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Fortælling IX
9’nde og sidste del af ennealogien
”Familie – den eneste gave der ikke kan byttes”

Om min grønlandske familie.
Med relationer til Danmark, Norge, Sverige – en afstikker til Tranquebar og tråde til Europa
Indledning

Hvis jeg nu ytrer, ”at min svigerfars søstersøn og min hustrus brors kone har samme stamfader; at søstersønnen er gift
med svigerfars datter og at deres datter igen er gift med en mand hvis tip-tip-tip oldemor også er stammoder til en anden
af min hustrus søsters mand”, ja så vil man sikkert kunne forstå, at det at beskrive familieforhold i Grønland kan blive mere
cirkulært, end de traditionelle lige linjer vi ser i slægtshistorie som sådan.
En beskrivelse vil også give et måske opbyggeligt syn på hvordan det grønlandske samfund så ud for 200 år siden, og ikke
mindst den klare uadskillighed – og dermed sammenblanding mellem Grønlændere og Skandinaviere (Danske, Norske og
Svenske – men også et par Tyske)
Jeg kan ikke for de direkte grønlandske aner nå så langt tilbage som man kunne ønske, selvom det naturligvis kunne have
været spændende at starte med Hans Egedes landgang i Godthaab i 1721, korstogets start – starten på det Grønland vi
kender i dag – eller enden – vil nogen hævde her i 300 året for denne begivenhed hvor splittelsen er universel, også i
Grønland. Var Hans Egede den kristne frelser?, eller var han kolonisatorenes lange arm som fortjener at statuen af ham,
væltes i havnen?– som det hændte flere steder verden over i 2020, men Hans Egedes kopistatue i Nuuk slap med en gang
rød maling..
Jeg startede på at skrive og udforske grønlandsfortællingen i 2019. Det var 60året for – hvis ikke den værste – så en af de
værste dage i nyere Grønlandshistore, så lad mig vise min medfølelse – og derfor starte med et stort ØV, selvom det
næppe er et passende udtryk for den tragedie som udspillede sig i den dybe vinter 1959.
Vi som har sejlet i velegnede skibe i netop farvandet ud for det sydlige Grønland ved om nogen, at man skal være
ualmindeligt forsigtig og dygtig. Det grønlandske vinterfarvand er ikke for sarte sjæle, og derfor ses kun fiskeriets
allerstørste trawlere og de atlantgående fragtbåde i farvandet. Der sejles naturligvis ikke fast med passagerer. Den danske
regering personificeret ved Ninn Hansen mente i midten af 1950’erne, sammen med KGHs daværende ledelse, at
nymodens synkefri grønlandsfartøjer kunne klare skærene og man byggede ”MS Hans Hedtoft” til KGH som det
grønlandske Titanic – og trods KGH-kaptajnernes advarsler iværksattes trafikken som tegn på de moderne tider.
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Nuvel – det er eftermiddag den 30. januar 1959 – de næste 3½ time må have været forfærdelige:
Kl. 13.50. Radiostationen i Julianehåb opfanger et radio-telefonisk nødsignal fra Hans Hedtoft. Man hørte Hans Hedtoft anmode Prins
Christianssund om at udsende nødsignal på 500 kHz, da nødantennemasten var væltet. Vejrstationen havde senest haft kontakt til Hans
Hedtoft kl. 16.32, hvor der ikke var meldt om problemer.
Kl. 13.56. Hans Hedtoft: Sender SOS, er kollideret med isbjerg på position 59°,5 N 43° V (omregnet fra decimaltal 59°30' N 43°00' V).
Radiosignalet opfanges af Prins Christianssund radiostation der straks udsender nødsignalet.
Kl. 14.10. Hans Hedtoft gentager SOS signalet telegrafisk
Kl. 14.41. Hans Hedtoft: SOS udsendes på ny, med oplysning om at skibet på grund af lækage er ved at fyldes med vand i
maskinrummet.
Kl. 14.44. Hans Hedtoft: Poseidon. De er nærmeste skib. Kom til assistance.
Kl. 14.47. Poseidon: Meddeler Hans Hedtoft at Johannes Krüss er nærmere. Johan Krüss' position er på dette tidspunkt 59°25' N 42°30'
V, og vil komme til hjælp.
Hans Hedtoft kunne herefter ikke længere sende over radioen (2182 kHz), men kun lytte. Johannes Krüss kunne kun sende på 2182 kHz,
så det blev aftalt at Hans Hedtoft lyttede på 2182 kHz og svarede på 500 kHz.
15.04. Johannes Krüss: Hans Hedtoft, dette er den tyske trawler Johannes Krüss - svar på 500 kHz.
15.04. Hans Hedtoft: Hvorledes modtager De mig?
15.04. Johannes Krüss: OK.
15.06. Johannes Krüss: SOS. Vi er på vej til Deres position, fart omkring 10 mil. Send pejlestreger på 500 kHz.
15.08. Johannes Krüss: Johannes Krüss pejler Hans Hedtoft på 226° retvisende.
15.11. Johannes Krüss: Vi holder kurs 226° mod Dem.
15.12. Hans Hedtoft: Kaptajnen siger, der er megen is omkring os. Bed Poseidon komme til assistance. Skibet synker. Der er meget vand
i maskinrummet - og vi har mange passagerer ombord, ca. 90 med besætningen. De må gerne tale tysk.
15.15. Johannes Krüss: OK. Vi sejler ca. 10 sømil i timen. Der er høj sø og is, snebyger og dårlig sigtbarhed.
15.25. Hans Hedtoft: Vil De pejle igen?
15.25. Johannes Krüss: OK, send pejlestreger.
15.28. Johannes Krüss: Vi pejler Dem på 235° retvisende. Kan De pejle 2182 kHz?
15.28. Hans Hedtoft: Nej.
15.36. Johannes Krüss: Vær så venlig at pejle Prins Christianssund.
15.36. Hans Hedtoft: OK. Vi pejler.
15.52. Hans Hedtoft. Kaptajnen siger, vi pejler Prins Christians Sund retvisende nord.
15.52. Johannes Krüss: OK. Vi pejler Prins Christianssund på 345° retvisende.
15.52. Hans Hedtoft: OK. Intet nyt her.
15.57. Hans Hedtoft: (Sender pejlestreger igen).
15.57. Johannes Krüss: Vi pejler dem på 220°. Har De megen is?
16.10. Hans Hedtoft: Vi har mange mindre stykker, men ingen isfjelde.
16.14. Johannes Krüss: Vi har meget høj sø, ringe sigtbarhed på grund af snebyger.
16.15. Johannes Krüss: (Sender til Prins Christianssund) Vi er på vej til Hans Hedtoft, men det varer vel endnu 1 til 2 timer; sne,
snebyger, høj søgang og is hindrer sejladsen. Sejler ca. 10 sømil i timen.
16.36. Johannes Krüss: Send pejlestreger.
16.38. Johannes Krüss: Pejling 221°.
16.41. Johannes Krüss: Kan de affyre raketter?
16.41. Hans Hedtoft: Ja.
17.06. Johannes Krüss: Fyr raketter af.
17.08. Hans Hedtoft: Vi sender nu raketter op.
17.14. Hans Hedtoft: Har De set dem?
17.14. Johannes Krüss: Nej.
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17.14. Hans Hedtoft: Den næste kommer i løbet af 10 sekunder.
17.15. Hans Hedtoft: Har De set dem?
17.15. Johannes Krüss: Nej.
17.16. Johannes Krüss: Har De endnu elektrisk lys ombord?
17.16. Hans Hedtoft: Nej.
17.21. Johannes Krüss: Kan De se vores projektør, vi lyser højt op i luften?
17.21. Hans Hedtoft: Vi kan ikke se den.
17.30. Johannes Krüss: Send pejlestreger.
17.30. Johannes Krüss: Pejling på 225°.
17.30. Hans Hedtoft: OK.
17.41. Hans Hedtoft: Har lige pejlet Prins Christianssund på 176°. Vi synker langsomt. (Pejlingen er forkert, skal være 356°).
17.45. Johannes Krüss: Der er megen is her, meget dårlig sigtbarhed, mange snebyger.
17.45. Prins Christianssund: Oplyser Hans Hedtoft om, at der på dette tidspunkt nu skulle være flyvemaskiner over skibet. Hans Hedtoft
svarer bekræftende, men Prins Christianssund opfatter det ikke rigtigt, og beder om gentagelse.
18.00. Johannes Krüss: Beder om at Hans Hedtoft sender pejlestreger. Intet svar.
18.03. Johannes Krüss: Vi kalder Hans Hedtoft. Intet svar.
18.06. Johannes Krüss, Poseidon og Prins Christianssund Radio hører på 500 kHz 2 korte og 3 lange svage og delvis forvrængede
streger. Der hørtes nogle usikre signaler, som af to erfarne radioassistenter blev opfattet som "Vi synker nu."
18.07. Johannes Krüss: Hans Hedtoft, er de der. Intet svar.
Herefter intet.

Der er bare noget med jomfru rejser. !
Ud over de menneskelige tab som Grønland led, gælder mit store ØV for den kulturarv der gik tabt – en tragedie i tragedien

”Der er ikke mange varer fra Godthåb: 4 tønder saltet indvoldsfedt fra hvaler og 22 tønder pukkelhvalspæk. Mest
usædvanlig er manifestets fragtbrev nr. 498. Det omfatter 249 kolli, fylder 1760 kubikfod og vejer 16.303 kilo.
Det er en tredjedel af Grønlands Landsarkiv, der skal overføres til Rigsarkivet i København. Foruden
korrespondanceprotokoller og bøger til Styrelsen i København omfatter arkivalierne uerstattelige skriftlige materialer –
herunder hele inspektoratsarkivet fra Sydgrønlands inspektorat indtil 1933 og kirkebøger tilbage til 1780. Man kunne
sagtens have haft det hele med på en gang, men Rigsarkivets praksis følges – for alle tilfældes skyld.
Nuvel – de tilbageværende kirkebøger er fint digitaliseret i dag. Efter at have været i mine egne direkte aners kirkebøger fra
Danske sogne – finder jeg de enkelte grønlandske distrikters kirkebøger ganske korte – en lille befolkning som det jo er.
Jeg bruger i teksten de stedbetegnelser der er anført i kirkebøgerne. Jeg ved godt at Frederikshaab hedder Paamiut og
Godthaab hedder Nuuk osv. i dag, men grønlandiseringen af stednavne o.a. tog først for alvor fart efter 1979 – i hvert fald
når vi taler om den officielle myndighedsbrug.
Grønlændere har mange flere navne end vi traditionelt ser f.eks. blandt mine aner i Danmark – som jo når det går højt har
1-2 mellemnavne. I Grønland vil systematikken efter hvem man er opkaldt også være anderledes end end i mine danske
familiefortællinger.
Billeder, kilder og tekster – Courtesy :

Iceguide.dk. Jmarcussen.dk, Wikipedia.dk, Wikipedia.de, Arktisk Institut, Kongelige Bibliotek,
Grønlands Nationalarkiv, John Møller Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu, Mediastream,
relevante kirkebøger online, Hother Ostermann ”Danske i Grønland”, ”Nordmænd i Grønland”,
”Svenske i Grønland”, Johan Carl Joensen ”De danske i Grønland”, Besejlingsdata ”Beseilingerne
paa Grønland fra 1781 til 1940 KGH” – Fjord Riisgaard/Bernhard Christensen. Tydningshjælp –
mange gode mennesker på DIS-slægtsforum. N.H Frandsen. Inge H. Seiding Fogsgaard.org, Nauja
Møller-Berthelsens egen indledende slægtskortlægning.
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Gennem mit ægteskab (1992) med Rosine Møller blev Titken Karl Ejgil John Møller og Henriette Bolette Safine Mathilda
Ejgilsen mine svigerforældre

Karls og Henriettes efterkommere, deres ophav og nogle indgifte familier

Karl Møller og Henriette Ejgilsen er viet den 15. maj 1949 i Avigait. Henriette, 5 år ældre end Karl, og 4 måneder inde i en
graviditet, som er startskuddet en række barnefødsler over de næste 18 år i Avigait:
Gerda Salomine Bolethe Dorthe Møller Ψ 1 november 1949
Kori Cecilie Klaudia Regine Møller Ψ 18 december 1851 † 2006 (?)
Ane Sofie (”Anso”) Maren Eva Møller Ψ 28 september 1953
Rosine Kornelie Bolette Hedevig Kuki Møller Ψ 4 september 1955
Petrine Julie Mikaline Cecilie Møller Ψ 1 juli 1957
(”Ajo”) Karl Titken Josef Jakob Møller Ψ 12 januar 1960 † 2020
Siverth Nielserak Lars Johannes Møller Ψ 31 oktober 1961
Apollonie Sofie Marie Johanne Ψ 26 februar 1964
Karl Ludvig Møller Ψ 27 august 1966
Nikolaj Møller Ψ 10 august 1968
Under et vil jeg i den følgende tekst betegne dem som ”Møller-søskende”

Om Lars Andreas Nathan Benjamin Jacobsen (”Naataaraq”) – gift med svigerfars søster Bodel Ane
Cecilie Sara Møller
Nathan Jacobsen er Ψ den 16 august 1917 i Arsuk, og generelt er Nathans ophav vanskeligt at beskrive, men lad det ikke
være uforsøgt. – Hvorfor er det svært? – Jo, der foregår en del uden at vi kender efternavne, og ifølge de optegnelser vi kan
se i kirkebøgerne, er det derfor umiddelbart en gåde, hvorfor familien kom til at hedde ”Jacobsen” og ikke ”Jensen”.
Frederik Joseph ?navn er Ψ ca. 1820 – muligvis i Arsuk. Han er gift med Erika Maria ?navn Ψ ca. 1819 – muligvis ligeledes
i Arsuk.
FT1834 Arsuk

Fra disse folketællinger kan vi se at:
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Magnhild som er Ψ ca. 1788 er enke og har fem sønner:
Johanne Gustav Jacob Ψ før 1819
Severin Peter Ψ ca. 1819
Frederik Joseph Ψ ca. 1820?
Manasse Zeth Ψ ca.1826
Salomon Joseph Benjamin Ψ efter 1826
Vi ser ligeledes at Habakuk er enkemand og har fire børn:
Lorentz Jakob Gustav Ψ ca. 1821
Ane Marie Edel Ψ ca. 1814
Erika Maria Ψ ca. 1819
Rachab Dina Ψ ca. 1816
Det er min opfattelse at Habakuk er † før 1845
FT1845 Arsuk – Frederik Joseph og Erika Maria er blevet gift

FT1855 Arsuk

Rachel Dorkas Juliane Margrethe Ψ ca. 1847 Arsuk
Manasse Seth Peter Habakuk Carl Ψ ca. 1850 Arsuk
Salomon Lars Ψ ca. 1854 Arsuk
FT1860 Arsuk – to børn mere er kommet til:

Magnhild Louise Caroline Dine Ψ ca. 1856 Arsuk
Sigvert Filipus Adam Titken Ψ ca. 1859 Arsuk
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FT1870 – yderligere to børn er kommet:

J.C Mikal B. C. Ψ ca.1861 Arsuk
Johannes T. O. Ψ ca. 1864 Arsuk
Frederik Joseph er † den 24 december 1876 som enkemand, idet Erika Maria er † den 1 august 1875 – begge i Arsuk.
(Rigtigt mange døde i 1875 i hele Frederikshaab missionsdistrikt – så der har givet været en alvorlig sygdomsperiode.)
Af de mange børn følger vi:
Magnhild Louise Caroline Dine Ψ ca. 1856 i Arsuk.
Magnhild føder et barn udenfor ægteskab den 24 februar 1875 – der udlægges ingen barnefader, men senere optegnelser
tyder på, at denne må være Peter Christoffer Christian Morten Jakob – kaldet Jensen til efternavn.

I 1878 gifter Magnhild sig i missionens forsamlingstelt i Tigsaluk med Peter Abraham Lars Sivert Jeremias fra Isua Ψ 13
november 1852.
Isua er en mindre boplads ved indsejlingen mod Ivigtut som jeg opfatter det.
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Peter Abraham Lars Sivert Jeremias er søn af Hans Jonathan Rasmus (Ψ ca. 1821 † 7 maj 1876) og Ane Marie Jensine
Charlotte begge i Isua. Hans er enkemand ved sin død i 1876, men jeg kan ikke se Ane Maries dødsoptegnelse. (Måske
fordi tiden var hektisk omkring dødsfald).
Hans og Ane Marie fik også børnene Edel Regina Sipora Ψ 31 marts 1866, Johanne Frederikke Sophie Ψ 5 oktober 1857,
Maria Rosine Dine Bodel Ψ 27 august 1873 – så mon ikke der er mange flere børn fra perioden 1852-1866 – det vil jeg tro.
Peter Abraham Lars Sivert Jeremias og Magnhild fik yderligere en søn; Hans Lorents Adolf Frederik Ψ 25 januar 1882, og
også her er der muligvis flere.
Magnhild er † af brystsyge som 32årig den 5 juni 1888 i Arsuk, og Peter Abraham Lars Sivert Jeremias gifter sig den 18
juli 1889, men den 18årige - og også 18 år yngre end han selv - Sofie Dina Juliane Nikoline. Jeg har ikke forfulgt sagen
yderligere.

Altså – det er langt fra sikkert at Peter Abraham Lars Sivert Jeremias er Nathans direkte ane, men det er nok hos ham
Peter Christoffer Christian Morten Jakob vokser op. Jeg har set ham betegnet som ”fanger og forstander ”Morten Jensen”
så det kalder jeg ham fra nu af.
Morten Jensen bliver udlagt som barnefader af ikke færre end 3 kvinder i Arsuk i 1895
Juliane Erike Ane føder den 10 februar 1895 datteren Maren Helene Eunike Augusta Sofie, og Helene Margrethe Eleonora
føder den 4 april 1895 sønnen Karl Nathan Titken Augustinus († 1911).
Silas Augustinus Peter Hans Otto Jensen er Ψ udenfor ægteskab den 23 november 1895. Moderen er Rakel Agathe
Rosine Bolathe Ψ 16 februar 1877 i Isua.

Nu gifter Morten sig så med Rakel den 11 august 1896 i Arsuk.
Trods ægteskabet bliver Morten igen udlagt som barnefader – denne gang til:
Ludvig Adolf Pavia Kristoffer Otto Jakob Ψ 5 juni 1897 – Moderen er ugifte Sofie Rachel Rosa – som jeg tror er den senere
jordemoder Sofie R. R. Davidsen, som 10 april 1911 – altså langt senere og stadig ugift – også bliver moder til Elisabeth
Lydie Ingeborg Johanne.
Spørgsmålet er herefter – alle Ludvig Adolf Pavia Kristoffer Otto Jakobs børn hedder ”Jacobsen”? Og ikke ”Jensen”? –
Måske kommer der en forklaring om lidt.
Men inden vi når til ham – kan vi lige gøre historien om Morten færdig – for i ægteskabet med Rakel kommer der i Arsuk en
del – nu ”ægte” børn:
Johannes Titken Peter Jensen Ψ 9 december 1899 † 1924
Ane Karoline Marie Jensen Ψ 9 november 1901 † 1983 gift Albrechtsen
Elisabeth Lydie Helene Jensen Ψ 3 december 1903
Adolf Frederik Salomon Lucas Jensen Ψ 29 december 1905 † 1925
Martha Eunika Erika Jensen Ψ 4 januar 1908
Maren Regine Theodora Jensen Ψ 3 november 1909
Rosine Ingeborg Druselle Jensen Ψ 25 november 1911
Augustinus Lars Salomon Sivert Jensen Ψ 28 december 1914
Ingeborg Margrethe Andrea Rosa Jensen Ψ 23 marts 1917
Elisabeth Kristiane Sofie Jensen Ψ 27 juli 1919 † 2010

Rakel Agathe Rosine Bolathe er † 5 august 1921.
Morten Jensen gifter sig nu med Ellen Edel Else Johanne Petersen den 24 maj 1924 i Arsuk, og så kommer der flere børn:
Thomas Salomon Titken Tobias Jensen Ψ 14 marts 1928
Maren Sofie Salomine Jensen Ψ 17 oktober 1930 † 1984
Thomas Titken Salomon Ole Jensen Ψ 9 marts 1933
Johannes Abraham Peter Hans Jensen Ψ 28 august 1935
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Følgende billeder er uden garanti

Morten Jensen, Arsuk

Ludvig Adolf Pavia Kristoffer Otto Jakob

Ludvig Adolf Pavia Kristoffer Otto Jakob Ψ 5 juni 1897 søn af Morten Jensen og Sofie Rachel Rosa (Davidsen)

Som det vil fremgå ved Ludvig Adolf Pavia Kristoffer Otto Jakobs konfirmation den 20 august 1911, er det fhv. fanger
Salomon Benjamin Josef Jonas David Jacobsen der fører ham op til konfirmationen.

