jens 22 Claus 68 - Anne 89
Niels 33 H Morten 69 Hans 65 H1 Gunhild 90

Maren 70 Giert 66
Claus 23 Claus 34

Inger 35
Inger 24 Apollonia 36

Skånske gren (kap. 23)
Henrik 37 Halland-Blekinge gren (kap.24)



Generation XI XII

Karen 174
Christen 175
Christen 176

Peder 141 - Maren 177
Mette 78

Claus 88 - Margrethe 102
Knud 103
Margrethe 104
Johannes 105
Rasmus 106
Cathrine 107
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22. KAPITEL

De jyske Barfod’er

Nogle få af slægten, der ikke blev gejstlige forb
lev i det sydlige Jylland. Det er f.eks. Stephan 
Barfod (X,24), der kan være søn af en Niels Bar
fod. Han var høker i Ribe, og vi ved blot, at hans 
kone gjorde indkøb på auktionen efter broderen 
Ejler. De havde en søn Niels Stephansen Barfod 
(XI,41), der i 1739 fik stiftamtmandens konstitut
ion som prokurator for over- og underretterne i 
Ribe stifts købstæder samt for herreds- og birke
ting. Da borgerskabet i Ribe imidlertid i 1743 
modsatte sig magistraten ved forskellige urolighe
der var han en af hovedmændene i oprøret. Stif
tamtmanden ønskede derfor, at han skulle straffes 
med 4 ugers arbejde på Fredericia fæstning, men 
endnu den 14/1 1744 mødte han dog på tinge, 
hvor han producerede en stævning. Straffen blev 
nu en helt anden, idet stiftamtmanden fiskal 
Grundahl i Vejle den 28/1 1744 befalede at tilba
gekalde den af ham i 1740 udstedte fuldmagt for 
Niels Barfod til at varetage fiskalforretninger i 
Grundahls forfald, og samme dag gav stiftamt
manden besked til magistraten i Ribe om, at Bar
fod skulle kaldes op på rådhuset og tilbagelevere 
sin autorisation som prokurator. Han døde imid
lertid den 3/2 1744 i Ribe Han var iøvrigt gift 
med Anne Cathrine Sørensdatter.

De havde mindst to børn (XII, 169-170). Søren 
Barfod (XII, 169) blev døbt den 9/5 1740 og som 
faddere var bl.a. selveste borgmester Lund og den
nes datter samt magister Lange. Han blev konfir
meret 1755 og siden gift med Anna Jensdatter, der 
er født ca. 1762. De nævnes i folketællingen 1787 
som boende i Sønderportsgade 47 i Ribe. De har 
en datter Anne Cathrine Barfod (XIII, 119), der er 
født ca. 1784. Den anden søn Stephan Barfod 

(XII. 170) levede kun kort tid og begravedes den 
14/12 1747.(1)

Det er muligvis Stephan Barfods bror Christen 
Nielsen Barfod (X,25), der »hastelig og uformo
dentlig i Varde omkom« den 29/6 1703. Endelig 
er der Ejler Nielsen Varde eller Barfod (X,26), der 
var født 1671 og var degn i Engom. Han havde et 
stort bibliotek med mange latinske og hebraiske 
bøger. Han var gift med Karen Herløv og fra deres 
bo kendes en sølvske med bogstaverne E.N.V. og 
en anden med K.M.H. indgraverede. Karen 
Nielsdatter Barfod (X,27) er heller ikke meget 
kendt, men vi ved da, at hun »i sine unge og 
blomstrende år døde af børnekopper« i september 
1689.

Endelig er der Jens Barfod (X, 110) om hvem vi 
blot ved, at han i 1616 boede i Lydom Hede i Ly
dom sogn i Vester herred i Ribe amt, og at han 
var gift med en kone, hvis far var bror til »salig 
fru Gertrud Olufsdatter i Staby Kjærgaard«. (2)

Ligesom slægten, der flyttede til Hammerum 
herred i Midtjylland var der også nogle, der tog 
rejsen helt op til det nordlige Thy. Peder Thom
sen Barfod (VIII, 11), der var søn af Thomas Bar
fod (VII,6, kap.3) var således født i Nørre Nebel i 
1617, men boede i 1648 og 1658 på Toftum i 
Heltborg sogn i Thy. Han fik nogle gårde i Tvolm 
i Ydby sogn i 1654 og 1662, og i 1664 finder vi 
ham boende på Brendgaard i Heltborg sogn. Han 
blev gift med Kirsten Naull, der var født 1612 
som datter af Laurids Naull til Hedegaard og Ka
ren Henriksdatter f. Krag.

1. H. Hjorth-Nielsen: Danske Prokuratorer 1660-1869, Kbh. 
1935.

2. Viborg Landstings Dombog den 7/12 1616 side 333-334.
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Kort over de byer, hvor de jyske Barfoder boede.

Den 19. oktober 1652 gav Jørgen Naull til Od
de og hustru fru Dorthe Kruse deres kære svoger 
og søster Peder Thomsen Barfod og hans hustru 
Kirsten, børn og arvinger til sjette led lensbrev på 
to bøndergårde i Ydby sogn, Refs herred i Thy, i 
Tvolm, som Pouell Nielsen og Anders Christen
sen påboer.

»Den 23/4 1664 lod Peder Barfod læse et kgl. 
brev, som hans forfædre Barfoders slægt havde 
fået af kgl. Majestæt for mange år siden, og hvori 
de er adelig frihed forundt for dem og deres efter
kommere. Derpå vidnede 24 dannemænd fra Ne
bel sogn, at velfornemme og agtbare mand Peder 
Barfod på Brendgaard var ærlig og ægte født og 
båren i Nebel sogn i Sædding by af de Barfoder 
deres slægt, byrd og afkom«.

Det var åbenbart gået ham godt, for i 1673 kal
des han velfornemme mand Peder Tommesen i 
Brendgaard, men lykken varede ikke ved, da kri
gens ulykker ramte ham og han måtte sælge går
den i Tvolm i 1681. I en ansøgning fra den 18. ju
li 1685 erklærede han desuden, at han i den sidste 
fejde blev ganske udplyndret og spoleret af en 
Brandenburgs officer, der blandt andet fratog ham 
18 heste og hopper, og da han ikke har kunnet 
svare kontributionen er 8 tønder bondeskyld efter 
en dom hjemfalden. Det må være den skånske 
Krig (1675-79), han omtaler og de brandenborg- 
ske tropper må da være allierede, der åbenbart er 
kommet ret langt nordpå, og vi må da konstatere, 
at allierede styrker ofte var lige så ubehagelige 
som fjendtlige. Imidlertid resolverede kongen den 

29/12 1685, at han måtte fa de udgivne skatter af 
Brendgaard bondeskyld 1663-70 afkortet i de re
sterende skatter fra den 1. januar 1680, men han 
skulle dog betale det øvrige og han måtte mod ka
ution igen overtage gården.

Hans kone var død i Ydby den 9. juni 1685 og 
han selv døde og begravedes i Ydby kirke den 2/5 
1694. Han blev 77 år 4 måneder 15 dage gammel. 
De havde tre børn IX, 19-21.

Thomas Pedersen Barfoed (IX, 19) boede i 1662 
i Nykøbing Mors og var da hjælper for amtsskri
veren i det nye amt, der var oprettet efter enevæl
dens indførelse i 1660. Da henimod halvdelen af 
krongodset i Thy og Mors var solgt og admini
strationen derved var blevet mindre omfattende, 
forenedes de tre tidligere len Dueholm, Årum og 
Vestervig sammen under en amtmand og en amts
skriver. I tiden indtil 1671, da der kom nye bestal
lingsbreve, var der tre amtsskrivere her. Den før
ste var ansat fra 1661 til 67, den anden fra 1667 
til 69 og den tredje, der var amtsskriver fra 1669 
til 1671 var Thomas Barfoed. Derudover ved vi 
blot, at han var fadder i Ydby i 1673. (3)

En anden søn var Laurids Pedersen Barfoed 
(IX,20), der var født i Toftum 1648 og døbt i 
Heltborg den 15. oktober samme år. Han nævnes 
desuden 1678-79 i Ydby, 1680 i Heltborg og 
1681-82 i Brendgård, hvor han sandsynligvis dri
ver gården for sin gamle far. Han er endvidere

3. H. Støvring-Nielsen: Amtsforvalter Jens Hansen i Historisk 
Årbog for Thisted amt 1958 side 419-422. 

262



omtalt som fadder 1687, og den 10/5 1694 boede 
han på Smerupgård, da han var tingsvidne på 
Refs herreds ting. Hans søn (X,46) fik en karriere 
som officer i København og omtales i kap. 5.

Peder Barfods tredje barn Ellen Barfbed (IX,21) 
var født 1652 på Toftum og døbt den 21/3 1652 i 
Heltborg. Hun blev gift med kornet Hans From og 
vi ved, at hun i 1681 og 1683 var fadder i Ydby.

Som vi har set tidligere var der også flyttet med
lemmer af slægten til Midtjylland, hvor vi bl.a. 
finder dem spredt i det store Hammerum herred, 
og i 1700-tallet er der således Barfod-er mange 
steder i Midt- og Nordjylland. Det kan ofte være 
vanskeligt at finde forbindelserne mellem slægts
medlemmerne, da de som bønder ofte undlod at 
bruge slægtsnavnet, således at blot nogle fa af dem 
nu og da genoptog det af den ene eller anden 
grund. Derfor er det ikke så nemt at finde forbin
delsen til Niels Lauritsen (X,47) der angives som 
gårdfæster under Torstedlund gods. Han var født 
1684 og blev begravet i Øster Homum den 28/2 
1768, da han var 84 år og 3 uger gammel. Desu
den ved vi, at Johanne Pedersdatter som boede 
hos ham blev begravet den 21/1 1770 da hun var 
82 år 6 måneder gammel. Om det har været hans 
kone ved vi ikke. Han havde i hvert tilfælde seks 
børn.

Den ældste var søn Ole Nielsen (XI,53), der var 
født 1722. Han må have haft en gård eller et hus i 
Øster Hornum sogn, hvor han boede og blev gift 
den 1 1/2 1753 med Inger Bertelsdatter. Hans 
øvrige søskende har været følgende, da de ofte op
trådte som faddere hos hinanden: Mourits Niel
sen, der var født ca. 1723 og gift den 20/2 1757 
med Inger Pederdatter i Øster Homum. Han angi
ves som National Tambour ved højædle og vel
bårne hr. oberstløjtnant Wedelfelds allernådigste 
anbetroede compagni. De havde tre børn: Niels, 
Mette og Laurids. Lars Nielsen var født ca. 1732 
og blev gift den 24/10 1762 i Øster Homum med 
Gertrud Povelsdatter. Han kaldes ved folketællin
gen 1787 for bonde og husmand. De havde fire 
børn: Anne, Niels, Ole og Anne. Mads Nielsen 
blev gift den 25/9 1763 med Ellen Marie Niels- 
datter. De havde tre børn: Niels, en søn og Mar
grethe. Peder Nielsen blev gift den 16/11 1766 i 
Øster Hornum med Karen Christensdatter Bode- 
rup og anden gang den 2/8 1778 med Anna Pe
dersdatter. De har fire børn: Karen Marie og 
Niels, Kirsten og Anne. Endelig er der den yngste 
søster Karen, som er født ca. december 1753 i 
Øster Homum.

Ole Nielsen (XI,53) havde fem børn. Johanne 
er født 1754, men begravedes allerede den 11/1 

1756 to årgammel. Niels blev døbt den 28/9 1755 
og begravedes den 4/1 1756 og var da blot 3 må
neder 8 dage gammel. Det næste barn var mere le
vedygtigt. Det var Anne, der blev døbt den 14/9 
1760 og i 1787 omtales hun i folketællingen som 
en ugift tjenestepige hos degnen. Derefter er der 
en søn Niels, der blev døbt den 18/7 1762, men 
må være død ung, idet det næste barn også kom
mer til at hedde Niels, da han bliver født 1766.

Niels Olesen (XII,74) blev født 1766 og i Hel- 
strup står der ved folketællingen 1787, at han er en 
ugift national soldat, der er tjenestekarl hos hus
bonden Jens Jørgensen. I kirkebogen står: »Den 
8/8 1790 blev den unge karl Niels Olesen Barfoed 
af Helstrup trolovet med Ellen Laursdatter af Hel- 
strup og den 2/11 1790 havde de bryllup«. Ved 
folketællingen i 1801 angives Niels Olesen som 
national soldat og husmand med jord, 33 år gam
mel og Ellen Laursdatter er hans kone, der er gift 
anden gang og 43 år gammel. Karen Jensdatter på 
81 år boer der også og er enke efter 2. ægteskab. I 
1834 lever de endnu begge to, og han omtales da 
som husfæster. Han dør den 4/2 1846 og hun den 
19/3 1847. De har syv børn XIII,56, 117-122.

Deres første børn var tvillinger. Det er Ole og 
Karen (XIII, 117-118) der blev født den 14/1 
1792. Ole blev døbt den 21/1 og begravet den 
29/1. Karen blev døbt den 18/3 og levede i hvert 
tilfælde så længe, at hun blev konfirmeret 1809. 
Det næste barn Ole (XIII, 119) blev døbt den 
10/1 1 1793, men ellers ved vi ikke noget om ham. 
Laurs (XIII,120) fødtes den 4/11 1795 og blev 
hjemmedøbt dagen efter og blev begravet den 
22/1 1 1795. Rasmus (XIII,121) fødtes den 22/10 
1796 og blev døbt dagen efter men døde som 
spæd. Det næste barn kom atter til at hedde Ras
mus (XIII,56) og fødtes i Helstrup 1798. Endelig 
er der det yngste barn Jens (XIII, 122), der er født 
den 18/8 1799 og blev konfirmeret i 1811. Han 
blev gift med Anne Margrethe Philipsdatter og de 
fik en søn Søren Jensen, der er født den 5/2 1838 
og konfirmeret 1852, da han tjente hos Andreas 
Kjeldsen i Kovsted.

Rasmus Nielsen Barfod (XIII,56) er født i 
1798 og blev den 21/3 1823 gift i Bjerregrav med 
Else Marie Andersdatter, der er født ca. 1806. 
I 1828 flyttede de fra Bjerregrav til Kovsted og 
ved folketællingen i 1834 angives han som gård
mand. De havde da fire hjemmeboende børn fra 6 
til 10 år gamle og hans kones mor, Margrethe 
Christensdatter på 65 år boede der også. Han døde 
den 13/4 1851 i Kovsted og hans kone samme 
sted den 10/5 1851. De fik fjorten børn 
XIV,88-95 og 157-162.
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Overpakmester Niels Ole Rasmussen Barfod og hans kone Johanne Nielsine f. Biersted (XIV.90).

Ellen Rasmusdatter Barfod (XIV,88) var født i 
Bjerregrav den 24/8 1823 og gift med en Morten
sen. Anders Rasmussen Barfod (XIV,89) var lige
ledes født i Bjerregrav den 31/1 1826 og han blev 
gårdmand i Kovsted. Niels Ole Rasmussen Barfod 
(XIV,90) var født i Bjerregrav den 15/5 1828. Han 
flyttede den 1/3 1854 til Randers og han kom ind 
i postvæsenet, hvor han gjorde tjeneste forskellige 
steder i landet bl.a. i Århus og i Nyborg, indtil 
han endte som overpostpakmester i Randers. Han 
blev gift den 11/6 1857 med Ane Dorthea Hans
datter, der var født den 19/1 1834 og hun døde 
den 6/10 1884. Han giftede sig derefter den 26/4 
1887 med Johanne Nielsine Biersted, der var født 
i Bjerregrav. De boede i Mariesminde i Randers 
og hun døde den 16/5 1898 i Randers og han den 
19/1 1899. De havde fjorten børn XV, 178-191.

De første fem børn (XV, 178-182) døde alle som 
små af strubehoste, og det ældste barn, der overle
vede, var således Else Marie Barfod (XV, 183), der 
blev født den 18/5 1860. Som voksen ejede hun et 
konditori i Herning og hun døde som ugift 1927. 
Broderen Anders Barfod (XV, 184) fødtes den 2/12 
1862 og blev købmand og senere grosserer i Ran
ders og her medlem af en frimurerloge. Han var 
gift med Marie Jensen fra Horsens. Han døde den 
22/2 1937 barnløs.

Rasmus Barfod (XV, 185) er født den 20/9 1865 
i Århus. Han kom først i lære i Randers og blev 
derefter karetmager i Kjærbølling ved Vejle, indtil 
han blev sin egen mester i Horsens. Her blev han 
gift den 9/5 1891 med Maren Johanne Lauersen, 
der er født den 29/1 1869 i Gørding. Siden blev 
han karetmager i Odense, hvorefter han i 1897 
blev ansat på Skandia i Randers og blev mester 
her 1907. I 1931 tog han sin afsked og døde den 
11/8 1950. Forinden var hans kone død den 21/4 
1940 i Randers. De har syv børn XVI,202-208.

Anna Dorthea Barfod (XVI,202) er født den 
10/8 1891 i Horsens og blev den 7/2 1919 gift 
med en slægtning Marius Michael Barfod- 
Rousted (XVI,220), der var hendes bedstefars 
brors barnebarn, og var født den 4/10 1892 i 
Helsted som søn af Marie Barfod (XV, 192). De fik 
tre børn som senere vil blive omtalt.

Ingrid Barfod (XVI,203) er født den 6/6 1895 i 
Odense. Hun blev gift med Willy Kehlet Møller, 
der var født den 15/3 1898 i København. De emi
grerede i 1922 til USA, hvor han blev vaskeriejer i 
Northbrook i Chicago. De adopterede hendes bror 
Svends ene søn Jens (XVII, 171). De var på besøg 
i Danmark ca. 1966-67 og hendes mand døde kort 
efter hjemkomsten. Ingrid kom efter nogle opera
tioner senere på et dansk plejehjem i Chicago og
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Karetmager Rasmus Barfod og hans kone Maren Johanne f. Lauersen (XV, 185).

døde omkring 1983. Marie Barfod (XVI,204) er 
født den 2/12 1896 i Odense. Hun var som ung i 
lære hos sin faster, Else-Marie Barfod (XV, 183), 
som havde et konditori i Herning. Resten af sit liv 
var hun husbestyrerinde og sidst hos gartner Chr. 
Christensen i Randers af hvem hun fik en fribolig 
som hun havde til sin død i 1874.

Frederik Barfod (XVI,205) er født den 27/7 
1899 i Randers og emigrerede i 1923 til USA. 
Han blev gift 1927 med Kristine Krestensen, der 
er født den 26/6 1904 i Bjerregrav. Han blev che
fingeniør for Zenith Carburator Co. i Detroit. Ef
ter pensionering flyttede de til Arizona. De har to 
børn XVII, 168-169.

Frank Barfod (XVII, 168) er født den 13/6 1928 
i Chicago i USA og blev ansat i North American 
Aviation Corp. i Ingelwood i Californien som 
flyveingeniør og boede i Los Angeles. Han deltog i 
Koreakrigen 1950-53. Søsteren Lilian Barfod 
(XVII, 169) er født den 25/11 1931 i South Bend i 
USA og blev gift med Joel L. Frey, som er født 
den 1/6 1931 i Texas. De bor også i Los Angeles.

Svend Barfod (XVI,206) fødtes den 8/11 1901 i 
Randers og var først forlovet med Gudrun Thom
sen (13/10 1903-88) med hvem han fik datteren 
Grete. Derefter blev han gift med Karen Gudnitz, 
der døde i 1940, hvorpå han blev gift med Ruth 

Jørgensen. Han var handelsuddannet hos Frederik 
Gronemann i Randers, og arbejdede en tid for sin 
onkel Anders Barfod (XV, 184), hvorefter han blev 
bogholder på Rindholm Mølle ved Viborg. Til 
sidst var han ansat hos von Berkel Patent i Kø
benhavn og døde her den 24/4 1946. Han havde 
tre børn, et med hver af sine koner XVII, 
170-172.

Grete Barfod (XVII, 170) fødtes den 15/4 1922 i 
Randers og tog realeksamen fra Randers Realsko
le i 1939, hvorefter hun blev sygeplejeelev i Gen
tofte de næste tre år. Hun var som sygeplejerke 
med Dansk Røde Kors fra 1949 til 1951. Først i 
Tyskland og derefter med International Tubercu- 
losis Campaign i Grækenland. 1952-53 var hun 
ansat på centralsygehuset i Randers og derefter på 
lungeklinikken på Århus Kommunehospital, 
hvorfra hun blev pensioneret i 1982. Hun er ugift, 
men har et barn Helle Barfod (XVIII,99), der fød
tes den 19/8 1951 i Randers. I 1970 tog hun nav
neforandring til sin fars navn, hvorefter hun hed
der Larissa Helle Mastrantones.

Jens Aksel Barfod (XVII, 171) er født den 5/1 
1934 i København. Efter faderens død blev han 
adopteret af hans søster Ingrid (XVI,203), som før 
nævnt, og flyttede til USA, hvor han har fået nav
net Miller. Han blev uddannet som lærer på Uni-
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Kunstfyrværker Otto Barfod gør klar til fyrværkeri i Tivoli (XVI,208).

versity of Connecticut. Han er gift med Charlotte 
Hammer, der er født 5/12 1932 i Hartford Conn, 
og de har sammen fire børn.

Det yngste barn er Anne Margrethe Barfod 
(XVII, 172), der blev født den 17/4 1942 i Køben
havn. Hun er gift med Bender og er i dag lærer i 
Hvidovre.

Iris Johanne Barfod (XVI,207) fødtes den 4/11 
1907 i Randers. Hun blev først uddannet ved Til
skærerskolen i København, men blev siden husbe
styrerinde. I 1930-erne og indtil 1946 bestyrede 
hun sin onkels ismejeri på Jagtvejen, hvorefter 
hun vendte tilbage til Randers og fik arbejde som 
husbestyrerinde hos Niels Kjeldgaard, der var 
født den 16/2 1893 i Silkeborg. Hun blev siden 
gift med ham. Han var en meget alsidig mand, 
som bl.a. var ansat ved Andreasen & Henningsen, 
General Motors Interns USA, De Forenede Auto
mobilfabrikker i Odense og til sidst ved Scandia i 
Randers, hvorfra han blev pensioneret. Efter hans 
død den 9/3 1964 tog Iris en uddannelse som 

fodplejerske i Århus og åbnede i 1969 sin egen 
klinik i Randers, som hun drev indtil sin død den 
31/10 1981.

Otto Barfod (XVI,208) er født den 8/2 1910 i 
Dronningborg ved Randers, og han startede sin 
karriere med at stikke af fra skolen, da den kedede 
ham. Derefter skaffede faderen ham en plads på 
Overgaard, men også her stak han af, og en dag 
sad han i sine forældres udhus. Der var ingen, der 
turde fortælle det til hans far, men denne fandt da 
selv ud af det, og så blev Otto sat i lære på Scand
ia, hvor han var fra 1925 til 1930. Han læste fra 
1930 til 1934 til maskinkonstruktør og blev den 
27/4 1933 gift i Randers med Karen Johanne 
Hoffmann, der er født den 22/9 1909 i Randers 
som datter af kunstfyrværker Adolf Hoffmann og 
Caroline. Det fik Otto Barfod til i 1936 at gå ind i 
fyrværkerifaget, og han fulgte med, da Adolf Hoff
mann flyttede fabrikken til Vallensbæk, efter at 
han var blevet ansat som Tivolis fyrværker. Der 
var da indtruffet en voldsom eksplosion på den
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Palle Hoffmann Barfod og hans kone Hanne Irene f. Larsen (XVII, 173).

gamle fyrværkerifabrik og hele fabrikken blev 
ødelagt og fyrværkerimesteren Holger Petersen og 
hans to sønner blev dræbt. Adolf Hoffmann fik da 
overdraget at genopføre fabrikken og videreføre 
arbejdet for Tivoli.

Otto Barfod blev ansat sammen med svigerfade
ren som Tivolis kunstfyrværker, men ved en ny 
eksplosionsulykke i 1962 blev svigerfaderen dræbt 
og Otto Barfod blev mester. I 1968 blev der bygget 
en helt ny fabrik ved Tune. Otto Barfod var med
lem af slægtsforeningens bestyrelse 1952-1974. 
Hans kone døde den 2/10 1974 og den 20/12 sam
me år døde han selv. De har to børn XVII, 173- 
174.

Palle Hoffmann Barfod (XVII, 173) er født den 
25/8 1934 i Vorup og tog realeksamen i 1951 fra 
Tåstrup Realskole. Han kom i handelslære og aft
jente sin værnepligt 1955-56 i livgarden, hvorefter 
han blev fyrværker i Vallensbæk sammen med sin 
far. Den 13/2 1960 blev han gift med Hanne Irene 
Larsen, der er født den 2/1 1939 i Valby, som dat
ter af lokomotivfører Peter Elilius Larsen og Ag
nete f. Andersen. I 1964 blev han student fra Sta
tens Kursus og i 1966 stoppede han med arbejdet 
på fyrværkerifabrikken og studerede i stedet for 
historie ved Københavns Universitet til 1974. 
Hans kone blev student fra Statens Kursus 1971 
og virkede som lærer ved Brøndby kommune fra 
1971 og tog lærereksamen fra KDAS i 1977. Palle 
Barfod blev også lærer ved Brøndby kommune fra 
1975 og tog lærereksamen 1980, og han er ansat 
ved Langbjerg Skole, mens hans kone arbejder på 
Tjørnehøjskolen. De har to børn XVIII, 100 og 
194. Mads Barfod (XVIII, 100) er født den 27/6 
1960 på St. Josephs Hospital og blev matematisk 

student 1984 fra Statens Kursus, hvorefter han 
har studeret medicin ved Københavns Universi
tet. Han samlever med Pernille Falck, der er født 
den 19/12 1967 i København som datter af musi
ker Per Falck og Minna Jensen. Mette Barfod 
(XVIII, 194) er født den 10/1 1962 samme sted og 
blev samfundssproglig student fra Solrød Amts
gymnasium i 1981. Fra 1984 studerede hun ved 
skolen »Håndarbejdets Fremme« og er siden ansat 
på ugebladet »Hendes Verden«. Hun bor sammen 
med Alejandro Pærellada fra Argentina og de fik 
den 18/4 1990 en datter Clara Barfod Pærellada, 
som er døbt den 25/7 1990 i Gedesby kirke på 
Falster. Pærellada ar cand.phil. i religion fra uni
versitetet i Lund.

Lars Hoffmann Barfod (XVII, 174) er født den 
3/2 1943 i Vallensbæk. Han blev gammelsproglig 
student fra Østre Borgerdyds Skole og begyndte 
derefter at studere historie ved Københavns Uni
versitet, men da den ældre bror sprang fra fyr
værkeriet gik han ind i uddannelsen hos sin far. 
Med denne baggrund har han samlet en stor viden 
om fyrværkeriets historie og anvender sin viden i 
sit arbejde, da han efterfulgte faderen som Tivolis 
kunstfyrværker. Han aftjente i 1962-63 sin vær
nepligt i trænregimentet og har været medlem af 
slægtsforeningens bestyrelse siden 1975. Hans 
indgående studium af fyrværkeriets historie er 
baggrunden for hans bog »Krudt« fra 1992, der 
fortæller om krudtets opfindelse og de gamle 
nordiske krudtværker. Han blev gift den 14/10 
1967 i Tønder med Esther f. Rasmussen, der er 
født den 26/3 1947 og er musikuddannet. De har 
tre børn XVIII,195-197.

Diana Hoffmann Barfod (XVIII, 195) er født
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Kunstfyrværker Lars Hoffmann Barfod og hans kone Esther f. Rasmussen i deres hjem 
med den historiske litteratur om fyrværkeriet bag sig (XVII, 174). (Foto 1992).

den 23/2 1969 og blev gammelsproglig student fra 
Østre Borgerdyd Skole 1988, hvorefter hun tog 
HD-eksamen på Handelsskolen i Roskilde og er 
siden ansat i revisorfirmaet Schøbel & Marholt 
som juniorassistent. Gry Hoffmann Barfod 
(XVIII, 196) er født den 7/8 1970 og blev sproglig 
student fra Greve Amtsgymnasium i 1989. Heref
ter tog hun matematiske suppleringsfag (GSK) på 
Østre Borgerdyd Skole og læser nu geologi ved 
Københavns Universitet. Katja Hoffmann Barfod 
(XVIII, 197) er født den 20/12 1974, og var et år 
efter folkeskolens 9. klasses eksamen sekretær i 
Danmarks Elevorganisation, hvorefter hun læser 
på matematisk linie på Greve Gymnasium.

Vi må nu tilbage til Niels Ole Barfods (XIV,90) 
børn. Den næste i rækken er Peter Barfod 
(XV, 186), der er født den 23/12 1867. Han var 
rebslager og drog til søs som sømand, men døde af 
»Gul feber« ved Buenos Aires. Niels Barfod 
(XV, 187) fødtes den 30/5 1869, men var svagelig 
fra fødslen og døde samme år. Kristian Barfod 
(XV, 188) er født den 23/3 1870 blev styrmand og 
omkom ved et forlis ved New Zealand omkring 
1899.

Dusinius Rasmussen Barfod (XV, 189) fødtes 
som det tolvte barn den 19/9 1872. Han blev ud
lært som karetmager hos karetmager Ole Nielsen i 
Randers i 1891 og var derefter et par år som vogn
mager hos en fabrikant Abrahamson i Goteborg. 
Fra 1895 til 1914 arbejdede han på vognfabrikken 
Scandia i Randers, og den 26/11 1896 blev han 

gift i Randers med Bertha Emelia Maria Lind, der 
er født den 2/8 1873 i Goteborg som datter af ser
gent Anders Henriksson Lind og Beata Maria f. 
Andersson. I 1914 etablerede han sig som selv
stændig karetmagermester i Randers, desuden vir
kede han i en årrække indtil sin død indenfor det 
danske missionsforbund. Han døde den 31/12 
1942 og hans kone den 9/5 1957. De har tre børn 
XVI,209-211.

Anker Lind Barfod (XVI,209) er født den 23/10 
1901 i Randers. Han emigrerede til USA, hvor 
han blev gift i Detroit den 28/11 1927 med Ella 
Margrete Honoré Olsen, der er født den 9/4 1905 
i Fredericia som datter af bagermester Hjalmar 
Eugene Olsen og Anna Margrethe Honor. Han 
blev Auto Body Designer i Detroit i Michigan i 
USA. De har en datter Greta Barfod (XVII, 175), 
der er gift Welton.

Carl Herman Barfod (XVI,210) er født i Ran
ders den 6/4 1908. Han blev gift med Ketty og rej
ste til Amerika, men de kom tilbage til Danmark 
og han døde her den 23/9 1972. Adda Barfod 
(XVI,211) er født i Randers og blev gift med 
Søren Nissen Borck. De har en datter.

Holger Barfod (XV, 190) er født den 20/10 1874 
og blev snedker i Randers. Han døde 1918. Han 
var gift først med Pauline Martinsen og siden med 
Dora, der var forældreløs og opvokset på Mejl- 
gaard. Han har to børn: Stella Barfod (XVI,212) 
der er født den 12/7 1910 og blev gift den 11/11 
1934 i København med Christian Schorlemmer, 
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der er født den 1/5 1908 som søn af værkmester 
Valdemar Schorlemmer. Han døde den 1/5 1979. 
Inge Alice Barfod (XVI,213), der er født den 7/10 
1911. Hun blev gift den 30/7 1933 i Garnisonskir
ken i København med Paul Peter Rasmussen, der 
er født den 12/11 1907 som søn af overpostpak- 
mester Rasmus Oluf Rasmussen og Emma Sofie f. 
Olsen. Han døde den 23/12 1975. De har et barn 
Anita Barfod Rasmussen (XVII,247), der er født 
den 17/7 1942 i København og siden 1961 har 
sløjfet efternavnet Rasmussen. Hun er student 
1961 fra Falkonergårdens Gymnasium og studere
de først psykologi på Københavns Universitet og 
blev derefter uddannet på Den sociale Højskole i 
København 1966-69 og blev socialrådgiver 1969 
samtidig med at hun var ansat som ekspeditions
sekretær i Danske Studerendes Fællesråd 1969, 
indtil hun i 1974 blev lærer ved Roskilde Univer
sitetscenter, hvor hun var indtil 1981. I to år var 
hun derefter erhvervsvejleder i Arbejdsformidlin
gen i København og blev fra 1983 ansat som faglig 
sekretær i Dansk Socialrådgiver Forening. Hun 
levede 1971 til 1978 sammen med Nils Breds- 
dorff, der er født den 19/1 1946, som søn af Viggo 
Bredsdorff og Aase f. Dilling. De har et barn Son
ja Barfod (XVIII, 198), der er født den 16/11 1978 
i Gentofte.

Nielsine Barfod (XV, 191) er født den 6/9 1878 
og blev gift med restauratør Andreas Christiansen 
i Esbjerg. De har seks børn XVI,214-219.

Christian Barfod (XVI,214) og Svend Barfod 
(XVI,215) kender vi ikke noget til, men Einer 
Barfod Christiansen (XVI,216) er født den 5/10 
1900 og emigrerede til Vancouver i Canada, hvor 
han blev restauratør. Hans kone er født i Finland. 
De har to børn, der er tvillinger født den 15/4 
1929 Ronald Barfod Christiansen (XVII, 176) og 
Florence Barfod Christiansen (XVII, 177). Carl 
Barfod Christiansen (XVII,217) er født den 9/11 
1905 og blev restauratør i Esbjerg. Han blev gift 
den 1/2 1928 her med Margrethe Telania Frede
riksen, der er født den 18/6 1908 i Esbjerg som 
datter af fiskeeksportør Frederik Frederiksen og 
Katrine Mathiasen. De har tre børn XVII, 178- 
180. John Barfod Christiansen (XVII, 178) født 
den 16/8 1929, Kenneth Barfod Christiansen 
(XVII,179) født den 27/11 1931 og Ole Barfod 
Christiansen (XVII, 180) der er født den 16/7 
1940.

Erik Barfod Christiansen (XVI,218) er født den 
8/4 1914. Han var en årrække afdelingschef (da- 
mekonfektion) hos Havemann og blev gift den 8/5 
1941 med Edith Alice Petersen, der er født den 
5/3 1910 som datter af lokomotivfører Hans Peter

Erik Barfod (XV1,218).

Frederik Petersen og Ellen Kristine f. Andersen. 
Siden blev han bestyrer af en damekonfektionsfor- 
retning fra 1955 til 1960 i Sverige, og derefter var 
han nogle år afdelingschef hos Julius Kopp og se
nere hos Fonnesbech indtil 1970, da firmaet op
hørte. Han var derefter arbejdsløs et halvt år, ind
til han fik ansættelse i Arbejdsdirektoratet og gik 
på efterløn 1979 og døde den 26/6 1980. De har 
en søn Jens Barfod (XVII, 181), der er født den 
16/7 1948 på Frederiksberg og flyttede hjemmefra 
i 1970 til Charlottenlund indtil 1978, idet han tog 
lærereksamen i 1976 fra Hellerup Seminarium. 
Samme år 1976 blev han ansat ved Pilehave- 
skolen i Vallensbæk og den 17/4 1976 blev han 
gift i Gentofte Kirke med Yvonne Rasmussen, der 
er født den 21/10 1949 i Haraldsted som datter af 
chauffør Aksel Rasmussen og Mary Sofie f. Niel
sen. De har en datter Malene Barfod (XVIII, 199), 
der er født den 12/5 1977 i Charlottenlund.

Ove Barfod Christiansen (XVI,219) er født den 
14/12 1919 og er uddannet som skuespiller og 
operasanger og han har hovedsagelig virket i ud
landet. Den 8/7 1945 blev han gift i Esbjerg med 
Asta Lilly Bech-Hansen, der er født den 13/2 
1921 i Ølgod som datter af købmand Hans Thue 
Bech-Hansen og Marie f. Nielsen. Han har sunget 
bl.a. i Komische Oper i Berlin samt i radio og 
fjernsyn både i Danmark, Norge og Sverige, Tysk
land, England og Holland. Desuden har han op
trådt på scenen i de sædvanlige tenorpartier som 
Rudolphe i Boheme, Alfred i la Traviata og som 
Tamino i Tryllefløjten. Han blev skilt i 1959 og 
giftede sig siden med Malvine Moeller, der er født 
den 8/4 1924. I 1960erne gik han fra scenen til 
fordel for en agentvirksomhed for især skandinavi
ske møbler i Tyskland, hvor han boede. Han døde
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Operasanger Ove Barfod (XVI,219).

den 14/7 1975 i Düsseldorf. Han har med sin før
ste kone to børn XVII, 182-183.