Hvem er han? Jo - Salomon Benjamin Josef Jonas David er Ψ ca.1844 og † den 30 april 1916 i Arsuk – jordpåkastet noget
sent i Arsuk sammen med en række andre, fordi kateketen har været syg. Han er 71½ år gammel og enkemand i Arsuk –
han hedder ved sin død Jacobsen til efternavn – og det forklarer måske hvorfor efterkommerne hedder ”Jacobsen” og ikke
”Jensen”.
Pga. hans alder kan vi ikke finde hverken hans fødsel eller konfirmation, men vi kan se, at han den 15 august 1867 i Arsuk,
nu som Salomon Benjamin Josef Jonathan David er gift med Wilhelmine Kristiane Hansine fra Sannerut, og der kommer
tvillinger:
Tvilling Augustinus Emanuel Habakuk Gustav Ψ 9 juli 1870 † 22 juli 1876 (v. stednavn ikke læsbart – ulykkestilfælde).
Dødfødt tvillingebror til Augustinus Ψ † 9 juli 1870

Wilhelmine Kristiane Hansine er † 6 august 1871 af sting
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Salomon Benjamin Josef Jonathan David gifter sig med den 21-årige enke Magnhild Sofie Lydie Lucine Ψ ca. 1851 fra
Sannerut. Vielsen er den 21 august 1872. Hun er ung enke efter Herman Salomon Habakuk David Ψ ca. 1848 fra
Sannerut som omkom i kajak den 27 november 1870, og som hun var blevet gift med den 18 juni 1870 i Arsuk.
I området omkring Arsuk kommer børnene:
Augustinus Emanuel Sivert Jeremias Christoffer Ψ 24 november 1876
Hansine Mette Louise Apollonia Sophie Ψ 22 februar 1874 Sannerut

Sofie Rachel Rosa Ψ 28 marts 1879 Arsuk
Emanuel Gustav Lars Jens Ψ 23 april 1882
Maline Ane Maria Henrikke Ψ 7 januar 1884
Silas Karl Otto Sivert Ψ 25 november 1885
Berthel Mathæus Kristoffer Manasse Ψ ca. april † 10 november 1889
Der kan være flere i perioden 1886-1889 og jeg har ikke forfulgt fødsler efter 1890.
Det er min overbevisning af familiens kaldenavne er ”David og Lydie” – derfor nævnes flere af børnene med efternavnet
”Davidsen”
Magnhild Sofie Lydie Lucina kaldes også Davidsen ved hendes † den 30 november 1902 i Arsuk, og Sofie Rachel Rosa,
som fik det uægteskabelige barn med Morten Jensen kaldes også Davidsen.
Da det er Sofie Rachel Rosas far, der fører hendes uægte søn til konfirmationen i 1911, kan vi derfor antage, at Ludvig
Adolf Pavia Kristoffer Otto Jakob Jacobsen ikke er vokset op hos sin far Morten – og derfor ikke hedder ”Jensen”, men hos
Sofie Rachel Rosas forældre ”David og Lydie”.
Magnhild Sofie Lydie Lucinas forældre var Severin William Jonathan og Ane Sophia fra Sannerut. Jeg har ikke søgt
yderligere på dem.
For at finde en kone til Ludvig Adolf Pavia Kristoffer Otto Jakob Jacobsen skal vi til Godthaab-området, og endda længere
nordpå. Dog ikke straks.

Vi tager til København først:
Lad mig starte med at pointere et par ord til forståelse til baggrundsinformation, samtidig med at dansk kongehistorie viser,
at netop Frederik den 4 ”pludselig blev så pokkers hellig”. Det er Frederik den 4 der indførte, at man skulle konfirmeres (fra
1736) – blot som et eksempel.
Vajsenhus er et hjem – en skole – for forældreløse børn. Københavns vajsenhus er ret berømt – fordi det stadig er det ”hus”
som har eneret på at udgive de danske bibler og salmebøger – og i nyere tid fordi fhv. statsminister Anker Jørgensen var
”Vajsenhusbarn”
I 1727 beordrede Frederik 4 sit Missionskollegium at bidrage med midler til oprettelsen af et vajsenhus i København.
Den 11. oktober 1727 åbnede Vajsenhuset. Kongen havde skænket det en hel række privilegier som anlæg af fabriksdrift,
apotek, bogtrykkeri og boghandel. Bygningen brændte allerede året efter under Københavns brand 1728. En ny bygning
blev opført og igen ombygget i 1765.
I slutningen af 1720'erne og starten af 1730'erne var Enevold Ewald, digteren Johannes Ewalds far, præst ved
Vajsenhuset. Han var grebet af pietismen – særligt som den udformedes af den herrnhutiske menighed – og Vajsenhuset
blev rammen om mange bønnemøder.
1740 fik Vajsenhuset eneretten på både udgivelse og trykningen af bibler og salmebøger. Det er stadigvæk som nævnt
samme stiftelse, der står for trykningen af dem den dag i dag.

Missionskollegiet var et dansk-norsk kirkeligt kollegium med hovedkvarter i København. Det blev oprettet den 10
december 1714. Bag oprettelsen stod den daværende danske konge, Frederik 4. Missionskollegiets formål var at udbrede
evangeliet blandt de ikke-kristne og at stå bag en vækkelse inden for statskirken.
Fra 1737 førte kollegiet også tilsyn med missionsvirksomheden i Vestgrønland, efter at Hans Egede havde påbegyndt den
16 år tidligere.

Pietisme (fra det latinske ord Piettas, fromhed) er en kristen bevægelse med vægt på fromhed og levende, personlig tro.
Bevægelsen opstod i slutningen af 1600-tallet i tysktalende områder. Mod slutningen af Frederik 4.s regeringsperiode kom
bevægelsen til Danmark-Norge, hvor den vandt størst udbredelse under Christian 6., der selv var blevet pietistisk
opdraget.
I dansk sammenhæng er pietismen i særlig grad forbundet med personer som Hans Egede, Erik Pontoppidan og Hans
Adolph Brorson.
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Herrnhutismen er en af hovedstrømningerne inden for ”pietismen”
Grev Nikolaus Ludwig von Zinzendorf kom tidligt i kontakt med Hallenser-pietismen, og var meget fascineret af deres store
missionsiver og fortsatte dette med den Herrnhutiske Brødremenighed på De Dansk-Vestindiske øer, Grønland,
Nordsverige, Nordamerika og Sydafrika. Zinzendorf organiserede herrnhuterne til hedningemission finansieret af den
danske konge. Herrnhuterne blev i første omgang sendt til de to danske kolonier Sankt Thomas og Grønland
De første herrnhuter kom til Grønland i 1733 hvor de slog sig ned bl.a. i Frederiksdal, nu i nærheden af Nanortalik. 3
udsendinge drog i 1733 til Grønland, og Hans Egede havde vanskeligheder med dem. Herrnhuterne forlod Grønland i
1900. Deres huse står velbevarede tilbage.

Om Hans Egede
Hans Povelsen Egede (født 31. januar 1686 på gården Harstad i Trondenes Sogn i Nordnorge, død 5. november 1758 i Stubbekøbing på
Falster) også kaldet ”Grønlands apostel”, var præst og missionær i kongeriget Danmark–Norge. Han var født og opvokset på en øgruppe i
det nordligste Norge som søn i ægteskabet mellem en danskfødt embedsmand, præstesønnen Povel Hansen Egede og den norskfødte
Kirsten Jensdatter Hind. Han blev i 1707 gift med Gertrud Nielsdatter Rasch (1673 Kveøya – 1735 Godthaab, Grønland) og 1737 med
Mettea Dau (1691 – 1761, Stubbekøbing, Falster)
Hans Egede var præst på Lofoten i Norge, da han hørte om nordboerne, de islandske nybyggere, der i vikingetiden havde slået sig ned
på Grønland, og som man ikke havde haft kontakt med siden slutningen af 1400-tallet. I 1721 bad han Frederik den 4. af Danmark og
Norge om lov til at rejse til Grønland og påbegynde missionsarbejde her, idet han antog, at nordboerne stadig var katolikker. Kong
Frederik gav sin delvise tilladelse til at genetablere koloniale rettigheder til øen. Hans Egede søgte efter vikingerne i Grønland i 1721, men
fandt dem ikke. I stedet traf han inuitter og begyndte at missionere blandt dem. Han grundlagde Godthåb, det nuværende Nuuk, der i dag
er den grønlandske hovedstad. I 1724 fik alle europæere ordre til at forlade Grønland, men Hans Egede og hans kone valgte at blive. Lige
efter Herrnhuterne kom til Grønland i 1733, brød koppeepidemien ud, og Hans Egedes kone døde. Da han i 1736 forlod Grønland, efterlod
han sin søn Poul Egede. Med sig til Danmark tog han sine døtre og sin anden søn Niels Rasch Egede, der blev missionær i Nordgrønland
og bl.a. senere anlagde kolonien Egedesminde. I 1740 blev Hans Egede udnævnt til biskop over Grønland. Han fik udgivet en katekismus
på grønlandsk i 1747. Man forbinder Hans Egede med pietismen, der var en kristen bevægelse med vægt på fromhed og en levende,
personlig tro.
I 1716, mens Egede fortsat var præst i Vågan i Norge, tog han kontakt med Thomas von Westen med en forespørgsel, om han ville
videresende et brev til Missionskollegiet. Von Westen sendte villigt Egedes missionsplaner for missionsvirksomhed i Grønland videre
sammen med sine egne årlige indberetninger til Missionskollegiet og undlod heller ikke at lade planerne ledsages af varme anbefalinger.
Kollegiet var som udgangspunkt positivt i forhold til Egedes planer, men fandt at der ikke var økonomisk grundlag for at udvide
missionsvirksomheden på det daværende tidspunkt. De havde nok med missionen til Trankebar og Finnmark.
Da han i 1719 endelig fik foretræde for den nys udråbte konge med planerne, blev denne meget interesseret. Økonomien blev ordnet ved,
at det Bergensiske Handelskompagni udrustede fangstbåde, som skulle tage last med hjem fra Grønland. Egede ønskede også at få
nogle nordmænd med sig, som var villige til at slå sig ned på Grønland, sådan at den gamle norske kultur der kunne fornyes. Egede
foretrak folk fra det nordligste Norden, for han mente, de var mest vant til et hårdt og slidsomt liv på land og hav. Et konkret resultat af
besøget i København var, at Egede ved Missionskollegiets hjælp blev udnævnt til kongelig embedsmand, noget, der styrkede hans status
og gav ham en myndighedsbevidsthed, som kongens og den statslige kirkes repræsentant over for grønlænderne.
Ved at bilde andre købmænd i Bergen ind, at en anonym interesseret, som i virkeligheden var ham selv, havde sat penge i et
handelsselskab med henblik på Grønland, fik han nogle bergensiske købmænd til at gå med. I ikke mindre end 13 år var Grønland hans
eneste interesse, og i 1721 rejste han med en kongelig kaldelse, tre skibe, sin 48-årige hustru og fire børn til Grønland. Gertrud og
børnene blev de første kvinder og børn siden nordboerne, der gjorde rejsen til Grønland.
Det var foreslået, at den bedste placering af missionen muligvis kunne være omkring 64 grader nord, i området nær det nuværende Nuuk,
hvor man kunne forvente, at stedet ville minde om norske forhold. Egede håbede at kunne dyrke byg, holde kvæg, geder og får og på
andre måder, herunder jagt og fiskeri, at kunne supplere den proviant, der årligt skulle komme fra Norge. Da skibene rundede Kap Farvel
den 4. juni, blev det lige efter fanget af pakis. Det ene skib blev mast i isen, men heldet var med dem, og de to øvrige kom endelig d. 3. juli
til en ø, på nordsiden af indsejlingen til Godthåbsfjorden.
Egede navngav øen ”Håbets ø”, det nuværende Illuerunnerit (stedet, hvor husene er blevet fjernet). Der byggede han et hjem i form af en
16 meter lang og 5 meter bred bolig beregnet til at huse 37 mennesker og med et separat rum til Egede og hans familie. Den 21. juli
sejlede ”Anna Christine” igen mod Bergen, uden at medbringe last og varer fra de lokale, der allerede det år havde byttet alt, hvad de
havde, med hollandske hvalfangere. Skibet returnerede til Bergen med kun en halv tønde spæk handlet med inuitterne længere sydpå.
Håbets ø var langt fra et ideelt sted for missionen. Stormudsat og ofte dækket af tåge var det minimalt bevokset og så fugtig, at
tørvestykker næsten ikke kunne tørres til brændsel. Så snart hytten var færdig, tog Egede af sted i håbet for at finde et bedre opholdssted,
og på vejen havde han tæt kontakt med grupper af inuitter, med hvem gode relationer blev opbygget. Da det kom frem at disse tilflyttere
ville blive hele vinteren, kom der først en masse for at overtale dem til at forlade stedet. Men derefter besluttede inuitterne sig til at holde
sig på afstand af tilflytterne. Dette hjalp ikke Egede og hans følgesvende til at overleve det, der skulle vise sig at blive en hård vinter.
Bedre blev det ikke af dårlige handelsmuligheder og manglende succes på jagtture. Skørbug brød ud, og Egede blev næsten overbevist
om, at det var bedst af vende hjem. Men ankomsten af et forsyningsskib den 8. juni 1722 fik ham til at blive. Skibet ”Håbet” returnerede til
Bergen med en dårlig last af spæk, ræve- og sælskind, hvilket næsten ruinerede det bergensisk-grønlandske selskab. Egede og hans
familie forblev på stedet sammen med kun otte andre.
Det følgende forår og sommer fortsatte Egede sine opdagelser. Foruden søgning efter et bedre opholdssted søgte han også efter spor
efter nordboernes vester- og østerbygder og fandt faktisk efterladenskaber af dem i en ruin af et stenhus ved Kapisillit ved
Godthåbsfjorden. Den 9. august 1723 tog han af sted med to skibe på en større rejse mod syd. Han troede, at Østerbygden kunne findes
på østkysten og håbede at nå denne kyst ad Frobisher Strædet, som ifølge hans kort skar igennem Grønland ikke langt syd for Nanortalik.
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Da han nåede hertil, opdagede han, at ingen af de lokale kendte noget til en kanal mod øst til et andet hav. Det gik op for Hans Egede, at
vejen til Østgrønland var meget længere end de 16 mil, hans kort viste. Faktisk befinder Frobisher Strædet sig i Canada og ikke på
Grønland. Denne kartografiske fejl blev ikke opdaget før langt senere. Da beholdningen var ved at være brugt op, vendte han tilbage den
26. august. Da han fulgte ruten indenskærs, er det næsten ironisk, at han ikke vidste, at han var den første, der beskrev nordboernes kirke
i Østerbygden ved Qaqortoq, og ligeledes inspicerede andre efterladenskaber ved Ivigtut og Kvanefjord. Men han var så sikker på, at
Østerbygden lå på østkysten, at han mente, at det var Vesterbygden, han havde fundet. Den 13. september var han tilbage på Håbets ø.
I februar 1724, i den koldeste vintertid, tog Egede igen af sted fulgt af 22 mænd i to både. Denne gang nordpå forbi Maniitsoq og videre
mod nordøst og derefter ind i landet til enden af Kangerlussuatsiaq Fjord (Evighedsfjorden). Her kom han tæt på indlandsisen. Stærk
nordlig vind og kraftig sne fik ham til at vende hjem den 16. marts. Egedes omfattende rejser, hvor han fandt mange tegn på den tidligere
bosættelse af nordboere, overbeviste ham om, at han nu havde gennemrejst hele den vestlige bosættelse. Han var fortsat overbevist om,
at den østlige bosættelse endnu ikke var fundet.
Disse konklusioner fik det Bergen-grønlandske selskab til at instruere et af dets skibe, ”Egte Sophia”, om at følge den gamle nordbosejlrute til Grønland, idet man håbede på denne måde at kunne nå østkysten. Skibets kaptajn, Hans Fæster, skulle inspicere hver fjord og
havn for gennem de lokale at bestemme, hvor kirker og katedraler kunne findes, og til at kommunikere med de lokale, som man troede
ville være af ren norsk afstamning. Man forventede, at de talte gammelnordisk, og Fæster fik en bassal indføring i dette sprog. ”Egte
Sophia” nåede i lighed med tidligere ekspeditioner heller ikke til østkysten, men kom tilbage med en god last af spæk og sælskind.
I 1726 krakkede det bergensiske selskab, og da kong Frederik IV var død i 1730, kom der året efter besked fra Danmark om at opgive
missionen. Hans Egede og hans familie blev dog i Grønland sammen med 10 matroser, som Hans Egede havde fået lov at beholde af
den kommanderende officer. Det næste år havde Grev Zinzendorf fået overbevist den pietistisk interesserede nye konge, Christian VI,
om, at missionen skulle fortsættes.
I 1733 kom der børne-koppevirus til Grønland med et dansk skib, hvilket gik hårdt ud over lokalbefolkningen. Flere familier uddøde helt og
deriblandt mange af dem, Egede havde omvendt. Skibet medbragte også de første tre Herrnhut-missionærer. Egedes tanker om nytten af
sin egen indsats blev nu mere pessimistiske, idet han følte, at han havde givet grønlænderne flere dårligdomme end goder. Gertrud
Rasch gjorde et stort arbejde for de syge ved at lave et slags sygehus, hvor hun selv arbejdede. Men hun døde af sine anstrengelser i
1735, og en svækket Hans Egede bestemte sig for at rejse til Danmark.
Den 9. august 1736 forlod Egede Grønland for stedse. Han tog Gertruds lig med sig og fik det begravet på Nikolaj Kirkegård i København.
I 1740 blev Hans Egede udnævnt til biskop over Grønland. Han boede fra 1750 til sin død i Stubbekøbings præstegård hos datteren
Kirstine, der var gift med sognepræst L.J. Alsbach. 17. november 1758 blev han bisat fra Stubbekøbing Kirke, hvorefter han blev begravet
21. december på Høyers Kirkegård ved Nikolaj Kirke i København ved siden af Gertrud Rasch.
Blot 20 år efter Hans Egedes død var der ingen, som fornyede hans gravsted, og gravstenen blev derfor solgt på auktion. I 1848 blev
kirkegården nedlagt, og man "optog de endnu da bevarede Egetræskister, sønderhuggede dem og bortkørte "Masser af Skeletter og Ben
til en udenbys Kirkegaard." Hans Egede har efterfølgende lagt navn til Hans Egede-medaljen. I den gamle del af Nuuk står en stor statue
af Hans Egede skuende ud over vandet.
En del af Egedes efterkommere lever stadig i Grønland - især efter datteren Kirstine Egede, men også efter søsteren Kirsten Poulsdatter
Egede.