Inge Barfod (XVII, 182) er født den 18/1 1946 i 
København. Hun er uddannet som operationssy
geplejerske, og hun har to børn Claudia Barfod 
(XVIII,200) der er født den 25/1 1974 og Malene 
Juul Barfod (XVIII,201), der er født den 20/4 
1979.

Hanne Vibeke Barfod (XVII, 183) er født den 
11/12 1947 ligeledes i København og er uddannet 
som fysioterapeut i VestBerlin, hvor hun har levet 
i papirløst ægteskab med billedhugger Peter Her
brich og de har et barn Rasmus Herbrich Barfod 
(XVIII,202), der er født den 1/4 1977 i Køben
havn. Hun er siden gift den 10/11 1984 i Belgien 
med Kyei Boating, der er født den 1/8 1954 i 
Ghana.

Vi skal så atter tilbage til Rasmus Nielsen Bar
fods (XIII,56) mange børn. Det næste barn var en 
dreng (XIV, 157), der var død samme dag den 9/3 
1830 og herefter fik de atter en dreng Niels Ras
mussen Barfod (XIV, 158), der fødtes den 7/9 
1831, men døde tre uger efter den 30/9 1831. Så 
kom Andreas Rasmussen Barfod (XIV,91), der 
ligesom de to foregående børn var født i Kovsted 
den 12/9 1832. Han blev siden avlsbruger i Ran
ders og var gift med Ellen Venneberg, der døde i 
Helsted. De har et barn XV, 192.

Marie Barfod (XV,192) er født den 19/5 1866 i 
Randers og blev gift med Moses Nathansen, der er 
født den 29/9 1834 i Randers, hvor han døde den 

20/6 1920 og hun den 7/1 1935 i Holbæk. Hun 
havde en søn med en ukendt far XVI,220 og en 
anden søn samt to døtre blev indbragt i ægte
skabet og fik navnet Nathansen. De to sønner tog 
dog navnet Barfod-Rousted.

Marius Michael Rasmussen Barfod (XVI,220) 
var født i Helsted den 4/10 1892 og havde først 
navnet Nathansen, men under 2. verdenskrig fik 
han navneforandring til Barfod-Rousted og efter 
krigen til Barfod. Han blev i 1905 ansat på Scan
dia og sluttede her som materialforvalter. Han fik 
den kgl. Fortjenstmedalje i sølv. Han blev den 7/2 
1919 gift med Anna Dorthea Barfod (XVI,202), 
der som tidligere omtalt var født i Horsens den 
10/8 1891. Han døde i november 1962 og hans 
kone den 11/10 1980. De har tre børn XVII, 184- 
186.

Erik Mogens Barfod (XVII, 184) er født den 
10/7 1919 i Dronningborg ved Randers og blev 
student 1938, hvorefter han tog tandlægeeksamen 
i 1942. I 1947 fik han praksis i Kolding, hvor han 
siden har virket. Han blev gift den 23/1 1943 i 
Skovshoved Kirke med Gertrud Anne-Lise 
Christensen, der er født den 28/10 1918 i Køben
havn som datter af civilingeniør Christen Gregers 
Christensen og Gertrud Katharina f. Hovind. Hun 
blev student 1937 og tog tandlægeeksamen 1942

Andreas Rasmussen Barfod med sin kone Ellen f. 
Venneberg (XIV,91) og deres datter Marie Barfod 

(XV, 192).
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Tandlæge Erik Mogens Barfod (XVII, 184).

og har ligeledes praktiseret i Kolding siden 1947. 
Den 28/4 1956 fik han navneforandring fra Bar- 
fod-Rousted til Barfod. Han er ophørt med sin 
praksis den 1/1 1986. De har tre børn XVIII, 101- 
103.

Kristen Barfod (XVIII, 101) er født den 22/11 
1943 i Odense og blev student 1963 og dyrlæge i 
1970. Den 24/8 1968 blev han gift i Mølholm 
Kirke ved Vejle med Kirsten Hertz Nielsen, der er 
født den 6/9 1945 i Vejle som datter af chauffør 
Holger Hertz Jensen Nielsen og Elfride Nanny 
Catharina f. Sehestedt. Hun blev student 1964, 
hvorefter hun tog tandlægeeksamen 1969 og fik 
praksis i Holbæk 1970. I 1972 blev hun ansat ved 
tandreguleringsklinikken i Roskilde og ortodon- 
tist i 1980, og derefter ved tandreguleringsklinik
ken i Holbæk 1981. Kristen Barfod havde som 
dyrlæge praksis i Odsherred fra 1970 til 1972, 
hvorefter han blev ansat på Slagteriernes Forsk
ningsinstitut i Roskilde i 1972, hvor han fra 1984 
blev afdelingschef. De har tvillinger, der blev født 
den 15/1 1970 i København. Anne Mette Barfod 
(XIX, 111) blev student i 1988 og er herefter 
aktuarstuderende. Charlotte Barfod (XIX, 112) 
blev ligeledes student 1988 og begyndte derefter at 
studere medicin.

Ole Barfod (XVIII, 102) fødtes den 13/3 1945 
og blev stud, odont.,men døde ved et trafikuheld 
den 13/4 1966. Niels Michael Barfod (XVIII, 103) 
er født den 26/3 1948 og blev cand.scient. i bioke

mi fra Københavns Universitet i 1974. Samme år 
den 14/12 blev han gift i Århus med Inge Højlund 
Nielsen, der er født den 26/8 1942 i Vejrup som 
datter af lærer Leonard Nielsen og Martha Jensine 
Nielsen. Hun blev cand. scient i biokemi fra 
Århus Universitet i 1975 og ansat som mikrobio- 
log ved Grindsted Products fra 1979. Han var i 
1974 ansat som forskningsstipendiat ved kræft
forskningsinstituttet i Århus indtil 1982. Han blev 
dr.med 1983 og ansat som sygehuskemiker på 
Holstebro Centralsygehus, og har fra 1984 været 
ansat som kemiker ved Grindsted Products. De 
har to børn Anne Kathrine Højlund Barfod 
(XIX, 113) født den 6/1 1975 og Ole Højlund Bar
fod (XIX, 114), der er født den 6/10 1976.

Einar Barfod (XVII,185) er født den 11/12 
1921 i Dronningborg ved Randers og blev gift den 
7/5 1944 i Randers med Ruth Antonia Poulsen, 
der er født den 4/5 1921 i Vorup som datter af 
murermester Jens Poulsen og Kristine f. Kristian
sen. De har en søn Jens Rasmus Barfod 
(XVIII,104), der er født den 9/11 1957 og uddan
net som elektriker og har stilling som telefonmon
tør. Han blev gift den 13/6 1987 i Helsingør med 
Jeanette Sørensen, der er født den 20/9 1960 som 
datter Albert Einer Sørensen og Leni f. Larsen. 
Hun er lærer i Helsingør. De har to børn. Thomas 
Christian Barfod (XIX, 115), der er født den 11/11 
1983 og Mads Rasmus Barfod (XIX,116) der er 
født den 7/6 1989.

Kirsten Barfod (XVII, 186) er født den 2/6 1925 
i Dronningborg ved Randers og gift den 23/2 1949 
i Randers med købmand Anders Holst, der er født 
den 19/5 1923 i Horte sogn. De har en søn og to 
døtre.

Axel K. Barfod (XVI,221) er født den 12/8 
1898 i Helsted og hed oprindelig Nathanson, men 
fik under 2. verdenskrig også tilladelse til at tage 
navnet Barfod-Rousted, der atter i 1946 ændredes 
til Barfod. Han var grosserer i isenkram og legetøj 
og var først gift med Ellen Nielsen, der var født 
den 26/7 1900 og døde den 29/6 1939. Derefter 
blev han gift den 12/10 1940 med Ebba Kure, der 
er født den 6/11 1906. Han døde den 27/2 1974. 
De har tre børn XVII, 187-188 og 253.

Kaj Barfod-Rousted (XVII, 187) er født den 2/2 
1925 i København og fik uddannelse som auto
mekaniker, men måtte tidligt opgive sit arbejde på 
grund af sygdommen Sclerose. Han blev gift med 
Ina Margit Wagner, der er født den 16/9 1927 i 
Skelskør, men de er atter skilt. De har en søn Per 
Jimmy Barfod (XVIII, 105), der er født den 6/9 
1949, men ved moderens andet ægteskab ændrede 
han sit navn til Per Wagner.
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Eva Barfod (XVII, 188) er født den 1/6 1922 i 
København og har været overassistent i Køben
havns Skattevæsen. Hun blev gift den 12/5 1951 
med Erik Julius Lind, der er født den 14/6 1924, 
men de blev skilt den 7/6 1961 og hun tog atter sit 
pigenavn. Walter Barfod (XVII,248) er født den 
28/12 1933 og blev i 1941 adopteret af Axel og 
Ellen Barfod. Han er rejsesekretær og inspektør og 
formidler madleverancer til officielle arrangemen
ter. Han blev først gift med en waliser Vivian og 
siden med Rylle Brincker. Han har et barn Lisa 
Barfod (XVIII,203), der er født i 1963 og er ud
dannet som tandplejeassistent.

Det næste af Rasmus Nielsen Barfods børn var 
Laust Christian Rasmussen Barfod (XIV, 159) der 
fødtes den 18/11 1834 og døde knap en måned se
nere den 13/12. Dernæst kom Niels Christian 
Rasmussen Barfod (XIV, 160), der fødtes den 
30/11 1836 og døde den 9/6 1838, hvorfor det 

næste barn også kom til at hedde Niels Christian 
Rasmussen Barfod (XIV, 161), da han blev født 
den 4/12 1838, men allerede døde den 25/1 1839 
og heller ikke Margrethe Rasmusdatter Barfod 
(XIV, 162) levede længe, idet hun blev født den 
15/12 1839 og døde den 10/4 1841. Den næste 
datter fik da også samme navn.

Margrethe Rasmusdatter Barfod (XIV,92) er 
født som de andre i Kovsted den 17/2 1842. Hun 
blev konfirmeret den 30/3 1855 og siden gift med 
Stenberg. Søsteren Nielsine Rasmusdatter Barfod 
(XIV,93) fødtes den 21/5 1844 i Kovsted og kon
firmeredes den 17/4 1859 og blev siden gift med 
Rasmus Vad. Niels Christian Barfod (XIV,94) 
fødtes i Kovsted den 12/10 1845 og døde den 28/9 
1851, og endelig er der det yngste barn Mads 
Kjeldsen Barfod (XIV,95), der fødtes den 11/3 
1849 og blev konfirmeret den 12/4 1863, men al
lerede døde den 31/12 1866.
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Generation VIII IX X XI XII XIII
9 - Stephan 24 -1 Niels 41 -j Søren 169 -1 Anne 123

Christen 25 1 Stephan 170

Ejler 26
Karen 27

Thomas 19 Jens 108
Peder 11 - Laurids 20 -1 Jakob 46

Ellen 21

Niels Lauritsens (X,47) efterkommere

Generation XI XII XIII XIV XV

Johanne Ole 117 Ellen 88 Else 183
Niels Karen 118 Anders 89 Anders 184

Ole 53 - Anne Ole 119 Niels 90 Rasmus 185 —
Niels Laurs 120 en dreng 157 Peter 186 —
Niels 74 - Rasmus 121 Niels 158 - Niels 187 -

Jens 122 Christian 188 —
Mette Rasmus 56 - Dusinius 189 —

Mourits - Niels Holger 190 -
Laurits Nielsine 191 —
Anne

Lars - Niels Andreas 91 -1 1 Marie 192 —
Ole Laust 159
Anne Niels 160
Niels Niels 161

Mads - en søn Margrethe 162
Margrethe Margrethe 92

Peder H Karen M. Nielsine 93
Karen Niels Niels Chr. 94

Mads 95
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Generation XV XVI XVII XVIII XIX

Anna 202
Ingrid 203
Marie 204 Frank 168

Rasmus 185 - Frederik 205 -1 Lilian 169
Svend 206 -j Grete 170 -1 Helle 99

Peter 186 Jens 171
Iris 207 Anne 172 1 Mads 100

Niels 187 Otto 208 -| Palle 173 -1 Mette 194

Diana 195
Lars 174 - Gry 196

Kristian 188 Anker 209 —1 Greta 175 Katja 197
Dusinius 189 - Carl 210

Ada 211
Holger 190 H Stella 212

Inge 213—1 Anita 247 -1 Sonja 198
Nielsine 191 - Christian 214

Svend 215 Ronald 176
Einer 216-1 Florence 177

John 178
Carl 217 - Kenneth 179

Ole 180
Erik 218-1 Jens 181-1 Malene 199
Ove 219—1 Inge 182 H Claudia 200

1 Malene 201

Hanne 183 -1 Rasmus 202 I Anne M. Ill
Kristen 101 -1 Charlotte 112

Erik 184 - Ole 102 Anne K. 113
Niels 103 -1 Ole 114

Marius 220 — Einar 185 -1 Jens 104 -j Thomas 115
Marie 192 - Kirsten 186 1 Mads 116

Kaj 187 H Per 105
Axel 221 - Eva 188

Walter 248 H Lisa 203
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23. KAPITEL

Den skånske slægtsgren
Ej lert Henricsson Barfoeds efterkommere

Ved Roskildefreden 1658 mistede den danske 
konge de gamle danske landskaber Skåne, Hal
land og Blekinge til Sverige. Hvilke følger fik det 
for befolkningen? Desværre fortæller de fa data fra 
slægten ikke om følelser, men der er dog visse 
karakteristiske træk, der kan fastslås. Det mest iøj
nefaldende er naturligvis, at alle Ejlert Barfoeds 
børn, der fødtes mellem ca. 1675 og 1705 alle fik 
ændret stavemåden i deres efternavn. Desuden ser 
vi, at så godt som alle slægtens medlemmer for
bliver i Skåne og kun enkelte rejser ind i Sverige 
eller tilbage til Danmark. Mange er præster og 
bliver naturligvis uddannet på det nye svenske 
universitet, der var blevet indrettet i Lund i 1668. 
Måske er det ellers netop præsterne, der friholdes 
for en forsvenskning, men der var vel heller ikke 
så store kulturmæssige forskelle, som f.eks. vi fin
der i Slesvig og Holsten mellem dansk og tysk. Vi 
finder endog her medlemmer af slægten i den 
svenske hær i kamp mod danskerne og endvidere 
nogle brødre, der forsvinder i 1709 efter Karl 
XII.s nederlag ved Poltava. Det kunne have været 
spændende at have haft nogle breve eller andre til
kendegivelser fra slægten.

Ejlert Henricsson Barfoed (IX,72) var Henrik 
Jacobsen Barfods (VIII,37,kap.21) anden søn og 
som den lærde mand, han blev, kaldes han også 
Hilarius Barfodius. Han var født den 28/10 1646 i 
Årstad og kom i Gøteborgs Skole i 1657 og deref
ter i 1658 i Halmstad skole for endelig at slutte i 
Lund Skole i 1660. Han var åbenbart en opvakt 
elev, thi han blev student i 1664 i Greifswald og 
disputerede der 1666. Herefter begav han sig til 
Rostock, og det var nu en lærd mand på blot 21 
år, der i 1667 kunne rejse hjem for at hjælpe sin 

far og desuden blev han yderligere i 1669 indskre
vet ved det nye Universitet i Lund.

I 1670 blev han huslærer hos Mogens Rosen- 
krantz i Glimminge og han rejste derefter med 
sønnen Holger Rosenkrantz udenlands i årene 
1672-74, hvor de besøgte en række europæiske 
lande, som det var sædvane på den tid, når for
nemme adelsmænd skulle have indblik i den eu
ropæiske kultur.

I 1676 blev Ejlert Barfoed præst i Glimminge 
og Tosterup i Skåne. Efter at være blevet præste
viet den 11. februar 1677. Det danske forsøg på at 
generobre de tabte landsdele gik stærkt ud over 
indbyggerne i Skåne, da de anvendte tyske leje
tropper ikke var særlig hensynsfulde, selvom de 
havde faet strenge ordrer til at undlade plyndrin
ger. Det gik da også ud over pastor Ejler Barfoed i 
Glimminge. Oberst Barsse måtte således indrøm
me, at hans ryttere på en ekspedition til SØ-Skåne 
i Glimminge og Borreby sogne, trods forbud, hav
de benyttet nattens mørke til at tage »was ihnen 
vorgekommen«. En fortegnelse fra pastor Barfoed 
viser således, at han havde mistet tre dusin store 
tinfade, fire dusin tintallerkener, 8 sølvskeer, et 
stort sølvbæger, tre par store støbte messingstager, 
fem kobberkedler, et kobberbadekar samt forskel
lige beklædningsgenstande og som præsten skriver 
»alle mine og min hustrus klæder fra hovede til 
fod«. (1)

Efter krigen begyndte imidlertid forsvensknin- 
gen for fuldt tryk. I Ingelstad herred opstod der så
ledes i 1684 stor ængstelse hos alle præster, da 
deres kollega blev suspenderet for at have prædi-
1. Knud Fabricius: Skånes overgang fra Danmark til Sverige, 

Bind 3 side 192, 198 og bind 4 side 131.
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Tosterup Kirke, hvor Ejlert Henricsson Barfoed (IX,78) 
og hans søn Ifvar Barfoth (X,78) var præster.

ket på dansk, og da pastor Ejler Barfoed anklage
des for landemodet for at have holdt en ligtale på 
dansk. Han må åbenbart have klaret sig, for den 
15. august 1692 blev han herredsprovst i Ingel- 
stad. Den 5/12 1692 blev han yderligere dr. phil. 
på afhandlingen »De sagis et magis veneficis«, og 
i 1695 indrettede han nye kirkebøger for Ingel- 
storp og Valleberg sogne. Han må åbenbart være 
faldet godt til blandt sine kolleger, for i 1697 del
tog han i den svenske Riksdag som udsending for 
Skånes gejstlighed og han var endvidere til stede 
ved bisættelsen af kong Karl XI og overværede 
ligeledes samme år kong Karl XII.s kroning. I 
1705 præsiderede han ved præstemødet og forsva
rede den 7. oktober et par år senere sin syndal- 
disputats »In Aug. invariata Conf. art. XV de riti- 
bus Eccleriasticis«. Han døde ved et ulykkestilfæl
de den 15/9 1709.

Han var først gift med Judith Jacobsdotter, som 

var enke efter hans forgænger som præst i Glim- 
minge Michael Jensson Sode. Hun var datter af 
ridefoged og inspektør på Søfdeborg Jacob Ras
mussen og Apollonia Pallesdatter. Hun døde 
1676, hvorefter han giftede sig i 1683 med Cathri
na Ifvardotter, der var datter af borgmesteren og 
handelsmanden i Ystad Ifvar Larsson, og hun 
overlevede Ejlert Barfoed. Han fik fire børn med 
sin første kone og 15 børn med sin anden kone 
(X,71 -90) og blev derved stamfar til en stor og for
grenet slægt. Fem af børnene døde dog som unge 
og tre af dem savnedes efter at have deltaget i sla
get ved Poltava i 1709.

Georg Barfoth (X,71) kender vi fra, at han var 
på akademiet i Lund i 1698. Siden kom han ind i 
hæren og han skal have deltaget i slaget ved Polta
va 1709, hvor han enten er blevet taget til fange 
eller er faldet.

Christian Barfoth (X,72) blev student i 1697 og 
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allerede 1702 forsvarede han sin disputats »Actio 
oratoria regulis aliquot illustrata«, hvorefter også 
han begav sig til den svenske hær i Polen og kæm
pede under kong Karl XII. Her blev han i byen 
Okuniew ordineret den 23/5 1703 som feltpræst 
sammen med sin yngre bror Henric. I december 
1704 blev han gift med Anna Sopfia Ronnovia, der 
var født ca. 1684 i Borgeby i Malmøhus len som 
datter af sognepræst i Borgeby og Loddekopinge 
Knud Svensson Hellundius eller Ronnovius og 
Metta Hansdotter f. Torslow, men hun døde i 
Lund allerede den 5/4 1705. Han giftede sig da i 
1707 med Magdalena Jovianna Rango, der var født 
i Ystad 1689 som datter af kommissarie Johan 
Rango. Han deltog som sin ældre bror i slaget ved 
Poltava i Ukraine i 1709 og skal enten være dræbt 
af kalmukerne eller levet i russisk fangenskab til 
1710. Hans kone giftede sig derefter igen i 1712 
med stadsmusikant Daniel Andersson fra Ystad, 
der døde i Karlshamn 1715 mens hun endnu leve
de i 1717. Han havde med sin første kone et barn 
(XI,99) der var født den 2/4 1705 i Lund.

Henric Barfoth (X,73) var født ca. 1680 og også 
han tog til hæren i Polen i 1703, hvor han blev 
ordineret til feltpræst samtidig med sin ældre bror. 
Han blev siden sognepræst i Ovraby og Benestad i 
Skåne i 1706 uden at aflægge eksamen. Han blev 
gift med Agneta Warberg, som var datter af provst 
i Forslev Goran Warberg og Christina Pedersdot- 
ter. Han blev siden provst men døde i 1711 i In- 
gelstad af pest, og hans kone giftede sig igen med 
herredshøvding i Bjåre og Åsbo Daniel Ekwall. 
Hun døde i 1721. De havde to børn XI, 100-101.

Ejlert (Hilarius) Barfoth (XI, 100) var født den 
14/12 1709 i Ovraby Nord for Ystad og blev stu
dent den 27/1 1728 i Lund, hvorefter han forsva
rede sin disputats »De fortuna« den 17/5 1732 og 
blev præsteviet den 5/11 1733 som medhjælper 
ved Domkirken i Lund. Han disputerede pro gr. 
den 29/3 1734 med »De affectibus oratoriis pres, 
dens.« og blev den 10/6 1734 fil.mag. og 1736 
vicepastor i Lomma Malmøhus len. Den 18/5 
1736 blev han gift med Anna Nelander, der var 
født den 15/3 1713 i Fomåsa som datter af sog
nepræst i Fornåsa og Lønsås i Østergøtland provst 
Andreas Nelander og Margaretha f. Rydelia.

I 1737 var han opponent ved prm. og blev den 
2/4 1740 sognepræst i Østra Strø og Skarhult i 
Malmøhus len og titulær provst 1762 eller 1763. 
1764 blev han herredsprovst i Frosta og 1767 sog
nepræst i Gudmuntorp og Hurva i Malmøhus len. 
Han døde den 26/3 1782 og hans kone den 22/3 
1791 i Bostofta i Gudmundtorp. De havde elleve 
børn XII,116-126.

Prof. Andreas Barfoth (XII, 117) efter et maleri, der ejes 
af Lund Universitet.

Agneta Margareta Barfoth (XII, 116) fødtes den 
14/6 1737 i Lund og blev begravet den 6/11 1745 
i Östra Strø i Malmøhus len.

Andreas Barfoth (XII, 117) var født den 19/8 
1738 i Lund og blev student her 1748. I 1754 
kom han til universitetet og 1758 blev han fiL- 
kand., hvorefter han havde et studieophold i 
Stockholm 1762-1765 og blev 1766 med.lic. i 
Lund. 1767 blev han adjunkt i medicin og profes
sor i anatomi, året efter med.dr. og i 1769 blev 
han han lazaretlæge og notarius ved det medicin
ske fakultet. Han vikarierede derefter i tre termi
ner som professor og foretog i august 1775 til 
november 1776 en rejse til London, Paris og flere 
tyske universiteter. Derefter var han lægeassistent 
og blev medlem af Physiografiska Sällskabet i 
1776, hvorpå han blev gift den 16/1 1782 med 
Elisabeth (Elsa) Maria Bager, der var født den 
22/9 1762 i Lund som datter af handlende Jacob 
Jönsson Bager og Maria Laurentia f. Hammar
lund. 1783 blev han professor i anatomi ved uni
versitetet i Lund og var 1789-90 og 1798-99 rek
tor. Samme år blev han professor i teoretisk medi
cin og virkede her til sin afsked den 3/8 1805. 
Han døde den 9/1 1819 og hans kone døde den
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1837 i Linkøping. De har fire bøm XIII,74- 
77.

Anna Laurentia Barfoth (XIII,74) var født i 
Lund den 3/5 1783 og hun blev gift den 31/10 
1804 med biskop i Linkøping theol, dr. Marcus 
Wallenberg, der er født den 25/6 1774 i Linkø
ping som søn af lektor og sognepræst i Slaka i 
Østergøtland len Marcus Wallenberg. Han døde 
den 22/9 1833 og hans kone den 16/3 1862. De 
havde bl.a. en søn André Oscar Wallenberg, der 
var født den 19/11 1816 og deltog som frivillig i 
dansk orlogstjeneste i 1849. Senere grundlagde 
handen 12/1 1886 Stockholms Enskilda Bank.

Maria Jacobina Barfoth (XIII,75) er født den 
16/7 1784 i Lund og blev gift den 10/8 1810 i 
Lund med oberst i ingeniørkorpset Johan Georg 
Nisbeth, der var født den 10/10 1778 på Nørre 
Botorp som søn af kaptajn Gustaf Adolph Nisbeth 
og Ulrica f. Montgomery. Han døde den 21/4 
1834 i Linkøping og hun den 17/1 1868 samme 
sted.

Ejlert Barfoth (XIII,76) er født den 15/9 1786 i 
Lund og blev student her. Han begyndte på juridi
ske studier, men afbrød dem for at blive fenrik i 
Skånska Lantvärnet. Senere blev han dog sø
mand. Den 8/5 1811 blev han henrettet ved hals
hugning på Landskrona Slot for at have skudt en 
husar.

Johan Ludvig Barfoth (XIII,77) fødtes den 10/9 
1791 og døde som barn den 13/5 1792.

Catharina Christina Barfoth (XII, 118) fødtes 
den 15/8 1740 i Östra Strø og blev begravet her 
den 6/11 1745.

Judith Sophia Barfoth (XII, 119) er født den 
2/11 1741 i Östra Strø og blev gift i 1774 med 
sognepræst i Høør og Munkarp i Skåne Johan 
Christian Eckardt, der var født den 17/7 1711 i 
Karlskrona som søn af handlende Christian 
Eckardt og Anna f. Engenfeldt. Hun døde den 2/5 
1827 i Särslöv eller Södervidinge.

Henric Barfoth (XII, 120) er født den 14/4 1744 
i Östra Strø i Malmøhus len og blev student den 
27/1 1765. Den 14/12 1765 blev han præsteviet 
for at blive medhjælper hos faderen og den 30/11 
1774 prebendekomminister i Stävie og Lackalän- 
ga og tiltrådte den 1/5 1775. Den 25/4 1778 tog 
han endelig pastoraleksamen og blev den 28/6 
1786 sognepræst i Hørby og Lyby i Skåne. Den 
18/5 1787 blev han 43 år gammel gift i Lyby med 
Elsa Christina Herlin, der er født den 15/8 1769 i 
Lyby som datter af sognepræst i Hørby og Lyby 
samt titulær provst Johan Herlin og dennes tredje 
kone Sara Christina f. Laurén. Den 2/11 1791 
blev han titulær provst og døde den 19/4 1798 i 

Lyby, hvorefter enken giftede sig den 29/6 1799 
med efterfølgeren sognepræst og titulær provst 
Christopher Daniel Bunth. Hun døde den 24/11 
1827. De fik seks børn XIII,78-83.

Anna Christina Barfoth (XIII,78) er født den 
19/2 1788 i Lyby og blev gift den 25/10 1815 her 
med sognepræst i Hørby og Lyby og herredsprovst 
i Frosta Peter Magnus Weibull, der var født den 
10/10 1780 i Østra Kärrstorp som søn af krono- 
lensmand i Färs herreds nordre distrikt og senere 
forpagter af Løvestads kungsgård Lorentz Peter 
Weibull og Susanna Christina f. Åkerholm. Han 
døde den 8/2 1847 og hun den 14/3 1849 i Hørby.

Ejlert Barfoth (XIII,79) fødtes den 24/10 1789 i 
Lyby og døde blot få dage gammel den 28/10. 
Derfor fik deres næste søn også navnet Ejlert Bar- 
foth (XIII,80) da han fødtes den 24/2 1791 i Lyby. 
Han blev senere inspektør og døde ugift den 27/11 
1842.

Johan (Jean) Barfoth (XIII,81) er født den 17/3 
1792 i Lyby og blev student i 1812. Den 20/2 
1816 blev han gift i Lyby med Anna Cathtarina 
Møller, der er født i 1794, og året efter i 1817 blev 
han herredsskriver i Frosta og Färs i Malmøhus 
len, hvor han var indtil sin afsked i 1858. Hans 
kone var da død i 1851 og han selv døde den 26/4 
1862. De har elleve børn XIV,105-115.

Inden vi hører nærmere om dem, kan vi nævne, 
at Henric Barfoths yngste bøm var tvillinger. 
Maria Lovisa Barfoth (XIII,82) er født den 17/1 
1794 og døde her blot tre år gammel den 23/8 
1797. Per Laurén Barfoth (XIII,83) fødtes samme 
dag og blev student 1814 og i 1818 hovrätts- 
auskultant og viceherredshøvding. Den 1/11 1835 
blev han 41 år gammel gift med Dorothea Sophia 
von Bonnecreutz, der var datter af assessor 
Fredric von Bonnecreutz og Sara Beata f. Wingen- 
blixt. Han døde den 13/11 1871 og hun den 28/12 
1880.

Ulrica (Ulla) Christina Barfoth (XIV, 105) er 
født den 10/8 1816 i Lyby og blev gift den 8/10 
1834 med landbruger August Edvard Aspelund, 
der er født den 9/8 1813 i Ronneby i Blekinge len 
som søn af sukkerfabriksinspektør Jacob Aspe
lund og Maria f. Heerman. Hun døde den 2/11 
1891 og han den 2/1 1893.

Henrietta Helena Barfoth (XIV, 106) fødtes den 
26/12 1818 og blev gift den 1/11 1838 med fane
junker Fredrik Ludvig Dalman, der var født 1800 
og døde 1859. Hun dødeden 3/8 1898.

Elsa Ottiliana Barfoth (XIV, 107) er født den 
28/4 1820 og vi ved ikke mere om hende, end at 
hun døde den 2/11 1891.

Mathilda Aurora Charlotta Barfoth (XIV, 108)
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fødtes den 2/11 1821 og blev gift den 20/4 1854 
med regnskabsfører i Østra Broby Sparbank og 
klokker i Østra Broby i Kristianstads len Hans 
Henric August Scharffenberg, der var født den 
6/2 1823 i Lund som søn af farver og brygger 
Johan Petter Scharffenberg og Brita Maria f. Lind
berg. Han døde den 6/8 1893.

Knut Hein Barfoth (XIV, 109) fødtes den 25/6 
1823 i Lyby og var 1838 indskrevet ved Lunds 
Katedralskole, hvor han i 1840 blev student. 1846 
fik han kameraleksamen og blev i 1858 herreds
skriver i Frosta og Färs. I 1868 blev han gift med 
Carolina Charlotta Zethræus f. Kohrtz, der var 
født den 1/5 1839. Hun var da enke efter landbru

ger Johan Edvard Zethræus. De boede i Nytorp 
ved Hørby og han fratrådte sin stilling i 1894 og 
døde sommeren 1906.

Henric Christopher Barfoth (XIV, 110) er født 
den 25/10 1824 i Lyby og blev student 1841. I 
1844 blev han underløjtnant ved Norra Skånska 
Infanteriregiment og i 1852 løjtnant. Den 27/3 
1857 blev han gift i Harløsa i Malmøhus len med 
Hilda Gustafva Regina Gadd, der var født den 
16/5 1834 i Harløsa som datter af hofprædikant 
og provst i Harløsa og Hammarlunda fil.dr. Johan 
Niclas Gadd og Sophia Regina f. Dahlberg. Han 
blev i 1861 udnævnt til kaptajn, 1869 til major og 
1875 til oberstløjtnant. I 1882 tog han sin afsked, 
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men blev 1884 oberst i armeen. De var bosat i 
Ängelholm og han var Ridder af 1. grad af Sværd
ordenen. Hans kone døde den 14/3 1907 og han 
den 31/5 1917. De har fire børn XV,201-204.

Anna Sophia Barfoth (XV,201) fødtes den 18/6 
1858 og døde ugift den 12/7 1883.

Johan Ernst Magnus Barfoth (XV,202) er født 
den 8/12 1860 i Bosjøkloster i Malmøhus len og 
blev student i Lund. Han rejste med grev Posse til 
Congo, hvor han blev ansat som »Second« i 
Manyanga og var senere postchef i Vunder. Han 
døde ugift den 14/10 1884 ved Isangila i Congo.

Ida Dorothea Barfoth (XV,203) er født den 5/6 
1862 på Fogdarp gård i Malmhus len. Hun blev 
gift den 1/6 1915 i Ängelholm med første 
stasjonsskriver ved Statens Järnvägar i Ängelholm 
friherre Axel Eric Johan Joseph Aloysius Gonza- 
ga Axelsson Sparre, der var født den 2/6 1863 i 
Linde i Ørebro len som søn af brukspatron friher
re Carl Axel Fredrik Carlsson Sparre og Nanny 
Elisabeth Fredrika f. Ulfsparre af Broxvik. Ægte
skabet blev opløst 1923. Han er død efter 1932 og 
hun døde i Ängelholm 1953.

Per Eric Barfoth (XV,204) fødtes den 6/2 1866 
og døde den 27/7 1879 ved en drukneulykke.

Carl Herman Barfoth (XIV, 111) fødtes den 
13/11 1826 i Lyby og blev student 1845. Fra 1854 
til 1857 var han ansat på Klågerup gård og havde 
senere sin egen ejendom, men var også delvis an
sat hos andre. Han blev gift den 7/9 1860 med 
Ingrid Nilsson, der er født den 1/11 1838 som dat
ter af landbruger Nils Jönsson i Västraby i Välin- 
ge i Malmøhus len. Han blev 1871 gårdinspektør 
på Kåseholm gård og døde den 31/10 1872 og 
hans kone den 16/9 1877. De har fire børn 
XV,205-208.

Nils Johan Barfoth (XV,205) er født den 17/6 
1862 i Riseberga i Kristianstads len og blev stu
dent fra Lund i 1883. Siden blev han filos.kand. 
og lærer ved en privatskole. Han døde ugift den 
6/6 1936 i Lund.

En tidligere elev skrev om ham i en svensk avis 
i 1966. »Han var skadet af polio og var halt og 
havde den venstre arm noget forkrympet. Han 
boede i Lund, hvor hans ugifte søster ejede et lille 
gammelt hus ved Drottningsgatan med en velple
jet lille have. Hun var en yderst stram og stands
bevidst dame, som i trods gjorde sig selv så uan
seelig som muligt. Nils Johan havde til sig selv et 
bart studierum med gyngestol og feltseng og en 
hylde med broderens efterladte bøger. De levede 
mere tarveligt end arbejderne i Kävlinge. Han rej
ste med tog hver dag til og fra Kävlinge med en 
lille madpakke, som han spiste i skolerummet.

Han var en yderst soigneret og velplejet herre med 
klare blå øjne uden briller, ørnenæse, hvidt fip
skæg og det tynde hår lagt med yderste omsorg. 
Han havde sirlige manerer og en adelsskånsk ud
tale«.

»Han havde en lang pegepind, der kunne bru
ges til at slå med, men han brugte den aldrig. Det 
mærkelige var, at kandidat Barfoth på egen hånd, 
uden for alle skolesystemer, var blevet en reform
pædagog. Han var et godt stykke på vej til den nu
tidige sprogpædagogik, selvom han aldrig havde 
været udenlands.« (2)

Anna Dorothea Barfoth (XV,206) fødtes den 
1 1/12 1863 og var hele sit liv bosat i Lund, hvor 
hun drev kunstvævning og tilvirkning af pølser. 
Hun døde ugift den 3/3 1942.

Carl Gustaf Barfoth (XV,207) er født i 1866 og 
døde i 1885. Albert Rudolf Hodder Barfoth 
(XV,208) fødtes den 28/1 1871 i Emitsløv i Kri- 
stiansstad len og blev i 1889 student fra Lunds 
Katedralskole. I 1893 tog han hovrättseksamen og 
fra juni 1901 til december 1905 var han ansat ved 
magistraten og rådhusretten i Lund og var ved for
skellige anledninger tilforordnet stadsnotarie. Han 
var også sekretær i fattigvårdsstyrelsen og gode
man for tilsyn af formynderskab i Lund. Han hav
de titel af extraordinarie hovrättsnotarie og døde 
ugift i Lund den 13/3 1910.

Johan Barfoths fire yngste børn har ingen efter
kommere. Albert Ludvig Leonard Barfoth 
(XIV, 112) fødtes den 22/4 1829 i Lyby. Han blev 
siden inspektør ved Klågerup og Ousbyholm og 
døde ugift i Ousby den 4/5 1866. Ifvar Magnus 
Alfred Barfoth (XIV, 113) var født den 7/5 1831 og 
blev fanejunker og døde ugift den 23/10 1895. 
Dorothea Lovisa Barfoth (XIV, 114) fødtes den 
31/10 1833 og døde ugift 1856. Den yngste var 
Fredric Johan Barfoth (XIV, 115) der fødtes den 
30/4 1836. Han rejste til USA og deltog som fri
villig i borgerkrigen mellem nord- og sydstaterne 
1861-65. Siden bosatte han sig i Chicago, men 
vendte tilbage til Sverige og døde ugift i Stock
holm den 22/3 1893.

Vi går nu tilbage til XII generation og følger de 
øvrige af Ejlert Barfoths børn. Johannes Barfoth 
(XII, 121) var født den 21/6 1745 i Östra Strø og 
begravedes her inden han var et halvt år den 6/11 
1745. Magnus Barfoth (XII, 122) klarede sig bed
re. Han fødtes den 1/9 1746 - også i Östra Strø - 
og som voksen blev han huslærer i syv år for sin 
kommende svigerfars to sønner. Han blev student 
1762 og magister 1768, hvorefter han blev ordine-

2. Artikel i »Expressen« den 7/8 1966. 
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ret til ekstra regimentspastor ved Mömaska kgl. 
Husarregiment og aflagde pastoral eksamen i Kal
mar. Han blev gift den 3/4 1773 (72?) på Åkers
holm i Kalmar len med friherreinde Ebba Eva 
Eleonora Lybecker, der var født 1746 som datter 
af ritmester og friherre Georg Henric Lybecker til 
Åkersholm m.m. og Hedvig Christina f. von 
Knorring. I 1782 blev han kaldet af hertug Fredric 
Adolph til tjenstgørende hofprædikant og blev 
den 2/7 1799 sognepræst i Gråmanstorp og Vedby 
i Skåne. 1802 blev han titulær provst og i 1820 fil. 
jubelmagister. Hans kone døde den 5/2 1815 i 
Gråmanstorp og han samme sted den 5/12 1828. 
De har fem børn XIII,84-88.

Georg (Göran) Ejlert Barfoth (XIII,84) fødtes 
den 16/5 1773 i Lofta i Kalmar len og blev siden 
klokker i Gråmanstorp og døde ugift den 22/12 
1848. Anna Christina Barfoth (XIII,85) fødtes den 
21/12 1774 og døde den 13/8 1811 i Gråmans
torp. Gustaf Henric Barfoth (XIII,86) fødtes den 
25/9 1778 og døde en måned gammel den 15/10 
Catharina Charlotta Barfoth (XIII,87) blev født 
den 3/2 1784 og døde den 7/8 1811 i Gråmans
torp fa dage før sin søster. Det yngste barn var 
Margaretha Wendela Barfoth (XIII,88), der fødtes 
den 10/3 1786 og vi kender ikke noget til hendes 
liv. Hun døde den 6/7 1858.

Daniel Barfoth (XII, 123) er født den 6/4 1750 i 
Östra Strø og tog juridisk eksamen i 1770. Han 
blev viceherredshøvding og i 1789 stadssekretær i 
Landskrona. Den 15/10 1790 blev han gift med 
Anna Margaretha Malmros, der var født den 10/9 
1764 som datter af lanträntemästare Åke Malm
ros og Emerentia Charlotta f. Stähl. I 1801 blev 
han kronofoged i Frosta og Färs i Malmøhus len, 
men året efter den 10/1 1802 døde hans kone. 
Han giftede sig derefter allerede samme år i Norra 
Rørum med Catharina Elisabeth Schieutz, der var 
datter af herredsskriver Anders Schieutz og Maria 
f. Netherwood. Den 4/7 1819 blev han titulær as
sessor og døde den 23/4 i Norra Rørum. Med sin 
første kone havde han seks bøm XIII,89-94.

Inden vi hører nærmere om dem, kan det blot 
nævnes, at Ejlert Barfoths tre yngste bøm ingen 
efterkommere havde. Det er Eva Catharina Bar
foth (XII, 124), der fødtes den 14/8 1752 i Östra 
Strø og døde her den 15/9 1766. Christina Mar
gareta Barfoth (XII, 125) fødtes den 16/7 1754 og 
døde og blev begravet året efter den 16/4 1755. 
Endelig er der Anna Barfoth (XII, 126), der fødtes 
den 8/4 1758 i Östra Strø og var bosat i Gråmans
torp, hvor hun døde ugift den 21/4 1831.

Eliot (Ejlert) Åke Barfoth (XIII,89) er født den 
4/3 1792 og var en tid skriver på mandtalskom- 

missærkontoret i Gøteborg og i en periode på regi
stratorkontoret. Han blev gift i juni 1836 med 
Catharina Sönnerberg f. Svensson, der var enke 
efter skrædder Anders Sönnerberg. Han flyttede 
senere til Torslanda, hvor han var omrejsende 
lærer og døde her den 2/12 1855 og hans kone 
den 13/12 1873.

Anna Charlotta Barfoth (XIII,90) fødtes den 
11/9 1795 og blev gift 1820 med herredsskiver i 
Oxie, Skytts og Vemmenhøg i Malmøhus len Olof 
Andersson, der var født den 23/11 1787. Hun 
døde den 18/3 1845 og han den 3/2 1869.

Ottiliana (Otille) Margareta Barfoth (XIII,91) 
er født den 12/9 1796 og blev gift den 12/10 1831 
med kvartermester ved Skånska Husarregiment 
Andreas Stephanus Piculell, der var født den 9/6 
1785 i Hörja i Kristianstad len som søn af kvarter
mester ved Skånska Husarregiment Johan Chri
stopher Piculell og Catharine f. Westermann. Han 
døde den 7/9 1878 i Stoby og hun den 22/7 1889 
samme sted.

Elsa Lovisa Barfoth (XIII,92) er født den 16/3 
1798 og blev gift 1834 på Alstaholm i Alstad i 
Malmøhus len med viceherredshøvding Anton 
Elis Håkansson, der var født den 1/1 1793 som 
søn af kronobefallningsman og titulær assessor 
Christian Håkansson og Helena Christina f. 
Ljunggren. Han døde i København den 17/8 1854 
og hun i Trälleborg den 12/2 1867.

Anders Gilius Barfoth (XIII,93) er født den 
17/9 1799. han blev viceherredsskriver og døde 
ugift i Lund den 16/1 1829. Knut Henric Barfoth 
(XIII,94) fødtes den 13/12 1800. Han blev skriver 
og døde også ugift den 4/5 1837 i Stoby.

Georg (Jöran) Henric Barfoth (XI, 101) fødtes 
den 23/4 1711 i Övraby. Han blev regiments
skriver og kommissær ved Norra Skånska Kaval- 
leriregiment 1737 og viedes den 10/8 1738 i Kå- 
gerød til Hedvig Klerck, der var født den 10/12 
1707 i Källstorp som datter af sognepræst i Källs- 
torp Echard Klerck og Anna Petersdotter f. 
Uppendich. Den 2/5 1751 blev han regimentsau
ditør og havde efter sit giftermål bosat sig på går
den Ljungen i Kvidinge i Kristianstads len. Her 
døde han den 9/9 1756 og hun den 7/1 1768 i 
Helsingborg. De har ni bøm XII, 127-135.

George Henric Barfoth (XII, 127) er født den 
25/3 1739 og begyndte den 27/1 1750 at studere 
ved akademiet i Lund. I 1753 blev han volontør 
ved Norra Skånska Kavalleriregiment og den 12/3 
1756 ved Kungl. Amiralitetet. Den 24/3 1757 af
lagde han artillerieksamen og den 25/4 samme år 
blev han arkelimester og dagen efter udnævnt til 
konstabel. Derefter blev han den 18/4 1758 ansat
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Tegning af George Henric Barfoth (XII, 127).

som konstabel ved Kungl. Amiralitetet. Den 24/3 
1759 tog han afsked fra Gallere eskadren og fik 
den 10/7 kommandoen over recognoscerings- 
chaluppen LO PAREN med en besætning på 104 
mand. Han førte den i søslaget ved Frisches Haff 
den 10/9 1759 og opbragte herunder tre preussi
ske priser. Den 2/8 1763 udnævntes han til fenrik 
og den 16/10 1766 til løjtnant og blev 1767 place
ret ved Ålvsborgs regiment.

I 1761 stiftede han Timmermans Orden og blev 
dens første forstander. I Kungl. Bibliotekets hånd
skriftsamlinger findes en stor samling af den sven
ske uintroducerede adels våben tegnet af ham og 
med hans egenhændige monografier over hver en
kelt slægt. Han døde den 5/8 1768 i Helsingborg, 
da han kom til at sluge nogle knappenåle, som 
han holdt i munden, da han råbte »kom ind« til 
nogen, der bankede på døren.

Hedvig Christina Barfoth (XII, 128) er født 
1744 og blev i 1770 gift med rådmand og kåmner- 
presses i Malmø Niclas Hagstrøm, der var født 
den 15/6 1742 som søn af politiborgermester i 
Malmø major og chef for borgerskabets kavalleri 
Peter Hagstrøm og Elisabeth Barbara f. Stenhoff. 
Han døde den 18/6 1795 og hun den 21/6 1808.

De følgende seks børn kender vi blot ved deres 
navn. Det er Henric Eckard Barfoth (XII, 129), 

Agneta Barfoth (XII, 130), Reinhold Daniel Bar
foth (XII, 131), Agneta Cecilia Barfoth (XII, 132), 
Johan Rutger Barfoth (XII, 133) og Catharina 
Gustafva Barfoth (XII, 134)

Det yngste barn er imidlertid mere kendt. Det 
er Johan Christopher Georg Barfod (XII, 135), der 
ejendommeligt nok har stavet sit navn på dansk. 
Han er født den 28/10 1753 i Kvidinge og gik i 
Helsingborg skole, indtil familien i 1768 flyttede 
til Malmø, hvorfra han den 1/10 1771 dimitere- 
des og den 2/11 1771 blev indskrevet ved univer
sitetet i Lund. Den 19/12 1778 blev han jur.kand. 
og flyttede derefter til Stockholm, hvor han i nog
le år var lærer i historie, geografi og moderne 
sprog. Senere blev han indskrevet som »ausku- 
lant« ved kommercekollegiet, men kom aldrig til 
at tjenstgøre der, idet han i stedet blev medar
bejder i C.C.Gjöwells tidsskrifter og var 1792-95 
knyttet til »Extraposten«. I 1806 flyttede han til 
landshøvding Möllersvärd på Mäntsälä i Nyland i 
Finland, hvor han boede til sin død den 17/7 
1829.

Han efterlod sig mængder af breve og manu
skripter, der findes på flere steder i Sverige og Fin
land. Allerede i 1846 fandt man det passende at 
udgive »Märkvärdigheter rörande skånska adeln«, 
der er blevet genudgivet i 1925, og i 1847 udgav
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ITfiim EITER FÖRFATTARENS HANDSKRIFT.

man »Märkvärdigheter rörande Sveriges förhål
landen 1788-1794«. Endvidere blev der i 1882 
udgivet »Hittills okända anteckningar af en bland 
svenska hoflitteraturens största anekdotberättare«. 
I 1952 satte professor Krusius-Ahrenberg i Hel
singfors og fil.lic. Wilhelm Odelberg sig for at 
gennemgå hans omkring 10.000 hidtil ikke gen
nemgåede manuskriptsider, og 1963 udgav Wil
helm Odelberg »Dagens Märkvärdigheter. Gusta- 
vianske enteckningar, af Johan Christopher 
Barfod«.

»Han skriver først og fremmest som samtids
historiker, men kommer ofte ved tilfældige asso
ciationer temmelig langt fra sit emne og drager 
paralleller fra fortiden. Han gik ikke uden om 
anekdoter, der undertiden mere end strejfer det 
skandaløse, men han har haft en omfattende læs
ning og besiddet en udstrakt viden«. (3)

STOCKHOLM,

1847

Bogen udgivet efter Johan Christopher Georg Barfods 
håndskrift (XII, 135).

3. Wilhelm Odelberg: »Dagens Märkvärdigheter. Gustavian- 
ske anteckningar« I 1799-1800, Stockholm 1963.

Ejlert H. Barfoeds (IX,72) øvrige børn 
og deres efterkommere

Rutger Barfoth (X,74) døde ung, men hans bror 
Lorenz (Lars) Barfoth (X,75) blev i 1710 volontør 
ved Upplands Kavalleri regiment og i 1710 kor
poral her. 1711 blev han kvartermester og 1716 
kvartermester ved Livregimentet til hest samt 
samme år ordonnans ved Liveskadronen. Derefter 
blev han 1718 sekondløjtnant ved Østgøta Kaval- 
leriregiment og i 1719 premierløjtnant, og den 25. 
november samme år blev han gift i Østra Eneby 
med Anna Hartman. Han døde den 18/1 1725 i 
Östra Eneby. De har to børn XI, 102-103.

Catharina Margaretha Barfoth (XI, 102) blev 
døbt den 21 /8 1721 og Ejlert Barfoth (XI, 103) den 
24/6 1724, begge Östra Eneby, men ellers kender 
vi ikke noget til dem.

Christina Barfoth (X,76) døde som spæd, den 
næste datter fik da samme navn. Christina Barfoth 

(X,77) fødtes den 15/1 1 1685 og blev den 1/11 
1706 gift med sognepræst i Håstveda og Farstorp i 
Kristandstads len og Lund stift Lars Frost, der var 
født den 16/5 1663 som søn af borger Hans Lars- 
son og Ingrid f. Andersdotter. Da han døde den 
6/1 1720 giftede hun sig med efterfølgeren den 7/1 
1721 Olof Lindewall, der var født den 16/4 1678 i 
Linnerød som søn af lensmand Anders Andersson 
og Elna f. Olofsdatter, og da han også den 11/2 
1736 døde giftede hun sig i 1744 med kaptein 
J.A.Schumacher, der døde før 1769 mens hun 
først døde den 22/8 1776.

Ifvar Barfoth (X,78) er født den 16/11 1686 i 
Glimminge og blev den 26/1 1700 student i Lund. 
I 1709 rejste han til Rostock, hvor han blev fiL- 
mag. den 7/9 1710 og ordineredes den 1/3 1711 
til nådårspræst i Glimminge og Tosterup og blev 
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samme år sognepræst i Skurup i Skåne. Den 
13/10 1711 blev han i Lund gift med Anna Beta 
Stobæa, der var født den 5/6 1687 i Lund som 
datter af professor ved Lunds universitet Andreas 
Stobæus og Geska f. Hörling. Da hun døde den 
1/4 1722 i Skurup, giftede han sig atter den 20/12 
1724 i Ösjö med Anna Sophia Böök, der var dat
ter af handlende Søren Jöransson Böök og Maren. 
I 1742 blev han herredsprovst i Vemmenhög og 
døde den 19/11 1743, mens hans enke døde 1747 
i Helsingborg. De har ni børn XI, 104-112.

Geska Catharina Barfoth (XI, 104) er født den 
2/8 1712 i Skurup og blev gift 1747 i Skurup med 
sin fætter pastoradjunkt Henric Georg Barfoth 
(XI, 114). Hundøde 1784.

Ejlert Holger Barfoth (XI, 105) fødtes den 28/12 
1713 i Skurup og blev student 1729 i Lund. Han 
gik derpå i krigstjeneste og blev fenrik i infanteriet 
og deltog i det finske felttog 1741-42. I 1746 gen
optog han studierne og forsvarede i 1747 sin 
disputats »De gladiatoribus«, og han blev siden 
vicerektor ved Karlshamn Skole og derefter pastor 
ved Hamiltonska regiment. Han blev gift den 27/4 
1756 på Judikkala i Sääksmäki med Eva Cathari
na Blåfeld, der var født den 15/4 1733 som datter 
af løjtnant Henric Blåfeld til Judikkala og Eva 
Catharina f. von Birckholtz. Han døde imidlertid 
allerede den 20/11 1757 på Sveaborg i Finland og 
hans enke giftede sig da igen den 13/4 1762 med 
sognepræst i Karis i Finland fiLmag. Axel Johan 
Grundstrøm. Da han døde den 19/10 1781 giftede 
hun sig for tredje gang den 17/10 1785 med kor
net Fredric von Pfahler og hun døde den 20/3 
1797 på Sotavalta i Lempälä. Hun havde med 
Barfoth et barn XII, 136.

Eva Beata Barfoth (XII, 136) var født 1757 og 
blev den 19/10 1783 gift i Karis i Finland med 
sognepræsten i Karis Johan Nordlund, der var 
født 1752. Han døde den 1/11 1815 og hun i 
1831.

Andreas Stobæus Barfoth (XI, 106) er født den 
23/4 1715 i Skurup og blev student 1729 i Lund. I 
1741 blev han fil.mag. og samme år præsteviet. 
Han blev komminister og i 1769 nådårspræst i 
Gylle og Kyrkokøpinge i Malmøhus len, hvoref
ter han i 1773 blev sognepræst i Herrestad og In- 
gelstad i Kristianstads len, men døde allerede den 
27/12 1774 i Toarp uden at have tiltrådt pastora
tet.

Carl Barfoth (XI, 107) fødtes den 22/9 1716 i 
Skurup og blev begravet her den 31/1 1722.

Axel Julius Barfoth (XI, 108) fødtes den 10/2 
1718 i Skurup og deltog ligesom sin bror i det fin
ske felttog 1741-42. I 1742 blev han fenrik og fra

Olof Jacob Jacobson (XIV).

1750 til 1754 var han ansat ved det nye fæstnings
anlæg i Landskrona, hvorefter han den 15/11 
1753 blev løjtnant i armeen og tjenstgjorde ved 
Kronbergs regiment til sin død den 26/11 1767.

Hellwi Sofia Barfoth (XI, 109) var født den 25/8 
1719 i Skurup og blev gift her den 4/4 1746 med 
stadsmåklare Jons Nehring, der var født den 6/8 
1704 i Ystad som søn af landmåler Olof Nehring. 
Hun døde den 27/7 1762 i Ystad og han den 28/3 
1769 i Malmø.

De to næste børn døde som spæde. Det var 
Johan Henric Barfoth (XI, 110), der fødtes i Sku
rup den 6/4 1721 og blev begravet her den 6/6 
1722 samt Marja Barfoth (XI, 111) der var født 
den 30/3 1722 og døde samme dag. Det sidste 
barn fik Ifvar med sin anden kone. Carl Edvard 
Barfoth (XI, 112) var født 1733 og blev gift 1775 i 
Nåttraby med en enke Anna Beata Hultgren. Han 
døde den 21/5 1780.

Ifvar Barfoth skal desuden have haft en søn 
Jons Ifvarsson Barfoth (XI, 140) med et af sine 
sognebørn. Han var født den 17/9 1718 i Lemme
strø og blev landmand. Han var gift med Bodil 
Olofsdotter og de havde mindst et bam Lars Jons- 
son Barfoth (XII, 168), der var født den 11/12 
1743 i Lemmestrø. Også han blev landmand og 
blev gift med Karen Olofsdotter, men deres børn 
tog ikke navnet Barfoth. Sønnen Jacob Larsson 
blev far til Olof Jacob Jacobsson, der atter var far 
til Nils Peter Olofsson. Denne giftede sig imidler
tid med Emilie Sophie Weibull, hvis mor var An- 
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na Christina Barfoth (XIII,78), og deres børn hav
de da aner fra Barfoth-slægten både på fædrene og 
mødrene side. (4)

Deres søn Frederik Lorens Leonard Petersson 
fik fire børn, af hvilke den yngste genoptog navnet 
Barfoth. XVII,238.

Carl Frederik Fredriksson Gaute Barfoth 
(XVII,238) var født den 17/3 1896 i Bjørnekulla 
og tog eksamen i elektroteknik og bjergingeniør- 
eksamen i 1917 ved Strelitz Technische Hoch
schule i Alt Strelitz. Han blev gift den 18/2 1923 
med Marie Jeanne Elise Voisin de Leonard de la 
Noiraye Markise de Millars, der var født den 31/8 
1895 i Hodimont i Belgien som datter af Francois 
Joseph Voisin, lensherre til Noirage, Villebourg, 
Ivemy, Mesnil Bourne, Plessis-an-Bois Voisin, 
Les Bressetiere, Tressonville, Les Malmaison-lez- 
Essarts, La Baste Bonqueville og Ceresay og hans 
kone Marie Elisabeth de Millars Leonard de Lim- 
bourg Fraipont. Han døde den 18/2 1923 i Gøte
borg og hans enke levede siden i USA og flyttede 
til sidst til datteren i Equador. De har to børn 
XVIII, 179-180.

Sven Gustav Paul Eugene Gaute Barfoth 
(XVIII,207) er født den 2/12 1923 i San Pedro de 
Macoris i Den Dominikanske Republik. Han blev 
i Sverige uddannet til sproglærer og tog 1971 ek
samen som fil. mag. ved Universitetet i Gøteborg.

Ingrid Marie Appoline Barfoth (XVIII,208) er 
født den 30/6 1927 i Verviers i Belgien og tog stu
dentereksamen 1946 i Gøteborg. I 1957 blev hun 
gift med advokat dr. Carlos Regnoso y Viteri i 
Gauyaquil i Equador. De har tre døtre.

Om Apolonia Barfoth (X,79) ved vi blot, at hun 
døde ugift den 25/10 1768 i Malmø.

Sivert Barfoth (X,80) er født 1688 og gik i Ystad 
skole. Han blev student 1706 i Lund og samme år 
rytter ved Skånska Tremänningskavalleriregimen- 
tet og blev 1707 korporal. I 1710 udnævntes han 
til kvartermester og deltog i slaget ved Helsing
borg den 10. marts 1710, der gik blodigt ud over 
begge parter, idet danskerne mistede ca. 5000 
faldne og svenskerne ca. 3000. Det blev et neder
lag for det danske forsøg på en generobring af Skå
ne. Den 3/3 1711 blev han kornet og den 11/12 
samme år sekondløjtnant ved Västgöta Tremän- 
ningskavalleriregimentet. Den 11/10 1721 fik han 
afsked som ritmester og blev placeret ved Malmø- 
ska Garnisonsregiment, og var den 4/7 ved artil
leriet i Malmø, hvor han 1729 blev kaptein. Han 
var gift med Hedvig Hvaling og døde den 29/6 
1739 i Malmø og hans kone den 6/1 1743. De 
havde fem bøm XI, 113-117.

Jonas Henric Barfoth (XI, 113) er født 1716 og 

blev løjtnant ved Bjømeborgs regiment. Han døde 
1770.

Henric Georg (Jøran) Barfoth (XI, 114) er født 
den 10/8 1718 i V. Vram i Kristianstads len og 
gik i skole i Malmø, hvor han blev student 1739. 
Derefter studerede han teologi og blev den 21/12 
1752 præsteviet til komminister i Gässie og 
Eskilstorp i Skåne. Han var i 1747 blevet gift i 
Skurup med sin kusine Geska Catherina Barfoth 
(XI, 104). Senere blev han komminister i Mel- 
langrevie i Malmøhus len og til sidst pastorad
junkt. Han døde i Gässie den 23/1 1797. De har 
to bøm XII,137-138.

Ifwar Ejlert Barfoth (XII, 137) er født den 8/5 
1747 på Vileberggård i Hästveda og gik i skole i 
Malmø. I 1764 blev han student i Lund og fil.- 
mag. den 29/6 1768, hvorefter han blev præste
viet den 18/12 samme år. I 1772 blev han hertug 
Carls hofprædikant og samme år ekstraordinær 
regimentsprædikant ved Sødra Skånska Kavalleri- 
regiment. Den 15/10 1773 blev han gift i Träne i 
Kristianstads len med Hedvig Emerentia Kroger, 
der var født den 23/4 1744 i Karlshamn som datter 
af sognepræst i Vinsløv herredsprovst Carl Kroger 
og Anna Magdalena f. Kling. Den 25/4 1778 fik 
han pastoraleksamen og i 1779 blev han anden 
stadskomminister og hospitalspræst i Lund. 
Hans kone døde den 4/10 1781 og året efter den 
10/9 1782 giftede han sig igen med Catharina 
Elisabeth Sommelius, der var født den 11/6 1754 
som datter af rådmand i Lund Magnus Gustaf 
Sommelius og Abela Cecilia f. Held, og da Ifwar 
Barfoth døde den 4/10 1781 i Lund, giftede enken 
sig med Første stadskomminister i Lund og sogne
præst i Bjällerup og Stora Råby kontraktsprovst i 
Torna Henric Schartau. Hun døde den 10/10 
1836. Ifwar Barfoth havde med sin første kone 
fem bøm og med sin anden kone to børn XIII,95- 
101, men da de tre yngste sønner tog stedfaderens 
efternavn og deres efterkommere har beholdt det 
vil de ikke blive omtalt her.

Carl Adam Barfoth (XIII,95) er født den 8/8 
1774 i Lund og blev i 1782 indskrevet i Lund Ka
tedralskole, hvorfra han blev student 1794. Han 
blev siden cand.jur. og voluntør i Gøta Hovrätt og 
han var i 1803 og 1804 flere gange tilforordnet 
stadssekretær, hvorefter han den 23/1 1807 blev 
ordinær kancellist og kammerskriver ved Malmø 
Squadron av Armeens flåte. Den 9/7 samme år 
blev han auditørs tur og befordringsrätt og den 
23/3 1808 overauditør i krigsretten ved den i Skå-

4. Korrespondance med Sven Gaute Barfoth i slægtsarkivet. 
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ne sammendragne Søndre Arme. Han blev gift 
1808 (1811 ?) i Harlösa i Malmøhus len med 
Catharina Dahlberg, der var født den 24/8 1787 i 
Hyllie som datter af kvartermester Jonas Dahlberg 
og Maria f. Wädich. Han blev den 18/11 1820 
rådmand i Malmø og den 12/8 1826 kæmnerpræ- 
ses og han var flere gange i 1839 og 1840 konsti
tueret som borgmester. Han døde i Malmø den 
6/9 1842 og hans kone den 17/12 samme år. De 
har to børn XIV, 116-117.

Ifvar Johan Barfoth (XIV, 116) fødtes den 4/10 
1811 i Malmø og blev student i Lund og han stu
derede siden jura her, men døde allerede den 10/4 
1831.

Ifvarina Barfoth (XIV, 117) fødtes den 13/4 
1827. Hun var en fosterdatter og hed tidligere 
Anna Sophia Andersson og var datter af smed 
Andersson i Hyllie i Malmøhus len. Hun blev gift 
med handlende Sven Bielsteen i Malmø, som 
døde den 7/8 1883 og hun den 1/8 1893.

Ulrica Catharina Barfoth (XIII,96) fødtes den 
11/4 1776 i Lund og skal have boet i København, 
hvor hun døde inden 1846.

Charlotta Christina Barfoth (XIII,97) er født 
den 17/6 1777 i Lund og skal være flyttet til 
Stockholm og hun var ligeledes død før 1846.

Anna Helena Barfoth (XIII,99) er født den 25/1 
1780 i Lund og blev gift med viceherredshøvding 
og senere foged ved Andarums Alunbruk Gustaf 
Berthelius, der var født den 1/6 1777 som søn af 
sognepræst i Vinsløv titulær provst Håkan Berthe
lius og Anna Magdalena f. Witte. Han døde i 
Stockholm den 27/1 1824 og hun den 1/11 1844 i 
Østra Broby i Kristianstads len.

De tre yngste brødre, der tog navnet Schartau 
var Henric Georg Barfoth (XIII,98), der var født 
den 25/8 1778, Gustav Magnus Fredric Barfoth 
(XIII, 100), der var født den 24/6 1783 og Iwar Ej- 
lert Barfoth (XIII, 101), der var født den 19/2 
1785. Kun Henric Georg Barfoths yngste søn 
Henric Georg Barfoth (XIV, 122) genoptog slægts
navnet. Han var født den 17/9 1812 i Lund og var 
malersvend. Han døde ugift i Malmø den 7/8 
1852.

Hedvig Beata Barfoth (XII, 138) var født den 
6/3 1750 i Eskildstorp og blev gift den 10/9 1776 i 
Eskildstorp med sognepræst i Mellangrevie og 
Sdr. Åkarp Andreas Holst, der var født den 30/11 
1742 i Hällestad som søn af maler Nils Holst og 
Anna. Hun døde den 20/5 1782 i Oxie og han gif
tede sig da anden gang den 30/6 1783 i Håslöv 
med Magdalena Smidt.

Carl Barfoth (XI, 115) var født 1719 og blev i 
1743 underofficer og gik i dansk tjeneste.

Fredric Barfoth (XI, 116) var født 1726 og blev 
volontär i 1743 og senere mønsterskriver. Han 
kan være den Friederich Barfoed, som skulle spise 
i kahytten på den danske fregat KRONPRIN
SENS ØNSKER under dens rejse til Guinea og 
Vestindien.

Det yngste barn Catharina Margaretha Barfoth 
(XI, 117) kender vi meget lidt til, da vi blot ved, at 
hun blev født i 1733.

Margaretha Barfoth (X,81) fødtes 1690 og blev 
gift med faderens efterfølger som sognepræst i 
Glimminge og Tosterup provst Enoch Wettring, 
der var født 1681 i Ingelstorp i Kristiansstads len 
som søn af sognepræst og provst Elias Wibjøms- 
son Wettring og Christina Echman. Han døde den 
16/1 1727, hvorefter hun giftede sig den 31/7 
1728 med efterfølgeren Nils Nobelius, der var 
født den 2/2 1692 som søn af rusthållare An
ders Larsson og Elna Andersdotter, og da han 
døde den 28/9 1733, giftede hun sig i 1735 med 
den næste efterfølger i Glimminge Johan Rhode, 
der døde den 10/2 1742. Hun døde den 14/3 
1769.

Om Jacob Barfoth (X,82) ved vi blot, at han gik 
i Ystad skole og i 1706 blev immatrikuleret i 
Lund. Derefter var han i hæren og skal være faldet 
eller taget til fange ved slaget ved Poltava 1709 
ligesom et par af hans brødre.

Rutger Barfoth (X,83) kom også i hæren og var 
sekondløjtnant ved Norra Skånska Kavalleriregi- 
ment. 11716 blev han kvartermester ved Liveska
dronen og siden komet og livdrabant, hvorefter 
han 1723 tog sin afsked. Han flygtede efter en 
duel til Amsterdam og er muligvis den drabant 
Barfoth som »ihjelstak kornet Simon Boetius« 
omkring 1726 på Køpings marked.

Lena Barfoth (X,84) døde ung og Brita Sophia 
Barfoth (X,85) kender vi blot fra, at hun levede 
omkring 1769 og var gift med major Jöran Bödker 
i Malmø. Judith Barfoth (X,86) kender vi ikke 
noget til og Ulrica Barfoth (X,87) døde som ung. 
Johan Barfoth (X,88) er født ca. 1700 og blev in
spektør over Misterhults Säteri i Kalmar len. Han 
blev gift den 15/10 1735 med Anna Charlotta 
Körling, der var født ca. 1698. Han døde den 7/3 
1756 og hun to år senere den 15/10 1758. De har 
fire børn XI, 118-121.

Anna Charlotta Barfooth (XI, 118) er født den 
25/6 1736 og blev den 1/7 1759 gift med rusthål
lare og senere namndeman Sven Nilsson fra 
Uthammar i Misterhult i Kalmar len. Hun blev 
gift anden gang den 19/3 1790 med koffardiover- 
styrmand Michael Lindqvist, der døde før hun 
gjorde, hvilket skete den 12/12 1802.
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Åke Barfooth (XI, 119) er født den 26/10 1738 i 
Misterhult og gik i Wimmerby skole og senere i 
Linköping Gymnasium. I 1757 blev han indskre
vet ved universitetet i Uppsala og blev i juni 1764 
fil.dr. Den 27/7 1768 blev han præsteviet i Linkö
ping til husprædikant hos riksråd og baron Otto 
Fleming. 1765-69 holdt han forelæsninger som 
docent i Uppsala, og den 5/4 1769 blev han 
tjenstgørende hofprædikant samt prædikant ved 
kgl. Djurgårds Hälso-Brunn. Han døde den 20/9 
1776 i Stockholm og blev bisat i Riddarholmskyr- 
kan.

Johannes Barfooth (XI, 120) er født den 12/3 
1742 og kan være den Johan Barfot, som den 24/3 
1760 tog sin afsked som underofficer ved armeens 
flotta og døde inden 1776.

Beata Lovisa Barfooth (XI, 121) er født i 1744 
og døde den 21/8 1774.

Helena Barfoth (X,89) er født i december 1702 
og døde den 17/1 1783 ugift i Västra Hargs præ
stegård. Om Ulrica Mariana Barfoth (X,90) ved vi 
blot, at hun blev gift 1734 med lektor, fil.mag. 
Magnus Bengtsson Elg, der var født den 9/3 1704 
i S:t Lars og døde den 9/1 1741. Hun døde den 
27/11 1747 i Linköping.
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Ejlert Barfoeds efterkommere (IX,72)

288

Generation X XI XII XIII XIV

Georg 71 Agneta 116 Anna 74
Christian 72 H NN 99 Andreas 117 - Maria 75
Henric 73 H Ejlert 100 - Catharina 118 Ejlert 76

Johan 77
Judith 119 Anna 78 1 Emilie

Ejlert 79 Ulrica 105
Henric 120 - Ejlert 80 Henrietta 106

Johan 81 Elsa 107
Johannes 121 Maria 82 Mathilda 108

Per 83 Knut 109
Georg 84 Henric 110 -

Magnus 122 - Anna 85 Carl 111 -
Gustaf 86 Albert 112
Catharina 87 Ifvar 113
Margaretha 88 Dorothea 114
Ejlert 89 Fredric 115

Rutger 74 Daniel 123 - Anna 90
Eva 124 Ottiliana 91

Elsa 92
Anna 126 Anders 93
George 127 Knut 94

Georg 101 - Hedvig 128
Henric 129

Catharina 102 Agneta 130
Lorenz 75 - Reinhold 131

Ejlert 103 Agneta 132
Christina 76 Johan 133
Christina 77 Catharina 134

Geska 104 Johan 135
Ejlert 105 H1 Eva 136
Andreas 106
Carl 107

Ifvar 78 - Axel 108
Hellwi 109

Apolonia 79 Johan 110
Marja 111
Carl 112
Jöns 140 -1 Lars 168 -1 Jacob —1 Olof —

Sifvert 80 - Jonas 113 Carl 95 I Ifvar 116
Margaretha 81 Henric 114 -I Ifvar 137 - Ulrica 96 1 Ifvarina 117

Carl 115 1 Hedvig 138 Charlotta 97
Jacob 82 Fredric 116 Henric 98 —1 Henric 122
Rutger 83 Catharina 117 Anna 99
Lena 84 Gustaf 100
Brita 85 Iwar 101
Judith 86 Anna 118
Ulrica 87 Åke 119
Johan 88 - Johannes 120
Helena 89
Ulrica 90 Beata 121



Generation XIV XV XVI XVII XVIII

Henric 110- Anna 201
Johan 202
Ida 203
Per 204
Nils 205

Carl 111 - Anna 206
Carl 207
Albert 208

Olof H1 Nils —1 Fredric -1 Carl 238 H Sven 207
g.m. Emilie 1 Ingrid 208
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24. KAPITEL

Barfot i Halland og Bohuslen

Sognepræst i Årsted og Åsige i Halland Henrik 
Jacobsen Barfods (VIII,37,kap.21) ældste søn 
forblev i Halland. Ligesom sine brødre forsven
sker han navnet og kalder sig Barfoth.