Året efter at Hans Povelsen Egede i sommeren 1721 går i land i Godthaab fødtes: (Finn Gad: Berthel Laersen i Dansk
Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84.)

Berthel Larsen i København Ψ 1722
Berthel Laersen blev født i København og døde i Gl. Sukkertoppen (Kangâmiut). Forældre: unavngiven drejersvend. Gift
1744 med grønlænderen Susanna, født ca. 1728, død 25.2.1779 i Kangâmiut. – Far til Frederik Berthelsen (Bertelsen).
Berthel Laersen, 1722-10.12.1782, missionær i Grønland. Da Berthel Laersen ved faderens tidlige død stod uden
eksistensgrundlag blev han optaget på vajsenhusets skole. Denne institutions ledelse og undervisning var stærkt pietistisk
farvet, hvilket vel prægede den modtagelige dreng. Hans Egede blev af skolens ledelse gjort opmærksom på den opvakte
elev. Den nylig hjemvendte missionær havde fået den tanke at sende nykonfirmerede vajsenhusdrenge til oplæring som
kateketer til hjælp for missionærerne i Grønland. 1739 blev derfor Berthel Laersen og en anden vajsenhusdreng udsendt.
Indtil 1757 boede Berthel Laersen ved Godthåb, hvortil han var ankommet sammen med missionær Christian Drachardt,
der allerede i sin studietid havde haft stærkt pietistiske tilbøjeligheder. Sammen med missionæren fik Berthel Laersen
praktisk vejledning i det grønlandske sprog af Niels Egede der til 1740 var købmand ved Godthåb. Berthel Laersen havde
det bedste sprognemme og nåede hurtigst til beherskelse af sproget. Både missionær og kateket kom under påvirkning af
brødremenighedens tyske ledere ved Ny Herrnhut. Det var også fra denne menighed Berthel Laersen hentede sin hustru.
Påvirkningen hæmmede ham dog ikke i at lægge al sin kraft i arbejdet for den danske mission. Drachardt blev derimod
mere og mere indfanget af brødremenigheden og blev afskediget 1751. Derefter ledede Berthel Laersen et helt år ene
mand missionen ved Godthåb.
For den nye missionær var Berthel Laersen ganske uundværlig. Med stor beklagelse måtte han alligevel afstå Laersen til
Sukkertoppen der 1755 var oprettet som koloni ved bopladsen Kangâmiut. Personligt var Berthel Laersen betænkelig ved
den nye post som han fik pålagt at overtage 1757. Beskeden indtil det selvudslettende havde han altid været, og vedblev
at være det. Det afholdt ham dog ikke fra i al sagtmodighed gang efter gang at gøre opmærksom på sine trange
økonomiske omstændigheder. Efterhånden opnåede han da også rimeligere aflønningsvilkår der også ved placeringen i
Sukkertoppen blev bedre, omend langtfra fyrstelige.
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Ved denne koloni havde Berthel Laersen indtil sin død et i de fleste henseender lykkeligt virke, ikke blot med det praktiske
missionsværk, men også med oversættelse af bibelske tekster, forfattelse af salmer og undervisning. Hans gamle
kammerat fra Godthåb, Anders Olsen, var grundlægger af og købmand ved Sukkertoppen. Både han og Berthel Laersen
var præget af brødremenighedens kristendomsopfattelse. Det prægede utvivlsomt og til en vis grad bevisligt Berthel
Laersens missionsarbejde og menighedens liv. Både Anders Olsen og Berthel Laersen fandt forholdsvis ubesværet
indgang hos den lokale befolkning, ikke mindst pga. deres grønlandske ægteskaber og deres fælles personlighedstræk,
den psykiske balance under de givne livsbetingelser og en nogenlunde ligelig social baggrund i hjemlandene.
Årene indtil 1765, da Anders Olsen blev forflyttet, forløb så vidt det kan ses tilfredsstillende for alle, og antallet af døbte
voksede, omend ikke så hurtigt som Berthel Laersen kunne ønske. Der var den væsentlige hindring, at han som kateket
ikke havde tilladelse til at foretage egentlige kirkelige embedshandlinger ud over nøddåb. De skulle afvikles når
missionæren i Godthåb kom på besøg, og det kunne højst ske én gang om året i kort tid om sommeren hvor menigheden
var spredt på fangst; ofte gik der år mellem besøgene. Gang efter gang udtrykte Berthel Laersen ønske om placering af en
missionær ved Gl. Sukkertoppen (Kangâmiut), idet han altid skød sin egen person i baggrunden. Missionærerne i Godthåb
omtalte imidlertid Berthel Laersen i så rosende vendinger, at missionskollegiet 1764 fik Berthel Laersen udnævnt til kgl.
dansk missionær, og s.å. blev han præsteviet i Godthåb. Med dette officielle stempel og den deri liggende anerkendelse af
hans hidtidige virke kunne han sætte mere overbevisende ind, og med mere håndgribelige resultater.
Det skyldtes Berthel Laersens stabile virksomhed, at der ikke var ret mange udøbte tilbage i distriktet ved hans død. Hans
sidste år blev dog en del forbitrede ved modsætningsforhold til handelens ansatte. I overensstemmelse med
handelsdirektionens ønsker var koloniens købmand stedse modstander af "sammenstimlen" af grønlændere ved
kolonistedet for undervisningens og gudstjenestens skyld, især i de bedste fangstperioder. Derfor søgte Berthel Laersen
ved sine tre sønners hjælp at nå ud til befolkningen på de mange bopladser. Det gik ikke uden langvarigt økonomisk
sejpineri med missionskollegiet. Til trods for at de blev kummerligt lønnede blev sønnerne Joseph, Frederik og Jacob
Berthelsen ivrige, dygtige og stabile kateketer, og Berthel Laersen kæmpede trøstigt for deres og andre grønlandske
kateketers bedre lønvilkår. Berthel Laersen blev gennem disse tre sønner stamfar til den sydgrønlandske slægt Berthelsen
(hvoriblandt Rasmus Berthelsen, 1827–1901 og Christian Berthelsen, 1916-2015). Da det 1781 blev besluttet at flytte
kolonien Sukkertoppen til en sydligere position, ville Berthel Laersen ikke forlade det gamle sted. Muligvis har denne
situation hvor han følte sig svigtet, foruden hans kones død 1779 medvirket til, at han selv døde. Savnet af denne
missionær sammen med missionscentrets forflyttelse bort fra distriktets folkerigeste del, samt en toårig vakance i
embedet, var sikkert medvirkende til at den stærke sværmeriske bevægelse omkring "profeten" Habakuk opstod i
Evighedsfjorden 1787.

Jeg læser således at Berthel Bartolomæus Larsen giftede sig med en kvinde fra Hernnhut-samfundet i Nuuk i 1744 –
Susanne Berthelsen Ψ Sarqardliit, Godthåb 1728 – forældre til:
Joseph Berthelsen Ψ 1745 Sarqardliit, Godthåb
Maria Elisabeth Berthelsdatter Ψ 1747 † 17 februar 1779 gift Rasmussen Storm
Frederik Naparutak Berthelsen Ψ 27 april 1750 Ny Herrnhut, Godthaab
Kirsten Berthelsdatter Ψ 1756 gift Bidstrup
Jakob Berthelsen Ψ 1759

Berthel er som skrevet står † den 10 december 1782 i Kangaamiut 3 år efter at hans hustru Susanne er † samme sted den
25 februar 1779.

Den berømte søn i denne børnerække er Frederik Naparutak Berthelsen:

Frederik Bertelsen, grønl. Naparutaq, 27.4.1750-13.1.1828, grønlandsk kateket og missionær. Frederik Bertelsens far var
som vajsenhusdreng af Hans Egede sendt til Grønland som kateket og på grund af sin dygtighed ordineret som missionær
i Sukkertoppen. Han begyndte allerede som 15-årig at hjælpe sin far i dennes arbejde og havde som halv grønlænder den
fordel at mestre sproget. Et forsøg på latinsk uddannelse hos en dansk teolog i Godthåb blev opgivet, bl.a. fordi Frederik
Bertelsen talte for dårligt dansk. I stedet virkede han fra 1765 som kateket og senere kateketformand i Sukkertoppen i nær
kontakt med befolkningen, og efter faderens død 1782 holdt Frederik Bertelsen missionen i gang i to år, indtil en ny
missionær kom op.
Få år efter brød en sværmerisk vækkelse løs med stor styrke på distriktets afsides bopladser, ledet af fangeren Habakuk.
Alt normalt kirkeligt liv ophørte, og embedsmændene mistede ganske kontrollen over situationen der udviklede sig til drab
og voldsomheder. Som sidste udvej blev Frederik Bertelsen sendt ud, og det lykkedes ham at standse bevægelsen og
genoprette ordenen, men det ulmede stadig under overfladen, og 1803 måtte Frederik Bertelsen igen tage affære over for
en ny opblussen. Men han var stadig kun kateket, og hans foresatte en dansk missionær der var ganske hjælpeløs over
for disse voldsomme udladninger.
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1807 udbrød krigen mellem England og Danmark, og forbindelsen mellem Grønland og Danmark blev næsten helt afbrudt
de næste otte år. De fleste europæere forlod landet, og 1814 var kun én missionær tilbage i landet. Man tog da det
usædvanlige skridt at udnævne en grønlænder til missionær. Frederik Bertelsen blev ordineret 9.7.1815 i Holsteinsborg af
den norske missionær B. Hartz og begivenheden fejret med en stor folkefest. Frederik Bertelsen var den første
grønlænder der blev udnævnt til et såkaldt officersembede, og der gik generationer før det skete igen. Det var en uvant og
vanskelig stilling, både i forhold til europæere og grønlændere. Derefter virkede Frederik Bertelsen som missionær i
Godthåb til 1827 da han blev fritaget for embedet. Allerede året efter døde han.
Frederik Bertelsen blev gift 1. gang 1.december.1772 med Edel † 12 maj 1775 i Kangaamiut. – Forældre til:
Lars Bartolomæus Berthelsen Ψ 1774

Nu gifter Frederik sig i Kangaamiut den 24 september 1776 med Hedevig Kogguk † 1799 i Sukkertoppen – forældre til:
Jens Christian Berthelsen Ψ 30 januar 1799 – far til:
Rasmus Berthelsen var alsidigt begavet og digtede flere salmer og skrev selv melodier til dem. Den kendteste er
julehymnen Gûterput der stadig er den grønlandske højtidssalme fremfor nogen, og det er især som salmedigter han
stadig er kendt og elsket i Grønland. Rasmus Berthelsen var en original og selvstændig personlighed og samtidig den
første grønlænder der fik en mere grundig boglig uddannelse. Han forholdt sig kritisk til mange sider af den danske
mission og undlod ikke at give det udtryk. Om sin barndom og ungdom har Rasmus Berthelsen skrevet en interessant
selvbiografi.
Rasmus Berthelsen blev født i Holsteinsborg, døde i Godthåb og er begravet samme sted. Forældre: sælfanger Jens
Christian Berthelsen (sønnesøn af Berthel Laersen) og Esther Sophia Kleist. Gift 1. gang 2.7.1848 med Anne Sophie
Berglund, født 9.12.1829 i Fiskenæsset, død 21.9.1878, datter af arbejdskarl Jonas Sivert Berglund og Ane Sophia. Gift
2. gang 10.8.1879 med Esther Ane Karen Juliane Lynge, født 5.9.1845 i Godthåb, død 22.6.1880 samme sted, datter af
tømrer Marcus Nissen Myhlenport Lynge og Sophie Abigael Kreutzmann. Gift 3. gang 17.10.1880 med Sara Gjertrud
Louise Poulsen, født 14.5.1842 i Sârdloq i Godthåbsfjorden, død efter 1907, datter af sælfanger Josva Ludvig Poulsen
og Elisabeth Ingeborg.

Det 3 ægteskab er med Augusta i Sukkertoppen den 29 juli 1799 og med forældreskab til:
Elias Hans Jonathan Jophla Jan Berthelsen Ψ?
Abraham Iver Berthelsen Ψ 30 april 1800 i Sukkertoppen eller Godthaab
Susanne Cecilie Lisa Berthelsen Ψ 1806 i Sukkertoppen eller Godthaab
Saul Loth Berthelsen Ψ 1809 i Sukkertoppen eller Godthaab
Som vi allerede har forstået er Frederik † i Godthaab den 13 januar 1828, mens Augusta levede videre til 7 januar 1833
hvor hun er † i Godthaab.
Jeg har ikke nu forfulgt de forholdsvis mange efterkommere, at ovenstående familie i øvrigt, (jeg er dog klar over at jeg
kommer til det, hvis jeg giver mig i kast med min hustrus brors hustru Karen Berthelsens, ophav – mere herom senere) så
for nu forfølger jeg:
Fartøjsfører og kateket Abraham Iver Berthelsen Ψ den 30 april 1800 i Sukkertoppen eller Godthaab † i 1868. Han blev i 6
oktober 1862 gift med Alhed Martha Andreassen Ψ 7 maj 1829 ved Narsak, Godthaab † 1 december 1866 Godthaab –
forældre til:
Søren Andreas Berthelsen Ψ ca. 1864 † 2 oktober 1864 (kighoste)
Judithe Regina Dorkas Berthelsen Ψ 20 august 1865 Godthaab

Om Alhed Martha Andreassen ophav kan vi sige følgende:
Hendes forældre er Apollus Andreassen Ψ ca. 1804 og Christiane Ψ ca. 1816. Apollus er en 24årig enkemand ved hans
og Christianes vielse den 2 april 1828 (i øvrigt samme dag som Micha og Albine som vi møder om lidt)
Apollus har altså været gift før – men om der er børn af dette ægteskab ved vi ikke.
Fra ægteskabet med Christiane kende vi:
Alhed Martha Andreassen Ψ 7 maj 1829 ved Narsak
Eleonora Ingeborg Hansine Andreassen Ψ 25 april 1831Narsak
Maria Gyritha Priscilla Andreassen Ψ 28 august 1835 Narsak

Beathe Susanne Johanne Thamar (Andreassen) Ψ 4 juni 1837 Illuarmiut
Ane Kristine Augusta Birthe Andreassen Ψ 31 oktober 1838 Narsak

Birthe Rachel Lovise Mallene (Andreassen) 18 april 1841 Illuarmiut
Andreas Seth Josva Andreassen Ψ 26 april 1841 Narsak
Lars Christian Morten Andreassen Ψ 14 januar 1847 Narsak

14

Beathe og Birthe får Apollus med Charlotte fra Illuarmiut. Så måske har han 2 koner. Jeg tænker at det ikke kan være
tilfældet, at der er to der hedder Apollus Andreassen i Narsak. Præsten indskriver uden at blinke børnene uanset hvem der
er moder. – han skriver ikke uægte eller noget der minder derom. Som jeg forstår på folk fra Nuuk – var der midt i 1800tallet
udbrudt risiko for indavl i et par af missionens udsteder. Apollus kan havde været ”aktiv” i et ”afhjælpningsprogram”.
Jeg tror Apollus og Christine er † i den periode hvor kirkebøgernes dødsoptegnelser mangler (ca. 1872-1886) – Christiane
er måske hende som er † i 1875 i optegnelserne kaldet Kristine.
Vi bliver lidt tilbage i tiden:
Micha Christian Benedictusen er Ψ den 15 juli 1806 – muligvis i Sardlok eller Illuarmiut v. Godthaab
Han er allerede enkemand som 22årig efter første ægteskab, da han den 2 april 1828 gifter sig med Albine Monika. Hvis
han har børn med sin første kone kender vi dem ikke.
Med Albine Monika bliver han far til:
Vaste Cathrine Benedictusen Ψ 16 april 1829 i Sardlok
Christence Henriette Ingeborg Agnes Benedictusen Ψ 8 februar 1831 Illuarmiut
Manasse Jens Nathan Benedictusen Ψ 28 april 1833 Illuarmiut
Enevold Abel Benedictusen Ψ 26 juni 1835 Illuarmiut
Adam Lucas Nikodemus Benedictusen Ψ 20 oktober 1840
Torkil Elias Frederik Benedictusen Ψ 5 juni 1843 Illuarmiut
Lucie Sabine Elisabeth Agnete Benedictusen Ψ 5 maj 1846 Illuarmiut
Johanne Ane Kristine Benedictusen Ψ 20 december 1847 Illuarmiut
Mikael Benjamin Joel Karolus Benedictusen Ψ 24 marts 1849

Micha Christian Benedictusen er † den 30 juli 1849 i Sardlok
Albine Monika er † nogle år senere den 29 august 1862 ved Narsak, Godthaab.
På samme tid – dvs. før 1800 er Joseas Mathæussen iflg. ukendte kilder Ψ 15 september 1786 – hvor i Godthaab-området
ved vi ikke. Iflg. samme ukendte kilder skal Sophia Helena være Ψ 10 juli 1789 i Narsak, Godthaab – og disse to
mennesker skal være gift i 1812 og være forældre til:
Eleonora Mathæussen Ψ 20 september 1813
Niels Conrad Mathæussen Ψ 26 november 1815
Regina Augusta Mathæussen Ψ 2 juni 1818 Sardlok
Rehab Asuba Mathæussen Ψ 21 juni 1821
Seth Fillippus Mathæussen Ψ 3 december 1823 Narsak v Godthaab
Marthe Agnete Mathæussen Ψ 25 september 1828 Narsak
Enok Raphael Mathæus Mathæussen Ψ 1 juli 1831

Joseas Mathæussen er † 4 juli 1833 af sting.
Hvad der sker med Sophia Helena kan jeg ikke spore.

Det er Joseas’ søn Seth og Michas datter Vaste Cathrine der fører Mathæussen slægten videre ved at gifte sig den 6
oktober 1850 formentlig i Narsak og blive forældre til:
Mikka Christian Anton Vitus Mathæussen Ψ 23 januar 1852 † 16 marts 1853 Narsak
Sofia Johanne Karoline Lovise Mathæussen Ψ 8 marts 1854 Narsak
Vitus Manasse Mikias Andreas Efraim Mathæussen Ψ 7 januar 1857 i Narsak

Vaste Cathrine Bendictusen Mathæussen er † 10 oktober 1859 i Narsak
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Seth Fillippus gifter sig derfor med Angelika Kitsia Ingeborg Alhed den 2 november 1862 i Narsak, og børnefødslerne kan
fortsætte:
Inger Eleonora Cathrine Mathæussen Ψ 1 oktober 1863 † 7 august 1864 Narsak
Inger Cathrine Rachel Mathæussen Ψ 30 maj † 29 november 1865 Narsak
Elias Josva Rasmus Mathæussen Ψ 25 maj 1867 Narsak
Cathrine Regine Mathilde Mathæussen Ψ 13 maj † 22 august 1871 Narsak
Kathrine Regine Inger Mathæussen Ψ 16 august 1872 Narsak

Angelika Kitsia Ingeborg Alhed er † 8 september 1875 i Narsak. Jeg har ikke forfulgt hendes ophav, da hun ikke er direkte
ane til ”vores” familie.
Seth Fillippus Mathæussen er † den 21 oktober 1895 i Narsak, knap 72 år gammel – en høj alder på den tid.
Vi følger i stedet Seths og Vaste Cathrines søn Vitus Manasse Mikias Andreas Efraim Mathæussen, som er ham som
gifter sig med Judithe Regina Dorkas Berthelsen Ψ 20 august 1865 Godthaab, datter af Abraham Iver Berthelsen – som vi
så ovenfor.
Vielsen foregår i Godthaab den 9 oktober 1881, og der kommer børn:
Vaste Martha Kitsia Matthæussen Ψ 3 februar 1883
Lars Enok Efraim Matthæussen Ψ 18 marts 1885 † 16 august 1911 Arsuk (gift 12 juni 1910 Arsuk)
Niels Jacob Mikael Matthæussen Ψ 23 maj 1889
Peter Abraham Adam Matthæussen Ψ 5 marts 1892
Sofie Marie Hansine Matthæussen Ψ 16 marts 1895

Judithe Regina Dorkas Matthæussen er † 19 november 1899
Vitus Manasse Mikias Andreas Efraim Matthæussen er † 16 marts 1912

Det er deres datter Sofie Marie Hansine Matthæussen der den 4 juni 1916 gifter sig med Ludvig Adolf Pavia Kristoffer Otto
Jakob Jacobsen i Arsuk.
Ludvig Adolf Pavia Kristoffer Otto Jakob Jacobsen havde ellers først fået en søn med 25årige Erike Henriette Karoline
Concordie Hardenberg Ψ 15 november1889 i Arsuk:
Karl Kristian Esias Nathan Jacobsen Ψ 22 marts 1915
Men han gifter sig et års tid senere den 4 juni 1916 med Vitus’ og Judithe’s datter Sofie Maren Hansine Mathæussen fra
Narsak v Godthaab. Hvornår hun er kommet til Arsuk ved jeg ikke, men børnene følger:
Lars Andreas Nathan Benjamin Jacobsen Ψ 16 august 1917
Rosa Ingeborg Judita Andreas Jacobsen Ψ 9 august 1919 † 16 februar 1921
Rosa Ingeborg Bolethe Susanne Jacobsen Ψ 16 december 1921 † 19 juli 1923
Rosa Judithe Ingeborg Susanne Jacobsen Ψ 2 maj 1924
Julius Jens Enok Thomas Jacobsen Ψ 8 september 1926
Atsa Louise Andrea Elisabeth Jacobsen Ψ 22 januar 1929
Niels Abel Kristian Titken Jacobsen Ψ 2 august 1931
Nielserak Jenserak Peter Sem Jacobsen Ψ 25 oktober 1934
Dødfødt pigebarn Jacobsen Ψ † 20 maj 1937
Der kan være flere efter 1937.

Nu forhindrer det faktum, at der ikke er offentlig adgang til kirkebøgerne efter 1937, at jeg kan fortælle historien videre om
Nathan som gifter sig med min svigerfars søster Cecile, og et faktum er dog at deres søn Nielseeraq er gift med min
hustrus storesøsters mand
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Cathrina Lovisa - stammoder til 3 grønlandske slægter
En af de - efter min opfattelse - mest fascinerende personhistorier i kolonitidens Grønland må være den histore der som
omdrejningspunkt har kvinden Madame Cathrina Lovisa Michelsdatter Tetzlaff Cortsen Hount Fleischer.
Min hustrus lillesøster Petrine Julie Mikaline Cecilie Møller Ψ 1 juli 1957 i Paamiut giftede sig den 20 juni 1981 i Paamiut
med Isak Møller Ψ 11 januar 1853 i Qudlissat.
Det vil komme for vidt at kortlægge hele Isak Møllers ophav, da der er tale om en omfattende forhistorie med voldsomt
mange søskende og børn til hans forfædre. Beretningen vil rumme en god del koloni-historie. Da der for mindst en grens
vedkommende er tale om en præstefamilie betyder det at dokumentationen ikke behøves gøres så nøje af mig, hvis andre
skulle ønske at gøre det til bunds, idet især præsters historier ofte er dokumenteret særskilt og grundigt. Dels gennem en
mand som hedder Wiberg, dels gennem Nygaards sedler, og dels gennem Erik Brejls skifteopsamlinger. De har samlet
meget ”guld” op for slægtsforskningen og også i al almindelighed i danske historiske kilder er præsterne beskrevet i et
væld af dansk litteratur.
Men vi kan da godt tage en ”snas” og starte med Dansk biografisk Lexikon / I. Bind. Aaberg - Beaumelle , hvor der står:
Aspach, Sixtus, 1672-1739, Præst. I Midten af det 17. Aarhundrede indvandrede fra Rhinegnen til Danmark en Bartskær, Adam Daniel
Aspach, der i Kjøbenhavn snart vandt sig et Navn som dygtig Kirurg og boede i et anseligt Stenhus paa Hjørnet af Klædeboderne og
Nørregade, hvor fordum Stadens Raadhus havde staaet. Han blev gift med Bartskær Morten a Møinichens Datter Karna, i hvilket
Ægteskab der fødtes 7 Børn. Det yngste af disse var Sixtus A., født 9. dec.1672. Han dimitteredes fra Kjøbenhavns Skole 1690, tog
Attestats 1692 og var derefter en Tid Dekan paa Kommunitetet og Alumn paa Borchs Kollegium. Forskjellige Disputatser, henhørende
under Bibelfortolkning, foreligge fra hans Haand fra dette hans Ophold ved Akademiet. 1695 tog han Magistergraden. Da den store
thistedske Besættelsessag i disse Aar vakte et ualmindeligt Røre hele Landet over, affattede han om Dagens brændende Spørgsmaal en
disputats«de variis superstitionibus» (1697), som endnu har nogen Interesse i historisk Henseende. Samme Dag som
Højesteretsdommen afsagdes i den nævnte Besættelsessag, og Sognepræsten i Thisted, Mag. O. Bjørn fradømtes sit Embede (26. Febr.
1698), udnævntes A. til hans Efterfølger. Dette Embede beklædte han i 7 Aar og var fra 1703 tillige Provst i Hundborg Herred. 1705
forflyttedes han til Aalborg som Sognepræst ved vor Frue Kirke og tillige Stiftsprovst. I Aalborg forblev han til sin Død (3. Febr. 1739), men
var i mange Aar svag og maatte oftere benytte Hjælpepræst. Da Aalborg Bispestol blev ledig 1735, og Provst Mumme i Aasted, skjønt
yngre, blev foretrukket til Biskop, tillagdes A. Biskops Rang og Titel. Foruden de anførte Disputatser har A. kun udgivet en (dansk)
Ligprædiken over Elisabeth Westengaard (1729). – I sine 3 Ægteskaber blev han Fader til 19 Børn, hvoraf 2 Sønner bleve Præster og 4
Døtre Præstekoner. Hans første Hustru var hans Søskendebarn, Anna a Møinichen (d. 1708), hvis Fader var Sognepræst i Bergen, og
Moderen var en Datter af Biskop Bredal i Throndhjem. Anden Gang var han gift med en aalborgsk Kjøbmandsdatter, Maren Popp (d.
1717), og tredje Gang med en Præsteenke fra Kjærup i Thisted Amt, Dorothea Marie Bruun, f. Rose, der overlevede ham i henved 29 Aar.

Navnet Aspach stammer sikkert fra en egn som i dag findes lidt nord for Stuttgart i det nuværende Tyskland – men husk! –
han kan næppe kaldes ”tysker” – for Tyskland eksisterede ikke dengang, ligesom hans første hustrus morfar – biskoppen af
Throndheim ikke med sikkerhed kan siges at væres Norsk. Norge var dengang i øvrigt en del af Danmark – på lignede vis
som Fyn og Jylland, så i datidens termer var han dansk under alle omstændigheder. Det siges at Adam Daniels far, Johan
Aspach var fra byen/stedet Bacharach hvilket passer fortrinligt med Aspach – altså et sted lige syd for Koblenz.
Adam Daniel Aspach var ”bartskær” – et udtryk som stammer fra at ”barberen” (det hed det før det som i dag hedder
frisøren) - manden med den skarpe kniv – og derfor også ham som kunne ”operere”.
Der er mange dokumenter på Adam Aspach og man skal man være lidt forsigtig for hans ene søn også hedder Adam

Daniel Aspach (1715-1772) og er også præst.

Nuvel – det er hans yngste søn som interesserer os: Sixtus Adamsen Aspach
Wiberg optegnelser ser alle således ud – man skal lige vænne sig til dem.
17/3 1705 [Thisted-T. 26/2 98, o. 15/4] Mag. Sixtus Adamsen Aspach, f. Kbh. 2/12 72; F. A. Daniel A., berømt Chir.; M. Cathrine
v. Møinichen; St. Kbh. 90, Bacc. 91; C. 29/2 92, h.; D. p. C. 94; Mag. Kbh. 19/5 95; Alumnus p. Borchs Coll. 11/7
95 – 11/3 98; Pr. 10/10 03; Stpr. 29/4 05; Cons.-Ass. 14; tit. Biskop 35; 1 ~ Anna Jensdtr. v Møinichen, † 29/11 08;
F. Mag. J. Mortensen M., Sp. t. Bergens Nykirke; M. Magdalene Eriksdtr. Bredal af Kbh. Frelsers K.; 8 B.; 2 ~ 17/9
09 Maren Lauritsdtr. Pop, f. c. 91, b. 14/7 17; F. L. Jensen P., Kbmd. i Aalbg.; M. Birgitte Lauritsdtr. de Hemmer; 7
B.; 3 ~ 11/1 18 Dorthea Marie Rose, E. e. J. U. Bruun i Tømmerby-L., † Aalbg. 18/12 67; 2 S., 2 D.; see P. N.
Cortsen i Thisted-T.; O. P. Agerholm i V. og Ø. Hassing; Laurits C. L. A., r. Cap. i Rønne-K.; Adam D. S. A. i
Hellevad-H.-Ø.; Sixtus S. A. til Aalbg. Hosp.; J. J. Tranders i Varde; [† 3/2 1739; W. 1/46; N. 21].
KUM II, s. 173, 180, 217 (»Sixtus Aspach Adami f.«); Borchs K. nr. 29; E. Brejls skifteuddr.: Ålborg byfoged nr. 875; Lampe I, s. 110.

Sixtus Adamsen Aspach er altså biskop i Aalborg – og har 19 børn!
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Vi er blandt de gejstlige, og der er mange lærde og præster i familien. Familienavnet von Møinichen dukker op (læsere af
den samlede grønlandshistorie vil støde på dette navn). Adam Daniel Aspach var gift med Karna Cathrine von Møinichen,
hvorfra jeg tror at navnet ”Sixtus” introduceres i familien. Jeg tror, at Karnas far som hed Morten Sixtus von Møinichens
brors datter hedder Anna Magrethe Jensdatter, og er datter af Jens Mortensen, som jeg mistænker dermed at være ophav
til teksten som vi så og undrede os over - ”første hustru var søskendebarn”.
Jeg har ikke tænkt mig at forske meget i alle sammenhænge, for disse familier kan ”let” føres tilbage i tiden hvis man går i
de gejstlige danske kilder, blot nøjes med at konkludere at Sixtus Adamsen Aspach og Anna Margrethe Jensdatter von
Møinichen blandt et af deres 19 børn har datteren Sofie Charlotte Sixtusdatter Aspach Ψ 27 marts 1706 i Aalborg.
For ikke at være helt uden dokumentation kan jeg dog vise, at Sixtus Aspach er † 66 år 1 måned og 22 dage gammel den
23 februar 1739 efter 3 ægteskaber.

Datteren af 1ste ægteskab Sofie Charlotte gifter sig med Peder Nielsen Cortzen den 26 juli 1729
12/11 1728, o. 22/12 [Hør. Aalbg. 25] Peder Nielsen Cortsen (Curtz), f. Aalbg. 27/11 01; F. N. Sørensen, Kbmd.; M. Anna
Pedersdtr.; St. Aalbg. 18; C. 5/8 21, n.; Pr., i. 27/5 39; ~ Aalbg. 26/7 29 Sophie Charlotte Sixtusdtr. Aspach af
Aalbg. Frue K., f. 27/3 06, † 17/6 54; 5 S., 6 D.; see Søren J. P. C. i Tversted-U.-B.; H. J. M. Koefoed i V. og Ø.
Hassing; (C. M. Asbach i Veilby i J.); [† 18/2 1761; skjænkede 43 et Huus med Eiendom til Tilsted Skolevæsen
(Hfm. 4/446)].
FWDP, nr. 12b,(11); Nygaards sedler: Børn.

Og også han ses at være præst Ψ i Aalborg vor Frue 27 november 1701, søn af Niels Sørensen Cortzen (Ψ 1666 på Læsø
† 1716 i Aalborg hvor han var købmand) og Anne Pedersdatter (Ψ 1680 † 1759)

Peder Nielsen Cortzen er † i Thisted den 26 februar 1761

Hr Provst Cortsen….Begravet i Choret – :

Sofie Charlotte er også begravet der – 6 år tidligere – 17 juni 1754 – dog formentlig ikke i koret.

Også de fik masser af børn, hvoraf sønnen:
Søren Juul Cortzen blev Ψ den 20 august 1731 i Thisted
14/4 1774 [V. og Ø. Hassing 26/3 62] Søren Juul Pedersen Cortsen af Thisted-T., f. 20/8 31; St. Aalbg. 49; C. 6/12 58, n.; p. Cap. ThistedT. 1/8 60, o. 19/11; ~ Aalbg. 13/4 53 Anna Brodersdtr. Brorson af Ribe Dk. (F. blev Biskop i Aalbg.), † 6/2 87; 3 S., 3 D.; [† 2/7 1787; fik 82
en prægtig Sølvkaffekande fra det hollandske Admiralitetscollegium for den Modtagelse, som Mandskabet fra et strandet Krigsskib fandt
hos ham].
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26/3 1762 [p. Cap. Thisted-T. 1/8 60, o. 19/11] Søren Juul Pedersen Cortsen; Pr. 17/6 72; [14/4 1774 Tversted-U.-B.; see der].

I opslaget foroven skriver Wiberg, at han er gift 13/4 1753 – det er en skrivefejl for det er den 13 april 1763, at han gifter sig
med Anne Brodersdatter Brorson i Aalborg, Budolfi

19

Når der i opslaget står Ribe, så skyldes det, at hendes far Broder Brodersen Brorson (Ψ 1692 † 1778) – som det fremgår er
født i Ribe – men senere er biskop i Aalborg.
17/8 1736 [Medolden 22] Broder Brodersen Brorson* af Randrup, f. 12/3 92; St. Ribe 12, Bacc. 13; C. 17/9 14, l.; St. i Kiel 15;
Huslærer hos Biskop Thura i Ribe; Rtr. Lemvig 11/5 19; Cap.** Medolden 22, o. s. D. som sin nedenanførte Bdr.; ~
17/6 23 Antonette Margrethe Christiansdtr. Riise af Agerskov, f. 03, † 80; 12 B., hvoraf 4 S., 3 D.; see Broder B. B.
i Dronninglund; Christian R. B. B. i Thisted-T.; E. C. Kynde til Aalbg. Frue K.-T.; Ole N. B. B. i Understed-K.; S. J.
P. Cortsen i Tversted-U.-B.; J. H. Clausen i Hjørring-H.-O.; Hans A. B. B. i Ø. Brønderslev-H.; [Biskop over Aalbg.
St. 26/7 1737; Dr. theol. 18/10 60; † som Jubellærer 29/8 78; „var af en besynderlig Venlighed og Sagtmodighed,
geleidet med den klogeste Forsiktighed; havde en mandig og rørende Veltalenhed“ (G. 1/552); W. 1/175].
KUM II, s. 367, 380 (»Broderus Broërsonius«, 20 år gl.); Achelis I, nr. 4625; Arends I, s. 88-89: W. II. 600; Giessing. I. 552–58; Hundr. Dr.
44; Worm. I. 175; N. 93; Ehrencr.-M. II. 93; Lengnick: Stamt. o. Fam. Brorson S. 11; K.-S. 4 R. II. 103, 5 R. IV. 621 ff.; B.-L.; Pr. Saml. 117;
(Arends’ litteraturforkortelser); Bed-1600 s. 14-15.

I kan også se BBB’s kone som hedder Antonette Margrethe Christiansdatter Riese Ψ 1703 † 1780, altså Annas mor.

Anna Bdtr. Brorson er Ψ 10 februar 1739 i Aalborg, nogle mener hun er Ψ i Melolden (Mjolden) som i dag er = Tønder i
Ribe amt i Sønderjylland hvortil tilknytningen jo er stor, men dåbsoptegnelsen er fra Aalborg Budolfi kirkebog:

Jeg vil pege på en notabilitet i familien. BBB’s bror er biskop i Ribe, og ikke en hr. hvem-som-helst
Hans Adolph Brorson Ψ 1694 † 1764
26/7 1737 [Trediepræst (Diak.) i Tønder 29] F. Bdr. Hans Adolph Brodersen Brorson af Randrup, f. 20/6 94; St. Ribe 12, Bacc.
13; Huslærer i Løgumkloster 14; Alumnus p. Borchs Coll. 11/3 15 – 23/6 16; C. 6/10 21, l.; (Rtr. Holstebro 21); Sp.
Randrup 24/12 21, o. s. D. som sin ovenanf. Bdr.; Stpr. 33; 1 ~ Cathrine Steenbech Clausen, f. 06, † 41; F.
Amtsforv. i Løgumkloster; 10 S., 3 D.; 2 ~ 42 Johanne Christiane Christiansdtr. Riise af Agerskov, f. 22/6 20, †
Varde 4/7 95; 2 S., 1 D.; see Broder H. B. her; M. P. Wind i Brøns; Johan H. H. B. i Gram; Hans A. H. B. i
Emmerlev; Christian C. H. B. i Varde; [Biskop over Ribe St. 5/5 1741; Dr. th. 18/10 60; † 3/6 64; berømt
Psalmedigter; Forfatter af „Troens rare Klenodie“; forenede med en mild, sagtmodig, ægte christelig Aand og en
høi Grad af Samvittighedsfuldhed, den for en Biskop nødvendige Kundskab, Indsigt og Skjønsomhed og derhos en
fast Charakteer; søgte især, at holde uværdige og umodne Candidater fra det geistlige Embede, og at fjerne
forargerligt levende Præster derfra; blev tilsidst noget tungsindig; „en nidkjær og aarvaagen Tilsynsmand, en
fredeligtsindet Mand, som gjerne jevnede opkomne Stridigheder imellem Geistlige, men tillige en frimodig Mand,
som ikke lod sig skræmme, naar Talen var om hans Embedes eller Geistlighedens Rettighed“ (Frost om Ribe, S.
81); Portrait i Tønder K. og i Ribe Dk.; Mindeplade i hvid Marmor i Ribe Dk.; Bronzestatue sm.st.; Mindeplade og
Mindesten i Randerup; Monument over 2. Hustru og Søn p. Varde S. Nic. Kgd.; W. 1/176; N. 93].
KUM II, s. 367, 380 (»Iohannes Adolphus Broërsonius«, 19 år gl.); Achelis I, nr. 4626; Borchs K. nr. 119; Arends I, s. 90: W. II. 600; J. 374;
D.-P.; Worm. I. 176, III. 115; N. 93; Ehrencr.-M. II. 97; Hundr. Dr. 45; Carstens: Die Stadt Tondern. 139; Lengnick: Stamt. o. Fam. Brorson
S. 14; K.-S. 1 R. I. 145–222; K.- u. S.-bl. 1885 No. 14; B.-L.; Pr. Saml. 118; Ribe Borgere. 16; (Arends’ litteraturforkortelser); DanKir bd. 19,
s. 493, 579-81 (se nedenfor), s. 936 (Varde Skt. Jac. K.), bd. 21, s. 982 (Tønder kirke), s. 1468-69 (Randerup kirke).