Joachim Friederich Henricsson Barfoth (IX,71) 
kom i skole i Göteborg og blev den 8/11 1662 
indskrevet ved universitetet i Greifswald. Siden 
studerede han også i Rostock og endelig forsvare
de han sin disputats i 1667 på Gøteborg Gymna
sium. Den hed »De iustificatione hominis corum 
deo« og dette var vel baggrunden for, at han i 
1674 kunne efterfølge sin far som præst i Årstad 
og Åsige, der ligger nær Falkenberg i Halland. 
Hans navn findes på byens ældste kirkeklokke. 
Han var gift med en Henningsdotter, og han døde 
mellem 1705 og 1712. De havde sammen fire 
børn X,67-70, der også studerede.

Henric Barfoth (X,67) blev student i Lund 1691 
og forsvarede den 22/6 1695 første del af sin af
handling »De nudipedibus«. Imidlertid havde han 
sammen med sin bror Christen lagt sig ud med 
kronobefallningsman Schepgård, hvilket forårsa
gede, at de begge blev indstævnet for rettet den 
26/10 1696, og det gik så ilde, at Henric blev 
dømt til døden og henrettedes i Halmstad i 1697.

Broderen Christen Barfoth (X,68) klarede åben
bart frisag vel sagtens på grund af sin alder. Den 
1. maj 1695 var han blevet student og i 1702 dis
puterede han og blev siden sin fars efterfølger som 
sognepræst i Årstad og Åsige, men kan næppe ha
ve været der i ret mange år, da han allerede døde i 
1712. Han var gift med Elisabeth Lachonia, der 
var datter af sognepræsten i Ensløv Johannes 
Petersson Lachonius, men de nåede trods deres 
korte ægteskab alligevel at få syv børn XI,92-98.

Hun giftede sig anden gang med sognepræsten i 
Ensløv Claudius Backe (1675-1739).

Anders Barfoth (XI,92) kan muligvis være den 
Barfoot, der var handtlangere af Minercompag- 
niet, da han døde 42 år gammel den 29/5 1738. 
Lars Barfoth (XI,93) døde før 1707, idet det næste 
barn også kom til at hedde Lars Barfoth (XI,94). 
Han er født 1707 og blev en komministers hjælpe
præst i Uddevalla, hvor han blev begravet den 
26/12 1734. Det fjerde barn Joachim Fredric Bar
foth (XI,95) var født den 18/7 1709 i Årstad og 
blev i 1725 student i Lund, hvor han også blev 
magister. I 1734 præsteviedes han og ansattes i 
1738 som nådårspræst i Ölmevalla i Hallands len, 
hvorefter han i 1740 blev komminister i Fagered i 
Halland. Han var gift med sin kusine Anna Fal- 
chenholm, der var datter af provsten i Örby Bengt 
Falchenholm og Christina Barfoth (X,69). Hun 
døde i 1755 og han den 24/3 1757 i Källsjö. De 
havde to børn XII, 114-115. Det var Benedicte 
Christina Barfoth (XII, 114), der var født før 1755 
og endnu levede ugift 1771 samt Martha Christi
na Barfoth (XII, 115), der ligeledes var født før 
1755, men døde før 1771.

Christen Barfoths tre yngste børn var Jacob 
Barfoth (XI,96) og Göran Barfoth (XI,97), der 
må have været tvillinger, som sandsynligvis er 
døde før den yngste blev født, da han også kom til 
at hedde Göran Barfoth (XI,98), men vi kender 
iøvrigt ikke noget til dem.

Mens vi ikke kender noget til Joachim Barfoths 
tredje søn Henning Barfoth (X,70), så ved vi, at 
Christina Barfoth (X,69) også blev gift med en 
præst. Hun var født omkring 1680-87 og blev gift 
med sognepræsten i Örby i Västergötland Bengt 

291



Falchenholm, der var søn af sognepræsten i Oko- 
me i Halland Jens Pedersson Falchovius og Brita 
Bengtsdotter. Han døde 1740, mens hun først 
døde den 8/6 1755 i Olof Markusgård i Kinna i 
Älvsborgs len.

Gøran Henricsson Barfoth (IX,73) var Henrik 
Barfods tredje søn, der imidlertid døde som ung, 
og den fjerde var Gabriel Henricsson Barfodius 
(IX,74), der fødtes i Årstad 1653. Han blev stu
dent i Lund den 16/1 1673, hvorefter han blev 
prædikant ved Västgöta Kavalleriregiment og 
deltog endog i 1677-79 i krigen mod Danmark. 
Han blev på denne tid gift med Anna Chri- 
stopherdotter Carolstadia, som var født 1646 i 
Istorp præstegård. Hun var da enke efter præsten i 
Sexdräga i Älvsborg len Andreas Svensson 
Austrelius og datter af provsten i Istorp Chri
stopher Ericsson Carolstadius og Anna Svensdot- 
ter. Da freden sluttedes blev han i 1680 medhjæl
per for præsten i Getinge i Halland Hans Spelling, 
men ordineredes året efter som præst i Bollebygd i 
Älvsborg len, hvorfra han dog blev afsat i 1696 el
ler 1697. Hans kone var da død den 7/2 1695 i 
Bollebygd, hvorefter Gabriel Barfodius den 2/10 
samme år giftede sig med Ingrid Larsdotter Fride- 
lia, der var født ca. den 22/2 1675, så det var en 
ung kone, han nu fik i huset og muligvis har det 
været dette forhold, der havde forårsaget hans af
sked det følgende år. Hun var datter af kommini
ster i Bollebygd Lars Svensson Fridelius. Efter sin 
afsked nedsatte han sig som gæstgiver i Fläskjum i 
Bollebygd, hvor han døde den 2/2 1717 og hans 
kone den 28/4 1720. Han havde seks børn med 
sin første kone og ni børn med sin anden 
(X,91-105), og selvom de otte døde som unge, 
stammer slægten i Bohuslen hovedsagelig fra ham.

Inden vi går over til denne slægtsgren skal dog 
lige nævnes Henrik Barfods to sidste børn, der var 
døtre og begge blev gift med præster. Christina 
Henricsdotter Barfoth (IX,75) blev gift med Hans 
Sperling, der var præst i Getinge og Revinge i 
Halland. Han var født i juni 1638 i Odense som 
søn af en dansk major, og han døde den 26/3 1705 
i Getinge. Den anden datter (IX,76) kender vi 
ikke fornavnet på, men hun blev som nævnt lige
ledes gift med en præst i Getinge og Revinge i 
Halland. Han hed Samuel Erlandsson Paulin og 
var født i Markaryd som søn af sognepræsten der 
Erland Paulin og Ingeborg Tideriusdotter.

Gabriel Barfodius ældste søn var Andreas 
Gabrielsson Barfodius (X,91). Han var født ca. 
1680 og døde den 3/2 1695 i Bollebygd i Älvs
borgs len. Hans bror Henric Gabrielsson Barfo
dius (X,92) fødtes ca. 1681, men døde som spæd.

Christina Gabrielsdotter Barfodia (X,93) fødtes 
ca. 1679 - maj 1682 og blev gift den 4/1 1703 i 
Istorp med premierkaptein ved Älvsborgs regi
ment Nils Jonsson Gyllanhammar, der var født 
1679 som søn af oberstløjtnant ved Smålands og 
Västgöta regiment till fots Jonas Månsson Gyllen- 
hammar og dennes anden kone Elisabeth f. Hiul- 
hammar. Han døde den 22/11 1711 i Karlskrona 
og hun den 15/12 1751 på Eldshestra i Gryteryd i 
Jönköpings len.

Christopher Gabrielsson Barfoot (X,94) var 
døbt den 23/3 1684 i Bollebygd og blev student i 
Lund 1707. I 1713 blev han præsteviet og var 
1719 og 1729 kollega i Halmstad. Han var gift 
med Christina Paulin, der var født 1693 som 
datter af sognepræst i Getinge og Revinge Samuel 
Erlandsson Paulin og Anna f. Hjort. Han døde 
den 4/2 1759 og hun i 1773. De har fire børn 
(XI,122-125)

Vi kender ikke ret meget til de ældste børn. Det 
var Lars Barfoot (XI, 122) og Sara Barfoot 
(XI, 123), der døde 1719 samt en datter (XI, 124), 
der var født 1720. Det yngste barn var Gabriel 
Barfoot (XI, 125), der var født 1724 og blev han
delsmand og skipper. Han blev gift 1757 i Halm
stad med Sofia Haman, der havde været gift første 
gang i 1749 med sognepræsten i Käred Olaf 
Krook, der var død 1751. Han døde 1773.

Henric Gabrielsson Barfodius (X,95) fødtes den 
22/5 1687 i Bollebygd og døde den 2/6 samme år. 
Derfor døbtes den næste søn den 17/11 1689 også 
Henric Gabrielsson Barfodius (X,96). Vi ved 
dog ikke andet om ham, end at han var vidne ved 
en dåb den 31/1 1709 i Bollebygd og den 24/3 
1711 i Istorp. Anna Gabrielsdotter Barfodia 
(X,97) blev døbt den 8/1 1697 i Bollebygd og var 
blot ti år, da hun døde den 10/4 1707.

Andreas Gabrielsson Barfodius (X,98) fødtes 
den 27/4 1700 i Fläskjum i Bollebygd.

Gunilla Gabrielsdotter Barfodia (X,99) er født 
den 5/2 1702 i Fläskjum i Bollebygd og blev gift 
her den 19/4 1724 med komminister i Bollebygd 
Andreas Fierman, der var født 1694 og døde den 
13/2 1761 i Stenaskjum Östergård i Bollebygd og 
hun døde den 25/8 1777 i Kiesebol i Bollebygd.

Carl Gabrielsson Barfodius (X, 100) er født den 
2/4 1704 i Fläskjum i Bollebygd og døde her den 
8/1 1717. Heller ikke broderen Jacob Gabriels
son Barfodius (X,101) blev ret gammel. Han fød
tes den 19/4 1706 samme sted og døde her den 
3/12 1716. Anna Christina Gabrielsdotter Barfo
dia (X,102) fødtes den 30/12 eller 31/12 1709 i 
Fläskjum i Bollebygd og blev gift her den 3/1 
1735 med Anders Andersson Lustigh. Hun døde
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i Stenaskjum Østergård i Bollebygd den 23/4 
1741.

De to yngste brødre døde som spæde. Det var 
Lars Gabrielsson Barfodius (X,104), der fødtes 
den 11/6 1714 i Flåskjum og døde her den 14/7 
samme år, samt broderen, der fik samme navn, 
Lars Gabrielsson Barfodius (X, 105) og som fødtes 
den 15/10 1716 samme sted og døde her den 25/9 
1717.

Derimod fik Joachim Friderich Gabrielsson 
Barfodius (X,103) efterkommere. Han fødtes den 
14/8 1711 i Flåskjum i Bollebygd og blev skræd
dermester. Han blev gift den 24/6 1739 i Tanum i 
Bohuslen med Elsa Thoresdotter, der var født ca. 
1717 som datter af hovslager Thore Månsson 
Bock og Elsa Jørgensdotter. Han døde den 19/5 
1755 i Utångahuset i Hede i Bohuslen og hans 
kone den 12/12 på Winbåck i St. Oppen i 
Tanum. De havde ti børn XI,126-135.

Greta Joachimsdotter Barfot (XI, 126) fødtes 
den 6/11 1740 i Tanum og døde den 6/4 1759 i 
Grebbestad i Tanum. Johanna Joachimsdotter 
Barfot (XI, 127) fødtes den 2/10 1742 i Grebbestad 
og døde her den 22/3 1819. Laurina Joachims
dotter Barfot (XI, 128) fødtes også i Grebbestad og 
blev døbt her den 14/4 1744 og døde blot en uge 
gammel den 21/4 samme år. Heller ikke Anders 
Joachimsson Barfot (XI, 129) blev ret gammel. 
Han fødtes i Grebbestad den 22/3 1745 og døde 
her den 20/9 1747.

Anna Eleonora Joachimsdotter Barfot (XI, 130) 
fødtes den 28/1 1747 i Grebbestad i Tanum og 
blev gift med Anders Andersson, der var født ca. 
1739 og døde i Sannås mellem 1782 og 1785. 
Hun døde den 21/11 1824 i Sannås i Tanum. 
Gabriel Joachimsson Barfot (XI, 131) fødtes den 
3/9 1749 i Rottebruket i Foss i Bohuslen og døde 
den 22/10 samme år i Sågama i Foss. Elsa 
J oachimdotter Barfot (XI, 132) fødtes den 3/10 
1750 i Långons K.asen i Hede i Bohuslen og døde 
knap ni år gammel den 29/3 1759 i Adelsbo i 
Hede.

Det er utroligt at se, at så mange af deres børn 
døde som helt spæde eller som børn, ligesom det 
skete med den næste Catarina Joachimsdotter 
Barfot (XI, 133) der fødtes den 1/5 1752 i Långons 
Kasen i Hede og døde her den 13/5 samme år.

Andreas Joachimsson Barfot (XI, 134) er født 
den 1/6 eller 1/7 1753 i Håsslebråcke i Krokstad i 
Bohuslen. Han var bonde og blev den 7/10 gift i 
Tanum med Martha Olsdotter, der var født ca. 
1733. Hun havde tidligere været gift med en 
anden bonde Olof Nilsson, der var død i 1780. 
Andreas Barfot døde den 10/12 1785 i Greby i

Tanum og hans kone den 18/6 1796 i Skickerød i 
Tanum.

Den yngste søn var Joachim Fredrik Joachims
son Barfot (XI, 135) og han var født den 22/10 
1755 i Barfotehuset i Utången i Hede. Han var 
husmand og blev gift den 7/11 1790 i Tanum med 
Sara Svensdotter, der var født den 18/1 1772 i 
Sögård i Lur som datter af bonde Sven Svensson. 
Han døde den 1/10 1825 på Winbåck i St. Oppen 
i Tanum og hans kone døde også her den 6/3 
1835. De havde tolv bøm XII, 139-150.

Anna Greta Joachimsdotter Barfot (XII, 139) 
var født den 14/11 1791 i Greby i Tanum og døde 
som barn den 4/8 1795 på Winbåck i St. Oppen i 
Tanum.

Andreas Joachimsson Barfot (XII, 140) var født 
den 1/3 1794 på Winbåck og var husmand. Han 
blev gift den 28/11 1819 i Tanum med Laurina 
Petersdotter, der var født den 17/7 1789 i St. 
Hoghem i Tanum som datter af bonde Peter 
Andersson og Marin Andersdotter f. Rørberg. 
Han døde på præstegården i Carlstorp den 1/9 
1865 og hun døde samme sted den 21/1 1867. De 
havde fem bøm XIII, 102-106.

Johanna Andreasdotter Barfot (XIII, 102) var 
født den 27/8 1820 i St. Hoghem i Tanum og blev 
gift den 6/1 1846 i Tanum med husmand Johan
nes Andersson, der var søn af Anders Carlsson 
Axberg og Laura Jonasdotter. De er begge døde 
efter 1860. De havde 3 sønner og en datter.

Johan Andreasson Barfot (XIII, 103) var født 
den 30/11 1822 i Oxhagen i præstegården i 
Tanum. Han blev gift den 14/4 1848 i Tanum 
med Helena Olsdotter, der var født den 1/12 1822 
i Tanum. De flyttede 1882 til Norge og bosatte sig 
i Fredrikstad, hvor han var snedker og gråstens
murer. (d.v.s. at han arbejdede med tilhugne kam
pesten). Han døde her den 22/9 1896 og hans 
kone den 13/8 1900 i Glemmen ved Fredrikstad. 
De havde seks bøm XIV,128-133.

Olof August Johansen Barfot (XIV, 128) var 
født den 28/2 1849 i Carlstorp i præstegården i 
Tanum og blev gift med Thea Johansdatter, der 
var født ca. 1845 i Tune i Østfold. De flyttede 
1873 til Norge og bosatte sig i Fredrikstad, hvor 
han var gråstensmurer. Her døde han den 8/2 
1912 og hans kone overlevede ham. De har et 
bam XV,219. Det var en datter, der ikke brugte 
navnet Barfot.

Laurentia Johansdotter Barfot (XIV, 129) fødtes 
den 13/12 1850 i Carlstorp og døde her den 27/2 
1851.

Isak Johansen Barfot (XIV, 130) fødtes den 
27/7 1852 i Carlstorp og flyttede 1880 til Norge, 
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hvor han blev gift med Julie Augusta Johansdat- 
ter, der var født den 13/3 1856 i Våler i Østfold 
som datter af gårdbruger Johan Herman Christi
ansen Holstad fra Svindal i Våler og Marthe Oline 
Olsdatter f. Spjøter. De bosatte sig også i 1880 i 
Fredrikstad, hvor han ligesom broderen var grå- 
stensmurer. Han døde i Glemmen den 13/10 
1912 og hun den 18/4 1917 i Fredrikstad. De har 
fem bøm XV,220-224, men ingen af dem har 
anvendt navnet Barfot.

Maja Lina Johansen Barfot (XIV, 131) er født 
den 28/12 1855 i Lurstorp i Lur og flyttede samti
dig med broderen Olof i 1873 til Norge og bosatte 
sig i Fredrikstad. Her blev hun gift i Glemmen 
den 19/9 1875 med savarbejder Johannes Olsen 
fra Fuglevik i Kråkerøy, der var født den 10/3 
1854 i Våler i Østfold som søn af Ole Christensen 
Frøland fra Svindal i Våler og Sophie Johansdat- 
ter f. Spjøter. Han døde den 30/3 1908 og hun 
den 15/1 1933 i Kråkerøy. De havde 6 sønner og 
6 døtre.

Anders Martin Johansen Barfot (XIV, 132) fød- 
tes den 13/9 1858 i Lurstorp i Lur og døde her 
den 19/9 samme år.

Amanda Johansen Barfot (XIV, 133) var født 
den 5/6 1861 i Lurstorp i Lur og flyttede som sine 
søskende i 1882 til Norge, hvor hun blev gift i 
Fredrikstad med gråstensmurer Johan Anders Fre
driksen, der var født den 20/1 1855 i Dalsland i 
Sverige som søn af tidligere hvervet soldat Fredrik 
Roll fra Idd i Østfold efter at dennes første kone 
var død ca. 1865. Han døde den 13/4 1932 i 
Glemmen og hans kone den 26/12 samme år og 
sted. De havde 5 sønner og en datter.

Magnus Andreasson Barfot (XIII, 104) fødtes 
den 22/3 1825 i Oxhagen i Tanum og døde her 
den 25/11 1833. Fredrik Andreasson Barfot 
(XIII, 105) fødtes den 29/12 1827 ligeledes i Oxha
gen i Tanum og døde her den 5/5 1828. Det yng
ste barn Brita Lena Andreasdotter Barfot 
(XIII, 106) var født den 21/12 1829 også i Oxha
gen, prestegården i Tanum og blev gift den 29/2 
1848 i Tanum med gårdejer Johan Hansson Nätt, 
der var født den 2/11 1823 i Tanum. Han døde 
den 19/5 1874 i Carlstorp og hun den 25/11 1917 
i Lur. De har en søn og to døtre.

Elisabeth Joachimsdotter Barfot (XII, 141) var 
født den 24/5 1797 på Winbäck i St. Oppen i 
Tanum og blev gift den 26/12 1815 i Tanum med 
skibssmed John Olsson, der var født ca. 1778 og 
tidligere havde været gift med Johanna Anders- 
dotter, der var død 1815. Han døde den 18/7 
1827 i Strømstad, hvorefter hun giftede sig anden 
gang den 25/3 1829 i Strømstad med smedemester 

Peter Dahlstrøm, der var født ca. 1778. Han døde 
den 4/1 1860 og hun den 18/2 1876 i Strømstad.

Gabriel Joachimsson Barfot (XII, 142) var født 
den 18/2 1800 på Winbäck i St. Oppen i Tanum. 
Han blev gårdejer og giftede sig her den 3/2 1824 
med Laurina Hansdotter, der var født den 5/4 
1797 i Tanums ödegård som datter af bonde Hans 
Hansson og Margreta Olsdotter. Han døde den 
25/2 1868 i St. Oppen Östergård i Tanum, hvor 
også hans kone døde den 5/5 1875. De har et barn 
XIII, 107.

Augusta Mathilda Gabrielsdotter Barfot 
(XIII, 107) var født den 14/1 1834 i Carlstorp i 
Tanum og blev gift her den 30/11 1849 med gård
ejer Andreas Christensson, der ligeledes var født i 
Tanum den 19/12 1820 som søn af bonde Chri
sten Andersson fra Torserød i Tanum og Laurina 
Christensdotter. Hun døde den 21/12 1873 i St. 
Oppen östergård og han samme sted den 25/11 
1901. De har fire sønner og to døtre.

Magnus Joachimsson Barfot (XII, 143) er født 
den 17/10 1802 på Winbäck og døde her den 30/1 
1804. Maja Greta Joachimsdotter Barfot 
(XII, 144) er født den 19/1 1805 på Winbäck og 
blev gift den 25/5 1825 i Tanum med husmand 
Anders Andersson, der var født den 18/5 1799 i 
Tanum som søn af Anders Nilsson og Cathrina 
Persdotter. Hun døde den 7/1 1842 i Kyrkoheden 
i St. Hoghem i Tanum.

Anna Christina Joachimsdotter Barfot (XII, 
145) er født den 14/2 1808 på Winbäck og blev 
gift den 25/6 i Tanum med husmand Anders 
Larsson, der var født den 14/2 eller 14/8 1796 i 
Qville i Bohuslen. Hun døde den 28/2 1844, 
hvorefter han atter giftede sig den 14/1 1845 med 
Christian Olsdotter. Han døde den 1/3 1849.

Peter Joachimsson Barfot (XII, 146) er født den 
30/3 1810 på Winbäck i St. Oppen i Tanum. Han 
var husmand og blev den 25/7 1830 gift i Tanum 
med Sara Henriksdotter, der var født den 24/10 
1798 her som datter af forpagter Hindric Anders
son og Oliana Olsdotter. Han døde den 17/7 1862 
i Kärret i Surtung i Tanum og hun samme sted 
den 29/11 1885. De havde fire bøm XIII,108- 
111.

Johanna Maria Petersdotter Barfot (XIII, 108) 
fødtes den 15/6 1831 i Torpet i Slänge i Tanum 
og blev gift den 21/9 1855 i Tanum med husmand 
og smed Peter Andreasson Utberg, der var født 
den 4/6 1823 i Tanum som søn af husmand 
Andreas Utberg og Katrina Jacobsdotter. Hun 
døde den 23/2 1856 i Skatteklåfvan i Litzeby 
Uppegård i Tanum og han er død efter 1860.

Hedda Charlotta Petersdotter Barfot (XIII, 109) 
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fødtes den 6/9 1835 i Torpet i Slänge i Tanum. 
Hun var husejer og døde den 15/8 1913 i Kärret i 
Surtung som ugift.

Olle Martin Petersson Barfot (XIII, 110) var 
født den 28/10 1840 i Torpet. Han var husmand i 
Kärret i Surtung og døde ugift den 5/10 1893 i 
Strömstad.

Maja Stina Petersdotter Barfot (XIII, 111) fød
tes den 30/5 1844 i Torpet og døde her den 24/8 
samme år.

Alexander Joachimsson Barfot (XII, 147) var 
født den 18/6 1812 på Winbäck og døde her en 
måned senere den 21/7. Den næste søn fik da 
samme navn Alexander Joachimsson Barfot 
(XII, 148) da han fødtes den 15/1 1814 på Win
bäck, men døde her nogle dage senere den 19/1. 
Også den næste søster Anna Greta Joachimsdotter 
Barfot (XII, 149) fødtes den 8/6 1815 på Winbäck 
og døde otte måneder senere den 18/2 1816. 
Bedre gik det heller ikke det yngste barn Johan 
Fredrik Joachimsson Barfot (XII, 150) der fødtes 
den 19/6 1819 på Winbäck i St. Oppen i Tanum 
og døde herden 19/6 1820.

Erik Jonsson Barfot (X,106) staver sit navn 
som slægtsgrenen i Bohuslen og han bor da også i 
den kant af Sverige i mål ved nordvestbredden af 
Vänern. Vi ved blot, at han er født ca. 1710 og 
ernærede sig som skipper. Han var gift tre gange. 
Den første kone kender vi ikke, og den anden 
døde den 12/12 1759 i Åmål 34 årgammel, hvor
efter han giftede sig tredje gang den 29/12 1760 
med Kerstin Olofsdotter, der døde i Åmål den 3/8 
1778 60 år gammel. Han selv døde den 14/6 1779 
samme sted. Vi ved også, at han havde en bror 
Olof Barfot (X,107) og at denne var i live 
1770-1776. Erik Barfot havde tre børn 
XI, 136-138.

Nils Barfot (XI, 136) er født ca. 1735. Han var 
skipper ligesom sin far og blev gift den 28/12 
1762 med Catharina Thoresdotter. Han døde den 
8/10 1801 af watersot i Åmål. De havde seks børn 
XII,153-158.

Det var Anna Stina Barfot (XII, 153), Carl Bar- 
fat (XII, 154), der fødtes i Åmål den 24/10 1767 og 
døde her den 9/1 1768, Dora Barfot (XII, 155), 
Greta Barfot (XII, 156), der var født den 19/10 
1771 i Åmål og døde den 17/10 1772 samt Maria 
Greta Barfot (XII, 157) Den eneste, der fik efter
kommere var Carl Barfot (XII, 158), der havde tre 
børn XIII,112-114.

Det var Dora Barfot (XIII, 112) og Nils Barfot 
(XIII, 113), der var født ca. 1805 i Åmål og døde 
året efter, samt Britta Maria Barfot (XIII, 114), 
der var født i Åmål den 26/7 1810.

Olof Eriksson Barfot (XI, 137) fødtes ca. 1735 
og boede i Åmål. Han blev gift den 2/12 1763 
med Lisa Dufwa, og de havde to børn 
XII,159-160.

Dorothea Barfot (XII, 159) var født den 19/10 
1767 i Åmål, og Maria Barfot (XII, 160) fødtes 
samme sted den 8/10 1770 og døde her den 21/8 
1772.

Jon Barfot (XI, 138) var öfverskiärare, hvilket 
skal være en, der klipper eller brænder opstående 
luv på nyvævede tøjer. Senere var han dog båds
mand og blev gift den 9/11 1766 i Åmål med 
Stina Greta Kihlstedt. De havde syv børn XII, 
161-167.

Erica Barfot (XII, 161) var født den 5/12 1766 i 
Åmål og døde her allerede den 16/4 1769. Niclas 
Barfot (XII, 162) var født den 27/9 1768, og Anna 
Martha Barfot (XII, 163), der fødtes den 13/1 
1771, døde her den 15/12 1772. De andre kender 
vi heller ikke meget til. Erik Barfot (XII, 164) var 
født den 10/4 1773, og Johannes Barfot (XII, 165) 
kender vi ikke fødselsdato på, men Peter Barfot 
(XII, 166) var født den 20/1 1779 i Åmål, og ende
lig er der Bengt Barfot (XII, 167), hvis data vi ikke 
kender.

Desuden er der Richard Barfoth (XII, 151), som 
var svensk hofkirurg den 7/10 1769 og døde i 
Stockholm den 9/1 1795 i sit 78. år, d.v.s. at han 
skal vel være født ca. 1716. Vi kender ikke hans 
forældre, men ifølge en boopgørelse skal der være 
nogle arvinger i Skåne. Vi ved heller ikke hvorfra 
Anders Barfod (XII, 152) stammer. Han var først 
skriver hos herredsskriver Andersson og siden hos 
lensmand Holm, som boede på Marieholm ved 
Landskrona.

Medens der var en del, som bortkastede navnet 
Barfot eller ikke brugte det mere, så var der også 
nogle, der genoptog navnet. En af dem er Adolph 
Andersson (XV,225), hvis tilhørsforhold til slæg
ten vi dog ikke kender. Vi ved blot, at hans far 
hed Anders Andersson (XIV, 134) og at denne var 
gift med en Persdotter. Adolph Barfot var papirar
bejder i Köla pastorat og han havde to børn 
XVI,243-244. Hjalmar Barfot (XVI,243) boede i 
Hole i Åmotsfors i Värmland og Knut Barfoth 
(XVI,244) var jordbruger i Ålgestad i Adolfsfors 
ligeledes i Värmland.
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Generation IX X XI XII XIII

Henric 67 Anders 92
Lars 93

Christen 68 - Lars 94 Benedicte 114
loachim 71 - Joachim 95 -

Christina 69 Jacob 96 Martha 115
Göran 97

Henning 70 Göran 98
Andreas 91
Henric 92 Anna 139 Johanna 102
Christina 93 Lars 122 Andreas 140 - Johan 103 -

Göran 73 Sara 123 Elisabeth 141 Magnus 104
Christopher 94 - datter 124 Fredrik 105

Gabriel 125 Brita 106
Greta 126 Gabriel 142 -1 Augusta 107

Gabriel 74 - Henric 95 Johanna 127 Magnus 143
Henric 96 Laurina 128 Maja 144 Johanna 108
Anna 97
Andreas 98 Anders 129 Anna 145 Hedda 109

Christina 75 Gunilla 99 Anna 130 Peter 146 - Olle 110
Carl 100 Gabriel 131 Alexander 147 Maja 111
Jacob 101 Elsa 132

datter 76 Anna 102 Catarina 133 Alexander 148
Joachim 103 -
Lars 104 Andreas 134 Anna 149
Lars 105 Joachim 135 - Johan 150

? H1 Richard 151
? H1 Anders 152

Erik 106 - Nils 136 - Anna 153
Carl 154
Dora 155

Olof 107 Greta 156 Dora 112
Maria 157 Nils 113
Carl 158 - Britta 114

Olof 137 - Dorothea 159
Maria 160
Erika 161

Jon 138 Niclas 162
- Anna 163

Erik 164
Johannes 165
Peter 166
Bengt 167
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Generation XIII XIV XV XVI

Johan 103 -

Olof 
Laurentia
Isak 
Maja 
Anders 
Amanda 
Anders

128
129
130
131
132
133
134 —1 Adolph 225 -I Hjalmar

1 Knut
243
244
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Oversigt
over hvorledes »19 generationer«s generationsnumre er placeret i kapitlerne i »Barfod Sagaen«.
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Generation og personnr. Kapitel i denne bog Generation og personnr. Kapitel i denne bog

I-IV alle i 2 53 3
V 3 54-70 21
VI 1-3 3 71-76 24

4-6 4 nyt 78 21
7-10 3 og 4 79 4

11 udgået 80 5
12-13 4 X 1-4 17

14 3 5-16 6
VII 1 4 17-19 19

2-3 3 20-23 6
4 4 24-27 22

5-8 3 28-29 6
9 4 30-42 5
10 3 43-45 17
11 4 46 5

12-15 3 47 22
15-18 4 48-51 17
19-24 21 52-54 4

25 3 55-59 5
nyt 27 4 60-66 21
VIII 1-3 4 67-70 24

4-5 3 71-90 23
5-8 4 91-107 24
7 3 nyt 108 22
9 3 109-126 21
10 17 XI 1-4 17
11 22 5 7
12 3 6-11 6
13 17 12 udgået

14-17 3 13-17 6
18 4 18-24 19
19 3 25-30 6

20-23 4 31 udgået
24 5 32 20

25-27 3 33-34 6
28-37 21 35-40 20

nyt 38-43 4 41 22
IX 1 6 42 6

2 17 43-52 5
3-12 6 52 19

13 udgået 53 33
14-16 5 54-84 17

17 17 85 19
18 5 86 udgået

19-21 22 87-91 21
22-26 17 92-98 24
27-48 4 99-121 23
49-52 5 122-138 24



Kapitel i denne bog Generation og personnr. Kapitel i denne bogGeneration og personnr.

nyt 139 6 130 18
140 23 XIV 1-3 17

141-146 21 4-21 7
147 19 22 10
148 5 23-24 9 og 10

XII 1 17 25-26 11
2-15 7 27-28 12
16-26 8 29 9
27-34 15 30-35 13
35-42 6 36-37 8
43-47 20 38-42 14
48-52 6 43-48 15
53-65 20 48 18
66-72 19 49-61 16

73=XI, 147 19 62-78 udgået
74 22 79-82 20
75 18 XIV 83-87=XIII 124-128 19

76-80 19 88-95 22
81-101 17 96-99 18
102-107 21 100-104 17
108-113 udgået 105-117 23
114-115 24 118-121 udgået
116-138 23 122 23
139-167 24 123-127 udgået

nyt 168 23 128-134 24
169-170 22 nyt 135 20
171-173 19 136-139 17
174-178 21 140 18

179 7 141-156 19
XIII 1-3 17 157-162 22

4-15 7 XV 1-6 7
16-20 9 7-26 10
21-26 8 27-33 11
27-31 14 34-39 12
32-35 15 40-47 9
35-37 16 48-60 13
38-45 udgået 61-82 14
46-52 20 83-105 15
53-54 19 106-122 16

55=XII, 172 19 123-159 udgået
56 22 160 6

57-60 18 161-162 20
61-66 19 163-177=XIV, 141-156 19
67-69 17 178 22
68-72 17 193-199 18

73 udgået 200 17
74-101 23 201-208 23
102-114 24 209-224 udgået

nyt 115 20 225 24
116 17 nyt 226-228 20

117-123 22 232-240 18
124-129 19 241-251 19
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Kapitel i denne bogKapitel i denne bog Generation og personnr.Generation og personnr.

XVI 1-3 7 32-53 12
4-39 10 54-66 9

40-56 11 67-76 13
57-75 12 77-79 15
76-85 9 80-82 16

86-109 13 83-88 udgået
110-114 14 89-98=XVII,267-276 19
115-133 15 99-105 22
134-143 16 106-110 18
144-165 udgået 11-116 17

166 6 117-131 udgået
167-192 udgået nyt 132-134 9

193-201=XV,241-250 19 135-142 10
202-221 22 143-147 11
222-226 18 148-160 13
227-229 17 161-163 14
230-242 udgået 164-171 15
243-244 24 172-179 16

nyt 245 16 180 12
246-258 20 181-187 19
260-262 18 188-193 18
263-287 19 194-203 22
288-293 18 204-206 18
294-295 19 207-208 23

XVII 1-2 7 210-211 20
3-24 10 212-214 19

25-41 11 215-220 13
42-62 12 221-223 19
63-75 9 XIX 1-4 10
76-95 13 5-6 12

96-101 14 7 17
102-121 15 8-10 udgået
122-132 16 nyt 11-19 9
133-152 udgået 20-40 10

153-167=XVI,263-287 19 41-63 11
168-175 22 64-83 12
176-181 udgået 84-98 13
182-188 22 99 15
189-192 18 100-102 9
193-198 17 103-105 10
199-215 udgået 106-107 12

nyt 216-217 10 108-110 18
218-219 11 111-116 22
220-222 13 117-118 18
227-237 20 119-120 15

238 23 121 11
239-246 19 122-123 19
247-248 22 XX 2 12
249-266 18 3-4 10
267-277 19 5-6 12

XVIII 1-14 10 7-10 10
15-31
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Navneregister
I navneregisterets første del er opført alle, der er født med slægtsnavnet, uanset hvorledes det staves, idet 
de er opført efter deres første fornavn og derefter de øvrige. Hvis flere har samme navn, opføres de efter 
generationsnummer med laveste generationsnummer først.
I den anden del af registret er opført alle ægtefæller med det navn, de bar ved ægteskabets indgåelse.