Der er tale om den Brorson vi kender fra salmebogen. Altså den Brorson som sammen med Thomas Kingo og N.F.S
Grundtvig (ikke samtidigt) er basis for dansk salmedigtning.
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Jeg omtalte også Annas mor, Antonette Margrethe Christiansdatter Riese, gift med Christian Ottosen Riese Ψ 1666 - †
1747. Hendes mor (altså Annas mormor) hedder Anna Johansdatter Schnell Ψ 1668 † 1739 og er gift med Johannes
Jonae Schnell Ψ 1638 † 1675
Hvis man vil studere denne gren af min hustrus søsters mands ophav, er der store muligheder for det – for nu er vi for alvor
ikke blot blandt de gejstlige, men vi er også blandt de absolutte samfundsspidser i det danske rige mellem 1350 og 1700.
Der er Holstenere, Sydsvenske og andre notabiliteter. Vi er udover provster og biskopper nu blandt herremænd,
lensmænd, storbønder, landsdommere og vi er tæt på hoffet. Der er piger i familien der føder på Helsingborg slot, piger der
bliver viet på Københavns slot, piger som står fadder til prinsessernes børn, og mange af de allerstørste gårde og godser i
hele riget er nævnt.
Familien går – der hvor den går længst tilbage - tilbage til Conrad Cort Evertsøn Moltke Ψ ca. 1365, samtidige Truels
Christeiernsen Sandberg, Henrik Jensen Reventlow, herefter Søhelten Peder Christiernsen Skram (Ψ 1503) og hans kone
Elsebet Tygesdatter Krabbe, Gunde Hansen Lange osv. – kort sagt blandt Danmarks absolut mest indflydelsesrige

mennesker over et par hundrede år.

Peder Christiernsen Skram, Søhelt

Husk på de tider, at indstille ”hjernen anderledes”. Kun de få kan skrive og læse og dermed komme på Universitet. Ægteskaber indgås
næppe af kærlighed, men som arrangerende ægteskaber for at skabe alliancer, tiltage sig magtpositioner eller bevare magt. Hvis det
kræver, at man gifter sig meget tæt inde i familien – ja så gør man det. Vi er virkelig langt fra vore dages frihedsbegreber som stemmeret,
frigørelse og andre slige emner.

Hvis man vil studere videre, skal man læse hvad der er af bøger og skrifter om den danske adelshistorie, og måske kan
man så finde frem til hvilket våbenskjold der skal broderes på Isaks tøj. Heraldikken – populært læren om hvilke tegn på
skjolde osv. man har ret til – er lidt ligesom skotternes tern i kilten – man kan på tern og farver se hvilken klan man tilhører –
og vel lidt ligesom den grønlandske kvindes nationaldragt i det omfang den signalerede familietilhørsforhold og status
gennem farver, sammensætning og forarbejdning.
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Det vil tage år at studere dette til bunds, og jeg er jo kun på anesøgning – så jeg lader fortiden hvile – men uinteressant er
den ikke, og jeg synes det er sjov, at der så opstår en vinkel til Grønland, men jo dybest set ikke underligt. Digter Brorson
var en pietistisk biskop, og som jeg tidligere har nævnt var det også den retning Hans Egede tog – ganske vist noget
senere.
Lad os derfor komme tilbage til Søren Juul Cortzen fra Thisted som nu er blevet præst i Tversted i Hjørring og altså nu i
Aalborg gift med Anna Brorson som vi så før.

Også Søren Juul Pedersen Cortzen og Anna Brodersdatter Brorson får mange børn - mindst 9-10 af slagsen.
Vi følger sønnen Broder Sixtus Nikolai Cortzen som er Ψ 26 november 1775 i Tversted, Hjørring

Dom 24 post Trinit. d: 26de Novembr blev Inddøbt Velædle og Høylærde Hr Provst Søren Juul Cortsen og Provstinde
Anna Brorson deres søn Navnl: Broder Sixtus Nikolaj som blev fød Natten forhen < kl: > imellem 11 og 12 Slet,
Præsenteret ved Døbestædet Onsdagen d: 13de Dec. h. a. (samme år) Test Hr Jens Brøndlund til Nørre Elkiær, Hr Jørgen
Pallesen Kiærulf til Aunsbech, Sr Thoer Larsen i Barchholt, Madme Anna Heldevig Cortsen til Linderumsgaard og Jomfrue
Maeth Bragaard paa Steensbech, Provstinden Introd. Onsdagen d: 7de Februarii 1776ve

Broder Sixtus Nikolai Cortzen gifter sig den 24 marts 1800 i København med Catrine Lovise Teslaff
Efternavnet har mange stavemåder Theslaw, Tertzler, osv – hvad der er helt korrekte ved jeg ikke Uanset vil hun være den
mest notoriske kvinde over de næste mange mange sider:
Vielsen er her fra København vor Frue

Ved folketællingen FT1801 kan vi se at de bor i St. Kannikestræde 37, 3 sal
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Sixtus er ”proviantskriver på fregatten ”Seyeren” – et af flådens krigsfartøjer – som blev konfiskeret af Englænderne i 1807
efter bombardementet af København september 1807. På dette fantastiske billede af maleren Mølsted drager
Englænderne afsted med flåden.

Cathrine (a) Louise (a) Michelsdatter Thetzlaw er Ψ (døbt) den 25 april 1776 som datter af Michel Thetzlaw (Thetzlew) og
er opført i den tyske kirkebog for Garnisons sogn i København

Dat: Vater) Michel Thetzlaw, Mutt(er) Maria Kirstine Lorentzen: Fadderne: Frid. Pirnitz, Hinrich Schytt Michel Fabritzius,
Giertrud Schyttes, Louisa Pe...
Det er ganske vanskeligt at søge på hvem Cathrine Louises forældre og familie kunne være. Dette skyldes dels
efternavnet, som i alle kilder stort set hver gang det forekommer, er stavet forskelligt. Tetsler, Titslau, Tetzløff, Tetslaw,
Tetzlaff, Tersløv, - ja jeg kan blive ved. Endvidere skaber kilderne tvivl om hvorvidt moderen hedder Maria Kirstine
(Lorentzsen) eller Maria Christina. Om det er Thetzlaw eller Lorentzen-navnet der trækker mod den tyske menighed, kan
vi heller ikke fastslå.
Cathrines ”dåbsattest” fra ”enkekassen” synes at give løsningen:
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Dåbsattesten udstedets som jeg læser det ved en lejlighed når der var brug for det. Her udstedt i 1804 – formentlig fordi
hun til i sit nye ægteskab skulle optages i enkekassen.
Mit bedste bud er, at hendes far er soldat og senere bliver frisør og parykmager i København, men der kan være en
sammenblanding af to familier. Familie og børn forekommer ikke i folketællingen i 1787, og andre end mig synes også at
konstatere, at de forsvinder fra ”jordens overflade” – de er muligvis flyttet ud af København – måske endda længere bort. –
Her er hvad jeg kan konstatere, og så kan man selv bedømme – bl.a. om man ser en sammenhæng i de navne som står
faddere til hvad jeg må tro er Cathrine Lovises søskende:
Gentagelse: Cathrine Lovises forældre og faddere 1776:

Dat. Vat. Michel Thetzlaw.
Mut: Maria Kirstine Lorentzen
Cathrina Louisa

Fadderne: Frid. Pirnitz, Hinrich Schytt
Michel Fabritzius, Giertrud Schyttes
Louisa Pe...
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Hendes søskende:
Charlota Wilhelmina Louisa (Michelsdatter Thetzlaw) Ψ 15 september 1767 † 26 september 1767 Garnisons sogn,
København

Dat. Vat. Michael Titzlau, Harscherer
Mut: Maria Cath. Lorentzen. Kind:
Wilhelmine Louisa

Test: Obrist: Knoblauch, Capt. B..
cher und Palau, Jfr?(Frau? Sedowsky und Charlota
Jfr. Sophia Sedowschy

Michael Tetslöff? Ved Capt Ellebraechrs Compagni (Charlotas begravelsesoptegnelse)
Charlotta Wilhelmina Louisa (Michelsdatter Thetzlaw) Ψ 7 december 1768

d. 7.Michael Tetzler, Fußgarde Capt. Ellebrachts Comp. Mutt.
Marie Christine Lorenzen 8te Kind
Charlotta Wilhelmine

Faddere: Cammerhr. Græv Ahlefeldt, Capt.
Pentz, Hoffg. Høg, Freul. v. Plessen
Jfr. Zedofschy

Cornelia Magdalena Sophia (Michelsdatter Thetzloff) Ψ 19 december 1770 Garnisons sogn, København

... dato: Vatt: Michael Tetzlaff, Haarschneider,
Mutt. Maria Christin Lorentzen
Kind: Cornelia Magdalena Sophia,

Test: Heinr. Ryde, Hans ..löndorff, Heinr. Wintlöv,
Cornelia Decker
Sophia Dinner

Johan Jacob (Michelsen Thetzlew) Ψ 8 oktober 1773 Garnisons sogn, København

8ten Vat: Michal Tetzlew, agbd.
Mut: Maria Kiestine Lorentzens
Johann Jacob

Test. ... Ferd. Ahlefelth, Frants Lüneborg
...ley Giesing, Frant... Plessen, Jfr. Zed..fky

Han må være død inden 1779 – men ikke fundet optegnelse
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Johan Jakob (Michelsen Tetzlev) Ψ 28 juni 1779 garnison sogn, København

28.Vat: Michael Tezlev, Parükmacher. Mut: Marie Christine Lorenzen. Kind: Johan
Jakob.

Test: Brauer/Braun? Schulz. Studios
Niels Boesen et Christian
Gustav Schmith. Mad. Klink
Jfr. Hvistendahl

Michel Tetslof v. Wahrenstedts Compahni og Maria Christina Lorentzen viet 29 december 1766 – Die Deutsche Gemeinde

Jeg lader optegnelserne stå, til senere efter forskning, hvis nyt skulle dukke op

Lad os derfor se på ”fremtiden”. Folketælling 1801 er gennemført den 1 februar 1801. Sixtus Cortzen og Cathrine Lovise
Tersløw er relativt nygifte, og synes ikke at have børn i St. Kannikestræde jf FT1801 ovenfor.
Den 13 oktober (kan være 11 okt. eller 17 okt.) 1802 døbes Sixtus og Cathrine Lovises søn Michael Severin Cortzen.
(Flere kilder peger på, at han er født den 19 september 1802 – men jeg har kun set det som ”bemærkninger”, men det
passer jo meget godt. Adressen er Vognmagergade No. 145.

Michael Severin den 13 Octbr. lode Sextus Kaas Contoirbetient og Lovise Tersløw i Vognmagergaden No 145 døbe en
Søn, kaldet Michael Severin, Frue Brorson bar ham, og Jfr. (Jomfru) Geisler holdt Huen. Hlr forvalter Brorson, Hlr
Fuldmægtig Lund og Copiist Brorson vare Faddere.
Selvom præsten kalder Sixtus for ”Sextus Kaas” er jeg ret sikker på, at henvisninger til familien Brorson og Lovises efter
”Tersløw” – blot er skrivemåder (Mange der hed Cortzen kaldtes Corts eller Curtz – og så er der ikke langt til at præsten
hører ”Kaas”.
Jeg har kort skimmet, om der skulle være kommet søskende til Michael Severin mellem 1801 og 1803 i Trinitatis, men jeg
ser ingen, og må derfor tro, at Michael Severin Cortzen er eneste barn i dette ægteskab.

Desto mere så fordi Sixtus rejser nemlig til Grønland – nærmere betegnet Egedesminde – men efter alt at
dømme har han ikke sin kone og barnet med.
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Jeg har været heldig at erhverve en kopi fra Arktisk Institut af Joensens 370 sider lange håndskrevne værk ”Danske i
Grønland” – og nu vælter det ind med kildedata:

27

Joensen skriver nemlig her, at Sixtus kom til Kronprinsens Ejlande som assistent i august 1803 efter at han udkom (dvs.
afrejste og ankom til) Egedesminde i juli 1803. Han beskikkes så som hvalfangerassistent i Vester Ejlande og gik fra
forstanden så præcist som den 7 oktober 1803, bragtes til Egedesminde hvor han døde 11 dage senere.
Cathrine Lovise ankom jf. dette til Egedesminde i 1804. – Vi må antage, at hun ikke har vidst, at hendes mand er død og
begravet, for postgangen kan næppe have givet hende disse oplysninger.
Viden om Michael Severin – formentlig nu mere Severin Michael – er ret stor og voksende mens jeg skriver, men inden vi
følger ham, så lad os gøre Sixtus og hans hustru ”færdige”.

Hr. Sistus Cortzen, assistent (for missionæren?) ved Egedesminde døde den 18 oktober 1803 her ved Colonien og blev
sammesteds begravet den 24 samme måned.

Joensen skriver ret nøjagtigt at Cathrine Lovise ankom i 1804. Og da vi ved at hun blev gift igen den 25 august 1804, gives
kun følgende muligheder for hendes ankomst:
Skibet ”De Jonge Lars” ført af Kpt. Lindberg anløber Kronprinsens Ejlande og Upernavik afgået fra København den 7 maj
og ankommer Grønland den 26 juni 1804 (6-7 ugers sejlads!)
Skibet ”Jomfru Cathrina” ført af Kpt. Holm passerer ligeledes bugten mod Omenak og Nordsoak (Uummannaq og
”Illorsuit”) afgang 9 maj ankommet 30 juni 1804.
Mest sandsynligt er hun ankommet med Skibet ”Den Hvide Bjørn” ex ”Jomfru Caroline” ført af Kpt L. Mathiesen som afgik
København den 16 maj og ankom HGB og EGM 30 juni 1804
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Senere på sæsonen anløb ”Hvalfisken” Christianshåb, Claushavn, Jacobshavn og Ritenbenk, og hun kan have været
”transiteret”, men jeg betragter skibet til Holsteinborg og Egedesminde som det mest sandsynlige. Ikke noget krydstogt,
som I kan se på billedet!
Det giver efter 6 ugers sejlads, og derefter kun knap 7 uger til at beslutte at gifte sig med en mand som hun aldrig har mødt
før. !!

Madame Cathrine Lovise bliver nemlig ”samlet op” af Købmand Hount af Jakobshavn. De bliver gift i Godhavn den 25
august 1804. Præsten afholder sig klogeligt fra at stave til hendes pigeefternavn – kalder hende i stedet Madame og
Cortzen – ”afdøde assistent Cortsens enke”.

Sixtus Cortzens skifte – som i øvrigt er udfærdiget af F. Chr Hount så sent som 1806 er ret langt. Jeg sætter det derfor ikke
ind her fuldt ud.
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Når det er langt grunder det i, at jeg tror det har taget langt tid at indhente oplysninger om bl.a. kreditorer. Overordnet
synes det som om at Sixtus har en ret stor gæld i en ung alder og at hans enke Cathrina Lovise må påtage sig at afvikle
denne gæld.

Vi skal ikke dvæle ved Hount som ægtemand af ane-hensyn – han er af norsk afstamning, idet hans forældre er Jacob
Nielsen Ψ 1731 Nedstrand, Rogaland, Norge † Tveit Norge 5 maj 1793 g.m. Anna Elisabeth Bøyersen Ψ ca.1730
formentlig Norge † 1776 Søgne, Vest-Agder fylke, Norge 20 april 1776
Faderen er diakon på Als – for der er Christian Frederich Hount Ψ 1 maj 1767

Han blev student i Kristiansand i 1786 og Cand. Jur. ved København universitet i 1795. Herefter ser vi ham ved alteret i
Godhavn. Dog har vi også følgende oplysninger:
1799 assistent Umánaq
1801 Godhavn
1802 købmand Jakobshavn
1803-04 konstitueret inspektør;

Men årsagen til, at det blev ham og Cathrine Lovise skal vi beskrive ved hjælp af de tekster der foreligger på Hount – og
dermed forstå hvilke omstændigheder Cathrine Lovise lever i efter hendes ankomst i 1804.
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Når I nu læser det følgende fra H. Ostermann om ”Danske i Grønland i det 18 århundrede” fra 1945, om, at ”Hount fik boet
(efter S.M Cortzen) under behandling” – altså skifte/arve-sagen, og tilbød at enken kunne blive husbestyrerinde hos ham,
så kan I vælge at se det fra den romantiske side, og se Hount som en ægte hensynsfuld gentleman – han 37 år, hun 28 år
gammel, men I skal også vide, at det er helt normalt på de tider (i hvert fald i Danmark), at når en hustrus mand er død, så
overtager den som overtager boet som oftest både enke og børn, simpelthen som var de en del af ”indboet”. I al
almindelighed en uhyre praktisk foranstaltning – for som regel var der mange munde at mætte – i dette tilfælde dog kun en
enkelt i al fald lige i starten.
Ostermanns afsnit i bogen ”Danske i Grønland” fortæller:
CHR. FRED. HOUNT - Købmand.
Christian Frederik Hount blev født 1 maj 1767 i Egen paa Als som søn af »Diacon« (kapellan) Jacob Nielssen Hount (1731-93) og hustru
Anna Elisabeth (død 1776). Da han var to aar gammel, blev hans fader sognepræst i Søgne i Norge. Han kom da i Christianssands skole
og dimitteredes derfra 1786 30 september tog han da »Examen artium« paa universitetet med 3. karakter. Derefter studerede han jura og
tog 28 januar 1795 embedseksamen med karakteren haud illaudabilis.
Efter saa at have været kontorist hos sagførere fik han i maj 1799 ansættelse ved den kgl. grønlandske handels kontor og udsendtes
samme aar til »Det nordre Inspectorat«. Efter sin ankomst til Godhavn arbejdede han saa en tid paa inspektoratskontoret, men blev
allerede 9 september ansat som koloniassistent i Umanak. Men paa grund af den sene aarstid naaede han ikke længere end op til
Ritenbenk, hvor han da maatte blive, indtil det blev slædeføre, og han kom da først op til Umanak i februar 1800.
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Her fik han meget at gøre, da nemlig kolonibestyreren, købmand Otte Rosenstand, aaret før havde brækket sit ben, der paa grund af
manglende lægehjælp efter lang tids sygeleje var blevet stift, og alle forretningerne maatte derfor besørges af assistenten. Hount var kun
halvandet aar i denne tjeneste, men det blev en meget ubehagelig og svær tid. I sommeren 1800 havde alle skibene til Nordgrønland paa
grund af særlig slemme vejrforhold haft meget lang overrejse, og da de omsider naaede op, maatte de alle overvintre i Diskobugten.
Umanakskibet kom først til Godhavn 4 oktober og forsøgte da at naa op til sit bestemmelsessted, men dette lykkedes ikke, og 30. oktober
kom det saa tilbage til Godhavn og overvintrede der. Saa tidligt det da lod sig gøre aaret efter, hvilket først var i juni, da isen nemlig ligger
længe i Umanaksbugten, rejste det da derop, men med stærkt reduceret ladning, især hvad proviantsorter angik, idet nemlig de mange
skibes overvintring havde haft tilfølge, at der maatte bruges mange af disse sorter. Og da skibet skulde hjemgaa, maatte det forsynes med
proviant til hjemrejsen, saa det blev kun meget lidt, kolonien blev forsynet med. Og samme aar, 1801, kom der kun 3 skibe til
Nordgrønland, dels paa grund af krigen med England og dels paa grund af overvintringerne. Umanak fik sletintet skib, men skulde
forsynes med varer fra etablissementerne i Diskobugt, men dette blev kun lidt.
Disse uheldige forhold havde ikke blot til følge, at officerer og mandskab i Umanak maatte nøjes med meget indskrænkede kost-rationer,
men ogsaa, at de fik stort besvær med at skaffe rum til de i løbet af saa lang tid ophobede produkter fra det store distrikt. Det var
inspektørens mening, at de overlastede pakhuse allerede i efteraaret 1800 skulde have været »lettede« ved at lade koloniens jagt gaa
fuldlastet ned til Godhavn, og assistent Hount var villig nok til at gaa ned med varerne, men købmanden turde ikke lade ham vove forsøget
paa saa sen en aarstid.
Som følge af de indskrænkede kost-rationer drev Hount personlig garnfangst af sæler om vinteren, kørte langt omkring paa fjorden med
sin hundeslæde og fik for det meste godt udbytte deraf.
Fra begyndelsen af maj maaned 1801 stationeredes han saa ovre paa Nugssuaqs-halvøens nordside ved stedet Sarfarfik, hvor han
startede og ledede kulbrydning til koloniens vinterforsyning. Ogsaa medens han opholdt sig der, fortsatte han garnfangsten til isens
opbrud i juni.