1. DEL

XVI 211 Ada Barfod 268,274 XIX 85 Anders Kragh Barfod 158,171
XVII 18 Ada Sophie Johanne Barfoed 109,116 XIV 132 Anders Martin
X 20 Adolph Hans Ibsen Barfoed 62,63,66 Johansson Barfot 295,298
XV 18 Adolph John Hugo Barfoed 106,107,109 XII 58 Anders Matias Barfoed 246,251

114,116 XII 61 Anders Matias Barfoed 246,247,
XVI 30 Adolph John Hugo Barfoed 110,116 248,251
XVII 19 Adolph John Hugo Barfoed 110,116 XIII 51 Andrea Mathilde Barfoed 247,248,251
XIII 12 Adrian Renier Barfoed 70,72 XII 47 Andreas Barfoed 246,251
XIX 101 Adrian Sanchez Barfod 91,97 XII 117 Andreas Barfoth 277,288
XV 35 Agathe Johanne Gote XIV 82 Andreas Ahrendt Barfoed 248,251

Birkedal Barfod 140,155 XVI 84 Andreas Benedikt Skak Barfod 96,97
XVI 60 Agner Ostenfeld Barfod 140,155 XV 83 Andreas Carré Barfoed 184,199
XIX 93 Agnes Barfod 163,171 XIV 142 Andreas Christian Barfoed 236,244
XV 91 Agnes Elisabeth Barfoed 185,199 XVI 41 Andreas Evald
XII 130 Agneta Barfoth 282,288 Meinert Tang Barfod 118,133
XII 132 Agneta Cecilia Barfoth 282,288 X 91 Andreas Gabrielsson Barfodius 292,297
XII 116 Agneta Margareta Barfoth 277,288 X 98 Andreas Gabrielsson Barfodius 292,297
XVII 34 Agnete Tang Barfod 126,127,133 XII 55 Andreas Gotfred Barfoed 246,251
XII 65 Ahrendt Katarus Georg Barfoed 248,251 XII 56 Andreas Gotfred Barfoed 246,251
II 1 Albert Barfod 18,19,21 XI 134 Andreas Joachimsson Barfot 294,297
XV 79 Albert Barfoed 176,179 XII 140 Andreas Joachimsson Barfot 294,297
XV 76 Albert Elovius Mangor Barfoed 176,179 XV 78 Andreas Mangor Barfoed 176,177,179
XIV 112 Albert Ludvig Leonard Barfoth 280,288 XIV 89 Andreas Rasmussen Barfod 264,273
VIII 42 Albert Nielsen Barfod 34 XIV 91 Andreas Rasmussen Barfod 270,273
XV 208 Albert Rudolf Hodder Barfoth 280,289 XI 106 Andreas Stobæus Barfoth 284,288
XVI 269 Albert Sidney Barfod 232,244 XV 51 Andreas Thomsen Barfod 159,170
XV 65 Albertine Dorthea XV 85 Andrine Thomasine Barfoed 185,199

Marie Barfoed 174,179 VIII 16 Ane Barfod 29,31
XII 147 Alexander Joachimsson Barfot 296,297 X 121 Ane Barfod 255,259
XII 148 Alexander Joachimsson Barfot 296,297 XIX 17 Ane Barfod 89,97
XVI 5 Alfred Barfoed 100,115 XII 78 Ane Margrethe Barfoed 242
XVIII 36 Alice Barfoed 143,155 XIII 130 Ane Marie Barfod 229
XVII 241 Alice Doreen Barfod 237,244 XVI 228 Ane Marie Jensen Barfod 220,224
XVIII 112 Allan Barfod 220,224 XIV 100 Ane Marie
XVIII 221 Allan Barfod 242,244 Jørgensdatter Barfod 220,224
XIX 89 Allan Fogh Barfod 162,171 XVII 247 Anita Barfod 269,274
XII 64 Amalie Christiane Barfoed 248,251 XVI 209 Anker Lind Barfod 268,274
XIV 133 Amanda Johansen Barfot 295,298 XVII 38 Ann Ross Barfod 131,133
XI 40 Anders Barfoed 246,251 XI 67 Anna Barfod 219,223
XI 59 Anders Barfod 219,223 XII 126 Anna Barfoth 281,288
XI 92 Anders Barfoth 291,297 XIII 68 Anna Barfod 219,224
XII 152 Anders Barfod 296,297 XIII 70 Anna Barfod 220,224
XV 184 Anders Barfod 264,265,273 XIV 101 Anna Barfod 220,223
XVIII 55 Anders Barfod 91,97 XV 92 Anna Barfoed 185,199
XVIII 170 Anders Barfoed 194,200 XIX 79 Anna Barfod 151,156
XIX 69 Anders Barfod 143,155 XII 21 Anna Catharina Barfoed 78,79
XX 3 Anders Christian Barfoed 108,116 XV 121 Anna Catharina Barfoed 211,216
XIII 93 Anders Gelius Barfoth 281,288 XIV 12 Anna Cathrine Barfoed 71,72
X 41 Anders Hansen Barfoed 49,51 XV 107 Anna Cathrine Barfoed 202,216
X 21 Anders Ibsen Barfoed 63,64,66, XV 111 Anna Cathrine Barfoed 204,205,216

245 XI 118 Anna Charlotta Barfoth 287,288
XI 129 Anders Joachimsson Barfot 294,297 XIII 90 Anna Charlotta Barfoth 281,288
XII 101 Anders Jørgensen Barfod 220,223,224 XIII 78 Anna Christina Barfoth 278,285,288
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XIII 85 Anna Christina Barfoth 281,288 IX 46 Anne Lauritsdatter Barfoed 41,42
X 102 Anna Christina XIII 29 Anne Magdalene Barfoed 173,179

Gabrielsdotter Barfodia 292,297 X 22 Anne Margrethe Barfod 65,66
XII 145 Anna Christina XVII 172 Anne Margrethe Barfoed 266,274

Joachimsdotter Barfot 295,297 XVII 111 Anne Margrethe
XX 4 Anna Christine Barfoed 106,116 Charlotte Barfoed 195,200
X 15 Anna Clausdatter Barfod 61,66 X 110 Anne Marie Barfod 255,259
XVI 202 Anna Dorthea Barfod 264,270,274 XI 89 Anne Marie
XV 206 Anna Dorothea Barfoth 280,289 Knudsdatter Barfoed 258,259
XI 130 Anna Eleonora XIX 111 Anne Mette Barfod 271,274

Joachimsdotter Barfot 294,297 VII 8 Anne Pedersdatter Barfod 30,31
X 46 Anna Elisabeth Barfod 234 XVIII 82 Annette Barfoed 215,216
XIII 53 Anna Elisabeth Barfoed 235,243 XVIII 212 Annette Barfoed 240,244
XVI 15 Anna Elisabeth Ratjen Barfoed 105,115 XIX 70 Annette Barfod 146,156
XVI 19 Anna Emilie Barfoed 106,116 XIX 33 Annette Malene Barfoed 108,116
XVI 223 Anna Emilie Barfod 227,231 XVIII 26 Annette Tang Barfod 125,133
XV 235 Anna Frederikke Barfod 230,232 XVIII 135 Annie Bitten Barfoed 101,115
X 97 Anna Gabrielsdotter Barfodia 292,297 XIV 16 Antonette v. Essen Barfoed 71,72
XVI 88 Anna Gertrud Barfod 158,170 VIII 36 Apollonia
XII 139 Anna Greta Jacobsdatter Barfod 258,259

Joachimsdotter Barfot 294,297 X 79 Apolonia Barfoth 285,288
XII 149 Anna Greta XVI 100 Ame Barfoed 177,179

Joachimsdotter Barfot 296,297 XVII 50 Asger Halfdan Pagh Barfod 50,147,
XIII 99 Anna Helena Barfoth 286,288 148,156
XVI 37 Anna Henriette Emilie Barfoed 111,116 XVI 89 Astrid Prior Barfod 159,170
XIX 110 Anna Isabelle Barfod 229,232 XIII 107 Augusta Mathilda
XVI 90 Anna Johanne Prior Barfod 159,170 Gabrielsdotter Barfod 295,297
XIII 74 Anna Laurentia Barfoth 278,288 XIV 141 Augustine Caroline Barfoed 236,244
XIV 156 Anna Lovise Dorthea Barfoed 241,244 XVIII 52 Aviaja Barfod 153,156
XVI 264 Anna Ludovica XIX 83 Aviaja Barfod 153,156

Dorothea Barfoed 236,244 XVII 60 Axel Hansen Barfod 155,156
XIII 27 Anna Magdalena Barfoed 173,179 XI 108 Axel Julius Barfoth 284,288
XII 54 Anna Magdalene Barfoed 246,251 XV 25 Axel Julius Alfred Barfoed 112
XII 57 Anna Magdalene Barfoed 246,251 XVI 221 Axel K. Barfod 271,272,274
XIII 32 Anna Margrethe Barfoed 182,199 XIX 106 Ayde Lovise Barfod 142,155
XVII 77 Anna Margrethe Barfod 158,170
XV 28 Anna Marie Adelaide Barfod 127,133
XV 7 Anna Marie Cathrine XVIII 31 Barbara Joan Barfod 132,133

Charlotte Barfoed 99,115 XI 121 Beata Lovisa Barfoth 287,288
XVII 32 Anna Marie Elisabeth XIX 40 Benedicte Barfoed 113,116

Tang Barfod 125,126,133 XII 114 Benedicte Christina Barfoth 291,297
XIII 124 Anna Marie Kirstine Barfod 236,243 XII 167 Bengt Barfot 296,297
XVIII 177 Anna Marie Sarah Barfoed 208,216 XVIII 139 Bengt Barfoed 106,115
XII 163 Anna Martha Barfot 296,297 XIV 35 Benjamin Barfoed 164,170
XI 73 Anna Rasmusdatter Barfod 219,223 XV 53 Benjamin Immanuel
XV 201 Anna Sophia Barfoth 280,289 Thomsen Barfod 161,170
XI 18 Anna Sophie Barfoed 233,243 XVII 11 Bent Ehler Barfoed 103,115
XVII 217 Anna Sophie Barfoed 111,116 XVII 30 Bent Hammer Barfod 123,124,133
XII 153 Anna Stina Barfot 296,297 XVII 65 Bent Holger Barfod 91,92,97
XVI 43 Anna Tang Barfod 118,126,133 XVIII 66 Bente Barfod 96,97
III 4 Anne Barfod 18,21 X 3 Bertha Pedersdatter Barfod 222,223
VI 1 Anne Barfod 26,29 XIX 117 Betina Barfod 231,232
VII 1 Anne Barfod 34 XIV 57 Betty Barfoed 203,216
IX 25 Anne Barfod 218,219 XIV 58 Betty Barfoed 203,216
IX 31 Anne Barfod 37,38 XVIII 132 Bielle Bolette Schack Barfod 93,97
XI 70 Anne Barfod 219,231 XVIII 148 Birgit Barfod 159,170
XVIII 184 Anne Barfod 237,244 XIX 2 Birgit Barfoed 108,116
XVIII 168 Anne Berlin Barfoed 193,200 XVII 271 Birgitte Barfoed 239,244
XIII 119 Anne Cathrine Barfod 261,273 XVIII 15 Birgitte Barfod 160,170
VIII 4 Anne Clausdatter Barfoed 30,31 XVIII 39 Birgitte Barfod 146,147,156
XIII 129 Anne Elisabeth Marie Barfoed 234,243 XVIII 80 Birgitte Barfoed 214,216
XIX 113 Anne Katrine Højlund Barfod 271,274 XVIII 181 Birgitte Barfoed 236,244
IX 42 Anne Knudsdatter Barfod 41,42 XII 34 Birgitte Balslev Barfod 181,199
IX 67 Anne Knudsdatter Barfod 257,259 XIV 43 Birgitte Cathrine Barfoed 184,199
VII 3 Anne Lauritsdatter Barfod 30,31 XVIII 27 Birgitte Tang Barfod 125,133
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XVIII 64 Birte Elisabeth Barfod 96,97 XVI 10 Caroline Christine
XVII 256 Birthe Marie Barfod 231,232 Nikoline Barfoed 102,115
XVIII 2 Bitten Lilian Barfoed 101,115 XVI 23 Caroline Erasmine
XVII 100 Bjørg Barfoed 178,179 Margrethe Barfoed 107,116
XVII 250 Bjørn Barfod 230,232 XVI 27 Caroline Erasmine
XVII 57 Bjørn Erling Barfod 153,156 Margrethe Barfoed 109,116
XVIII 214 Bjørn Vestergaard Barfoed 214,244 XIII 63 Caroline Fridericke Barfoed 242,243
XVIII 25 Bo Åge Barfod 124,125,133 XVIII 156 Carsten Barfod 160,170
XIX 45 Bo Alexander Barfod 121,133 XVII 235 Carsten Johannes Barfod 251,252
XI 80 Boel Barfod 219 XVIII 178 Casper Barfoed 208,216
XII 88 Boel Barfod 219,223 XI 133 Catarina
XII 95 Boel Barfod 219,223 Joachimsdotter Barfot 294,297
XI 2 Boel Hansen Barfod 222,223 XIII 87 Catharina Charlotta Barfoth 281,288
VIII 169 Boel Pontoppidan Barfoed 193,200 XII 118 Catharina Christina Barfoth 278,288
XVIII 153 Bolette Barfod 160,170 XII 134 Catharina Gustafva Barfoth 282,288
XVIII 56 Bram Rud Schack Barfod 92,93,97 XI 87 Catharina Knudsdatter Barfoed 258,259
XIII 106 Brita Lena XI 102 Catharina Margareta Barfoth 283,288

Andreasdotter Barfot 295,297 XI 117 Catharina Margaretha Barfoth 286,288
X 85 Brita Sophia Barfoth 286,288 XII 107 Cathrine Barfoed 258,260
XIII 114 Brita Maria Barfot 296,297 XIV 52 Cathrine Elisabeth Barfoed 202,216
XVII 189 Børge Barfod 227,228,232 XIV 60 Cathrine Elisabeth Barfoed 202,209,216

XII 4 Cathrine Magdalene Barfoed 68,72
XII 28 Cathrine Marie Barfod 181,199

XIX 104 Camila Barfoed 106,115 XII 71 Cathrine Marie Barfoed 235,243
XIX 22 Carina Engell Barfoed 102,115 XIV 36 Cecilie Marie
XI 107 Carl Barfoth 284,288 Christine Barfoed 78,79
XI 115 Carl Barfoth 286,288 XII 97 Charlotta Christina Barfoth 286,288
XII 154 Carl Barfot 296,297 XVIII 69 Charlotte Barfod 158,170
XII 158 Carl Barfot 296,297 XVIII 151 Charlotte Barfod 160,170
XIV 3 Carl Barfod 222,224 XVIII 157 Charlotte Barfod 161,170
XIV 138 Carl Barfod 222,224 XVIII 191 Charlotte Barfod 230,232
XIV 193 Carl Barfoed 236 XIX 112 Charlotte Barfod 271,274
XIII 95 Carl Adam Barfoth 285,286,288 XV 122 Charlotte Amalia Barfoed 211,216
XVI 123 Carl Christian Barfoed 192,193,194 XI 19 Charlotte Amalie Barfoed 233,243

200 XII 35 Charlotte Sophia
XV 241 Carl Christian Barfoed 236,244 Amalia Barfoed 56,66
XVI 266 Carl Christian Barfoed 236,244 IX 36 Christen Barfod 37,39
XI 112 Carl Edvard Barfoth 284,288 IX 79 Christen Barfod 41,42
XVI 226 Carl Emil Barfod 228,231,232 X 68 Christen Barfoth 291,297
XIV 155 Carl Emil Theodor Barfoed 241,244 X 120 Christen Barfod 255,259
XI 35 Carl Frederik Barfoed 64,66,245 XII 30 Christen Barfod 181,182,199
XVII 238 Carl Frederik 208

Frederiksson Gaute Barfoth 285,289 XII 175 Christen Barfoed 255,259
XIII 3 Carl Friderich Barfod 222,224 XII 176 Christen Barfoed 255,259
X 100 Carl Gabrielsson Barfodius 292,297 XIV 44 Christen Barfoed 184,185,199
XV 207 Carl Gustaf Barfoth 280,289 IX 59 Christen Christensen Barfod 256,259
XIV 111 Carl Herman Barfoth 280,289 X 7 Christen Clausen Barfod 55,66,73
XVI 210 Carl Herman Barfod 268,274 XII 17 Christen Hansen Barfoed 41,42
X 17 Carl Ibsen Barfod 233,243 XII 18 Christen Hansen Barfoed 75,76,77,
XV 70 Carl Jacob Barfoed 175,179 79,81
XVIII 108 Carl Jannie Barfod 229,232 XIV 22 Christen Hansen Barfoed 99,104,115
XVI 283 Carl Johan Barfoed 239,240,244 VIII 31 Christen Jacobsen Barfod 256,259
XVII 192 Carl Johan Barfod 229,232 XV 116 Christen Magnus Barfoed 205,206,216
XIV 14 Carl Ludvig Barfoed 71,72 VII 20 Christen Mortensen Barfod 254,259
XVI 227 Carl Marius Barfod 220,224 X 25 Christen Nielsen Barfod 261,273
XIV 5 Carl Martin Gudmal Barfoed 70,72 XV 104 Christen Poul Barfoed 198,199
XII 8 Carl Vilhelm Barfoed 68,72 XIV 61 Christen Thomsen Barfoed 209,210,211
XIII 9 Carl Wilhelm Barfoed 69,70,72, 216

177 XVI 141 Christen Thomsen Barfoed 211,213,216
XV 4 Carl Wilhelm Barfoed 71,72 X 119 Christence Barfod 255,259
XV 250 Carla Barfod 241,244 VIII 19 Christian Barfod 30,31
XVI 263 Carla Lucie X 30 Christian Barfoed 47,51

Jochumine Barfoed 236,244 X 72 Christian Barfoth 276,277,288
XIX 30 Carolina Barfoed 104,115 XI 20 Christian Barfoed 233,243
XV 31 Caroline Amalie Barfoed 129,133 XI 32 Christian Barfoed 245,251
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XII 25 Christian Barfoed 79,81,173 XVI 87 Clemens Benjamin Barfod 157,170
XII 66 Christian Barfoed 234,243 XIV 32 Conrad Carl Hjorth
XVI 133 Christian Barfoed 198,199,200 Guldberg Barfoed 164,170
XVI 214 Christian Barfod 269,274 X 39 Conradt Hansen Barfoed 49,51
XVIII 109 Christian Barfod 229,232
XVI 52 Christian Emil

Ranfft Barfod 130,133 XVI 108 Dagny Emilie Barfoed 170
XIII 10 Christian v. Essen Barfoed 70,72 XVIII 206 Dan Barfod 231,232
IX 52 Christian Jacobsen Barfod 51 XVIII 133 Dan Nikolas Barfod 96,97
XI 139 Christian Hansen Barfod 59,66 XII 123 Daniel Barfoth 281,288
XII 179 Christian Hellegaard Barfoed 68 XIX 82 Daniel Jonathan Barfod 152,156
XIX 25 Christian Krabbe Barfoed 104,115 X 125 Daniel Philip Barfod 255,259
XII 41 Christian Nielsen Barfod 60,66 X 126 Daniel Philip Barfod 255,259
XIV 45 Christian Quist Barfoed 185,186,193 XII 78 Daniel Willadsen Barfoed 241,242,243

195,199 XIX 81 David Sean Barfod 152,156
XIV 25 Christian Severin Barfoed 117,127, XVIII 195 Diana Hoffmann Barfod 267,268,274

129,133 XII 155 Dora Barfot 296,297
XIII 115 Christian Theodor XIII 112 Dora Barfot 296,297

Wilhelm Barfod 248,249,251 XV 190 Dora Barfod 260
XV 248 Christian Viggo Barfoed 239,244 IX 47 Dorethe
XIII 62 Christian Willads Barfoed 242,243 Lauritsdatter Barfoed 41,42
XIII 34 Christiane Barfoed 182,199 XVI 278 Doris Barfod 237,244
XIII 31 Christiane Elisa Barfoed 173,179 XIV 114 Dorothea Lovisa Barfoth 250,288
XII 27 Christiane Jacoba Barfod 181,199 XIX 50 Dorte Kirstine
XV 93 Christiane Marie Barfoed 186,199 Orbesen Barfod 123,133
XVI 102 Christiane Margrethe Barfoed 164,170 XVIII 77 Dorte Matilde Barfoed 191,200
X 69 Christina Barfoth 291,297 XII 83 Dorthe Barfod 219,223
X 76 Christina Barfoth 283,288 XII 86 Dorthe Barfod 219,223
X 77 Christina Barfoth 283,288 XII 159 Dorthea Barfot 296,297
X 93 Christina IX 49 Dorthea Margrethe Barfod 50,51

Gabrielsdotter Barfodia 292,297 XI 85 Dorthea Hansdatter Barfod 241,243
IX 75 Christina XIV 7 Dorthea Cathrine Barfoed 70,71,72

Henricsdotter Barfoth 292,297 XV 189 Dusinius Rasmussen Barfod 268,274
XII 125 Christina Margareta Barfoth 281,288
XV 84 Christine Barfoed 184,185,199 XVI 126 Ebba Falck Barfoed 197,200
XIV 54 Christine Clausine Barfoed 203,216 X 50 Edel Barfod 219
XV 101 Christine Elisabeth Barfoed 198,199 XI 17 Edel Cathrine
XII 20 Christine Susanne Barfoed 78,79 Hansdatter Barfod 59,66
XI 79 Christopher Barfod 219,223 IX 1 Edele Barfod 53,66
XII 85 Christopher Barfod 219,223 X 6 Edele Katrine Barfod 55,66,67,76
XI 6 Christopher Balslev Barfod 55,66 XVI 75 Edith Barfod 152,155,156
X 94 Christopher XVIII 253 Edith Barfod 231,232

Gabrielsson Barfot 292,297 XII 2 Edle Dorthea Barfoed 68,72
XIX 19 Christopher Nathan Barfod 91,97 XIII 6 Edle Gottliebe Barfoed 69,72
XVIII 200 Claudia Barfod 270,274 XVI 78 Edle Katrine Skak Barfod 93,97
XI 5 Claus Barfod 55,67,68,72 XVII 67 Edle Marie Schack Barfod 88,97
XI 9 Claus Barfod 55,56,66,73 XIV 13 Edvard Barfoed 71,72
XVIII 172 Claus Barfoed 205,216 XV 5 Edward Oscar Barfoed 71,72
X 108 Claus Christophersen Barfod 220,223 XVII 49 Egil Pagh Barfod 145,146,156
XI 13 Claus Hansen Barfoed 58,66 XV 16 Ehler Nicolaj Barfoed 104,105,115
XIII 4 Claus Hansen Barfoed 69,72 Vil 25 Eiller Barfod 29,30
VIII 34 Claus Jacobsen Barfod 258,259 X 26 Ejler Nielsen Barfod 261,273
XII 72 Claus Jacobsen Barfod 235,243 XI 103 Ej lert Barfoth 283,288
V 3 Claus Knudsen Barfod 18,25,30, XIII 76 Ej lert Barfoth 278,288

31,34,38 XIII 79 Ej lert Barfoth 278,288
IX 7 Claus Knudsen Barfod 62,66 XIII 80 Ej lert Barfoth 278,288
IX 68 Claus Knudsen Barfod 257,258,259 XI 105 Ejlert Holger Barfoth 284,288
XI 88 Claus Knudsen Barfoed 258,259 XVII 185 Einar Barfod 271,274
VII 2 Claus Lauridsen Barfod 26,30,31, XVII 40 Einar Patrick Ranfft Barfod 131,132,133

34,35,38,81 XVI 54 Einar Ranfft Barfod 130,131,133
IX 5 Claus Lauritsen Barfod 53,54,55,66 IX 72 Ejlert Henricsson Barfoed 259,275,276
VII 23 Claus Mortensen Barfod 254,259 283,288
VIII 22 Claus Nielsen Barfoed 40,42 XI 100 Ejlert (Hilarius) Barfoth 277,288
VII 10 Claus Pedersen Barfod 30,31 XVI 127 Eleonora Christine
XVIII 11 Claus Peter Barfoed 113,116 Falck Barfoed 197,200
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XVII 113 Eleonora Falck Barfoed 197,200 XV 23 Emilie Louise
XVI 70 Eli Barfred Barfod 151,152,156 Augusta Barfoed 110,112,116
XIII 89 Eliot (Ejlert) Åke Barfoth 281,288 XVII 85 Emily Johanne Fogh Barfod 163,170
XIV 47 Elisabeth Barfoed 197,199 XV 10 Emma Elisabeth Julie
XV 112 Elisabeth Barfoed 205 Pouline Barfoed 99,115
XVI 13 Elisabeth Barfoed 104,115 XV 66 Emma Petrea Rosalie Barfoed 174,179
XVI 129 Elisabeth Barfoed 198,200 XVI 261 Emmy Mathilde Barfoed 230,232
XVII 42 Elisabeth Barfod 139,155 XVI 277 Eric Barfod 237,244
XIV 80 Elisabeth Arendse XVIII 65 Eric Michael Barfod 96,97

Ahrendt Barfoed 247,251 XII 161 Erica Barfot 296,297
XIV 140 Elisabeth Cathrine XII 164 Erik Barfot 296,297

Jørgine Barfod 226,231 XV 117 Erik Barfoed 97,204,205
XII 22 Elisabeth Christina 206,216

Becker Barfoed 78,79 XVII 82 Erik Barfod 161,170
XII 141 Elisabeth XVIII 142 Erik Barfoed 111,116

Joachimsdotter Barfot 295,297 XVIII 144 Erik Barfod 128,133
IX 39 Elisabeth XVII 45 Erik Barner Barfod 140,155

Jørgensdatter Barfoed 40,42 XVII 59 Erik Børge Hansen Barfod 155,156
XIV 21 Elisabeth Nicoline XIII 37 Erik Christian Barfoed 201,202,209

Cathrine Barfoed 70,72 210,216
XVIII 28 Elisabeth Tang Barfod 127,133,134 XV 88 Erik Christian Barfoed 185,199,200
XVI 292 Elise Barfod 231,232 XV 106 Erik Christian Barfoed 202,216
XV 82 Elise Birgitte Barfoed 179 XVII 119 Erik Christian Barfoed 199,200
XV 238 Elise Karentine XVII 127 Erik Christian

Nielsine Barfod 226,231 Læssøe Barfoed 212,216
XVII 110 Elise Marie XV 120 Erik Christian

Christiane Barfoed 194,200 Nissen Barfoed 211,216
XVII 37 Ella Laura Baer Barfod 131,133 XVI 73 Erik Egtemak Barfod 154,155,156
IX 21 Ellen Barfoed 263,273 XVII 267 Erik Grundtvig Barfoed 238,244
IX 33 Ellen Barfod 37,38 XVI 279 Erik Helmuth Barfoed 238,244
XI 58 Ellen Barfod 219,223 X 106 Erik Jonsson Barfot 296,297
XV 115 Ellen Barfoed 196,197,205 XVI 122 Erik Lauritz Barfoed 187,190,

216 191,200
XVI 76 Ellen Barfod 87 XVI 139 Erik Læssøe Barfoed 212,216
XVII 97 Ellen Barfoed 178,179 XVII 184 Erik Mogens Barfod 270,271,274
XVII 197 Ellen Barfod 220,224 XVI 59 Erik Ostenfeld Barfod 140,155
XII 17 Ellen Cathrine Barfoed 75,79 XVI 3 Erik William Barfoed 72
XIII 66 Ellen Cathrine Barfoed 242,243 XIV 51 Erikke Christiane Barfoed 202,216
XVI 107 Ellen Henny Barfoed 169,170 XVIII 53 Erling Barfod 154,156
XVI 16 Ellen Margrethe XVI 262 Ema Martine Barfod 230,232

Ratjen Barfoed 105,115 XV 68 Emek Jakob Barfoed 178,179
XVI 49 Ellen Nielsen Barfod 128,133 VI 5 Eske Barfod 29,30
XIV 88 Ellen Rasmusdatter Barfod 264,273 V 5 Ester Barfod 25
XVI 265 Elly Roma Rigmor Barfoed 236,244 XVII 13 Esther Margrethe Barfoed 103,115
XVI 6 Elna Barfoed 101,115 XVI 111 Eva Barfoed 177,179
XVII 250 Elsa Barfod 230 XVII 188 Eva Barfod 272,274
XI 132 Elsa Joachimsdotter Barfot 294,297 XVIII 61 Eva Barfod 95,97
XIII 92 Elsa Lovisa Barfoth 281,288 XII 136 Eva Beata Barfoth 284,288
XIV 107 Elsa Ottiliana Barfoth 278,288 XII 124 Eva Catharina Barfoth 281,288
X 118 Else Barfod 255,259 XVI 281 Eva Gerda Barfoed 238,239,244
XVI 134 Else Barfod 204,216 XVII 46 Eyvind Barfod 142,155
XVIII 57 Else Barfoed 88,89,97 XVIII 33 Eyvind Barfod 142,155
XII 24 Else Catharina Barfoed 79 XVI 65 Eyvind Barfred Barfod 141,155
XI 7 Else Cathrine Barfod 55,66,73,

74,75,81
XIII 19 Else Cathrine XV 15 Fanny Caroline Barfoed 104,115

Dorthea Barfoed 81,82,83, XVII 48 Finn Barfod 143,155
84,97,114 XVIII 20 Finn Barfod 121,133

IX 78 Else Jensdatter Barfoed 256,259 XVII 90 Flemming Barfoed 167,168,170
XII 11 Else Margrethe Barfod 69,72 XVIII 38 Flemming Barfod 146,147,156
XV 183 Else Marie Barfod 264,265,273 XVIII 113 Flemming Barfod 220,224
XVII 120 Else Marie Barfoed 199,200 XVIII 141 Flemming Alexis Barfoed 110,116
XVI 92 Else Prior Barfod 160,170 XVI 272 Frank Barfod 237,244
XVI 62 Emilie Birkedal XVII 168 Frank Barfod 265,274

Ostenfeld Barfod 140,155 XVII 233 Frauke Christina Barfod 251,252
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XVII 41 Frederick Einar 
Ranfft Barfod 132,133

XIX
V

61
4

Gitte Prag
Goridt Knudsdatter

Barfod
Barfod

129,133
18,25,31

XV 2 Frederik Barfoed 71,72 XVI 273 Grace Barfod 237,244
XVI 205 Frederik Barfod 265,274 XII 156 Greta Barfot 296,297
XVII 20 Frederik Barfoed 110,116 XVII 175 Greta Barfod 268,274
XIX 76 Frederik Barfod 149,156 XI 126 Greta Joachimsdotter Barfot 294,297
XVII 16 Frederik Christian XVI 286 Grete Barfoed 240,241,244

Johan Barfoed 107,116 XVII 9 Grete Barfoed 103,115
XVI 55 Frederik Ferdinand XVII 47 Grete Barfod 143,155

Ranfft Barfod 132,133 XVII 170 Grete Barfod 265,274
XIX 13 Frederik Mogens XVII 116 Grete Falck Barfoed 197,200

Schack Barfod 89,97 XVIII 196 Gry Hoffmann Barfod 268,274
XIV 40 Frederik Theodor Barfoed 175,179 XVII 5 Gudrun Barfoed 101,115
XII 32 Frederikke Barfod 181,199 XVII 114 Gudrun Falck Barfoed 197,200
XIII 47 Frederikke Cathrine Barfoed 247,251 XVI 96 Gudrun Johanne Barfod 161,170
XV 94 Frederikke Elisabeth Barfoed 186,199 XVI 61 Gudrun Ostenfeld Barfod 140,155
XIII 11 Frederikke Marie Barfoed 70,72 XIV 8 Gulbrandine Fredrikke Barfoed 71,72
XIII 13 Frederikke Marie Barfoed 70,72 XI 90 Gunhild Hansdatter Barfoed 258,259
XI 116 Fredric Barfoth 286,288 X 99 Gunilla
XIV 115 Fredric Johan Barfoth 280,288 Gabrielsdotter Barfodia 292,297
XIII 105 Fredrik Andreasson Barfot 295,297 XVI 112 Gunnar Barfoed 177,179
XV 49 Fredrikke Anna XVII 130 Gunnar Læssøe Barfoed 213,216

Gertrud Thomsen Barfod 157,170 XVI 124 Gunner Falck Barfoed 196,197,
XV 50 Fredrikke Anna 200,206

Gertrud Thomsen Barfod 157,158, XVIII 44 Gunner Sams Barfod 150,151,156
163,170 XVI 267 Gunny Gudrun Valborg Barfoed 236,244

XIX 80 Freja Barfod 151,156 XIII 86 Gustaf Henric Barfoth 281,288
XIX 88 Frida Bang Barfod 160,171 XIII 100 Gustaf Magnus Fredric Barfoth 286,288
XIII 126 Friderica Augusta Barfoed 237,243 XVII 64 Gustav Barfod 90,91,
XI 144 Friderich Barfoed 65,66 93,96,97
XI 147 Friderich Barfod 235,243 XV 44 Gustav Oluf Valdemar Barfod 87,89,97
XIV 1 Friderich Barfod 223,224 XVI 83 Gustav Skak Barfod 94,95,97
XIV 4 Friedrich Nicolaj Barfoed 70,71,72 IX 22 Gye Barfod 218,223
XVI 1 Friderich Nicolaj Barfoed 71,72 XVII 52 Gytha Sofie Pagh Barfod 151,156
XVII 237 Friedvart Micael Barfod 251,252 XI 97 Göran Barfoth 291,297
XVI 253 Friedvart Werner Barfod 251,252 XI 98 Göran Barfoth 291,297
XVIII 114 Fritz Barfod 220,224 IX 73 Göran Henricsson Barfoth 259,292,297
XVI 14 Frode Barfoed 104,115

XV 77 Halfdan Barfoed 176,179
XI 125 Gabriel Barfot 292,297 XVI 67 Halfdan Barfred Barfod 143,144,
IX 74 Gabriel Henricsson Barfodius 292,297 145,155,156
XI 131 Gabriel Joachimsson Barfot 294,297 XVIII 43 Halfdan Sams Barfod 150,156
XII 142 Gabriel Joachimsson Barfot 295,297 XVI 255 Hanna Barfod 251,252
X 71 Georg Barfoth 276,288 XVIII 155 Hanne Barfod 160,170
XIII 84 Georg (Göran) Ejlert Barfoth 281,288 XV 32 Hanne Marie Severine Barfoed 132,133
XI 101 Georg (Jöran) Henric Barfoth 281,288 XVII 183 Hanne Vibeke Barfod 270,274
XIV 26 Georg Laurits Barfoed 132,133 IV 6 Hans Barfod 18,22
XII 10 Georg Vilhelm Barfoed 68,72 VI 13 Hans Barfod 25,30,31,
XVI 2 George Harald Barfoed 72 41,42
XII 127 George Henric Barfoth 281,282,288 VII 9 Hans Barfod 30,31,
XVIII 14 Gerd Frederikke Barfoed 113,116 34,38
XV 246 Gerda Barfoed 238,244 VIII 38 Hans Barfod 42
XVII 44 Gerda Barfod 139,140,155 X 53 Hans Barfod 37,38
XVII 255 Gerda Barfoed 100,115 XI 37 Hans Barfoed 246,251
XVI 68 Gerda Barfred Barfod 151,156 XI 57 Hans Barfod 218,219,223
XVII 12 Gerda Emilie Barfoed 103,115 XI 80 Hans Barfod 219,223
XVI 245 Gerda Thora Barfoed 205,216 XII 81 Hans Barfod 219,223
XVII 108 Gerhard Leslie Grove Barfoed 192,200 XII 82 Hans Barfod 219,223
VII 4 Gertrud Lauritsdatter Barfod 26,31, XV 226 Hans Barfod 249,250,252

36,38 XVII 194 Hans Barfod 220,224
XVI 250 Gesche Margrethe Barfod 250,252 XVII 277 Hans Barfod 242,244
XI 104 Geska Catharina Barfoth 284,285,288 XVIII 68 Hans Barfod 158,170
X 66 Giert Clausen Barfoed 258,259 XI 38 Hans Ahrend Barfoed 246,251
XIX 67 Gitte Barfod 143,155 XIII 48 Hans Ahrendt Barfoed 247,251
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XI 51 Hans Christian Barfod 49,51 XV 233 Harald Henrik
XVIII 5 Hans Christian Barfoed 108,116 (Nielsen) Barfod 230,232
XVI 31 Hans Christian XVI 143 Harald Laessoe Barfoed 215,216

Theodor Barfoed 110,111,116 XVII 84 Harry Fogh Barfod 162,170
XIV 23 Hans Christian XIII 109 Hedda Charlotta