Imidlertid kaldte inspektøren ham senere paa sommeren ned til Godhavn, da han havde brug for hans tjeneste paa inspektoratskontoret,
og han kom da derned med jagten 31 august. Sagen var, at inspektør Bendecke saa sig nødsaget til at gaa hjem paa grund af sygdom og
derfor allerede i Marts havde tilkaldt købmand Motzfeldt fra Ritenhenk for at konstituere ham i embedet, men denne, der selv var dansk
jurist, ønskede yderligere juridisk assistance.
Hount var da fuldmægtig paa inspektoratskontoret vinteren over. Imidlertid døde købmand Møller i Jakobshavn i maj 1802, og Hount
maatte da overtage hans stilling, samtidig med at han ordnede den afdødes bo. 12 april 1804 fastansattes han saa af direktionen som
købmand i Jakobshavn.

Kolonien Jakobshavn på den tid:

Motzfeldt, der samtidig blev udnævnt til inspektør for Nordgrønland, havde 1803 taget orlov og beskikket Hount til sin stedfortræder, og
denne maatte da forlade sin nyerhvervede købmandspost og var derefter konstitueret inspektør fra august 1803 til august 1804.
Under hans konstitution blev assistenten i Egedesminde, Broder Sixtus Nicolai Cortzen, pludselig sindssyg og døde 18 oktober 1803.
Hount, som nu fik boet under behandling, tilbød enken at blive husbestyrerinde hos sig, og hun flyttede da til Godhavn med sin lille søn
Severin Michael Cortzen (født 1802 i København, død 1881 ved Niaqornat i Umanaksbugten som fhv. købmand; han forlod aldrig
Grønland).
Efter sin tilbagevenden til Jakobshavn blev Hount da gift der med sin husbestyrerinde 25. august 1804. Hendes navn var Cathrine Louise
Tetzler; hun var født 1777 (døbt 25. april) i København som datter af borger Michael Tetzler og hustru Marie Kirstine Lorentzen.
I Jakobshavn levede Hount nu nogle aar, førte et gæstfrit hus og var højt anset baade af Europæere og indfødte. Han havde ry for at være
en »driftig og dygtig Coloniebestyrer«. Handelen trivedes vel under hans ledelse, dog havde han det uheld, at koloniens store spækhus,
»det beste i Landet«, bygget 1790, natten til 6 juni 1806 brændte med alt indhold, 60 tdr. spæk og en mængde inventarier. Ilden
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formentes paasat af en Grønlænder, der·ansaa sig forurettet af købmanden. Men skønt der i længere tid foretoges forhør og
undersøgelser i sagen, blev denne ikke opklaret.
Imidlertid taalte Hount ikke det grønlandske klima. Han angrebes af skørbug hver vinter og ansøgte derfor 1808, da anfaldet var særlig
slemt, om hjemgangstilladelse, men saa døde han lige efter, 20 april 1808.
Hans enke blev senere gift med købmand Hans Mossin Fleischer. (Knud Rasmussen var deres sønnedattersøn). Hans datter Sophie Frideriche Hount, født 31 juli 1806, blev 17. august 1823 i Umanak gift med assistent, senere købmand Frederik
Lassen (1798-1872), men døde allerede 15 april 1833 i Godthaab.

I Godhavn skal der altså i 1806 være kommet en mund mere at mætte - en ½-søster til Severin Michael – Ψ 31 juli 1806
Sophia Frederikke Hount.
Ostermanns beskrivelse af Hounts skifte som værende foretaget 13 oktober 1814 (sent på grund af krigen), giver ”hint” om
en søn også. Jeg har adgang til Ostermanns løse noter om Cathrine Lovises ”stamtavle”

Det er i disse noter han dels antager at Cathrine Teztlaff er født i Norge 18 april 1779, hvilket han senere korrigerer, men
noterne afslører også, at det er Ostermanns opfattelse, at hendes søn med F.Chr. Hount:
Jacob Friederich Ferdinandt Hount er Ψ den 7 marts 1808 i Jakobshavn og † den 1 januar 1810 på Arveprinsens Ejlande,
hvilket var årsagen til at jeg kun kunne finde datterens konfirmation den 6 april 1823 i Umanak

Jomfru Sophia Frederikke Hount datter af afdøde købmand Hount
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I øvrigt giftedes ”Jomfru Sophia” sig 4 måneder senere den 17 august 1823 med Assistent Frederik Lassen

Altså konfirmeret og gift samme år som blot 17 årig !
Det er i ovennævnte samme noter der er en lille diskrepans mellem Arktisk Insitut og Ostermann – idet Arktisk Institut for
hendes 3 ægtemand fra 1809 skriver at han er ved Kronprinsens Ejlande i 1808, mens Ostermann noterer Arveprinsens
Ejlande i ”CV’et”.

Hount selv, er som der står † den 20 april 1808 i Jakobshavn.

Her er starten på Hount skifte, som altså er udfærdiget så sent som i1814 – 6 år efter hans død.

Skiftet bekræfter, at det er fra denne tekst, at Ostermann ved noget om, at han og Cathrina Lovise også fik en søn, som
dog er ”afgangen”.
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Hount oprettede sin hustru til pension i ”Enkekassen”. Ganske vist er den indtastet med forkert efternavn, men opslaget
bestyrker os alligevel i antagelse af hendes fødsel, dåb og ophav:

Cathrine Louise Fetzler
Født: 25-04-1776 Den Herre Zebaoths Kirke, Kiøbenhavn Stempelmærke: Danmark
Død:
Notat: Dødsdato ukendt Dåbsattest i RA.
Indskyder
Pensionspolice 7240 oprettet: 08-04-1805
Årlig Pension: 100 Indbetalt: 0 Afdragsordning: 476
Enkekassenummer: 7240
Christian Friderich Hount Kiøbmand i Grønland
Født: 26-04-1767 Igen Stempelmærke: Slesvig
Død: 21-04-1808
Bestyrkelse ligger i at Den Herre Zebaoths Kirke, Kiøbenhavn = Garnisons sogns kirke.

Jeg synes I skal læse Ostermanns optegnelse om hendes 3 mand også – ikke mindst fordi den også siger noget om
hvordan hans kones – og dermed min kones søster mands direkte ane – familieliv har formet sig – og så er hendes død
beskrevet:

HANS MOSSIN FLEISCHER - Købmand.
Hans Mossin Fleischer er født den 2den maj 1789 i Bergen som søn af anden residerende kapellan ved domkirken, senere
stiftsprovst
Knud Geelmuyden Fleischer (1749-1820, søn af tidligere proviantforvalter i Grønland, sorenskriver J. S. Fleischer, se
denne) og hustru Christence Jensine Nordahl (1762-1845).
Slegtstraditionen tro vendtes hans hu tidlig mod Grønland, og knap 18 aar gammel lykkedes det ham at faa ansettelse
iden kongelige handels tjeneste. 25 april 1807 udnævntes han til assistent og udsendtes kort efter til «det nordre
inspektorat» - for aldrig mere at vende tilbage derfra.
Ved sin ankomst til Godhavn 29 juni 1807 fik Fleischer foreløbig beskeftigelse som «haandskriver» hos inspektør
Motzfeldt, men allerede 12 september tiltraadte han tillige posten som koloniassistent ved Godhavn. I denne dobbelte
stilling virkede han til 1808, da han forflyttedes til Arveprinsens Ejland, hvor han ligeledes indtog en dobbeltstilling, idet han
fra høst til vaar bestyrede anlegget som «hvalfangerassistent», medens han om sommeren bistod sin købmand i Ritenbek
ved regnskabets afleggelse og togternes igangsettelse.
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Nu kom imidlertid krigsperioden og lagde sin tunge haand over Grønland. Skibsforbindelsen indskrenkedes, varelagrene slap op, og
handelen holdtes kun delvis igang, og de fleste foretagender, hvalfangst garnforsøg etc., standsedes midlertidig. Under disse forhold var
der ingen avancementsmuligheder, saa Fleischer maatte blive i sin uanselige post i flere aar under meget indskrenkede arbejds- og
leveforhold.
Imidlertid havde han foretaget et under de usikre konjunkturer "Voveligt skridt”. I Jakobshavn boede enken efter den i april 1808 afdøde
købmand Hount, Cathrine Louise Tetzler, med sine tre børn, en søn af første og en søn og datter af andet egteskab. Ved
skibsforbindelsens ophør var hun bleven forhindret i at forlade landet. Paa hende havde Fleischer trods den betydelige aldersforskel - hun
var 13 aar eldre end han - kastet sine øjne, og med hendes samtykke søgte han inspektørens tilladelse til at indgaa egteskab. Han fik
den omgaaende med de varmeste lykønskninger til sit udmerkede valg, og 4 september 1809 stod deres bryllup hos købmand Rousings i
Jakobshavn. Dennes hustru og bruden var de eneste europeiske kvinder i Diskobugten, og som følge deraf blev Fleischers hjem nu et
ligesaa søgt tilflugtsted for koloniernes mange ugifte betjente som den Jakobshavns købmands hidtil havde været, og alle blev der, som
mineralogen Giesecke udtrykker det, «sehr freundschafftlich aufgenommen», uagtet traktementet ofte var saare spartansk og
bekvemmelighederne ringe i det lille bjælkehus ved logen.
Det sidste blev dog snart bedre. Da der i 1811 uventet frembød sig en skibslejlighed til Danmark, benyttede Ritenbenks købmand
anledningen og forlod sin magre post, og Fleischer konstitueredes i hans sted som købmand for kolonien. Her fik de i det mindste bedre
plads til at udfolde deres gæstfrihed, der snart blev berømt over hele Nordgrønland. I vinteren 1812-13, da islegget var særlig godt,
samledes her flere gange hele korteger af besøgende, 14-16 sleder i følge, fra Diskobugtkolonierne og helt fra Umanaq.
Denne herlighed hørte dog op igen, da Ritenhenk 1813 fik ny køb mand og Fleischer maatte tage til takke med at blive
«hvalfangerassistent» i Godhavn. I denne magre post sad han i to aar, til inspektør Motzfeldt hjemgik. Dette medførte avancement for
flere af betjentene. Fleischers fetter (fætter) Frederik, der havde været «oberassistent» ved Kronprinsens Ejland med titel af købmand,
blev konstitueret inspektør, og selv rykkede han op i posten som købmand i Godhavn og fik saaledes den glæde at leve dør om dør med
sin slegtning og bysbarn.
Ved den nye inspektørs ankomst 1817 maatte han imidlertid vige pladsen for fetteren og fortrekke fra Godhavn, idet han fik ansettelse
som «oberassistent» paa Kronprinsøerne. Dette var ikke efter hans ønske, idet indtegterne der var altfor smaa til saa stor en familie;
foruden stedbørnene havde han nu selv tre sønner. Han saa sig derfor nødsaget til at søge om en bedre lønnet post til neste aar - eller
afsked fra tjenesten. Inspektøren beroligede ham med, at der sikkert vilde blive avancementsmulighed med det første, hvilket ogsaa slog
til, idet fetteren hjemgik 1818 og Fleischer fik hans købmandspost i Godhavn. Men indtegterne var her rigtignok ikke stort større end ved
Kronprinsøerne, hvorfor han atter maatte presse paa for at opnaa forflyttelse til en bedre lønnet post.
En sådan fik han omsider, idet han 1820 blev købmand i Umanaq, som han overtog 11 august og hvor han blev til sin død. Imidlertid
havde de dyre forhold under krigen og den lange ventetid sat ham meget sterkt tilbage. Til 31/12 1821 var han i en gæld til handelen paa
5789 rd. 48 sk og truedes af den grund med afsked. Det lykkedes ham dog, hjulpet af de sterkt stigende konjunkturer og især ved garn
fangstens hurtige og sterke udvikling i Umanaqsbugten, i løbet af faa aar at faa gælden afviklet, og han blev efterhånden en velstående
mand.
Hans hus var alle tider berømt for hjertevarme og gæstfrihed.
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Missionær Funch bruger i sin bog «Syv aar i Nordgrønland» (Viborg 1840) ”de sterkeste udtryk herom”. Ved sin ankomst til
Umanaq blev han og hans hustru «paa det kjerligste modtaget af hr. Fleischer og familie» og: «her fandt vi mennesker,
med hvilke vi levede 5 aar idet kjerligste og venskabeligste forhold».
Det var en stor lykke, naar forholdet mellem Europærne indenfor koloniens fire vegge kunde være saa udmerket - ikke mindst ved et saa
isoleret sted som Umanaq, hvor der i de tider kun var een eneste skibsforbindelse aarlig med hjemlandet. Funch har malende skildret de
følelser, der besjelede de faa landsmænd i ensomheden, naar der kom skib paa havnen :«Naar det opdages, hører man strax raabet
Umiarsoit! umiarsoit! skib! skib! og nu komme alle, baade store og smaae, i bevægelse, glæden viser sig i ethvert ansigt, man spørger
mellem hinanden hvo der saae det, hvor langt det er borte, om det snart an ventes paa havn. Imidlertid har kjøbmanden sendt en
paalidelig mand op paa udkiksfjeldet, for at faae vished om der er seet rigtigt, og han kommer da gjerne tilbage med den efterretning, at
det var et isfjeld, der blev anseet for skibet; thi Grønlænderne, hvoraf enhver vil fortjene den kop kaffebønner, der er udlovet til den, der
først opdager skibet, tage ofte feil, men da seer man ogsaa mismod paa alle ansigter. Er skibet derimod virkelig i sigte, da lader
kjøbmanden flaget heise, kanonerne lade, og sluppen gjøre tilrette, for at kunne roe ud til det. Paa denne tour gaaer det nu atter muntert;
thi glæden gjør snaksom, alle gamle lystige historier komme frem, indtil man har naaet skibet. Og naar vi nu have betrandt dækket, hvor
glade ere vi da ikke; det er som vi vare komne fædrelandet nærmere, som havde vi paany udnyttet de mange kjere forbindelser, der saa
længe have været afbrudte. Er farvandet klart og intet i veien, da søger skibet havnen, medens vore koner og Grønlænderne sidder i
grupper langs hen ad fjeldene, for at see det glide forbi, og de første i fuld forventning om de Lange nyeheder, de ville faae at høre, naar vi
komme i land, og de mange kjære breve som skulde modtages. At de kunne bringe sørgelige efterretninger, tænker man jo ikke paa i al
denne glæde. Saasnart ankeret er faldet, saluterer skibet med 3 skud, der besvares fra colonien.»
«Skibstiden» varede gerne en 14 dages tid: «Disse dage gaae ogsaa hen i glæde; dog glemme vi ikke derfor det, «som er ene nødigt»,
thi den første søndag samle alle Danske, baade skibsmandskabet og coloniens folk, sig i kirken, for at takke Herren der førte dem
lykkeligen over havet og atter forsynede os med fornødenheder for et aar.»
Ogsaa stemningen ved skibets afrejse skildres levende: «Omsider har det da lodset sin last, indtaget ny, og seilskudet lyder. Da ile vi
ogsaa til sluppen, for at følge skibet ud, men ikke med glæde, og naar vi staae paa dækket og høre matrosernes afskedssang, medens de
hive ankeret op, da staae taarerne os ofte i øinene; thi det forekommer os, som det var en kjær ven, vi skulde tage afsked med, vi vide jo
ei heller, om vi skulle see det til næste aar igien. Naar det er kommen under seil, giver colonien det sin afskedshilsen med 3 skud, som
det igien besvarer. Endnu bliver vi lidet ombord, men endelig maae vi dog vende tilbage. Vi tage da en kjerlig afsked med vore
landsmænd, og bestige sluppen; men nu gaaer det ikkuns langsomt hjem, og ingen munter tale høres; thi ethvert hjerte er for fuldt,
baandet, der knyttede os til fædrenelandet, er atter løst. Saasnart vi naae land, ile vi op paa fjeldene for endnu engang at see skibet, og
bringe det vor sidste hilsen, medens vore bedste ønsker ledsage det paa dets vaade og farefulde vei over havet.»
Fleischer fornegtede ikke sin gejstlige oprindelse; han var en meget kirkeligsindet mand. I anledning af Umanaq kirkes indvielse 1835
kalder Funch ham for «kirkens velgjører», thi «foruden at han gav det røde klæde, hvormed prædikestol og knæfald om alteret er beklædt,
saa lod han paa den dag, kirken indviedes, en subskription gaae om, for at faae en smuk altertavle, og tegnede sig selv for 50 rd.».
Altertavlen, i forgyldt ramme, forestillende frelseren omgivet af sine disciple, blev malet i København og kostede 185 rdl.
Fleischer var i det hele meget glad for koloniens nye kirke, og paa hans bøn blev der oftere holdt dansk Gudstjeneste i den end ellers
plejede at være tilfeldet i Grønland paa den tid. Han bad ogsaa presten holde juleaftensgudstjeneste paa dansk. Presten havde ved
denne lejlighed ladet anbringe saa mange lys, som det overhovedet var muligt, i kirken og ladet dørene aabne ud til kolonien, medens
menigheden samlede sig, «fordi jeg meente, det vilde være et smukt syn, og vilde ingen anden lægge mærke dertil, saa vidste jeg dog, at
min ven hr. Fleischer, der satte saa megen priis paa, at alt, hvad der hen hørte til Gudstjenesten, skulde være smukt og høitideligt, vilde
bemærke det. Jeg tog ei heller feil, thi han fortalte mig siden, at da han nogle faa skridt udenfor sit huus blev den smukt oplyste kirke
vaer, idet han gik og tænkte paa aftenens hellighed, var han bleven dobbelt høitideligt stemt, forinden han betraadte den.»
Der foreligger mange andre vidnesbyrd, end de hidtil omtalte, om købmand Fleischers og hustrus store hjerte.
Da pastor Funch's havde mistet et spædt barn af ondartet udslet og selv var bleven befængt med sygdommen, udtaler han iden
anledning: «dog, kunde vi ikke faae hjælp for legemet, saa blev der, med saa meget mere kjerlighed, rakt os trøst for sjelen, thi medens
vi vare som spedalske, dem enhver maatte undflye, omgikkes hr. kjøbmand Fleischer og familie os med et venskab og en kjerlighed, vi
ikke kunde ventet større af vor familie, og som ogsaa altid vil gjøre de kjære mennesker uforglemmelige for os.» 1832 skulde assistent Egede giftes. Fleischer's gjorde brylluppet, uagtet de nylig havde faaet budskab om, at de havde mistet en søn.
Den unge brud har skildret dagen i et brev til sit hjem: «Om efter middagen imellem 5 og 6 blev vi viede, kjøbmanden førte mig til
brudeskamlen, vi bleve viede i et værelse. Capitainens folk vare til stede, alt var simpelt, men net. Da dette var forbi, drak vi thee i
haugen, og den unge madamme Funch trakterede med syltetøi og smaae kager, hun havde faaet fra Lyngbyes i Kiøbenhavn. (Kavlinger –
berømte Københavnske tvebakker)
Til aften hos købmandens fik vi fersk fleskeskinke [givet af skibskaptajnen, der havde ført bruden til Grønland] med syrer, agurker og
tyttebær, og pandekager med stikkelsbærgrød i, biskop og punsch. En mængde kanonskud faldt ved brudeparrets skaal. Grønlænderne
fik alle kaffe, skonrokker og gryn og erter til ertevelling. I kan troe her var kaffekjedler og ertevellingskjedler i gang blandt Grønlænderne,
de kogte disse ting paa marken, i stuen hos os gik det meget stille af, de stakkels Fleischers ere jo bedrøvede for deres tabte søn.»
Da assistent Egede døde i 1839, tog Fleischer sig overmaade kærligt og forstanende af enken og børnene indtil de neste aar kunde rejse
til Danmark, og han vedblev at støtte dem, saalenge han levede.
Da Fleischers yngste bror Frederik Diderik Sechmann, der var militær, døde 1842, tog han og hustru en datter derfra til sig. Hun blev gift i
Umanaq 1854 med en assistent. I en dagbog, ført af assistent Egede, staar der fortalt, at Fleischer «af hans majestæt kongen blev befordret i fødelandet», men «kunde
ikke modtage den naade, ham blev forundt». Hermed henger det saadan sammen, at han under 18 maj 1839 blev udnevnt til
pakhusforvalter ved den kongelige færøske handel. Men da udnevnelsen kom ham i hænde, bad han sig efter nogen betenkning fri for
embedet, da han personlig nødig vilde forlade Grønland og desuden ikke godt mente at kunne gøre det af hensyn til sine børn, der var
bosat i Grønland og af hvilke den yngste ikke kunde undvære hans støtte.
Paa dette tidspunkt var Fleischer endnu en ren kæmpe i legemlig kraft, men hans syn var begyndt at blive svekket, saa at han som han
skrev til en ven - «ei kan see at skiære en pen». Da dette efter haanden tog til, saa det blev generende for hans embedsvirksomhed, og
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blandt andet bevirkede, at han, der havde været konstitueret et aar som inspektør, ikke senere turde indlade sig herpaa - tog han afsked
som kolonibestyrer fra 1 juli 1851, men blev boende i Umanaq i et hus, han selv havde ladet opføre til sig og familie.
Her døde hans hustru nytaarsaften 1852 «efter flere aars haarde lidelser og 43 aars ægteskab». I sine sidste aar havde hun lidt sterkt af
tungsind og undertiden haft anfald, der grensede til sindssyge. Selv levede han endnu en lang aarrække som pensionist og døde 81 aar
gammel den 17 juni 1870 - efter 63 aars uafbrudt ophold i Grønland, saavidt vides den lengste tid nogen Europeer, som ikke var født i
landet, men først kommen der som voksen, har levet der. Hans og hustrus gravsted findes smukt vedligeholdt paa Umanaqs kirkegaard.
Fleischer's havde 3 sønner sammen, som alle blev voksne. Den eldste, Ludvig Ferdinand Fleischer, født 10/7 1812, blev først «haandskriver» hos inspektøren 1828. Men hans hu stod til søen, og tilsidst fik han lov at gaa tilsøs med et af grønlandsk handels skibe, hvor han
imidlertid faldt overbord fra masten og druknede i Atlanterhavet 29/9 1831. Først aaret efter erfarede foreldrene hans sørgelige skebne.
- Den nesteldste, Knud Geelmuyden Fleischer, født 31/5 1815, fik hele sin uddannelse i Grønland og forlod aldrig dette land, ikke engang
paa besøg. 1833 blev han volontør i handelens tjeneste og døde som kolonibestyrer i Jakobshavn 30/5 1877. Hans hustru, Regine
Magdalene Paulussen, født 15/8 1816 i Umanaq, død 2/4 1889 i Jakobshavn, var Grønlenderinde. Af deres døtre blev en gift med prest og
seminarieforstander i Godthaab Nic. Edinger Balle (1839-1900), en anden med sprogforskeren pastor Chr. Rasmussen (1846-1918);
deres søn var polarforskeren, dr.phil. Knud Rasmussen (1879-1933). 2 af K. G. Fleischers sønner blev assistenter i Grønland og var gift
med indfødte.
- Den yngste af Hans Mossin Fleischers sønner, Johan Sechmann Fleischer, født 26/11 1817, gift 1847 med blanding Pauline Kronvold,
født 26/1 1830, døde som grønlandsk erhverver - jæger og sælfanger ved Umanaq.
Der findes efterkommere af begge Fleischers gifte sønner i Grønland, hvor navnet saaledes blomstrer den dag idag.

Med risiko for at jeg nu gentager mig selv eller kilderne, men alt dette blot for at dokumentere og karakterisere Cathrine
Lovises 3 ægteskab med Hans Mossin Fleischer Ψ 2 maj 1789 i Bergen, Norge, som søn af stiftsprovst Knud
Geelmuynden Fleischer og hustru Christence Jensine Nordahl. Jeg har ikke kirkebogsdokumentation for vielsen den 4.
september 1809 med Cathrine Louise Tetzler, enke efter købmand Hount, men vi så i dokumentationen, at de får børn
sammen. Fra Arktisk Institut har vi karrieren:
1807 håndskriver Godhavn
1808 assistent Kronprinsens Ejlande
1811 konstitueret købmand Ritenbenk
1813 hvalfangerassistent Godhavn
1815 købmand Godhavn
1817 overassistent Kronprinsens Ejlande
1818 købmand Godhavn
1820 Uummannaq
1851 fratrådt
1839 pakhusforvalter Den Kongelige Færøske Handel, men afslog Udnævnelsen
1844-45 konstitueret inspektør.

Hans sønner skaber basis for en nordgrønlandsk familie Fleischer, og da jeg ikke kan udelukke, at Severin Michael som
stedsøn til H.M. Fleischer har betragtet denne som sin ”far”, og da der er senere chance for ane-sammenfald mellem hans
½søskendes børn, vil jeg nævne de børn som kom af Cathrine Lovises ægteskab med Hans Mossin Fleischer – jeg har
ikke optegnelsen, men de skal være viet den 4 september 1809 v. Kronprinsens Ejlande – formentlig derfor i Ritenbenk.
Vi så også dokumentation over til Knud Rasmussen undervejs (fædrene har en voldsom trang til at mindst en af deres sønner skal hedde
det sammen som dem selv) – sønnen Hans Mossin Fleischer og dennes 2 ægteskab er med en kusine (Dorothea Olsen) til Knud
Rasmussen – derfor taler familien idag måske om denne forbindelse, og den er altså ”bona fideles”.

Ludvig Ferdinand Fleischer Ψ 10 oktober 1812 Ritenbenk (omkom Nordatlanten – ”Spanske Søe” 29/9-1831)
Knud Geelmuynden Fleischer Ψ 31 maj 1815 Qeqertarsuaq
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Johan Sechmann Fleischer Ψ 14 September 1817 Qeqertarsuaq

Joensen noterer om H.M. Fleischer:
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Som det fremgår er Hans Mossin Fleischer † 18 juni 1870 i Uummannaq.

Madame Cathrine Lovise Tertzlaff er † den 31 december 1852 i Uummannaq.

Præsten skriver hun er født 18 april 1777 – det kan være korrekt da hun er døbt den 25 april, men årstallet er forkert – så
faktisk blev hun lige over 75 år gammel – måske sålydende til fulde Cathrina Lovise Michelsdatter Tetzlaff Cortsen Hount

Fleischer.
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Der foreligger også et skifte fra Cathrine Lovise Tetzlaff, men indholdet tilføjer ikke noget nyt til hendes historie:
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På dette tidspunkt i beskrivelsen af min grønlandske familie vil jeg gerne afbryde familiehistorien for at give nogle korte
perspektiver på Grønlandshistorien.
Magt, krig, penge og beskatning, sygdom og kærlighed.
Nu må man ikke tro, at Grønland har været mennesketomt indtil Hans Egedes ankomst i 1721 i Godthåb. Den Norrøne
befolkning har dog været trængt ud – eller helt været borte i en lang periode, efter at der ellers både har været Bispesæde i
Gardar og befolkning ved bl.a. Herloffsnæs. (Sydgrønland – Igaliko, Qassiarsuk, Julianehåb osv.osv.) I kan selv læse op på
den del af historien.
Hvalfangsten – som stadig på det tidspunkt kaldes fiskeri, fordi man tror en hval er en fisk – er hovedomdrejningspunktet i
det økonomiske incitament til at tage på lange skibstogter. Samtidigt, måske sekundært, efterstræbes overhøjhed over de
territorier man besejler, selvom den Dansk-Norske konge hele tiden hævder at Grønlands er hans territorie, så har han i en
lang årrække ikke rigtigt gjort noget for håndhævelsen af hans krav og påstand.
Alle de steder vi kender idag har navne efter dem som har været ude at lede efter rigdomme. Davis for Davids stræde,
Baffin for Baffinbugten osv. osv. – som regel navne på Engelske og Nederlandske kaptajner og søfarende eventyrere.
Godthåbsfjorden hedder Halls fjord – senere sprogligt misforstået til Balls fjord. Mange troede Grønland var landfast med
Europa – Svalbard og Jan Mayen blev besejlet, men man havde svært ved at finde vej. Dog ikke mere end at Capt. J.
Davids var på den grønlandske vestkyst nærmest 3 år i træk omkirg 1685
Isen – især storisen i kombination med vejrliget – har bragt mange søfarende på ”skideren”. Ikke desto mindre har Baskere
(”Spanske Søe”), Englændere og Hollændere med deres hvalfangerflåder haft kontakt med Grønland. Paven i Rom har
sikkert ærgret sig over at hans bispesæde i Sydgrønland ikke blev bemandet tilstrækkeligt til at holde en kirkelig magt. De
”fremmede” har handlet med Inuit, men de har naturligvis også mishandlet med de indfødte.
Omkring 1700 forsøger kongen af Danmark og Norge (jeg deler opfattelsen af at Grønland vel er mere ”Norsk” end
”Dansk” indtil 1814 – ”Norsk skatteland”) igen at få regelmæssig kontakt med landet – dels for at udøve overhøjhed, dels for
at handle, og dels for at få ”kirken i gang igen”. I starten er det private selskaber der forsøger igen, også efter at Hans
Egedes forsøg på at bide sig fast i Grønland er mislykkedes. Købmand Jakob (Sørensen) Severin fik eneret på handelen
på Grønland – ligesom han havde det på Island og i Finnmarken.

Og her en lille note af ret stor betydning:
Det var svært at skaffe arbejdskraft, hvem ville tage til et ukendt land? – man kunne vælge tvang – som når man udsendte
straffefanger (Hans Egede). Sewerin overvejede Islændinge, som jo var kendt som dygtige i et klima som lignede det
(Syd)grønlandske. Eller man kunne få overtalt almindelige mennesker. Vi skal se omtalt 8 jyske bønder – som for mindst en
del har betydning for vores familie.
Og et kuriosum!! -Jacob Sewerin medstiftede midt i 1700-tallet Hedekroen i den jyske by Hjallerup, og forpligtede fæsteren
(forpagteren) til at afholde et årligt marked. 300 hundrede år efter stadig kendt som Hjallerup marked.
Selvom JS fik lov til at sejle under orlogsflag (flådens beskyttelse) og også havde søslag med Hollænderne ved Grønland –
gik det forretningsmæssige ikke op, og vel sådan ender vi kort fortalt med KGH – altså den Kongelig Grønlandske Handels
oprettelse. Der måtte kongemagt og kongefinansgarantier til at opretholde forbindelse og overhøjheden over Grønland.
Nu må man endelig ikke forstå KGH som et socialt foretagende – det har været ”cool business”, I kan selv se jeres egne
forfædre har skyldt KGH penge, hvis ikke forretningen gik godt. I må ikke forstå ”købmanden eller kolonibestyreren” som vi
gør i dag som en offentlig ansat – næh, dengang skulle de tjene deres egne penge, og fangst i området var afgørende
derfor.
KGH har kæmpet for sin eneret til samhandlen. For Inuit ville gerne handle med dem som gav mest lige nu og her – og det
har måske været Englænderne og Nederlændinge, men allerede her ser vi mishandelen. For med kontakten til endog
konkurrerende instanser, ja så har ”snig-handelen” været udbredt. Og desværre, som det er med alverdens oprindelige
folk, har mangen en fanger solgt sin kajak og hvad han gik og stod i – bogstaveligt talt – for der er beretninger om nøgne
inuitter der forlader de handlendes skibe - ja for en flaske gin eller genever.
Det er også klart, at alle de mange mænd fra skibene også har haft lyst til de lokale piger, som jo gerne har villet erhverve
nogen af de formentlig rare sager som sømænd kunne ”forære” bort som gaver mod en mindre modydelse. Der er intet nyt

under solen.

KGH har villet forhindre dette – ikke af hensyn til Inuit, men af hensyn til KGH’s økonomi. KGH ville have handelen for sig
selv – så kunne de sætte prisen – de ville have friske Inuitter – ikke fordrukne – for en sådan kunne ikke levere varen til dem.
Langsomt med sikkert fik KGH styr på sagerne – og absolut af hensyn til KGH selv.
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Det vil fremgå, at man tidligt havde regler for handelen og dens personale. Personale som nu primært udsendtes fra Norge
og Danmark. Disse udsendte har stået for det håndværksmæssige (tømrere, bødkere, smede osv.) og det administrative
og ledelsesmæssige, for at kunne bringe så mange af Grønlands rigdomme med til Danmark. Men man bar også kløgt.
Man sikrede, at der ikke blev handlet kortsigtet, således at man købte alt fra Inuit, så de ikke selv havde noget at leve af –
man tog det ”hensyn”, at fangerne skulle have det ”godt”, med henblik på at være effektive for KGH.
Alle de regler man opstillede kan læses detaljeret hvis man giver sig i kast med

”Instrux hvorefter kiøbmændende eller de som bestyre handelen eller forestaa hvalfanger anlægge i Grønland i
særdeleshed, saavelsom og alle de der staae i handelens tieneste i almindelighed – sig for fremtiden haver at rette og
forholde”.
KGH’s ”grundregler” kan man vel sige om dette manifest fra 1782. Kapitel 1 om hvordan man skal opføre sig, og allerede
kapitel 2 handler om ægteskab, men naturligvis det meste om fangst og handel.

Hvorfor var det, f.eks., at Johan Jørgen Kruse (se senere) skulle ansøge om at få lov til at gifte sig med Jacobine
Christiane Nielsdatter? (Sidstnævnte datter af en dansk far og en grønlandsk mor)
Jo - Johan var dansk og hans kommende hustru enten en ”virkelig grønlænderinde” (udtrykket for en pige af indiskutabelt
ren Inuit-herkomst” – eller en blanding (udtrykket for en dreng eller pige af ½ Inuit-herkomst.)
Johan kunne gifte sig dansk som han ville – og Inuitter kunne gifte sig grønlandsk som de ville. Alt mellem dette udgjorde et
problem. Hvis Johan giftede sig dansk forudsatte man, at han tog til Danmark når tjenesten ophørte.
Igen vil vi med vore dages øjne se dette som yderst formynderisk og indgribende. Men se det fra KGH’s synspunkt:
En grønlænderinde som blev dansk- eller blandingsgift, kunne sikkert nyde de privilegier der hører til, at der var en
”(handels)indkomst” i husstanden, som for de udsendtes vedkommende betød at de ikke udelukkende beroede på deres
evne til fangst og overlevelse af den vej. Fik en grønlandsk kvinde, den mulighed ville hun hurtigt formentligt miste sine
nødvendige kundskaber udi Inuit-kultur – og -gerning – hendes børn ligeså, og hvis den danske mand døde, ville hun være

uegnet som ægteskabspotentiale til en fanger.

En fanger kunne kun bruge en kvinde som kunne sit Inuit-kram. Ren overlevelse og for KGH er kun en god fanger med en
god fangerkone en stabil leverandør af råvarer til handelen. Samme gjaldt i nogen grad hvis manden pensioneredes.
Hvem skulle underholde kvinden? – I sidste ende mente KGH, at det ville blive dem, og derfor var sådanne ægteskaber
forbudte – men kunne tiltrædes via ansøgning og tilladelse fra Inspektøren. For KGH altså igen ”100% cool business” bag
reglerne – ikke racisme eller andet. Mange danske og norske levede naturligvis også af supplerende fangst osv., men det
var ikke hovederhverv. Vi læste jo bl.a. om hvordan assistent Hount var på sælfangst.
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I slutningen af 1700tallet har jeg i de andre fortællinger skrevet om alvorlig sygdom i Danmark. På samme tid er Grønland
også hårdt ramt af samme. Vi taler om hundredvis af døde, og det har givet været et problem for alle bopladser. Der har
også været perioder med absolut hungersnød. Hvor fangstforholdene har været periodisk vanskelige, har såvel danskere
som inuitter været afhængige af forsyninger fra Danmark. Der findes masser af kildemateriale, hvis man vil læse i detaljer
om sygdomme og dødsårsager i fordums tid.
Når vi taler om forsyninger fra Danmark, ja så har Grønland jo også dengang været afhængig af stabile og fredelige
forhold i verden. De hersker ikke i starten af 1800tallet. Når vi tænker på Madame Tetslaffs afrejse fra København – skal vi
altså samtidig tænke efterdønninger af fransk revolution, Napoleonskrige, Ouverturen til 1812, statsbankerot 1813, slaget
på Reden 1801 – jo ikke mindst en tid som fulgte af, at vi fik endeligt tæv af englænderne i 1807, hvor København blev
bombarderet og flåden konfiskeret. Også mindst 3 fuldtlastede skibe som sejlende fra Grønland med varer til København
blev konfiskeret. KGH og den danske konge var med andre ord ”på den”.
Der var engelske krigsskibe ved Grønland for at beskytte de engelske hvalfangere. Ingen tvivl om at kolonibestyrere og
også indfødte har været bange for, at krigen skulle brede sig i handling også til Grønland. Så galt gik det nu ikke, men
langt færre forsyningsskibe kom til Grønland i den og den kommende tid med sult og nød. Katastrofalt – ganske enkelt.

For Madame Tetslaff – som det fremgår af kilderne ovenfor – blev det skæbnesvangert. Hun ville givet være rejst til
Danmark (”hjemgået” som man udtrykte det), sammen med Hount og formentlig også efter at F.C Hount var død i
Jacobshavn, men hun fandt ingen skibslejlighed. Hun blev i stedet gift med Hans Mossin Fleischer.
Begivenhederne og reglerne i samtiden har naturligvis haft direkte indflydelse på vores familier. Som ovenfornævnt
formentlig som et rent tilfælde – lykketræf, skæbnetræf.
KGH’s regler er i sin grundform ret uændrede op gennem tiderne, og jeg kan her henholde mig til hovedtrækkene i:

Det er i denne instrux, at vi senere i denne fortælling skal se på ”reglerne” vedrørende uægte børn.