Theodorus Barfoed 83,97,99, Pedersdotter Barfot 295,296,297
106,110 XII 7 Hedevig Sofie Barfoed 68,72

XII 19 Hans Christian Treven Barfoed 75,76,77,79 XII 138 Hedvig Beata Barfoth 286,288
XII 6 Hans Christoffer Barfoed 68,72 XII 128 Hedvig Christina Barfoth 282,288
X 12 Hans Clausen Barfod 57,58,59, XIV 135 Heinrich Theodor

60,61,66 Wilhelm Barfod 249,251
X 65 Hans Clausen Barfoed 258,259 XVI 249 Heinrich-Wilhelm Barfod 250,252
XVII 68 Hans Egede Schack Barfod 88,97 XV 228 Heinz Barfod 251,252
XIX 121 Hans Frederik X 89 Helena Barfoth 287,288

Orbesen Barfod 123,133 XII 79 Helene Marie Barfoed 242,243
IX 28 Hans Hansen Barfoed 41 XVI 69 Helga Barfred Barfod 151,156
XIX 32 Hans Henrik Barfoed 108,116 XVI 140 Helga Louise Barfoed 213,216
XII 70 Hans Herman Barfoed 234,235,243 XVI 53 Helga Ranfft Barfod 130,133
XVII 191 Hans Herman Barfod 228,229,232 XVI 280 Helge Ove Barfoed 238,239,244
XVII 229 Hans Hinneck Barfod 250,252 XVIII 99 Helle Barfod 265,274
XV 234 Hans Johansen XIX 6 Helle Lerche Barfod 143,155

(Nielsen) Barfod 230,232 XVIII 12 Helle Vibeke Barfoed 113,116
XIII 61 Hans Kristian Barfoed 241,243 XI 109 Hellwi Sofia Barfoth 284,288
IX 15 Hans Lauritsen Barfoed 49,51 XIV 39 Helmuth Christian Barfoed 174,175,179
XVII 122 Hans Magnus Barfoed 207,216 VIII 39 Hendrik Nielsen Barfoed 34,38
XIV 99 Hans Mathias Barfod 226,231 X 70 Henning Barfoth 291,297
XIV 18 Hans Munch Barfoed 70,72 XVI 11 Henning Barfoed 102,103,115
XIV 19 Hans Munch Barfoed 70,72 XVII 87 Henny Fogh Barfod 163,170
XII 62 Hans Nicolaj X 67 Henric Barfoth 291,297

Gundermann Barfoed 248,251 X 73 Henric Barfoth 277,288
XII 36 Hans Nielsen Barfod 59,60,66 XII 120 Henric Barfoth 278,288
XV 41 Hans Peder Faxe Barfod 86,87,97 XIV 110 Henric Christopher Barfoth 279,289
XV 232 Hans Peder Barfod 230,232 XII 129 Henric Eckard Barfoth 282,288
X 4 Hans Pedersen Barfod 222,223 X 92 Henric Gabrielsson Barfodius 292,297
XIII 58 Hans Pedersen Barfod 225,226,231 X 95 Henric Gabrielsson Barfodius 292,297
XIII 18 Hans Peter Barfoed 81,97 X 96 Henric Gabrielsson Barfodius 292,297
XIII 20 Hans Peter Barfoed 82,83,97, XI 114 Henric Georg (Jöran) Barfoth 284,285,288

99,117,135, XIII 98 Henric Georg (Jöran) Barfoth 286,288
157,163 XIV 122 Henric Georg Barfoth 286,288

XIII 28 Hans Peter Barfoed 173,174, XIV 106 Henrietta Helena Barfoth 278,288
177,178 XVIII 160 Henrik Barfoed 169,170

XV 11 Hans Peter Barfoed 100,115 VIII 37 Henrik Jakobsen Barfod 258,259,
XV 27 Hans Peter Barfod 117,118,126 275,291

127,132,133 XV 12 Henrik Ludvig Barfoed 100,115
XIV 81 Hans Peter Anders XIX 57 Henrik Ree Barfod 129,133

Ahrendt Barfoed 247,248,251 XV 100 Henrik Valentin Barfoed 197,198,
XV 34 Hans Peter Gote 199,200

Birkedal Barfod 137,138,155 XV 196 Herman Hansen Barfod 226,228,231
XVII 72 Hans Peter Gustav Barfod 95,97 XVII 70 Hilleborg Barfod 94,97
XV 160 Hans Peter Simonsen Barfod 61,66 XVI 79 Hilleborg Katinka Skak Barfod 93,97
XVII 28 Hans Peter Tang Barfod 119,120,133 XVI 85 Hilleborg Marie Skak Barfod 96,97
XVIII 29 Hans Peter Tang Barfod 127,133,134 XVI 243 Hjalmar Barfot 296,298
XV 48 Hans Peter Thomsen Barfod 157,170 XV 190 Holger Barfod 268,274
XIII 8 Hans Tage August Barfoed 69,72 XV 249 Holger Barfod 241,244
XVII 93 Hans Ulrik Barfoed 168,169,170 XVII 6 Holger Barfoed 101,115
XV 57 Hans Ulrik Møller Barfoed 164,166,170 XVII 235 Holger Mathias Barfod 251,252
XIV 146 Hansine Marie Madsen Barfoed 237,244 XVII 93 Holger Prior Barfod 160,170
XVI 248 Hansjochen Barfod 250,252 XVII 17 Hugo Constantin Barfoed 108,116
XVII 221 Hans-Ove Barfod 160,170 XVI 63 Hulda Charlotte
XIV 46 Harald Barfoed 195,199 Ostenfeld Barfod 140,155
XV 105 Harald Barfoed 198,199 XV 38 Hulda Christine
XVI 117 Harald Barfoed 186,187, Nielsen Birkedal Barfod 155,156

188,200
XVII 1 Harald Adolph Barfoed 72
XVII 115 Harald Falck Barfoed 197,200 V 6 lb eller Jakob Barfod 25,31
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VI 11 Ib eller Jakob Barfod 30,31 XIV 130 Isak Johansen Barfot 294,295,298
XI 25 Ib Barfoed 63,66 XIII 101 Iwar Ejlert Barfoth 286,288
XVI 287 Ib Barfoed 240,241,244
XVIII 34 Ib Barfod 142,143,155
XVII 35 Ib Evald Tang Barfod 127,133 X 82 Jacob Barfoth 286,288
XVIII 143 Ib Jørgen Sønderby Barfod 128,133 XI 96 Jacob Barfoth 291,297
IX 8 Ib Knudsen Barfod 62,65, XIV 139 Jacob Barfod 220,224

66,233 XVII 195 Jacob Barfod 220,224
XVI 138 Ida Barfoed 211,216 XVIII 175 Jacob Barfoed 208,216
XII 44 Ida Amalie Barfoed 245,251 XVIII 187 Jacob Barfoed 238,244
XII 48 Ida Amalie Barfoed 64,66 XII 69 Jacob Christian Barfoed 234,243
XX 2 Ida Amalie Barfod 142,155 XIII 54 Jacob Christian Barfoed 235.243
XV 203 Ida Dorothea Barfoth 280,289 X 101 Jacob Gabrielsson Barfodius 292,297
XI 22 Ida Margrethe Barfoed 233,243 IX 56 Jacob Jensen Barfod 254,259
XVII 132 Ida Margrethe X 43 Jacob Jensen Barfod 218,223

Læssøe Barfoed 215,216 X 46 Jacob Laursen Barfoed 51,234,243
XVII 26 Ida Margrethe Tang Barfod 63,233,243 VII 19 Jacob Mortensen Barfod 19,30,
XI 23 Ide Amalie Barfoed 233,243 253,254,
X 78 Ifvar (Iver) Barfoth 11,276,283, 256-259

284,288 IX 55 Jacob Pedersen Barfod 254,259
XIV 116 Ifvar Johan Barfoth 286,288 XIV 148 Jacob Wilhelm Barfoed 236,244
XIV 113 Ifvar Magnus Alfred Barfoth 280,288 XII 77 Jacob Wil ladsen Barfoed 241,243
XIV 117 Ifvarina Barfoth 286,288 XVIII 163 Jahn Alexander Barfoed 178,179
XII 137 Ifwar Ejlert Barfoth 285,288 XVIII 217 Jakob Barfoed 169,170
XVIII 249 Illa Barfod 230,232 XIX 53 Jakob Barfod 124,133
XVII 56 Ilse Barfod 152,155 XIX 95 Jakob Barfod 163,171
XII 3 Immanuel Barfod 68,72 VIII 24 Jakob Nielsen Barfod 41,42,50,51
XIV 31 Immanuel Barfod 84-86,97, X 58 Jakob Nielsen Barfod 51

157,163,170 XII 68 Jakob Rasmussen Barfoed 234,243
XV 69 Immanuel Barfoed 175,179 XVII 164 Jan Barfod 231,232
XVII 22 Inge Barfoed 110,116 XIX 46 Jan Robert Barfod 121,133
XVII 63 Inge Barfod 90,97 X 34 Janiche Catarina Barfoed 47,51
XVII 182 Inge Barfod 270,274 XIX 64 Janne Barfod 142,155
XVIII 63 Inge Barfod 96,97 XVIII 13 Jannike Barbara Barfoed 113,116
XVIII 111 Inge Barfod 220,224 XVII 244 Jaquel Barfod 237,244
XVI 213 Inge Alice Barfod 269,274 XIX 16 Jasin Barfod 89,97
XVI 51 Inge Nielsen Barfod 128,129,133 XVII 245 Jean Barfod 237,244
VIII 14 Ingeborg Barfod 29,31 XVIII 192 Jeanette Barfod 230,232
XVII 79 Ingeborg Birgitte Barfod 160,170 XIX 37 Jeanette Lee Barfoed 110,116
VIII 2 Ingeborg Clausdatter Barfod 35,38 XIX 7 Jeanny Barfod 220,224
XVI 35 Ingeborg Ida Othilia Barfoed 111,116 III 3 Jens Barfod 18,20,21,22
IX 58 Ingeborg Jensdatter Barfod 255,259 VI 7 Jens Barfod 29,31
X 45 Ingeborg Jensdatter Barfoed 218,223 VII 18 Jens Barfod 41,42
VIII 43 Ingeborrig Nielsdatter Barfod 34,38 X 54 Jens Barfod 37,38
X 109 Inger Barfod 255,259 X 110 Jens Barfod 261
XII 84 Inger Barfod 219,223 X 113 Jens Barfod 255,259
XV 118 Inger Barfoed 205,208,216 X 114 Jens Barfod 255,259
XVII 92 Inger Barfoed 168,170 XI 24 Jens Barfoed 233,243
XIX 92 Inger Barfod 163,171 XI 35 Jens Barfoed 246,251
XVIII 22 Inger Helle Lunn Barfod 123,133 XI 36 Jens Barfoed 246,251
VIII 35 Inger Jacobsdatter Barfod 258,259 XI 74 Jens Barfod 219,223
XV 40 Inger Marie Barfod 86,87,97 XI 84 Jens Barfod 219,223
XVII 98 Inger-Marie Barfoed 178,179 XI 143 Jens Barfoed 255,259
VII 24 Inger Mortensen Barfod 254,259 XI 144 Jens Barfoed 255,259
XVII 14 Inger Ratjen Barfoed 105,106,115 XII 45 Jens Barfoed 245,251
XVI 203 Ingrid Barfod 264,274 XII 93 Jens Barfod 219,223
XVII 78 Ingrid Barfod 158,170 XII 96 Jens Barfod 219,223
XVI 254 Ingrid Irene Barfod 251,252 XIII 122 Jens Barfoed 263,273
XVIII 208 Ingrid Marie XVII 94 Jens Barfoed 169,170

Appoline Barfoth 285,289 XVII 181 Jens Barfod 269,274
VIII 5 Ingvard Clausen Barfod 30,31,35,38 XVIII 18 Jens Barfod 120,121,131
XVII 228 Inken Barfod 250,252 XVIII 58 Jens Barfod 89,97
IX 71 loachim Friederich XVIII 208 Jens Barfod 158,170

Henricsson Barfoth 291,297 XVII 171 Jens Aksel Barfod 264,265,274
XVI 207 Iris Johanne Barfod 266,274 XVIII 41 Jens Asger Barfod 148,149,156
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XII 12 Jens Hellegaard Barfod 69,72 XII 102 Johanna
XV 29 Jens Ivar Barfod 127,128,133 Andreasdotter Barfot 294,297
XVII 218 Jens Ivar Barfod 128,129,133 XI 127 Johanna
VIII 30 Jens Jacobsen Barfod 254,255,259 Joachimsdotter Barfot 294,297
XVII 104 Jens Janus Barfoed 189,190,200 XIII 108 Johanna Maria
XVI 229 Jens Jensen Barfod 220,224 Petersdotter Barfot 295,297
V 1 Jens Knudsen Barfod 18,24,26,31 XV 244 Johanne Barfoed 238,244
IX 17 Jens Lauritsen Barfod 50,51,217, XVI 29 Johanne Barfoed 109,116

218,223 XVII 21 Johanne Barfoed 110,116
IX 32 Jens Lauritsen Barfoed 37,38 XVII 236 Johanne Christiane Barfod 251,252
XVI 135 Jens Magnus Barfoed 206,207,216 XII 60 Johanne Dorthea Barfoed 246,251
XI 30 Jens Michael Barfoed 63,66 XV 90 Johanne Dorthea Barfoed 185,199
XIV 136 Jens Michael Barfod 222,224 XVI 86 Johanne Kirstine Barfod 157,170
VII 22 Jens Mortensen Barfod 254,259 V 2 Johanne Knudsdatter Barfod 18,24,31
VII 25 Jens Nielsen Barfod 29,31 XVI 224 Johanne Magdalene Barfod 227,231
X 61 Jens Pedersen Barfoed 255,259 XI 43 Johanne Marie Barfod 47,51
XIII 59 Jens Pedersen Barfod 225,231 XVII 105 Johanne Marie Barfod 190,200
XVIII 73 Jens Peter Fogh Barfod 163,170 XVI 56 Johanne Marie Ranfft Barfod 130,132,133
XVIII 104 Jens Rasmus Barfod 271,274 XVI 40 Johanne Marie Tang Barfod 118,133
XIX 43 Jens Sigurd Ras XIV 50 Johanne Marie

Taffari Barfod 120,133 Ulrikke Barfoed 202,216
XVI 291 Jens Thomsen Barfod 231,232 XII 26 Johanne Pedemille Barfoed 79
XVII 240 Jens Aage Barfoed 236,244 XIV 79 Johanne Sophie
XIX 63 Jesper Barfod 129,133 Amalie Barfoed 247,251
XVIII 174 Jesper Jens Barfoed 207,216 XI 120 Johannes Barfoth 287,288
XVIII 23 Jesper Malm Barfod 124,133 XII 105 Johannes Barfoed 258,260
XVIII 40 Jette Barfod 148,156 XII 121 Johannes Barfoth 280,288
XVIII 136 Jette Barfoed 101,115 XII 165 Johannes Barfot 296,297
XI 95 Joachim Fredric Barfoth 291,297 XV 247 Johannes Barfoed 238,244
XI 135 Joachim Fredrik XV 67 Johannes Helmuth Barfoed 174,179

Joachimsson Barfot 294,297 X 62 Johannes Sørensen Barfod 257,259
X 103 Joachim Fridrich XVIII 140 John Barfoed Barfoed 110,116

Gabrielsson Barfodius 294,297 XVI 26 John Sophus Theodor Barfoed 109,116
XIII 21 Joachim Otto Barfoed 78,79 XI 138 Jon Barfot 296,297
XIII 22 Joachim Otto Barfoed 77,78,79 XIX 54 Jonas Barfod 124,133
XVII 39 Joan Kirsten Barfod 131,133 XI 113 Jonas Henric Barfoth 285,288
XIII 125 Jochum Wilhelm Anton Barfoed 236,243 XI 27 Josias Barfoed 63,66
X 88 Johan Barfoth 286,288 XI 29 Josias Barfoed 63,66
XIII 81 Johan (Jean) Barfoth 278,288 X 86 Judith Barfoth 286,288
XV 245 Johan Barfoed 238,244 XVIII 211 Judith Maricke Barfod 250,252
XVI 288 Johan Barfod 231,232 XII 119 Judith Sophia Barfoth 278,288
XIII 103 Johan Andreasson Barfot 294,298 XIV 37 Juliane Louise
XII 135 Johan Christopher Margrethe Barfoed 78,79

Georg Barfod 282,283,288 XVII 269 Jytte Grundtvig Barfoed 238,244
XV 202 Johan Ernst Magnus Barfoth 280,289 XI 140 Jöns Ifvarsson Barfoth 284,288
XI 48 Johan Frederik Barfoed 48,51 XVI 256 Jørg Barfod 251,252
XI 49 Johan Frederik Barfoed 48,51 IX 24 Jørgen Barfod 218,219,223
XIII 24 Johan Frederik Barfoed 79 X 33 Jørgen Barfoed 47,51
XIII 26 Johan Frederik XI 34 Jørgen Barfoed 65,66

Albrecht Barfoed 79 XI 61 Jørgen Barfod 219,223
XIV 152 Johan Frederik XI 83 Jørgen Barfod 219,220,223

Christian Barfoed 237,244 XIII 71 Jørgen Barfod 220,224
XII 150 Johan Fredrik XIV 2 Jørgen Barfod 222,224

Joachimsson Barfot 296,297 XIV 137 Jørgen Barfod 222,224
XI 110 Johan Henric Barfoth 284,288 XVII 76 Jørgen Barfod 157,158,170
XIII 128 Johan Jacob Barfoed 237,241,243 XVII 83 Jørgen Barfod 161,170
XIII 77 Johan Ludvig Barfoth 278,288 XVII 216 Jørgen Barfoed 101,115
XIII 7 Johan Nicolaj XVII 251 Jørgen Barfod 230,232

v. Essen Barfoed 69,72 XVII 131 Jørgen Christian
IX 50 Johan Nicolaj Læssøe Barfoed 214,216

Jacobsen Barfod 50,51 XV 162 Jørgen Ernst
XII 133 Johan Rutger Barfoth 282,288 Ahrendt Barfoed 248,251
XIII 30 Johan Valentin Barfoed 173,179 XVIII 70 Jørgen Frank Fogh Barfod 162,170
XV 81 Johan Valentin Barfoed 178,179 XVII 29 Jørgen Hammer Barfod 123,133
XV 64 Johan Vilhelm Falentin Barfoed 174,179 XVII 51 Jørgen Henrik Pagh Barfod 149,150,156

311



XVIII 4 Jørgen Johan Barfoed 107,108,116 XIX 24 Kenni Barfoed 102,115
VIII 21 Jørgen Nielsen Barfoed 39,40,42 XVI 210 Ketty Barfod 268
VIII 40 Jørgen Nielsen Barfod 34,38 XVII 196 Ketty Barfod 220
XIII 69 Jørgen Nielsen Barfoed 220,224 XV 19 Ketty Elisa
X 48 Jørgen Rasmussen Barfod 218,219,223 Caroline Barfoed 110,116
XVII 27 Jørgen Tang Barfod 119,133 XVII 196 Ketty Barfod 220
XVII 227 Jøm Barfod 250,252 XV 19 Ketty Elisa Caroline Barfoed 110,116

XV 20 Ketty Elisa Caroline Barfoed 110,116
XVI 21 Ketty Elisa Caroline Barfoed 106,116

XVII 187 Kaj Barfod-Rousted 271,274 IX 45 Kiersten
XVII 7 Kaj Aage Barfoed 101,1 15 Lauritsdatter Barfoed 41,42
VIII 12 Karen Barfod 29,31 VI 8 Kirsten Barfod 29
X 49 Karen Barfod 219 VIII 15 Kirsten Barfod 29,31
X 117 Karen Barfod 255,259 X 111 Kirsten Barfod 255,259
XII 1 Karen Barfod 222 XI 65 Kirsten Barfod 219,223
XII 43 Karen Barfoed 245,251 XI 145 Kirsten Barfoed 255,259
XII 90 Karen Barfod 219,223 XV 119 Kirsten Barfoed 205,208,216
XII 91 Karen Barfod 219,223 XVII 91 Kirsten Barfoed 167,170
XII 99 Karen Barfod 220,223 XVII 126 Kirsten Barfoed 208,216
XII 174 Karen Barfoed 255,259 XVII 186 Kirsten Barfod 271,274
XIII 118 Karen Barfoed 263,273 XVII 239 Kirsten Barfoed 236,244
XIV 103 Karen Barfod 220,224 XVIII 6 Kirsten Barfoed 108,116
XV 114 Karen Barfoed 205,207,216 XVIII 59 Kirsten Barfod 89,97
XVI 137 Karen Barfoed 208,216 XVIII 207 Kirsten Barfod 158,171
XV 80 Karen Alberta Barfoed 178,179 XIX 36 Kirsten Barfoed 110,116
XVII 118 Karen Elisabeth Barfoed 199,200 XVIII 9 Kirsten Agnete Barfoed 113,116
XIII 5 Karen v. Essen Barfoed 69,72 IX 62 Kirsten
XI 14 Karen Hansdatter Barfod 58,66 Christensdatter Barfoed 256,259
X 40 Karen Hansen Barfoed 49,51 XVII 117 Kirsten Falck Barfoed 197,200
IX 66 Karen Knudsdatter Barfod 257,259 VI 7 Kirsten Jepsdatter Barfod 29
X 28 Karen IX 65 Kirsten Knudsdatter Barfod 219,223,

Lambertsdatter Barfod 65,66 257,259
XIII 1 Karen Madsdatter Barfod 222,224 VI 10 Kirsten Nielsdatter Barfod 29,30,31
XIII 65 Karen Maria Barfoed 242,243 X 2 Kirsten Pedersdatter Barfod 222,223
XI 28 Karen Morland Barfoed 63,66 IX 12 Kirsten Poulsdatter Barfod 65,66
XII 51 Karen Morland Barfoed 64,65,66 XVIII 30 Kirsten Tang Barfod 127,133,134
X 27 Karen Nielsdatter Barfod 261,273 XV 195 Kirstine Barfod 231
XV 115 Karen Petrine XV 39 Kirstine Charlotte

Julie Viggers Barfoed 185,200 Gote Birkedal Barfod 155,156
IX 11 Karen Poulsdatter Barfod 65,66 X 55 Kirstine Hansdatter Barfod 51
IX 26 Karen Rasmusdatter Barfod 218,223 XVII 123 Klaus Barfoed 208,216
XIX 42 Karen Sejro Barfod 120,133 XVIII 16 Klaus Barfod 120,133
XVII 25 Karen Tang Barfod 119,133 XIX 65 Klaus Barfod 142,155
XIII 14 Karen Zuschlag Barfoed 70,72 VIII 41 Klaus Nielsen Barfod 34
XVIII 1 Karin Herlow X 59 Klaus Nielsen Barfod 51

Scheving Barfoed 100,115 XVIII 78 Klaus Thomas Barfoed 191,192,200
XVII 196 Karl Barfod 220,224 VI 9 Knud Barfod 30,31,34,38
XIX 119 Karl Barfoed 193,200 XI 11 Knud Barfod 56,57,66,
XVI 166 Karl Lorentz 73-75,181

Theodor Barfod 60,61,66 XII 103 Knud Barfoed 258,260
XV 42 Karl Vilhelm XVII 222 Knud Barfod 160,170

Laurits Barfod 87,97 XVIII 149 Knud Barfod 159,170
XIX 105 Karoline Barfoed 113,116 VIII 6 Knud Clausen Barfod 30,36,38,
XVII 274 Karsten Barfoed 240,244 61,66
XVIII 219 Kasper Barfoed 169,170 X 64 Knud Clausen Barfoed 61,257,259
XIX 12 Katinka Barfod 89,97 XVII 61 Knud Hansen Barfod 155,156
XV 46 Katinka Elise X 23 Knud Ibsen Barfoed 65,66

Andrea Barfod 87,97 VIII 32 Knud Jacobsen Barfod 256,257
XVIII 197 Katja Hoffman Barfod 268,279 XI 52 Knud Jakobsen Barfod 51,234,243
XIX 35 Katja Tokiko IV 5 f>Knud Jensen Barfod 18,22,30

Lani von Barfuss 109,116 XII 38 Knud Nielsen Barfod 60,66
XVIII 165 Katrine Barfoed 190,200 XVI 57 Knud Ostenfeld Barfod 138,139,155
XVI 66 Kay Barfred Barfod 141,142,155 XVI 94 Knud Prior Barfod 161,162,170
XVI 98 Kay Edvard Fogh Barfod 111,163,170 XVI 18 Knud Ratjen Barfoed 105,115
XVIII 72 Kay Kristen Fogh Barfod 163,170 X 63 Knud Sørensen Barfod 257,259
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XVI 142 Knud Valdemar Barfoed 213,214,216 X 37 Laurits Hansen Barfoed 49,51
XVI 244 Knut Barfoth 296,298 IX 9 Laurits Knudsen Barfod 62,66
XIII 94 Knut Henric Barfoth 281,288 X 29 Laurits Lambertsen Barfod 65,66
XIV 109 Knut Hein Barfoth 279,288 VIII 23 Laurits Nielsen Barfoed 41,42
XVIII 101 Kristen Barfod 271,274 VIII 9 Laurits Pedersen Barfod 30,31,36
XVII 86 Kristen Fogh Barfod 163,170 XV 96 Laurits Peter Voigt Barfoed 192,194,199
XVII 75 Kristen Halvdan Barfod 96,97 200,204
XVI 17 Kristen Ratjen Barfoed 105,115 XIII 120 Laurs Barfoed 263,273
XV 54 Kristen Vøldike XIV 159 Laust Christian

Thomsen Barfod 162,170 Rasmussen Barfod 272,273
XV 188 Kristian Barfod 268,274 XIX 120 Lea Junge Barfoed 193,200
XVII 125 Kristian Barfoed 208,216 XIX 107 Lea Susanne Barfod 142,155
XII 15 Kristine Barfod 69,72 XVIII 37 Leif Egil Barfod 146,156
XV 55 Kristine X 84 Lena Barfoth 286,288

Charlotte Thomsen Barfod 163,170 XVIII 19 Lene Barfod 121,133
XV 56 Kristine XVIII 180 Lene Barfod 151,156

Charlotte Thomsen Barfod 163,170 XVIII 210 Lennart Mathias Barfod 250,252
XII 13 Kristine Cirtsov Barfod 69,72 XVI 274 Leslie Barfod 237,244
XIX 78 Kristoffer Barfod 151,156 XVII 246 Leslie Barfod 237,244
XVII 259 Kurt Barfod 231,232 XVIII 147 Lia Barfod 129,133
XVIII 115 Kurt Barfod 220,224 XIX 60 Lia Barfod 129,133

XVII 169 Lilian Barfod 265,274
XIX 103 Line Barfoed 102,115

XVIII 106 Laila Bonnevie Barfod 228,232 XX 11 Line Cecilie Barfod 121,133
IX 10 Lambert Poulsen Barfod 65,66 XVI 284 Lis Barfoed 240,244
XI 93 Lars Barfoth 291,297 XVIII 203 Lisa Barfod 272,274
XI 94 Lars Barfoth 291,297 IX 48 Lisbeth Vincensdatter Barfoed 41,42
XI 122 Lars Barfot 292,297 XVII 62 Lise Barfod 155,156
XIX 38 Lars Barfoed 111,116 XIX 5 Lise Barfod 142,155
XIX 66 Lars Barfod 142,155 XVII 257 Liss Barfod 231,232
X 104 Lars Gabrielsson Barfodius 294,297 XVI 114 Liv Barfoed 178,179
X 105 Lars Gabrielsson Barfodius 294,297 XIX 55 Liv Barfod 125,133
XVII 174 Lars Hoffmann Barfod 267,268,274 X 75 Lorenz (Lars) Barfoth 283,288
XII 168 Lars Jönsson Barfoth 284,288 XV 58 Louise Christiane
XVI 103 Lars Peter Theofilus Barfoed 164,165,170 Møller Barfoed 169,170
XVII 265 Lasse Barfod 231,232 XVI 100 Louise Johanne Fogh Barfod 163,170
XVI 293 Laura Barfod 231,232 X 35 Lucie Barfoed 48,51
XIV 144 Laura Andrea Lucie Barfoed 236,244 XIV 150 Ludvig Emil Barfoed 236,244
XVI 116 Laura Bernhardine XV 37 Ludvig Harbo Gote

Karla Olsen Barfoed 185,200 Birkedal Barfod 152,154,156
XV 33 Laura Caroline XIV 41 Ludvig Immanuel Barfoed 175,176,179

Sophie Petrea Barfoed 132,133 XV 60 Ludvig Nicolaj
XIV 59 Laura Christine Barfoed 209,216 Møller Barfoed 169,170
XV 6 Laura Eveline Barfoed 72
XV 8 Laura Henriette

Adelaide Christiane Barfoed 99,115 XII 1 Mads Barfod 222,224
XIV 129 Laurentia XVIII 100 Mads Barfod 267,274

Johansdotter Barfot 294,298 XVIII 218 Mads Barfoed 169,170
VIII 3 Laurids Clausen Barfod 35,38,53, VII 15 Mads Ibsen Barfod 30,31,34,38

61,122, XIV 95 Mads Kjeldsen Barfod 272,273
123,221 XIX 116 Mads Rasmus Barfod 271,274

VIII 1 Laurids Nielsen Barfod 34,38 XVII 190 Magda Barfoed 228,232
IX 20 Laurids Pedersen Barfoed 262,273 XI 50 Magdalene Barfoed 48,49,51
VIII 20 Laurids Sørensen Barfod 37,38 XII 122 Magnus Barfoth 280,281,288
VIII 10 Laurids Thomasen Barfod 29,31,43, XIV 56 Magnus Barfoed 196,202-

217,223 205,216
XI 128 Laurina XVI 120 Magnus Barfoed 186,187,

Joachimsdotter Barfot 294,297 190,200
VI 1 Laurits Barfod 26,28-31, XIII 104 Magnus Andreasson Barfot 295,297

34,38 XVIII 7 Magnus Hugo Barfoed 108,109,116
X 5 Laurits Barfoed 47,51 XII 143 Magnus Joachimsson Barfot 295,297
XI 60 Laurits Barfod 219,223 XIV 24 Magnus Kruse Barfoed 83,84,97,
XV 30 Laurits Christian 106,114

Clausen Barfod 129,130,133 XVI 25 Magnus Kruse Barfoed 107,116
X 8 Laurits Clausen Barfod 57,66 XV 14 Magnus Kruse Ratjen Barfoed 102,115
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XII 144 Maja Greta 
Joachimsdotter Barfot 275,297

XV
XVI

192
204

Marie
Marie

Barfod
Barfod

264,270,274
265,274

XIV 131 Maja Lina Johansen Barfot 295,298 XVIII 182 Marie Barfoed 236,244
XIII 111 Maja Stina XIX 87 Marie Barfod 158,171

Petersdotter Barfot 296,297 XVII 36 Marie Augusta Baer Barfod 131,133
XVIII 159 Malene Barfod 269,274 XVI 22 Marie Cathrine Barfoed 106,116
XVIII 216 Malene Barfoed 169,170 XIV 34 Marie Charlotte
XVIII 201 Malene Juul Barfod 270,272 Christiane Barfoed 164,170
XII 46 Marcus Giøe Barfoed 245,251 XII 9 Marie Christine Barfoed 68,72
VIII 6 Maren Barfod 36 XV 86 Marie Elisabeth Barfoed 185,186,199
VIII 13 Maren Barfod 29,31, XIV 153 Marie Frederikke

218,219 Christine Barfoed 241,244
X 124 Maren Barfod 255,259 X 42 Marie Kristine
IX 30 Maren Barfod 37,38 Thomasdatter Barfoed 49,50,51
XI 44 Maren Barfod 47,51 XVIII 186 Marie Louise Barfoed 238,244
XI 45 Maren Barfod 47,51 XV 236 Marie (Nielsen) Barfod 230,232
XI 56 Maren Barfod 218,223 XIV 6 Marie Pauline Barfoed 70,72
XI 64 Maren Barfod 219,223 XVII 103 Marie Wilhelmine Barfoed 188,200
XI 71 Maren Barfod 219,223 XVII 198 Marinus Barfod 220,224
XI 72 Maren Barfod 219,223 XVI 220 Marius Michael
XII 177 Maren Barfoed 255,259 Rasmussen Barfod 264,270,274
XIV 104 Maren Barfod 220,224 XI 111 Marja Barfoth 284,288
IX 61 Maren XVII 230 Markus Barfod 250,252

Christensdatter Barfod 256,259 III 1 Marquard Barfod 18,19,22,25
XII 173 Maren Christine Barfod 235,243 XI 47 Martha Barfoed 48,51
XIII 36 Maren v. Essen Barfoed 182,208, XII 115 Martha Christina Barfoth 291,297

209,216 XIX 31 Martin Barfoed 108,116
XII 52 Maren Hegelund Barfoed 65,66 XIX 118 Martin Barfod 231,232
IX 57 Maren Jensdatter Bar fod 255,259 XX 8 Martin Lund Barfoed 112,116
IX 38 Maren Jørgensdatter Barfoed 40,42 XV 13 Martin Vilhelm Barfoed 100,115
VIII 27 Maren Madsdatter Barfod 30,31 XV 240 Martine Rasmine Barfod 231,232
VI 12 Maren Nielsdatter Barfod 29,30,31 XIX 44 Mary-Ann Barfod 121,133
IX 70 Maren Nielsdatter Barfoed 258,259 XV 3 Mary Louise Barfoed 71,72
XII 39 Maren Nielsdatter Barfod 60,66 XIX 14 Mathias Barfod 89,97
X 81 Margaretha Barfoth 286,288 XX 10 Mathias Lund Barfoed 112,116
XIII 88 Margaretha Wendela Barfoth 281,288 XIV 108 Mathilda Aurora
VI 2 Margrethe Barfod 29,31 Charlotta Barfoth 278,279,288
IX 6 Margrethe Barfod 61,66 XV 102 Mathilde Barfoed 198,199
IX 35 Margrethe Barfod 37,38 XVI 290 Mathilde Martine Barfod 231,232
X 52 Margrethe Barfod 41,42 IV 3 Mattis Marquardsen Barfod 18,22
X 56 Margrethe Barfod 51 XVI 291 Meta Barfod 231
XI 3 Margrethe Barfod 222,223 VI 3 Mette Barfod 28
XII 29 Margrethe Barfod 181,199 VIII 6 Mette Barfod 36
XII 76 Margrethe Barfod 241,243 VIII 17 Mette Barfod 29,31
XII 101 Margrethe Barfod 220 XI 142 Mette Barfoed 255,259
XII 102 Margrethe Barfoed 258,259 XII 178 Mette Barfoed 255,259
XII 104 Margrethe Barfoed 258,260 XVIII 17 Mette Barfod 120,133
XIII 116 Margrethe Barfod 222,224 XVIII 194 Mette Barfod 267,274
XVI 128 Margrethe Barfoed 198,200 XIX 21 Mette Barfoed 101,115
XV 75 Margrethe Marie XIX 97 Mette Barfod 163,171

Juell Barfoed 176,179 X 18 Mette Cathrine Barfod 233,243
XIV 92 Margrethe XVIII 167 Mette Margrete Barfoed 192,200

Rasmusdatter Barfod 272,273 X 9 Mette Marie Barfod 57,66
XIV 162 Margrethe XIV 96 Mette Marie Barfod 225,231

Rasmusdatter Barfod 272,273 XIX 86 Mette Nelun Barfod 158,171
XVI 34 Margrethe Sophie XI 21 Mette Sofie Barfoed 233,243

Theodora Barfoed 111,116 XVIII 190 Michael Barfod 229,232
XII 160 Maria Barfot 296,297 XVIII 220 Michael Barfoed 169,170
XX 9 Maria Else Lund Barfoed 112,116 XIX 29 Michael Barfoed 104,115
XII 157 Maria Greta Barfot 296,297 XIX 34 Michael Barfoed 108,116
XIII 75 Maria Jacobina Barfoth 278,288 XIX 77 Michael Bruhn Barfod 150,156
XIII 82 Maria Lovisa Barfoth 278,288 XIX 23 Michael Engeil Barfoed 102,115
XII 37 Maria Nielsdatter Barfod 60,66 XVIII 7 Michael Peter von Barfuss 109
XVIII 81 Marianne Barfoed 214,215,216 XVIII 185 Michelle Barfod 237,244
IX 18 Marie Barfoed 50,51 XVIII 54 Mikael Barfod 91,97
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IV 2 Mikkel Marquardsen Barfod 18,22 XIV 161 Niels Christian
XIII 2 Mogens Barfod 222,224 Rasmussen Barfod 272,273
XVII 43 Mogens Barfod 139,155 VIII 7 Niels (Nicolaj)
XVII 89 Mogens Barfoed 165,166,170 Clausen Barfod 36,38
XVII 124 Mogens Barfoed 208,216 IX 41 Niels Clausen Barfoed 40,42
XVIII 159 Mogens Barfod 163,170 X 11 Niels Clausen Barfod 57,66
XVIII 252 Mogens Barfod 231,238 XVII 109 Niels Erik Barfoed 192,193,200
XVII 3 Mogens Johannes VII 14 Niels Eskesen Barfod 29,31

Herløw Barfoed 100,113 IX 29 Niels Hansen Barfoed 41,42
XVII 66 Mogens Schack Barfod 88,97 XI 15 Niels Hansen Barfod 58,59,60,66
XIX 18 Mogens Schack Barfod 89,97 VIII 33 Niels Jacobsen Barfod 258,259
XVI 42 Molly Elise X 44 Niels Jensen Barfoed 218,223

Birgitte Tang Barfod 118,133 V 5 Niels Knudsen Barfod 18,25,29-
XVI 258 Monika Barfod 251,252 31,41
XI 76 Morten Barfod 219,223 VII 1 Niels Lauridsen Barfod 26,34,38
XI 82 Morten Barfod 219,220,223 IX 14 Niels Lauritzen Barfoed 43-46,50,
XIII 52 Morten Christian Barfoed 248,251 51,218
XVIII 75 Morten Christian Barfoed 166,170 IX 44 Niels Lauritzen Barfoed 41,42
XII 63 Morten Frederik Barfoed 248,251 IV 1 Niels Marquardsen Barfod 18,22
XV 237 Morten Hansen XVIII 103 Niels Michael Barfod 271,274

Rasmussen Barfod 225,226,231 1 1 Niels Mikkelsen Barfod 8,9,11,
VI 14 Morten Jacobsen Barfod 25,30,31 14,18,22
VIII 29 Morten Jacobsen Barfod 254,259 VII 21 Niels Mortensen Barfod 254,259
XIX 26 Morten Krabbe Barfoed 104,115 XVIII 21 Niels Nikolaj Lunn Barfoed 123,133
IX 69 Morten Nielsen Barfoed 258,259 XII 74 Niels Olesen Barfod 263,273
IX 80 Mouri ts Barfoed 51 XIV 90 Niels Ole Rasmussen Barfod 264,268,273

IX 54 Niels Pedersen Barfod 254,259
IX 60 Niels Pedersen Barfoed 255,259
XIV 158 Niels Rasmussen Barfod 270,273

XIX 74 Nana Barfod 149,156 XI 41 Niels Stephansen Barfoed 261,273
XV 21 Nancy Ottine Sophie Barfoed 110,116 XVI 48 Niels Torsten Nielsen Barfoed 128,133
XI 143 Nathanael Barfoed 65,66 XVI 106 Niels Aage Barfoed 166,168,170
XIX 100 Nicholas Clemens Barfod 91,97 XV 191 Nielsine (Sine) Barfod 269,274
XII 162 Niclas Barfot 296,297 XVI 28 Nielsine
XV 71 Nicolai Juell Barfoed 176,179 Christensen Barfoed 109,116
XIX 108 Nicolaj Barfod 228,232 XIV 93 Nielsine
XII 14 Nicolaj v. Essen Barfoed 69,72 Rasmusdatter Barfod 272,273
XIII 15 Nicolaj v. Essen Barfoed 70,72 XIV 143 Nielsmine Dorthea Barfoed 236,244
XVIII 107 Nicolaj Frederik Barfod 228,232 XV 36 Nikolaj Frederik Severin
IX 51 Nicolaj Jacobsen Barfod 51 Grundtvig Gote
VIII 15 Nicolaus Barfodius 34 Birkedal Barfod 140,141,155
XV 110 Nicoline (Nini) Barfod 204,205,216 XI 46 Nils Barfoed 48,51
VI 4 Niels Barfod 30,38,39,42 XI 136 Nils Barfot 296,297
VII 11 Niels Barfod 39,41,42,50 XIII 113 Nils Barfot 296,297
VII 12 Niels Barfod 29,31 XVIII 62 Nils Bo Barfod 95,96,97
X 31 Niels Barfoed 47 XV 205 Nils Johan Barfoth 280,289
X 36 Niels Barfoed 48,51 XVII 8 Nina Barfoed 103,115
X 115 Niels Barfod 255,259 XVII 99 Nina Barfoed 178,179
X 116 Niels Barfod 255,259 XVII 270 Nina Grundtvig Barfoed 238,244
X 123 Niels Barfod 255,259 XV 47 Nina Vilhelmine Barfod 87,97
XI 69 Niels Barfod 219,223 IX 25 N.N. Barfod 218,223
XII 80 Niels Barfoed 242,243 XI 124 N.N. Barfot 292,297
XII 94 Niels Barfod 219,223 IX 76 N.N.Henricsdotter Barfoth 292,297
XII 98 Niels Barfod 220,223,224 IV 4 N.N. Marquardsdatter Barfod 22
XV 187 Niels Barfod 268,274 IX 53 N.N.Pedersdatter Barfod 29,31
XVI 247 Niels Barfoed 248,252 XVI 275 Noel Barfod 237,244
XVII 81 Niels Barfod 161,170 XVII 58 Nynne Barfod 153,154,156
XVIII 67 Niels Barfod 158,170
IX 60 Niels Christensen Barfod 256,259
XIV 94 Niels Christian Barfod 272,273 XV 243 Olaf Jacob Barfoed 238,244
XIX 3 Niels Christian Barfoed 108,116 XVI 58 Olaf Ostenfeld Barfod 139,155
XV 62 Niels Christian XI 148 Ole Barfoed 47,51

Helmuth Barfoed 173 XIII 117 Ole Barfoed 263,273
XIV 160 Niels Christian XIII 119 Ole Barfoed 263,273

Rasmussen Barfod 272,273 XVIII 35 Ole Barfod 143,155
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XVIII 42 Ole Barfod 149,156 XVIII 8 Per Lennart Barfod 110,116
XVIII 102 Ole Barfod 271,274 XVIII 116 Per Marinus Barfod 220,224
XVIII 138 Ole Barfoed 102,115 VII 27 Per Søfrensen Barfoed 39,42
XVIII 146 Ole Barfod 129,133 XIX 59 Penille Ree Barfod 129,133
XIX 114 Ole Højlund Barfod 271,274 XII 166 Peter Barfot 296,297
XVII 101 Ole Jacob Kenneth Barfoed 178,179 XV 61 Peter Barfoed 173,179
XVII 107 Ole Thomas Barfoed 191,200 XV 186 Peter Barfod 268,274
XIII 110 Olle Martin XVI 7 Peter Barfoed 101,111

Petersson Barfot 296,297 XVII 272 Peter Barfoed 239,244
X 107 Olof Barfot 296,297 XIX 75 Peter Barfod 149,156
XIV 128 Olof August XVII 80 Peter Andreas Barfod 160,170

Johansen Barfot 294,298 XIX 98 Peter Andreas Barfod 163,171
XI 137 Olof Eriksson Barfot 296,297 XV 72 Peter Anton Mangor Barfoed 176,179
XVI 121 Oluf Christen Barfoed 187,190,200 XVIII 137 Peter Bo Barfoed 101,102,115
IX 37 Oluf Jørgensen Barfoed 40,42 XII 172 Peter Christian
XVI 38 Orla Barfoed 112,116 Mathias Barfod 235,243
XV 17 Otilia Heloise XVI 44 Peter Christian Tang Barfod 118,119,133

Marie Barfoed 106,116 XV 73 Peter Gustav Albert
XIII 91 Ottiliana (Otille) Marius Barfoed 176,179

Margareta Barfoth 281,288 XIV 38 Peter Hansen Barfoed 173,179
XVI 119 Otto Barfoed 187-189, XII 146 Peter Joachimsson Barfot 295,297

200 XIV 29 Peter Marius Barfod 84,85,97
XVI 208 Otto Barfod 266,267,274 XVI 80 Peter Marius Skak Barfod 87,88,93,97
XI 39 Ove Barfoed 246,251 XI 4 Peter Michael Barfod 222,223
XIV 10 Ove Fabricius Barfoed 71,72 XVIII 74 Peter Michael Barfoed 166,170
XIV 17 Ove Nicolaj X 57 Peter Mikael Barfod 51

v. Essen Barfoed 71,72 XVIII 164 Peter Nicolas Barfoed 190
XVII 31 Ove Tang Barfod 125,133 XVI 47 Peter Noe Andreas
XIV 11 Ovidia Dorthea Barfoed 71,72 Tang Barfod 127,133

XIX 62 Peter Prag Barfod 129,133
XVIII 60 Peter Skak Barfod 89,97

XVII 173 Palle Hoffmann Barfod 267,274 XI 10 Peter Vinding Barfod 55,66
XVII 243 Patrick Barfod 237,244 XV 74 Petra Albertine Barfoed 176,179
XIX 123 Patrick Mansing Barfod 242,244 XV 43 Petra Laurie
XVI 131 Paula Barfoed 198,200 Katinka Barfod 86,87,97
XIII 33 Paulina Abrahamina Barfoed 182,199 XVII 55 Pie (Annemarie) Barfod 152,156
VI 3 Peder Barfod 26-31 XVI 130 Poul Barfoed 198,200
VI 5 Peder Barfod 30,34,38,81 XVI 260 Poul Barfod 230,232
VII 5 Peder Barfod 30,31,36 XVI 285 Poul Barfoed 240,244
IX 34 Peder Barfod 37,38 XIV 49 Poul Abraham Barfoed 201-203,
X 49 Peder Barfod 219,223 209,216
X 122 Peder Barfod 255,259 XVI 46 Poul David Tang Barfod 125,133
XI 54 Peder Barfod 218,223 XVI 82 Poul Egede Skak Barfod 94,97
XII 23 Peder Barfoed 74,78,79 XIV 28 Poul Frederik Barfod 84,85,
XII 89 Peder Barfod 219,223 135-137
XII 75 Peder Andersen Barfod 225,231 XVI 4 Poul Herløw Barfoed 100,115
XIV 97 Peder Andersen Barfod 225,231 XV 109 Poul Johan Barfoed 204,205,216
XIV 98 Peder Andersen Barfod 225,226,231 VIII 8 Poul Jørgensen Barfod 36-38,65
X 14 Peder Clausen Barfod 61,66 XVII 24 Poul Orla Barfoed 113,116
X 38 Peder Hansen Barfoed 49,51 XVI 132 Poul Sofus Barfoed 198,200
XI 1 Peder Hansen Barfod 222,223 XI 91 Povel Pedersen Barfod 179,258
VIII 28 Peder Jacobsen Barfod 254,259 XVIII 150 Povl Barfod 159,160,170
XI 141 Peder Jensen Barfoed 255,259 XVIII 32 Povl Frederik Barfod 142,155
XI 55 Peder Jørgensen Barfod 218,219,223 XV 89 Preben Barfoed 185,199
IX 2 Peder Larsen Barfod 53,221,223 XV 103 Preben Barfoed 198,199
VIII 11 Peder Thomsen Barfod 29,31,261, XVII 262 Preben Barfod 231,232

262,273 XV 161 Preben Andreas
VIII 26 Peder Thomsen Barfod 29,31 Ahrendt Barfoed 246,251
XVII 263 Per Barfod 231,232
XVIII 145 Per Barfod 129,133
XV 204 Per Eric Barfoth 280,289 XVI 64 Ragnhild Barfred Barfod 141,155
XVIII 71 Per Fogh Barfod 163,170 XVIII 114 Randi Barfod 220
XVII 268 Per Grundtvig Barfoed 238,244 IX 23 Rasmus Barfod 218
XVIII 105 Per Jimmy Barfod 271,274 X 50 Rasmus Barfod 219,223
XIII 83 Per Laurén Barfoth 278,288 X 51 Rasmus Barfoed 219,223
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XI 68 Rasmus Barfod 219,223 XVI 20 Sofie Nicoline Barfoed 106,116
XII 87 Rasmus Barfod 219,223 XVIII 198 Sonja Barfod 269,274
XII 92 Rasmus Barfod 219,223 XVIII 161 Sonja Marion Barfoed 178,179
XII 106 Rasmus Barfoed 258,260 X 112 Sophie Barfod 255,259
XIII 56 Rasmus Barfoed 263,273 XV 26 Sophie Christiane
XIII 121 Rasmus Barfoed 263,273 Hansen Barfoed 114,116
XIV 102 Rasmus Barfod 220,224 XIII 25 Sophie Frederikke
XV 185 Rasmus Barfod 264,265,273 Frodine Barfoed 79
XIX 72 Rasmus Barfod 147,156 XI 26 Sophie Marie Barfoed 63,66
XVIII 202 Rasmus Herbrich Barfod 270,274 XIV 48 Sophus Barfoed 197,199,
XII 100 Rasmus Jørgensen Barfod 220,223,224 230,232
XV 239 Rasmus Madsen XIII 50 Sophus Christian Barfoed 248,251

Rasmussen Barfod 226,231 XVIII 213 Steen Barfoed 241,244
XIII 56 Rasmus Nielsen Barfod 263,270, XIX 1 Steen Peter Barfoed 108,116

272,273 X 16 Stefan Barfod 62,66
XII 97 Rasmus Simonsen Barfod 219,223,224 XVII 276 Steffen Barfoed 241,244
XIV 154 Rasmine Victorine XVI 212 Stella Barfod 268,274

Jacobine Barfoed 241,244 XVIII 51 Sten Lund Barfod 153,156
XII 131 Reinhold Daniel Barfoth 282,288 X 24 Stephan Barfod 261,273
XII 151 Richard Barfoth 296,297 XII 170 Stephan Barfod 261,273
XVII 4 Rigmor Barfoed 101,115 XVIII 3 Stig Krabbe Barfoed 103,104,115
XVI 74 Rigmor Egtemak Barfod 155,156 XVIII 222 Susan Barfod 242,244
XVI 109 Rigmor Hertha Barfoed 170 XII 31 Susanne Barfod 181,199
XVI 50 Rigmor Nielsen Barfod 129,133 XVII 273 Susanne Barfoed 240,244
XVIII 47 Rikke Jytte Barfod 152,156 XVIII 76 Susanne Barfoed 167,170
XVIII 193 Rikke Lisbeth Barfod 230,232 XVIII 188 Susanne Barfod 229,232
XVI 285 Rita Barfoed 240 XIX 39 Susanne Barfoed 112,116
XVII 261 Rita Barfod 231,232 XIX 71 Susanne Barfod 146,156
XVI 276 Robert Barfod 237,244 XIX 90 Susanne Fogh Barfod 162,163,171
XVIII 162 Rolf Andreas Barfoed 178,179 XVIII 110 Suzanne Elisabeth Barfod 229,232
XVII 121 Rolf Harald Barfoed 199,200 XVII 95 Sven Barfoed 169,170
XVI 77 Rud Skak Barfod 89,90,97 XVIII 207 Sven Gustav Paul
XVII 2 Rudolf Carl Barfoed 72 Eugene Gaute Barfoth 11,18,25,
X 74 Rutger Barfoth 283,288 285,289
X 83 Rutger Barfoth 286,288 XVI 136 Sven Poul Barfoed 207,208,216
XVI 72 Ruth Fredborg XVII 226 Sven Thorstein Barfoed 205,216

Barfred Barfod 153,156 XVI 118 Svend Barfoed 187,188,200
XVI 206 Svend Barfod 264,265,274
XVI 215 Svend Barfod 269,274

XI 123 Sara Barfot 292,297 XVII 193 Svend Barfod 220,224
XII 53 Sara Barfoed 246,251 XVI 104 Svend Aage Barfoed 166,170
XV 1 Sarah Pauline Barfoed 71,72 XVIII 24 Sverre Malm Barfod 124,133
XIX 109 Sascha Barfod 229,232 XVII 195 Sylvia Barfod 220
XX 5 Sasha Dantved Barfod 142,155 XVII 231 Sünje Barfod 250,252
XI 77 Sidsel Barfod 219,223 IX 43 Synneve Clausdatter Barfoed 41,42
XIX 28 Sidsel Barfoed 104,115 VI 6 Søren Barfod 30,39,42
IX 40 Sidsel Jørgensdatter Barfoed 40,42 XII 33 Søren Barfod 181,199
X 1 Sidsel Pedersdatter Barfod 222,223 XII 169 Søren Barfod 261,273
XVI 246 Signe Barfoed 248,252 XIII 60 Søren Barfod 225,231
XVIII 183 Signe Barfoed 236,244 XVIII 171 Søren Barfoed 194,195,200
XIX 99 Signe Barfoed 194,200 XVI 294 Søren Ame Øm Barfod 242,244
XIX 73 Sigrid Karina Barfod 147,156 XVIII 189 Søren Hans Barfod 229,232
XVII 128 Sigurd Harald Læssøe Barfoed 212,213,216 XIII 46 Søren Hans Arent Barfoed 247,251
XV 227 Silke Barfod 250,252 XIII 49 Søren Hempel Barfoed 248,251
XI 16 Sille Marie IX 63 Søren Knudsen Barfod 257,259

Hansdatter Barfod 59,60 XVI 225 Søren Vilhelm Barfod 227,231
XII 40 Sille Nielsdatter Barfod 60,66
XI 66 Simon Barfod 219,223
XI 81 Simon Barfod 219,223 XVII 54 Tage Barfod 152,156
XVIII 177 Simon Barfoed 208,216 XVII 71 Tage Egede Barfod 94,97
XIX 122 Simon Barfod 242,244 XVI 81 Tage Skak Barfod 93,94,97
XV 193 Sine Andersen Barfod 225,231 XIX 49 Tatiana Marie Barfod 121,133
X 80 Sivert Barfoth 285,288 XVIII 215 Tavs Barfoed 169,170
XX 7 Sofia Barfoed 104,115 XVII 242 Tessa Barfod 237,244
XVIII 166 Sofie Barfoed 190,200 XV 22 Theodor Cæsar Emil Barfoed 110,111,116
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XVI 36 Theodor Cæsar Emil Barfoed 111,116 XVII 10 Ulla Barfoed 103,115
XIV 20 Theodor Nicolaj Ove Barfoed 70,72 XVII 260 Ulla Barfod 231,232
XV 59 Theofilus Christian XVIII 134 Ulla Barfod 96,97

Møller Barfoed 169,170 XVIII 10 Ulla Birgitte Barfoed 113,116
VII 13 Thomas Barfod 29,31 X 87 Ulrica Barfoth 286,288
VIII 18 Thomas (Barefoot) Barfod 42 XIII 96 Ulrica Catharina Barfoth 286,288
XIII 35 Thomas Barfoed 182-184, XIV 105 Ulrica (Ulla)

199,201 Christina Barfoth 278,288
XV 53 Thomas Barfoed 203,216 X 90 Ulrica Mariana Barfoth 287,288
XV 87 Thomas Barfoed 185,199,200 XIX 94 Ulrik Barfod 163,171
XV 108 Thomas Barfoed 202,216 IX 64 Unse Knudsdatter Barfod 257,259
XV 113 Thomas Barfoed 205,216 XVI 257 Ursula Barfod 251,252
XVIII 158 Thomas Barfod 161,170 XVI 252 Uwe Barfod 251,252
XVIII 179 Thomas Barfoed 205,216
XIX 4 Thomas Barfoed 108,116
XIX 56 Thomas Barfod 128,133 XVI 99 Vagn Fogh Barfod 163,170
XIX 68 Thomas Barfod 143,155 IX 3 Valborg Barfod 53,66
XVII 219 Thomas Andreas Barfod 128,133 XVI 8 Valborg Barfoed 101,115
XIX 115 Thomas Christian Barfod 271,274 X 13 Valborg Clausdatter Barfod 61,66,73
XVII 102 Thomas Frits Barfoed 188,200 XVI 268 Valborg Ebba Barfoed 236,244
XV 95 Thomas Herløv Barfoed 185-187, XVI 222 Valdemar Barfod 227,231

199 XVI 271 Vera Barfod 237,244
XI 8 Thomas Kingo Barfod 56,57,66, XII 50 Vibeke Barfoed 64,66

73,74,181 XVIII 49 Vibeke Barfod 153,156
XIX 84 Thomas Kragh Barfod 158,171 XVII 275 Vibeke Barfoed 241,244
VII 6 Thomas Lauridsen Barfod 28,29,31, XVII 53 Vibeke Pagh Barfod 151,156

218,261 XV 24 Victor Henrik
XVII 112 Thomas Laurits Valdemar Barfoed 112,116

Henrik Barfoed 195,200 XVI 105 Viggo Andreas Barfoed 21,166,
IX 16 Thomas Lauritsen Barfoed 47,49,51 167,170
XX 6 Thomas Lerche Barfod 143,155 XVII 96 Viggo Sommerfelt Barfoed 178,179
XVIII 173 Thomas Magnus Barfoed 207,216 XVI 9 Vilhelm Barfoed 101,115
XVII 106 Thomas Martin Barfoed 190,200 XVI 32 Vilhelm Christian
XII 42 Thomas Nielsen Barfod 61,66 Frederik Barfoed 111,116
XV 99 Thomas Nielsen Barfoed 197,199 XIV 42 Vilhelm Ferdinand Barfoed 178,179
IX 19 Thomas Pedersen Barfoed 262,273 XIV 151 Vilhelmine Fransine Barfoed 237,244
XVII 258 Thora Barfod 231,232 XV 45 Vitta Kristiane Barfod 87,97
XVII 129 Thora Birgitte XVII 248 Vivian Barfod 272

Charlotte Barfoed 213,216 XVI 97 Volmer Fogh Barfod 162,170
XV 9 Thora Johanne

Christine Barfoed 99,115
XVI 71 Thorkil Barfred Barfod 152,155,156 IX 27 Walter Barefoot 42
XIX 48 Thorlak Benjamin XVI 270 Walter Barfod 237,244

Bjørn Barfod 121,133 XVII 248 Walter Barfod 272,274
XIX 11 Thue Barfod 89,97 XVIII 79 Wencke Barfoed 193,200
XVII 88 Thyra Barfoed 165,170 XV 227 Werner Barfod 250,252
XIX 91 Tim Fogh Barfod 163,171 XVII 232 Wiebke Barfod 250,252
XIX 41 Toke Sejrø Barfod 120,133 XIII 64 Wilhelmine Barfoed 242,243
XVIII 223 Tom Mansing Barfod 242,244 XIV 55 Wilhelmine Barfoed 203,216
XIX 47 Tom Richard Barfod 121,133 XIV 145 Wilhelmine Andrea
XIX 102 Tomas Sanchez Barfod 91,97 Lucie Barfoed 236,244
XVII 266 Toni Barfod 231,232 XVI 33 Wilhelmine
XVII 74 Torben Birger Barfod 96,97 Christiane Frederikke Barfoed 111,116
XIX 58 Torben Ree Barfod 129,133 XIV 9 Wilhelmine Pauline Barfoed 71,72
XIX 51 Torbjørn Fynboe Barfod 124,133 Willads Barfod 241,243
XVII 220 Torkild Barfod 159,170
XVI 101 Tove Fogh Barfod 163,170
XVII 15 Tove Ratjen Barfoed 106,115 XIX 15 Zineth Barfod 89,97
XIX 96 Trine Barfod 163,171
XVIII 46 Troels Sams Barfod 151,156
XVII 23 Troels Victor Barfoed 112,113,116 XIII 23 Øllegaard Charlotte
XII 16 Truels Barfoed 74,79 Dorothea Sophie Barfoed 78,79
XIX 52 Tue Fynboe Barfod 124,133
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XVI 39 Aage Barfbed 113,114,116
XVI 113 Aage Barfoed 177,178
XVI 125 Aage Falck Barfbed 197,200
XVI 45 Aage Immanuel Tang Barfod 121-123, 

133
XVI 12 Aage Olsen Barfoed 103,115

XI 119 Åke Barfoth 287,288
XVIII 15 Åse Barfod 120,133
XVIII 48 Åse Barfod 152,156
XVII 69 Aase Augusta Barfod 94,97
XVI 282 Aase Margrethe Barfoed 238,239,244

Navneregister

over personer, der er indgiftede i slægten samt personer, der kan være forfædre, som omtalt i 1. kapitel.

2. DEL

XVII 198 Nelly Ahrensberg 220 XIV 105 August Edvard Aspelund 278
XVI 70 Flemming Algreen-Ussing 152 XVII 265 Ingerlise Assov 231
XVI 40 Elis Ammitzbøll 118 XVIII 11 Elisabeth Janne
XII 98 Ane Andersdatter 220 Yvonne Austry 113
XIII 56 Else Marie Andersdatter 263
IX 2 Margrethe Andersdatter 221,222
XI 15 Mari Andersdatter 59 XVI 54 Ella Laura Baer 130
XVII 194 Carla Albertine XII 117 Elisabeth (Elsa)

Kirstine Andersen 220 Maria Bager 277
VIII 36 Christen Andersen 258 XIV 81 Ingeborg Johanne Bahl 247
XVI 97 Elin Andersen 102 IX 61 Frederik Baltzersen 256
XV 238 Elise Karentine XI 33 Charlotte Bang 64

Nielsine Andersen 226 XIII 12 Maren Bang 70
XVII 219 Ellen Højer Andersen 128 XVI 12 Olga Bang 103
XVII 70 Erik Bjørn Andersen 94 XVIII 152 Peter Guldberg Bang 160
XVII 132 Finn Andersen 215 XVIII 44 Anne Birgitte Lau Banke 150
XV 24 Frederikke Andersen 112 XVII 255 Beathe Barfod Barbo 231,232
XVI 136 Grete Howalt Andersen 207,208 XVII 254 Ellen Barfod Barbo 231,232
XIX 65 Hanne Randi Andersen 142 XVI 289 Frands Christian
XVIII 188 Jens Peter Andersen 229 Barfod Jensen Barbo 231,232
XVIII 205 Jytte Irene Andersen 231 XVI 289 Karen Ellen
XV 41 Katrine Kirstine Margrethe Barfod Barbo 231

Johanne Andersen 86 XVIII 204 Suzanne Barfod Barbo 231,232
XVII 55 Lars Andersen 152 XV 36 Anna Marie Barfred 140,141
XVI 227 Maren Kirstine Andersen 220 XVI 60 Sophie Caroline Bamer 140
XIV 155 Marie Andersen 241 XVI 106 Karen Elisabeth Barsøe 168
XVII 62 Aage Ib Andersen 155 XV 117 Anna Bech 206
XV 225 Adolph Andersson 296,298 XII 25 Anna Margrethe Bech 79
XI 130 Anders Andersson 294 XVI 58 Margit Bech 139
XII 144 Anders Andersson 295 XII 172 Mette Dorthe Bech 235
XIV 134 Anders Andersson 296,298 X 35 Niels Hansen Bech 48
XIII 102 Johannes Andersson 294 XVI 85 Niels Jørgen Bech 96
XVI 278 John Andersson 237 XVI 219 Asta Lilly Bech-Hansen 269
XVII 257 N.N. Andersson 231 XII 51 Niels Kirchemore Bechmann 65
XIII 90 Olof Andersson 281 XVII 172 N.N. Bender 266
XVIII 73 Birthe Nørgaard Andreasen 163 XVIII 22 John Bengtsen 123
XVI 30 Margrethe Andreassen 110 XIII 28 Georgine Dorothea
XVI 283 Karen Agnete Andresen 239 Albertine Benzon 173
XVI 254 Arthur Andrews 251 XIV 38 Marie Mathilde
XVI 96 John Achilles Angus 161 Athalia von Benzon 173

Kolbjøm Amvedsson 14 XVII 63 Aage Berg 90
Lodin Amvedsson 14 XVIII 107 Ida Berg 228
Thore Amvedsson 14 Nils (Nisse) Berg 10,14
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XIII 99 Gustaf Berthelius 286 XV 243 Ella Nanna Amalie Borgesen 238
XI 53 Inge Bertelsdatter 263 XVII 43 Gudrun Bovild 139
XVIII 31 Victor Bertolli 132 X 78 Anna Sophia Böök 284
XIV 117 Sven Bielsteen 286
XIV 90 Johanne Nielsine Biersted 264
XVI 82 Agnes Hildur Birch 94 IX 49 Niels Reinholdtsen Camp 50
XVI 125 Gudrun Emilie IX 74 Anna

Marie Birch 197 Christophersdatter Carolstadia 292
XIV 28 Emilie Birkedal 136,137 XIV 44 Petrine Andersine Carre 184,185
XVII 94 Karen Bjerre 169 Cecilia 5
XIV 37 Claus Bjørnsen 78 VII 19 Anna Christensdatter 253,254
XVII 88 Ingvar Blicher-Hansen 165 XII 101 Anna Christensdatter 220
XV 22 Sophie Harriet XI 141 Bodil Christensdatter 255

Elisabeth Blichfeldt HO XII 70 Bodil Kirstine Christensdatter 234
X 21 Anna Magdalene Bloch 63 XI 55 Karen Christensdatter 218
XVIII 33 Inge Blow 142 XVII 3 Agnete Scheving Christensen 100
XI 105 Eva Catharina Blåfeld 284 XVIII 20 Bodil Christensen 121
XVII 183 Kyei Boating 270 XVII 68 Edith Christensen 88
XIV 7 Daniel Michael XVI 49 Erik Christensen 128

Zarbel 1 Bodin 71,72 XVI 90 Evald Christensen 159
XV 4 Henriette Uyt den Bogaard 71 XVII 134 Gertrud Anne-Lise Christensen 270
XVII 72 Kirsten Bo-Jensen 95 XV 18 Johanne (Lildbaek) Christensen 106
XVIII 151 Peter Boll 160 IX 62 Jørgen Christensen 256
XI 5 Claus Barfod H. Bolting 67 XVII 67 Kaj Lykke Christensen 88
X 6 Hans Hansen Bolting 55,67 XVII 8 Knud Skeel Christensen 103
IX 56 Margrethe Boltvig 254 XII 39 Ole Christensen 60
XVI 143 Ellen Bondesen 215 XVIII 32 Tove Lise Christensen 142
XIII 83 Dorothea XIII 197 Andreas Christensson 295

Sophia von Bonnecreutz 278 XVII 77 Aksel Christiansen 158
XVII 189 Caroline Bonnevie 227 XV 191 Andreas Christiansen 269
XVI 140 Christen Borch 213 XVIII 148 Arne Hvid Christiansen 159
XVI 211 Søren Nissen Borck 268 XVIII 70 Bente Christiansen 162
XV 85 Vilhelm August Borgen 185 XIV 64 Christian Ditlef Christiansen 60

Aslak Botolfson 14 XVI 216 Einer Barfod Christiansen 269,274
XI 85 Jacob Boye 241 XVI 218 Erik Barfod Christiansen 269,274
XI 23 Mikael (Mikkel) XVII 177 Florence Barfod Christiansen 269,274

Jørgensen Brabrand 233 XIII 43 Hans Lorentz Christiansen 61
XV 109 Anna Brandt 204 XV 133 Ingvald Julius Christiansen 60,66
XI 147 Anne Marie Brandt 235 XVII 178 John Barfod Christiansen 269,274
XVIII 80 Bo Brandt 214 XVI 92 Karl Christiansen 160
XVI 133 Hedvig Brandt 198 XVII 179 Kenneth Barfod Christiansen 269,274
XV 96 Marie Jensine Brandt 192,194 XVII 180 Ole Barfod Christiansen 269,274
XVII 247 Nils Bredsdorff 269 XVI 219 Ove Barfod Christiansen 269,270,
XVI 116 Knud Bredstrup 185 274
XV 162 Helen Dyrhauge Brejling 208 XVII 176 Ronald Barfod Christiansen 269,274
XVII 25 Hans Wilhelm Wain Bretton-Meyer 119 XIII 42 Thomas Christiansen 60
XVII 108 Lee Ann Bright 192 XII 41 Slægtsgrenen Christiansson 60
XVII 248 Rylle Brincker 272 XVIII 51 Inge-Lise Christophersen 153
XVII 113 Peder Dorph Broager 197 XVI 261 Svend Christophersen 230
XVIII 9 Jens Broe 113 XI 5 Christine Cirsov (Zirtzau) 67
XII 24 Hans Broholm 74,79 XII 35 Anna Cathrine Clausdatter 183
XV 100 Frederikke Hansine Brorson 197 X 108 Ellen Clausdatter 220
XVIII 43 Kirsten Bruhn 150 X 13 Manderup Clemmensen 61
XVII 74 Anna Helene Bruun 96 XVI 269 Alice Coombes 237
XII 53 Niels Bruun 246 XVIII 25 Lise Lotte Comeliussen 125
X 40 Lorentz XV 35 Jørgen Carl la Cour 137,140

Hieronimussen Bröghman 40 XV 39 Peter Holger
IX 5 Karen Christensdatter Braad 54 Magarus Christian
XVI 108 Svend Nicolaj Peter Buhl 170 Domonville de la Cour 155
XVI 54 Anna Blanche Bums 131 XV 38 Poul la Cour 155
XVIII 133 Lynn Ann Buskirk 96 XVI 61 Poul Barfod
XII 23 Sophia Catharina Baerens 78 Domonville de la Cour 140
X 85 Joran Bödker 286 XVII 37 George Morton Cowan 131
XV 114 Adam Nikolaj Peder XII 60 Hans Christian Crone 246

Kruse Bøggild 205
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XIII 95 Catharina Dahlberg 286 XVIII 59 Hans Vilhelm Fritzbøger 89
XII 141 Peter Dahlström 295 IX 21 Hans From 263
XIV 106 Fredrik Ludvig Dalman 278 X 77 Lars Frost 283
XVI 87 Asta Dalsgaard 157 XI 29 Anna Elisabeth Frølich 63
XVII 94 Dorte Dalsgård 169 VIII 21 Abel Frantzdatter Frøling 40
XIX 66 Charlotte Kiki Dantved 142 X 4 Dorthe Frølund 222
XVII 90 Fay Elisabeth Davidsen 167 X 2 Didrich
X 3 Valentin Deckner 222 Christiansen Funch 222
XVII 85 Axel Diechmann 163 XVIII 188 Søren Funch 229
XVI 277 Margaret Dixon 237 XVI 103 Anna Elisabeth
XVI 124 Erna Eleonora Hansen Fusager 164

Augusta Doile 197 XVIII 23 Anne Marie Fynboe 124
XI 137 Lisa Dufwa 296 XVIII 56 Marie de Silva Færgemann 93
XVII 40 Dorothy Grace Dugan 132
IX 14 Janiche den Dutz 47
XVI 268 Carl Henry Dyhm 236 XIV HO Hilda Gustafva
XII 69 Arnold Christian Dyssel 68 Regina Gadd 279
X 65 Susanne XVII 58 Hilmer Jensen Gade 154

Christiansdatter Døl 258 XIV 23 Anna Emilie George 83
IX 10 Anne Gertsdatter 65
XVI 107 Jens Christen Getier 170

XII 119 Johan Christian Eckardt 278 XI 32 Johanne Kirstine Giøe 245
XVI 111 Tor Eeg 177 X 110 Niels Gjaldbæk 255
XVI 115 Viggo Eggertsen 185 XV 78 Marie Gjerp 176,177
X 90 Magnus Bengtsson Elg 286 XIII 48 Elisabeth Gjessing 247
XVII 98 Odd Håkon Elvan 178 X 19 Jens Andresen Gjøe 233,234
XVIII 137 Susanne Birgit Engell 102 V 2 Peder Knudsen Glanbæk 25
XVII 42 Hans Christian Engelsen 139 Kong Godred IV
XVII 44 Povl Andreas Engelsen 139 Crovan 1,2,4,6
XVII 15 Erik Bianco Erling 106 Kong Godred V 4,5,6

Elise Eskilsdatter 15 Kong Godred VI Don 5,6
XI 5 Karen von Essen 67 Kong Godred VII 6
XVIII 66 Arne Henrik Ewald 96 Kong Godred VIII 5,6

XV 4 Charlotte Henriette
Uyt den Gogaard 71

XIII 10 Anna Sophie XVIII 222 N.N. Gonzales 242
Frederikke Fabricius 70 XVI 117 Dagmar Frederikke Gransøe 187

XII 14 Dorthea Cathrine Fabricius 69 XVIII 40 Philip Greer 148
XI 95 Anna Falchenholm 291 VIII 37 Christine
X 69 Bengt Falchenholm 291,292 Ch ristensdatter Grim 258
XV 97 Eleonora Emilie VIII 8 Jørgen Jørgensen Grimstrup 36

Gunhild Falck 196 XIV 25 Johanne Marie Grouleff 117
XVIII 100 Pernille Falck 267 XVI 122 Wencke Severine Grove 190
XI 28 Jørgen Rasmussen Fangel 63 XVI 84 Margrethe Pouline G ræbe 96
XVI 258 Hans Gerhard Fark 251 XIII 33 Gumme Graae 182
XIV 4 Sarah Fell 70,71 XVI 206 Karen Gudnitz 265
X 99 Andreas Fierman 292 XVIII 32 Eva Dybdal Guld 142
X 36 Johanne Fischer 48 XI 34 Maren Guldager 65
XVII 100 David Hamilton Fletcher 178 XIII 20 Charlotte Christine Guldberg 83-85
XII 19 Zidsel Flensborg 77 XIV 17 Marie Elisabeth Görich 71
IX 39 Laurits Hansen Flensborger 40 XV 33 Christian Carl Gøtzsche 132
XIV 54 Jørgen Lemvigh Fog 203 X 93 Nils Jonsson Gyllenhammer 292
XVI 115 Lauritz Bønnelycke Fog 185 X 109 Lars Gaardal 255
XV 54 Emilie Frederikke

Marie Fogh 162
XVIII 135 Donald Me. Cloud Forbes 101 XVII 47 Adolf Lytton Haag 143
IX 74 Ingrid Larsdotter Fridelia 292 XVII 46 Estrid Hagen 142
XV 67 Anna Marie Oline Frederiksen 174 XII 128 Niclas Hagström 282
XVI 217 Margrethe Telania Frederiksen 269 XVI 292 N.N. Halbech 231
XIV 133 Johan Anders Fredriksen 295 XV 119 Poul Knud Halby 208
XVII 169 Joel L. Frey 265 Botolf Hallsteinsson 11,14
XVIII 5 Birthe Friis 108 Lodin Hallsteinsson 11,14
XI 42 Kristen Andersen Friis 65 Nils (Nikolaus) Hallsteinsson 7,8,10,
XVI 11 Else Valborg Trap Friis 103 11,14,15
XVIII 15 Palle Lønborg Friis 120 Thord Hallsteinsson 11,14
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VIII 34 Anne Jensdatter Hals 258 XIX 27 Sidsel Benedicte Heimbürger 104
VI 2 Jørgen Jensen Haltrup 29 XVII 97 Syver Hellem 178

Kristina Halvardsdater 7,8,15 XVIII 108 Karin Birgitte Hemlim 229
XI 125 Sofia Haman 292 XVII 76 Ida Johanne Hemmeshoj 157
XVII 171 Charlotte Hammer 266 XI 73 Rasmus Andersen Hemming 219
XVI 45 Inger Marie Hammer 122 XII 61 Sophie Margrethe Hempel 246
XVI 292 N.N. Handelmann 231 XIII 47 Søren Hempel 247
XIV 90 Ane Dortea Hansdatter 264 IX 71 N.N. Henningsdotter 291
IX 17 Anna Hansdatter 218 XVII 17 Mabel Xenia Henningsen 108
XI 66 Anna Hansdatter 219 XII 146 Sara Henriksdotter 295
XIII 58 Elisabeth Cathrine Hansdatter 225 XVI 285 Birgit Henriksen 240
XII 78 Ellen Cathrine Hansdatter 242 XVII 191 Elsie Henriksen 229
VI 13 Inger Hansdatter 41 XVII 183 Peter Herbrich 270
X 50 Karen Hansdatter 219 XII 120 Elsa Christina Herlin 278
XII 77 Katrine Hansdatter 241 X 26 Karen Herlow 261
X 12 Sara Hansdatter 57 XV 11 Marie Herlow 100
VII 16 Zicelle Hansdatter 41,42 XVIII 77 Peter Hermansen 191
XII 142 Laurina Hansdotter 295 XVI 252 Ursula Erika Herre 251
XV 104 Anna Hansine Hansen 198 XVI 255 Dieter v.Hessert 251
XVI 73 Asta Elisabeth Hansen 154 XVII 65 Birthe Lis Jytte Hestbech 92
XV 197 Carl Emil Hansen 226,227, XVIII 72 Jane Hinge 163

231 X 42 Martin Hansen Hjort 50
XVIII 24 Dorte Hansen 124 XII 25 Hans Hjorth 79

Fridolf Hansen 111 XIII 20 Marie Catharine Hjorth 82
XV 195 Hans Hansen 226 XIV 26 Caroline Erasmine
XV 199 Hans Hansen 227,231 Margrethe Hochland 132
XVII 84 Hansy Margot VIII 27 Laurits Andersen Hoff 30

Lundelius Hansen 162 XVI 208 Karen Johanne Hoffmann 266
XV 198 Henriette Hansen 227,231 XI 17 Lorentz Hofmann 59
XVII 31 Inger Regitze Hansen 125 XVII 19 Edith Holm 110
XVIII 69 Jens Kollat Hansen 158 XV 5 Hansine Adolphine Holm 71,72
XV 248 Julie Frederikke XV 69 Hilda Nicoline Holm 175

Augusta Hansen 239 XVI 38 Kate Edith Holm 112
XVII 50 Jytte Novotny Hansen 147 XVI 100 Poul Holmstrup 163
XVII 45 Karen Elisabeth XVII 186 Anders Holst 271

Voss Hansen 140 XII 138 Andreas Holst 286
XVIII 146 Kirsten Birthe Hansen 129 XIII 36 Christian
XV 195 Kirstine Hansen 226,231 Balthazar Porth Holst 182,209
XVI 137 Kjeld Helge Hansen 208 IX 38 Claus Clausen Holst 40
XIX 3 Maja Hansen 108 XVII 271 Ken Hooper 239
XV 200 Maren Hansen 220 XV 77 Hildur Fredrikke Hoskildsen 176
XV 194 Marie Hansen 226,231 XII 30 Cathrine Elisabeth Hoyer 181,182
XIII 48 Marie Kirstine XI 112 Anna Beata Hultgren 284

Benzon Hansen 247 XV 194 N.N. Husted 226
XVI 120 Mary Kirstine Hansen 190 XVIII 54 Maxia Dawn Hutchinson 91
XVI 281 Poul Hansen 238 X 80 Hedvig Hvaling 285
XII 30 Sophie Hansen 182 XII 44 Thomas Eriksen Hvass 245
XV 18 Sophie Christiane Hansen 106 XVI 72 Niels Anton Hogdall 153
XVI 286 Uwe Jens Hansen 241 XVI 29 Rasmus Johansen Hoj 109
XV 160 Karen Elise Hanssen 61 XIX 5 Jens Hojenholt 142

Kong Harald II 6 XIII 92 Anton Elis Håkansson 281
Kong Harald III 4,6
Kong Harald IV 5,6 X 111 Laust Ibsen 255
Kong Harald V 5,6 IX 72 Cathrina Ifvarsdotter 276
Thorleif Haraldsson 5,6, XVIII 7 Fusayo Iha 109

11,14 XVIII 52 Peter Ingemann 153
XVIII 3 Kirsten Henny Hardt 104 XVII 20 Norma Constance Ipsen HO
XVI 6 Heinrich Julius XVI 224 Bagge Andreas

Evald Hamisch 101 Mørup Irgens 227
XIX 93 Martin Harris 163 XVII 16 Kamma Harriet Ivers 107
X 75 Anna Hartman 283 VII 3 Niels Iversen 30
IX 64 Adam Hass 257 VIII 4 Niels Iversen 30
XIII 35 Cathrine Elisabeth Haugsted 183
XVII 273 Thomas Healy 240
XV 226 Anna Bertha Cäcilie Heide 249,250 XII 41 Anne Jacobsdatter 60
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IX 72 Judith Jacobsdatter 276 XVII 78 Henrik Kejding 158
VIII 31 Maren Jacobsdatter 256 XVI 225 Olga Cecilie Keller 227
XII 40 Andreas Jacobsen 60 XVII 92 Arne Kemma 168
XV 196 Eline Jørgine XII 54 Maja Kemp 152

Marie Jacobsen 226 XVIII 27 William Ronald Kemp 125
XVII 222 Jytte Jacobsen 160 Radgerd Ketilsdatter 14,15

Erik Jacobsson 10 XVI 274 Peggy Austin Kettering 237
Laurens Jacobsson 10 XVII 119 Annie Inez Byberg Kierulff 189
Michel Jacobsson 10 XI 138 Stina Greta Kihlstedt 296

XIV Olof Jacobsson 284,288 XI 38 Ane Cathrine Kisbye 246
XII 169 Anna Jensdatter 261 XIX 41 Flemming Kistrup 120
VIII 20 Anne Jensdatter 37 XVII 207 Niels Sofus Kjeldgaard 266
XII 75 Anne Dorthea Jensdatter 225 XVIII 79 Klaus Kjellerup 193
IX 10 Inger Jensdatter 65 XII 18 Inger Kirstine Kjersgaard 77
X 61 Karen Jensdatter 255 XIV 40 Petrine KjerulfT 175
XII 74 Karen Jensdatter 263 XVI 73 Hertha Kjær 154
VIII 30 Maren Jensdatter 254 XI 101 Hedvig Klerck 281
XVI 81 Anna Hunsballe Jensen 93 VI 4 Kirstine Knudsdatter 39
VIII 4 Alice Jensen 108 IX 16 Kristine Knudsdatter 49
XV 240 Christian Jensen 231 XVIII 212 Ralph Timm Knudsen 241
XVII 218 Ellen Rigmor Jensen 128 XVI 3 Eleonore
XVIII 145 Irene Jensen 129 Friedricke Ottilie Koch 72
XV 200 Jacob Jensen 220,224 XVII 6 Adda Koefoed-
XVII 7 Lilian Nelleberg Jensen 101 Hansen 101
XV 184 Marie Jensen 264 XI 9 Marie Koehne 56
XIV 46 Marie Christine Jensen 195 X 17 Sidsel Catharine Kradepohl 233
IX 65 Niels Jensen 257 XI 36 Christine Magdalene Krag 246
IX 66 Oluf Jensen 257 XVIII 68 Ellen Birgitte Kragh 158
XVI 8 Niels Christian Jensen 101 XVI 205 Kristine Krestensen 265
VIII 35 Peder Jensen 258 XVIII 2 Hans Kristensen 101
XVIII 17 Svend Jensen 120 XVII 226 Martha Kristensen 205
XVIII 145 Ulla Katrine Ree Jensen 129 XVIII 81 Bent Kristiansen 215
XVII 274 Vika Jensen 240 XVIII 205 O le Vagn Barfod Kristiansen 231,232

Karl (biskop) Jenssøn 15 XVII 256 Aage Kristiansen 231
VI 7 Kirsten Jepsdatter 29 V 4 Thomas Kristiemsen 25
XV 92 Johan Peter Jespersen 185 XII 72 Karen Nielsdatter Krog 235
XV 118 Johannes Hartvig Jessen 208 XVII 24 Birgitte Emilie
X 1 Morten Joensen 222 Margrethe Kruse 113
XIII 115 Maria Elise Laura Johannsen 249 XII 18 Christiane
XIV 130 Julie Augusta Johansdatter 295 Elisabeth Kruuse 76
XIV 128 Thea Johansdatter 294 XII 137 Hedvig Emerentia Kroger 285
XIV 146 Gunnarfred Johansen 237 XVI 221 Ebba Kure 271
XV 161 Inge Johansen 248 XIV 99 Vilhelmine Kyhl 226
XVIII 18 Tove Johansson 121 XIV 152 Marie Anna Birgitte Kølle 238
X 20 Abigael Margrete Josiasdatter 62 X 88 Anna Charlotta Korling 286
XVIII 35 Marianne Susanne Jue Ishøj 135 XIX 6 Bent Walstrom Kaalund 143
VIII 8 Anna Jørgensdatter 36
VIII 8 Kirstine Jørgensdatter 36,37
VI 4 Marine Jørgensdatter 39 X 68 Elisabeth Lachonia 291
XVI 14 Anna Ingrid Jørgensen 104 Kong Lagman I 4,6
XVIII 3 Ida Marie Folmer Jørgensen 103 Kong Lagman II 6
XVIII 60 Inger Danfred Jørgensen 89 XVIII 173 Miriam Lander 207
VII 4 Jørgen Jørgensen 36 XI 16 Ole Simonsen Langekil 59
XVI 206 Ruth Jørgensen 265 XI 38 Elisabeth Dorothea

Christine Langeland 246
XII 78 Karen Larsdatter 242

XVI 254 Herbert Kai 251 XII 42 Kari Larsdatter 61
XIV 8 Carl Hendrik Kammeyer 71 XVI 135 Astrid Marie Larsen 206
XVI 64 Ernst Christian Kann 141 XVII 173 Hanne Irene Larsen 267
XV 198 Sophus Kann 227 XIX 20 Henrik Barfoed Larsen 101,115
XVI 139 Charlotte Sofie Karlsen 212 XVII 104 Jytte (Rentze) Larsen 189

Jens Karlsson 15 XVII 26 Kai Aage Larsen 119
Örjan (Jørgen) Karlsson 10,14,15 XVIII 136 Kurt Stilling Larsen 101

XV 228 Gertrud Karras 251 XVII 270 Torben Helge Larsen 238
XVII 66 Rosa Agathe Karstoft 88 XVII 49 Gunvor Elisabeth Larson 145
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XII 145 Anders Larsson 295 XVI 98 Ellen Margrethe
XIII Jacob Larsson 284,288 Barfoed Martinussen 111
XVI 123 Ellen Margrethe Lassen 194 XVI 37 Valdemar Martinussen 111
XVIII 111 Gert Villy Lauersen 220 X 46 Gundel Mathiasdatter 51
XIII 37 Anneke Cathrine Laurberg 209,210 (Magnhild) Maude 5,6,
XII 74 Ellen Lauersdatter 263 11,14
XV 185 Maren Johanne Lauersen 264 XVII 101 Elizabeth Mary Me Cue 178
XIII 31 Rasmus Laulund 173 XVIII 47 Donald Me Donald 152
VIII 9 Anne Lauritsdatter 30 XVII 34 Michael Francis Me Hale 131
X 62 Johanne Lauritsdatter 257 Ragnhild Me Rory 14,15
X 47 Niels Lauritsen 263,273 XVII 227 Anja Meeuw 250
XVI 273 James Lawless 237 XVII 216 Bente Marie Melchert 101
XVIII 142 Tove Leflers 111 XIV 47 Even Christopher Meldal 197
XVII 18 Robert Leroy 109 Olaf Michelsson 10
XVIII 30 James Alan Levinsohn 134 VIII 33 Mette Mikkelsdatter 258
XVIII 28 Steven David Lidofsky 134 XVII 238 Marie Jeanne Elise
XV 189 Bertha Emilia Maria Lind 268 Voisin de Leonard
XVII 188 Erik Julius Lind 272 de la Noi rage
XVI 134 Carl Gustav Markise de Millars 285

Ramshardt Lindegaard 204 XVI 219 Malvine Moeller 269
X 77 Olof Lindewall 283 XVIII 116 Ingelise Fogh Mogensen 220
XII 37 Svend Lindgreen 60 XVIII 112 Lillian Mogensen 220
XVII 107 Malin Lindgren 191 X 21 Karen Christensdatter Morland 63
XI 118 Michael Lindqvist 286 IX 11 Mads Morsing 65
XVII 124 Birte Linneballe 208 X 121 Frants Mortensen 255
XIV 135 Alma Therese XVIII 204 Jimmie Mortensen 231

Auguste Ljunggren 249 XIV 88 N.N. Mortensen 264
X 118 Peder Lodal 255 XI 87 Niels Mortensen 258

Amved Lodinsson 14 XVIII 16 Tine Sejrø Mortensen 120
XVII 131 Kirsten Kofoed Lo-Larsen 214 XVIII 170 Turid Morterud 194
XVIII 5 Inge Merete Ludvigsen 108 XVII 12 Otto Georg Michael Mouritzen 103
XIV 9 Carl Otto Lund 71 XII 48 Morten Sørensen Munch 64
XVII 123 Margrethe Øster Lund 208 XV 227 Charlotte Anna
XVII 57 Nuka Asiarpa Lund 153 Helene Müller 250
XIX 38 Susanne Ele Lund 111 XI 18 Seigneur Søfren Müller 233
XVI 133 Marie Lundahl 198 XVI 28 Valdemar Laurentius Müller 109
XVIII 110 Mats Roger Lundin 229 XIII 81 Anna Catharina Møller 278
XVII 29 Kirsten Lunn 123 XVI 98 Anna Elisabeth
X 102 Anders Andersson Lustigh 292 Rigmor Møller 163
XII 122 Ebba Eva Eleonora Lybecker 281 XVI 107 Christian Møller 169,170
XI 42 Inger XIII 125 Hansine Caroline

Lauritsdatter Lydum 65,66 Larsdatter Møller 236
XVII 220 Gerda Lyngbye 159 XII 52 Henrik Christian Møller 65
XVI 5 Juliane Eleonora Liitzhøft 100 XIV 52 Laurits Langhoff Møller 202
XV 120 Thora Læssøe 211 XIV 45 Marie Dorthea Møller 185
XVI 44 Marie (Mis) XIV 33 Nielsine Margrethe Møller 164

Frederikke Charlotte Lønborg 118 XII 21 Søren Møller 78
XIX 45 Lone Linette Lønkvist 121 XVI 203 Willy Kehlet Møller 264
VIII 10 Christine

Hansdatter Løve 217
XV 192 Moses Nathansen 270
VIII 11 Kirsten Naull 261

XVII 10 Axel Vilhelm Peter Madelung 103 XI 100 Anna Nelander 277
XIII 125 Hansine Madsen 236 XI 109 Jöns Nehring 284
XVII 122 Karen-Lise Madsen 207 XI 148 Anna Kirstine Nielsdatter 47
XIX 6 Peer Bernhardt XI 91 Else Nielsdatter 179,258

Hinsch Madsen 143 X 114 Karen Nielsdatter 255
Kong Magnus IV 5,6 VI 14 Maren Nielsdatter 31

XVII 30 Elsebeth Malm 123,124 IX 60 Maren Nielsdatter 256
XII 123 Anne Margaretha Malmros 281 VIII 3 Mette Nielsdatter 35,36
XIV 41 Elovise Sophie Mangor 175,176 XV 232 Anna Marie Nielsen 230
XVIII 223 Charlotte Mansing 242 XVIII 144 Birgit Nielsen 128
IV 4 N.N. Marquardsdatter XIV 50 Carl Adolf Nielsen 202
XVI 253 Elsebe Martens 251 XVII 110 Carl Axel Nielsen 194
XV 190 Pauline Martinsen 268 XVIII 140 Connie Bitten Nielsen 110

324



XVI 266 Edith Julie Nielsen 236 IX 78 Niels Olufsen 256
XVI 221 Ellen Nielsen 271,272 XVIII 21 Marianne Orbesen 123
XIV 48 Grethe Nielsen 197,230 XII 71 Vilhelm Ortved 235
XVI 260 Inga Irene Nielsen 230 XV 34 Nilesmine (Mine) Ostenfeld 138
XVIII 102 Inge Højlund Nielsen 271 XVII 107 Ellinor Mathilde Oswald 191
XVII 129 Johnny Baltzer Nielsen 213 XVI 101 Minet William Ott 163
XVII 86 Ketty Marie Nielsen 163
XVIII 101 Kirsten Hertz Nielsen 271
XVIII 146 Nora Prag Nielsen 129 XVI 67 Helga Pagh 143,144,
XI 53 Ole Nielsen 263,273 145
XVIII 6 Oluf Stub Nielsen 108 Jakob Palnesen 10
XVI 105 Rigmor Agnete Dina Nielsen 167 X 94 Christina Paulin 292
XVIII 208 Sus Thomsen Nielsen 158 IX 76 Samuel Erlandsson Paulin 292
XV 29 Sophie Vilhelmine XVII 39 Joseph Albert Palumbo 131

Mariane Nielsen 128 XIII 69 Ellen Pedersdatter 220
XVII 75 Tove Nielsen 96 IX 68 Gunhild Pedersdatter 257
XVI 125 Valborg Anna Amalie Nielsen 197 XIII 2 Inger Pedersdatter 222

Gudbrand Nielsson 11,14 X 47 Johanne Pedersdatter 263
Lafrans Nielsson 11,14 XVIII 168 Carsten Junge Pedersen 193
Mikkel Nielsson 11,14 XVI 83 Cæcilie Margrethe Pedersen 94,95
Olaf Nielsson 11,14, X 15 Daniel Pedersen 61

15,16 XVII 53 Elvin Ingvard
Ingrid Nilsdatter 15 Peter Karl Pedersen 151

XV 235 N.N. Nilsen 230 XVI 98 Gerda Emilie
Finnbroge Nilsson 15 Holmelin Pedersen 163

XIV 111 Ingrid Nilsson 280 XI 7 Hans Pedersen 73,74,
Peder Nilsson 10,15 75,78

XI 118 Sven Nilsson 286 XVII 117 Holger Pedersen 197
IX 8 Sophie Amalie Nim 62 XVII 268 Ingelise Orts Pedersen 238
XIII 75 Johan Georg Nisbeth 278 XVI 66 Karen Johanne Pedersen 142
X 81 Nils Nobelius 286 XIII 124 Lars Pedersen 236
XI 13 Guri Larsdatter Nordbye 58 XV 43 Peter Mikael
XVII 118 Leif Nording 199 Laurentius Pedersen 87
XII 136 Johan Nordlund 284 Håkan Pederson 15
XVIII 57 Jørgen Nygaard 88 Johan af Sanne Pederson 10
XVI 10 Christopher Önd Pederson 10

Wiimfeldt Nyholm 102 XVIII 22 John Pehrsson 123
XIII 106 Johan Hansson Nätt 295 XII 20 Jean Pelsner 78

XIV 134 N.N. Persdotter 296
XII 140 Laurina Petersdotter 294

XVII 109 Bente Obel 192 XVII 95 Bodil Maria Bach Petersen 169
XVII 20 Annelise J. Ohland HO XV 8 Carl Frederik Petersen 101

Kong Olaf III 4,5,6 XV 50 Clemens Petersen 157
Kong Olaf IV XVIII 12 Ebbe Rye Petersen 113

the Black 5,6 XVI 218 Edith Alice Petersen 269
XVII 192 Lena Olin 229 XVI 294 Jenny Dorthea Petersen 242
XI 140 Bodil Olofsdotter 284 XVIII 34 Kirsten Lerche Petersen 143
X 106 Kerstin Olofsdotter 296 XVI 93 Marie Birgitte Petersen 160

Magdalene Olofsdotter 15 XVI 101 Niels Immanuel
Gunner Olofsson 14 Barfod Petersen 163
Nils Olofsson 14,15 XVI 245 Thorstein Petersen 205
Nils Peter Olofsson 284 XV 57 Thyra Dagmar Juliane
Olof Olofsson 15,16 Margrethe Christine Petersen 164

XVII 28 Gudrun Annalise Olrik 119 XVI 257 Wolfgang Petersen 251
XI 15 Dorte Olsdatter 59 Frederik Lorens
XIII 103 Helena Olsdotter 294 Leonard Petersson 285
XI 134 Martha Olsdotter 294 XVIII 138 Lonni Petersson 102
XVII 197 Axel Olsen 220 VIII 23 Margrethe Pettersdatter 41
XVI 209 Ella Margrete XIX 26 Chiara Petrini 104

Honoré Olsen 268 XIII 122 Anne Margrethe Philipsdatter 263
XVII 91 Finn Olsen 167 XIII 91 Andreas Stephanus Piculell 281
XV 14 Helga Anna Georgia Olsen 102 XVIII 171 Tine Birgitte Plesner 195
XIV 131 Johannes Olsen 295 X 18 N.N. Polandt 233
XII 141 John Olsson 295 XVII 109 Lone Schrøder Pontoppidan 193
X 58 Gedske Olufsdatter 51 XVII 80 Anne Margrethe Post 160
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XV 60 Ane Hedevig Poulsen 169 XVII 277 Bente Ritter 242
XVII 185 Ruth Antonia Poulsen 271 XV 242 Gertrude Robson 237
XVII 32 Aage Vagn Schrøder Poulsen 126 XV 111 Carl Heinrich Albert Rohrdanz 205
XIII 20 Christine Elisabeth Priergaard 83 X 72 Anna Sofia Ronnovia 277
XIII 19 Peter Trolle Priergaard 82 XVIII 38 Ane Joan Roos 147
XIV 24 Sophie Priergaard 84,114 XVIII 39 Klaus Roos 147
XV 51 Ingeborg Prior 159 XVIII 180 Peter Roos 151
XVIII 194 Alejandro Pærellada 267 XIII 9 Bolette Frederikke Rosenberg 69

XIII 9 Marie Pauline Rosenberg 69
XV 45 Søren Kaspar

XVII 64 Bente Qvist 90 Villiam Rostrup 87
XIII 35 Christine Quist 183 XVI 2 Inez Rachel Roudy 72

XVII 105 Børge Rounborg 190
XVII 192 Barbro Margaretha

XVI 46 Anna Elisabeth Raffenberg 125 Elisabeth
XVIII 41 Kate Rafn 148 Stensdotter Runius 229
XVIII 19 Niels Jørgen Rafn 121 XIV 42 Anne Ryen 178
III 2 Enevold Jensen Rafvad 18,19 XVIII 159 Lise Rømer 163

Ragnhild 5,6
IX 3 Jørgen Henriksen Randers 53
XV 50 Marie Augusta Ranfft 129
X 72 Magdalena Joviniana Rango 277 XVII 51 Sigrun Sams 149
XVIII 19 Ejler Christian Rantzau 121 XVIII 55 Denise Mary Sanchez 91
XI 88 Anne Catharine Rasmusdatter 258 XV 13 Frederikke Margrethe
XII 101 Catrine Rasmusdatter 220 Christine Nicoline Sandberg 100
XI 80 Maren Rasmusdatter 219 XIII 41 Christian Sandbrekke 60
XIII 128 Maren Johanne Rasmusdatter 237 XVI 226 Julie Marie Sarauw 228
XVI 279 Agnete Grundtvig Rasmussen 238 XV 44 Gertrud Petronelle
XV 233 Anne Marie Rasmussen 230 Edle Tagea Schack 87
XVI 4 Bengta Rasmussen 100 XIV 108 Hans Henric August Scharffenberg 279
XII 75 Caroline Marie Rasmussen 225 XVII 83 Hanne Schiebler 161
XVII 251 Elisabeth Darling Rasmussen 230 XII 123 Catharina
XVII 174 Esther Rasmussen 267 Elisabeth Schieutz 281
XII 76 Gudmar Rasmussen 241 XVII 48 Grethe Julie Schiller 143
IX 26 Hans Rasmussen 218 XII 14 Gothilf Schiønning 69
XV 241 Hansine Rasmine Rasmussen 236 XVIII 229 Anette Schneider 229
XVII 81 Helle Birgit Rasmussen 161 XVII 105 Joan Gerhard
X 13 Jacob Rasmussen 61,73 Rudolph von Scholten 190
XIII 128 Mariane Rasmussen 237 XVII 120 Willy Richardt Scholz 199
XVI 91 Oskar Loppnau Rasmussen 160 XVI 212 Christian Schorlemmer 268
XVIII 36 Paul Erik Rasmussen 143 XIII 22 Christine Miarthea Schreiber 78
XVI 213 Paul Peter Rasmussen 269 XVIII 82 N.N. Schultz 215
XV 110 Peter Rasmussen 204 X 77 J.A. Schumacher 283
IX 3 Rasmus Rasmussen 53 XVI 'll Cathinka Mathilde
XIII 34 Rasmus Peter Rasmussen 182 Margrethe Traugott Schwensen 89
XVI 94 Regitze Ovidia Rasmussen 160,161 XI 28 Frederik Schyt 63
XVI 109 Svend Munch Rasmussen 170 XVII 42 Kay Secher-Madsen 139
XVIII 43 Verner Bruhn Rasmussen 150 X 18 N.N. Seelandt 233
XVII 181 Yvonne Rasmussen 269 XVI 127 Andreas Michael
XV 16 Agnes Henriette Ratjen 105 Magnus Steen Sehested 197
XIV 22 Caroline Elisabeth Ratjen 99 X 56 Erik Selboe 51
VIII 6 Anne Søfrensdatter Ravnsø 36 XVII 117 Carlo Christoff Sevang 197

(Ragnvald) Reginald 6 XVII 240 Margit Sevelsted 236
Kong Reginald III 5,6 XVIII 29 Cecil Scheridan 134
Kong Reginald IV 5,6 XVI 16 Johannes Henrik Sick 105

X 81 Johan Rhode 286 XVIII 56 Maria Færgemand de Silva 93
XVI 250 Gerhard Richter 250 XVIII 76 James Sime 167
XVI 9 Ellen Riege 101 XIV 100 Jens Simonsen 220
XVI 18 Frideborg Maria Riise 105 XIV 74 Ole Christian Simonsen 61
XVII 14 Gunnar Flemming Riise 105 II 1 N.N. Skiemov 18
XVI 282 Jørgen Riis-Jensen 238 Karl Pedersson Skånke 10,14,15
IX 56 Karen X 45 Peder Jensen Slangerup 218

Christensdatter Rind 254 XVII 233 Herbert Bernd Slonski 251
XIV 29 Elisa Catinka XII 2 Peter T roe Isen Smith 68

Petrea Ringsted 84 XVII 93 Anne Sodemann 168,169
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XV 40 Kristian Frank
Henrik Sodemann 86

XIV 146 Peter Christian
Kratzius Thomsen 237

XII 137 Catharina Elisabeth Sommelius 285 XVII 239 Viggo Thomsen 236
XVI 113 Elsa Sommerfeit 177 XI 136 Catharina Thoresdatter 296
XV 53 Else Spangenberg 161 X 103 Elsa Thoresdatter 294
XV 203 Axel Eric Johan Hallstein Thorleifsson 6-8,

Joseph Aloysius 11,14
Gonzaga Axelsson Sparre 280 XVII 99 Jeremy John Thornberry 178

IX 75 Hans Sperling 292 XVII 89 Teje Kathrin Thorsteinsson 166
IX 46 Peter Lorentzen Stadt 40 X 29 Laurits Lambertsen
XIX 29 Elina Starakonev 104 Barfod Thorstrup 65
XVII 36 Edwin Emerson Starbuck 131 XIV 58 Carl Mathias Thrige 203
XI 8 Anna Margrete Starck 56 XVIII 58 Grete Thuesen 89
XVII 22 Lars Christian XI 50 Christen Tobiesen 49

Nørgaard Stavad HO XIII 60 Elisabeth Tomesen 225
XVII 34 Knud Steen 126 X 35 Mads Rasmussen Trane 48
XII 65 Mine Steinicke 248 XVI 142 Emma Margrethe Trock 214
XIV 92 N.N. Stenberg 272 IX 6 Herman Hansen Turimontan 61
XVIII 150 Charlotte Stenderup 160 XVIII 47 Alan Twaites 152
X 78 Anna Beata Stobæa 284
XVIII 46 Gunvor Stribæk-

Frandsen 151 XVIII 37 Jette Amdi Ullerup 146
XVII 191 Gurdi Viola Strömbäck 229 XIV 56 Thora Mathilde Unmack 196,203,
XVIII 134 Henrik Bernt Suhr 96 204

of Argyll Sumerled 5 XIII 108 Peter Andreasson Utberg 295
XI 135 Sara Svendsdotter 294
XIX 6 Jimmy Ryd Svendsen 143
X 64 Margrethe XIV 93 Rasmus Vad 272

Andersdatter Svinøer 258 XIX 30 Marco Ramirez Vallejo 104
XVII 5 Sven Sylvester-Hvid 101 X 26 Ejler Nielsen Varde 261,273
XIV 98 Anne Marie Christine Sødergreen 225 XVII 20 Grethe Veilgaard-
IX 58 Jørgen Søfrensen 255 Madsen HO
XVI 51 Niels Christian Sønderby 129 XVI 249 Marie Louise Velmede 250
XVII 111 Erik Sondergaard 195 XIV 91 Ellen Venneberg 270
XVII 123 Inger-Lise Sondergaard 208 III 4 Erik Vesten i 18,21
XIII 89 Catharina Sönnerberg 281 XVII 274 Dorte Vestergaard 240
XI 41 Anne Cathrine Sorensdatter 261 XIV 61 Elise Petrine
XII 75 Anne Marie Sorensdatter 225 Hedvig Mathilde Viborg 209
VII 6 Lisbeth Sorensdatter 28 X 7 Karen Pedersdatter Vinding 55,74
VIII 32 Maren Sorensdatter 257 XVIII 208 Carlos Regnoso y Viteri 285
IX 32 Sophie Sorensdatter 37 XI 14 Thomas Hansen Vosgraff 58
XVIII 43 Ella Sorensen 150
XV 88 Emilie Dorthea

Johanne Sorensen 185 XVI 55 Elizabeth Henriette Wagner 132
XVII 112 Gudrun Lassen Sorensen 195 XVII 187 Ina Margit Wagner 271
IX 12 Hans Sorensen 65 XIII 74 Marcus Wallenberg 278
XVIII 104 Jeanette Sorensen 271 X 73 Agneta Warberg 277
IX 53 Jens Sorensen 29 XIV 43 Peter August Wedel 184
XVIII 8 Marie Skovgaard Sorensen HO XV 84 Thomas August
XVI 262 N.N. Sorensen 230 Johannes Wedseistoft 185
XVI 267 Svend Aage Sorensen 236 XIII 78 Peter Magnus Weibull 278
XVI 124 Viveke Sorensen 196 XVI 25 Ada Vilhelmine Weimann 107

XVIII 78 Marie Weitze 192
XVII 175 N.N. Welton 268
XIV 38 Hanne Frederikke Werdelin 173

XV 27 Marie Cathrine Tang 118 XVII 228 Wilfred Werner 250
X 22 Jens Tanke 65 XVI 80 Dagmar Westergaard 87
XVI 223 Peter Jensen Terkelsen 227 XVII 269 Knud Verner Drejer Westh 238
X 42 Laurits Nielsen Thams 50 X 81 Enoch Wettring 286
X 42 Niels Barfoed Thams 50 XV 87 Thora Wilhelmine
XIV 59 Peter Frederik Thaysen 209 Hermandine Wiggers 185
XV 242 Jochum Vilhelm XI 26 Michael Wildsoe 63

Anton Barfod Thomsen 237,244 XVII 4 Axel Wildt 101
XIV 31 Johanne Christiane XVII 41 Jeanette Wilhelms 132

Frederikke Thomsen 85 XVII 241 Ronald Wilson 237
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XV 37 Beate Ferdinandine Winther 154 XVI 114 Fritz Ødegaard 178
IX 14 Magdalene Sten Öndsson 10

Jorgensdatter Witt 47 XV 53 Anna Dorthea
IX 18 Nicolaj Wivet 50 Vilhelmine Hjort Ostergaard 161
XVI 44 Elly Johanne Woidemann 119 Karl Öijansson 15
XVI 248 Helga Wünsche 250 XVI 166 Gerd Övergaard 60

XVII 35 Emily Ruth Xantem 127 XVII 23 Karen Marie
Ingeborg Aaberg 112

X 112 Villads Aagaard 255
XVI 270 Elsie Bridge York 237 XVI 290 Knud Nielsen Ålborg 231

VIII 36 Stephen Olufsen Aale 258
XI 5 Catrine Aarbye 67

XVI 47 Julie Johanne Marie Zander 127
XIV 109 Carolina Charlotta Zethræus 279
XII 14 Karen Zuschlag 69

328