MEN lad os nu forsætte familiehistorien.
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Lad os gå tilbage til Cathrina Lovise Michelsdatter Tetzlaff Cortsen Hount Fleischers søn af først ægteskab Michal Severin
som næppe har bevidsthed om sin biologiske far.
Der findes en meget sen konfirmationsoptegnelse i Egedesminde – så sent som 1820 er han nævnt – altså som ca. 18-årig.

Og karrieren har vi også: (både hos Hount og hos Fleischer har man altså gjort en indsats for at uddanne børnene, så de
kunne læse og skrive og - må vi konstatere, - altså selv også i Grønland på de tider: (jeg skriver ikke dette nedladende,
men fordi det jo må have været både besværligt og omkostningstungt – uden de nødvendige læreanstalter osv.) For de
som er interesseret i skolegangen i historisk perspektiv, er her jo en vinkel til nærmere studier). Personligt har jeg ingen
anelse om hvornår ”almindelig menneskers” børn i Grønland fik adgang til ”offentlig” skolegang.
1818 Håndskriver Godhavn
1822 Egedesminde
1827 Assistent
1828 Arveprinsens Ejlande
1829 Uummannaq
1830 Konstitueret købmand Upernavik
1838 Godhavn
1840 Bestyrer Niaqornat med titel af købmand
1870 Fratrådt, men vedblev at bestyre stedet som udligger til sin død

Denne karriere kan vi i yderligere detaljer kortlægge via Joensen, men lad os se om det bliver nødvendigt. I kan se at
Joensens optegnelser er en anelse mere præcise end ovenstående:
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Severin gifter sig den 20 november 1825 med Cathrina Christensen Leerberg

Pigen Cathrina Tømmermand Christen Christensens uægte datter af Grønlænderinde Mathilde
Det er Joensen der skriver ”Leerberg”. Kirkebogen i Egedesminde siger blot ”Christensen” både ovenfor ved vielsen, men
også ved hendes dåb

Cathrina – en datter af Mathilde (nu besvangret pige, synes jeg der står) med dansk mand Christen Christensen,
Tømmermand, født den 4 november 1805 hjemmedøbt af kateketen G Olsen den 8 december 1805

Og altså dåbsbekræftet i Egedesminde den 16 november 1806 og ifølge Joensen altså en ”Leerberg”. Det er i Joensens
uddrag af v. Rosbachs journal:

I note 20 i dette skrift er det at Joensen skriver ”Leerberg”
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Jeg er ikke stødt på en ”Leerberg” andre steder end i Århus. Sporet i Århus er i første omgang ren spekulation.
Frandsen (Niels Hemming Frandsen – forfatter til flere bøger og artikler om Grønland – forhv. Arkivar Nuuk) oplyser til evt.
senere brug: tømmermand Christen Christensen på Kronprinsens Ejlande 1796-1800, Ritenbenk 1800-02. Hjemgik,
genopsendt. 1803-06 Egedesminde, 1806-07 Godhavn.
Frandsens oplysning tyder på, at Christen Christensen er ”hjemgået” fra Godhavn
Ved hjælp af gagebøgernes bemærkninger kan vi præcisere hans oprejse:

Han er forhyret til Kronprinsens Ejlande for 6 år til 45 Rdl årligt og afrejst den 25 maj 1796 med kapt. H. Heimbügel ombord
på ”Jomfru Giertrud Cathrine”.
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I Skibsloggen 1781-1940 kan vi se at skibet rent faktisk afgik København den 21 maj 1796, og var på en rejse som varede
10 måneder, da skibet først returnerede til Norge i foråret 1797

Da han kommer tilbage i Egedeminde i 1803 laver han barn på Mathilde, som derved bliver mor til Cathrine Leerberg.
Mathilde er datter af Regine Arnasarak Ψ ca. 1761 – hendes døtres voksendåb finder sted samlet i Egedesminde den 24
april og 21 maj 1796. Den omtrentlige alder er angivet ved dåben:

Sara Maria Nesuak Ψ ca. 1775

Mathilde Itta Ψ ca. 1776

Caroline Miseisak ca. Ψ. 1779
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Judithe Arnaitsak Ψ ca. 1787

Jeg ved ikke hvornår Mathilde er †.
Hendes datter med Carl Thinn, som inspektøren ikke tillod at hun giftede sig med (Frandsen), fordi han vidste at inspektøren
ikke ville ”beholde” Carl Thinn når hans tjenestetid ophørte)
Sophie Carlsdatter Thinn Ψ 1802 og Cathrine Leerberg – altså 2 halvsøstre konfirmeres i 1822 i Attu:
Jeg læser at Mathilde er uægte datter af ”hjemgangne” Christen Christensen – så det bekræfterr at Christen Christensen
Leerberg er rejst for længst.

Der går sjældent røg uden brand. Hvad er chancen for at Tømmermand Christen Christensen Leerberg i Århus er identisk
med Tømmermand Christen Christensen Leerberg i Egedesminde?
Udokumenteret ude på www oplyses det, at der på DIS-forum den 8 januar 2001 rapporteres følgende om en Maren
Sørensdatter i Århus:

”Ifølge overlevering havde hun en beværtning ved Århus havn. Hendes mand, Tømmermand Chr. Leerberg rejste til
Grønland omk. 1798. Han kom hjem 1810, men blev taget tilfange af eng. Der havde besat Anholt”
Fuldstændig uden bevis for ”Århusvinklen” indsætter jeg hvad jeg ved om Leerberg i Århus
Jeg ved ikke hvor og hvornår Christen Leerberg er Ψ. Jeg formoder at hans ægteskab er fra 1789, og han kone Maren
Sørensdatter er fra 1764. Christen er formentlig jævnaldrende. Fra hans dødoptegnelse ved vi han er Ψ ca. 1762

Ægteskabet er indgået den 4 søndag i advent i 1789 ved Vor Frue i Århus
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Børn kommer:
Chisten Christensen Ψ 15 jan 1790 Århus Domsogn

Søren Christensen Ψ 30 juli 1791

Den yngste datter Mette Maria Christensdatter Ψ forbliver en gåde (kan hun være adoptivbarn?)
Ved FT1801 bor Maren Sørensdatter i Fiskergade No. 187 med 4 børn. Hun kaldes enke, men vi mener jo ikke Christen
Leerberg er †. Kaldes hun enke fordi han er i Grønland, eller fordi de er blevet skilt?
FT1801 Hasle sogn, Århus Købstad.

Det eneste barn af de 4 som jeg kan dokumentere med troværdighed er datteren Kirstine Marie Christensdatter Leerberg
(Domsognet 1793)

Vi støder på navnet Christen Leerberg næste gang i Nygaards sedler hvor han er noteret i 1808 hvor han for fri proces (i
en sag vi ikke kender) - Beneficium paupertatis, fri Proces på Grund af Fattigdom
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I Århus gifter en Christian Nøthen sig med Maren Pedersdatter som har tjent hos Skomager Ammonsen paa Fiskergade –
Det er den 19 juli 1811 og her ser vi Christen Leerberg igen som forlover sammen med Johan Nøthen.

Hvis han blev fanget af Englænderne ved Anholt – ja så er han sluppet fri. Jeg har ikke umiddelbart kunne finde ham i
fangeskab i den database som har 4500 søfolk som blev taget til fange af Englænderne.
En variant af historien kunne være – og nu er vi altså ude i ren skønlitteratur:
Hvis C.C. Leerberg er hjemrejst fra Godhavn i1807, så har han givet været ombord på ”Den Hvide Bjørn ”

Der er ingen tvivl om, at ”Den Hvide Bjørn” blev opbragt under Skagen. I fangeprotokoller finder vi 2d styrmand Hans
Christiansen Nygaard og matros Jacob Lindt. Om resten af besætningen slap for fængsel kan vi ikke vide.

Så ser vi Christen Leerberg ved sin datterens bryllup i 1820 – han bor i Revet (en tidl. Gade i Århus)
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Datteren genfinder vi mange år senere på Samsø - FT1860 Brund, Tranebjerg, Samsø

I 1825 optræder Christen Leerberg i skøde og panteprotokollen – Vi skal være opmærksom på at der nu kan være tale om
hans søn.

H Raae et Søn skjøder til Jonas Peder Jensen. Vi underskrevne H Raae et Søn tilstaae og
vitterliggiør herved, at have solgt og overdraget ligesom vi ved dette vores Skjøde fra os og
Arvinger overdrager og tilskjøder Jonas Peder Jensen den os tilhørende Kjelder beliggende i Revet under bemeldte Jonas Peder Jensen
og Chr. Christensen Leerbergs Steder, hvilken Kjelder Jonas Peder Jensen efter nu at have fyldestgiort os for samme og udbetalt den
anordnede Kjøbesum 50 rbd Sedler skriver halvtredsindstyve Rigsbankdaler Sedler ejer, besidder og fører sig til Nytte med al den Ret og
Raadighed, som vi hidtil har havt derover. Dette lovlige Skjøde er af os udstædt, Underskreven og forseglet i Overværelse af dHr S.
Høberg og C. Fauerskou som Vitterlighedsvidner. Aarhuus d. 12 Septbr 1825. H Raae et Søn (L.S.) [=Loco Sigilli] Som Vitterlighed
Høberg – Fauerskou De sædvanlige Paategninger af 15 Septbr d. A. Læst inden Aarhuus Byetingsret d. 22 Septbr 1825 Fleischer Og
derefter tilført Skjøde og Panteprotokollen Fol - [mangler, men det er den foreligg. "595"] hvorhos bemærkes: at der ved Hielp af de ved
Skjøde og Pandteprotokollerne forefindende Registre ikke kan findes at være læst ved Retten noget Document der hiemler H. Raae et
Søn Eiendomsret til den her bortsolgte Kielder. ?J Engelsted?
Tinglæsning 3 mk Attest m.v. 2 mk 7 skill Jstfd (=Justitsfondet) 1 mk 1 2/5 skill Prot(okol) 8 2/5 sk Sølv
Jeg underskrevne Jonas Peder Jensen tilstaaer og vitterliggiør at have solgt og overdraget, ligesom jeg ved dette mit Skjøde fra mig og
Arvinger overdrager og tilskjøder Christen Christensen Leerberg den nordre Ende af min Kjelder i Revet saavidt som bemeldte Ch. Chr.
Leerbergs Huus er? den Kjelderlæm og Nedgang som er under bem(eld)te Chr. Chr. Leerbergs Huus til Gaden skal være os begge til
fælleds Brug og Vedligeholdelse. Den bem(eld)te Ende af Kjelderen som Chr. Chr. Leerberg nu har udbetalt den anordnede Kjøbesum 25
rbd Sedler skriver - (mangler at skrive) ejer og besidder og før(er?) sig til Nytte med al den Ret og Raadighed som jeg over samme var
givet. Dette lovlige Skjøde er af mig udstædt, underskreven og forsegleg i Overværelse af 2 Mænd som Vitterlighedsvidner. Aarhuus d. 15
Septbr. 1825 Jonas Peder Jensen. Til Vitterlighed Anders Christensen - Anders Sørensen Paategningerne vide antea [=se tidligere] d. 15
Septbr d.A.
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Læst ved Aarhuus Byetingsret d. 22 Septbr 1825 Fleischer Og derefter tilført Skjøde og Panteprotokollen Fol - , hvorhos Skriveren ikke
kan undlade at bemærke: at H. Raae et Søn der d. 15 Septbr d. A. har givet Jon. Pet. Jensen Skjøde paa den bortsolgte Kjelder ikke
findes efter Panteregistrene at have nogen Hiemmel for dem, som Eiere af fornævnte Kjelder. (sign)

Den 3 januar er der via dagspressen indkaldt til auktion

Maren Sørensdatter er † den 8 april 1828 (Århus Domsogn)

Og nu efterlyses via dagspressen kreditorerne i dødsboet – formentlig møntet på hendes søn

Christen Christensen Leerberg, ”som har været fraværende i flere år”.
Muligvis er han forsat fraværende i 1842, hvor postkontoret heller ikke kan finde ham – han har 18 uanbringelige breve
liggende på postkontoret København – Det må handle om hans søn.
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Vores Christen Christen Leerberg er † den 2 marts 1830 på Samsø, Tranbjerg sogn – som enkemand fra Århus (skal
formentlig ses i sammenhæng med hans ældste datters bopæl på Samsø)

Jeg slutter disse optegnelser – denne ”Århushistorie” - som ikke dokumenterer noget som helst, men alligevel vækker
nysgerrighed. Så uanset om dette var den rigtige familie Leerberg, så lad os vende tilbage til Grønland – til hans datter:
Severin (Cortzen) og Cathrina (Leerberg) blev altså gift og får nu børn:
Selvom det afviger fra hans ”CV” som vi tidligere så ovenfor, finder jeg børn af ægteparret som ved deres konfirmationer
angives som født i Upernavik – Jeg kan konstatere, at de ikke er opført som født i Egedesminde kirkebog:
Hans Frederik Sextus Cortzen Ψ 1827 Jacobshavn, Ritenbenk, Egedesminde eller Upernavik
Ane Louise Cortzen Ψ 1829 Jacobshavn, Ritenbenk, Egedesminde, Uummanaq eller Upernavik
Jacob Abraham Georg Cortzen Ψ 1830 Upernavik
Sophie Matilde Cortzen Ψ 14 september 1831 Upernavik
Carl Ludvig Cortzen Ψ 14 juli 1833 Upernavik
Vi afstemmer lige med folketællingen 1834 i Upernavik
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Så følger:
Sophie Frederikke Cortzen Ψ 24 august 1835 Upernavik
Johan Peter Cortzen Ψ 21 marts 1838 Upernavik
Vi kan i afgangslisten fra Upernavik se hele familien inkl. to tjenestefolk, da den 29 august 1838 drager fra Upernavik til
Logen Godhavn

Og vi ved, at de så er taget til Niaqornat (Joensen siger det er 1840 og folketællingen bekræfter det), men det er efter
foråret for på vejen kommer der børn:
Marie Elisabeth Cortzen Ψ 31 marts 1840 Godhavn
Familien uden Kjøbmanden må være nået frem til Niaqornat inden folketællingen 1840 - Herefter betegnes Severin i
kirkebogen som ”Kjøbmand Cortzen”af Niaqornat.

I Niaqornat fortsætter barnefødslerne
Thomas Sextus Cortzen Ψ 19 maj 1842 Niaqornat
Christence Jensine Sophia Cortzen Ψ 28 juni 1845 Niaqornat
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Vi kan i folketællingen 1845 i Niaqornat se at datteren Ane Lovise er flyttet hjemmefra men ikke langt, og har giftet sig
Løvstrøm – S.M Cortzen er ”ikke hjemme”.

Ane Marie Karen Cortzen Ψ 9 juni 1848 Niaqornat
I 1850 er folketællingen ”en lang liste” Kjøbmanden er på en anden side, men vi kan se noget af familien her – de fleste er
begyndt at gifte sig.
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FT1860

Kjøbmand Cortzen – ”Dansk” er † af alderdom den 19 juli 1881 i Niaqornat – i modsætning til præsten ved vi at han blev 79
år gammel.

Cathrine Leerberg Cortzen er † mange år forinden - ligeledes i Niaqornat – den 25 juni 1868

Severin Cortzens skifte er næsten direkte læsbart:
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Læg mærke til at vi er skiftet fra Rigsdaler til Kroner: Vi ser hans levende børn, og eller at arven går til de afdøde børns
børn.
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Hvis og når I husker tilbage til teksten i Missionær Funchs beskrivelse i ”Syv år i Nordgrønland”, vil I kunne erindre, at der
var et citat fra den brud som blev gift i Umanak (1832), med en assistent.
Såvel Funch som bruden var imponerede over den gæstfrihed som Købmand Fleischer og Cathrine Lovise Tetzler kunne
udvise ved at være medværter for dette bryllup (Fleischer første bruden op), især på den baggrund, at dette ægtepar netop
havde fået at vide at deres søn var omkommet til søs på Nordatlanten.
Denne brud – som var var ophav til dette ”citat” - var Henriette Christine Giøe (Egede).
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Jomfru Henriette Christine Giøe Ψ 26 april 1806 I Vordingborg var datter af forvalter Marcus Giøe, ved Iselingen Gods ved
Vordingborg og hans hustru Mette Christine Thaning.

Henriette Christines mor er † da Henriette var 12 år gammel og nu er hun som 26-årig i 1832 tilsyneladende eneste
passager – i al fald eneste kvindelige passager - på vej til Grønland med briggen ”Freden”
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”Freden” førtes i 1832 af skibsfører Jep(pe) Schwennesen (ikke at forveksle med dennes 3 år yngre broder Peder
Schwennesen, som ligeledes var skibfører i KGHs skibe).

Begge brødrene Schwennesen forlod i 1832 København, Peder på ”Disco” den 1 maj og Jeppe Schwennesen den 10 maj
1832, og sidstnævnte altså med Henriette Giøe ombord.
Henriettes dagbog giver et interessant billede af den unge skibsfører, som er interessant i Isaks familiehistorie, fordi det
overvejende sandsynligt, også er han, som er fører på ”Freden”, som afgik som sidste skib fra Grønland året før den 20
september 1831 og ankom til København den 29 november 1831. Det er på denne rejse, at Hans Mossin Fleischers og
Cathrie Lovise Tetzlaffs ældste søn Ludvig Ferdinandt Fleischer er omkommet på Nordatlanten efter et fald fra skibets
mast den 29 september 1831.
Det er dette tragiske dødfald som er Fleischerfamiliens bagtæppe for Henriettes bryllup beskrevet i hendes dagborg og
citeret af Funch, da Fleischer og Cathrie Lovise først i 1832 får meddelt deres søns bortgang. Meget sandsynligt sker dette
ved selve ankomsten af ”Freden” til Umanak i 1832 for meget tyder på at nyheden rejser med skibsfører Schwennesen.
Den er i al fald forud for skibets ankomst til Upernavik ikke nået til halvbroderen der gør tjeneste der i Upernavik – se
nedenfor:

Henriette beskriver i sin dagbog mødet med det fremmede land, og de mange ophold hun må gøre inden hun når sin
bestemmelsesdestination, som er dels brylluppet i Umanak, og senere tilværelsen hos sin husbond Poul Nikolai Egede i
Niaqornat. Poul Nikolai Egede – et oldebarn til Hans Egede – ja ham missionæren I ved.
På vejen til Umanak kommer de til Upernavik (først). Henriettes døgnrytme er påvirket af solen gang for hun skriver: (ikke
ordret gengivet). (Henriette synes i øvrigt at Upernavik er et forfædeligt sted.)
23de juli (1832)

….I eftermiddag kl 7 kom vi i havn. Købmand Cortzen kom ombord…Kjøbmandens bolig er et ganske lille hus…
Kjøbmand Cortzen her er en stedsøn af Kjøbmand Fleischer ved Omenak, at see denne at søge sin sin broder her ombord
var et stykt syn, det var en halvbroder til ham som fald overbord på Svennesens sidste hjemreise

Meget tyder derfor på at dette er familiens Fleischers første tidning om sønnens død – overbragt formentlig af skipper selv.

Kl 10 forlod kjøbmanden os efter at have budt os at see i land i morgen men han er jo gift med en grønlænderinde som
aldrig kan et dansk ord og han selv er ogsaa et af landets børn skjøndt født af danske forældre men han har bestandig
været i Grønland, det er en høj, spinkel mand med et uhyre langt skjæg som hænger ham heelt ned til brystet, for resten
seer han meget forknyt og stille ud….
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Senere den 26 juli 1832 er Henriette med skipper på besøg hos Cortzens:

Madamme Cortzen er ret smuk kone skjøndt ganske grønlandsk klædt med beenklæder og anorak, lange røde støvler og
haaret opsat med et rødt bånd om. Skænkede kaffe, dækkede bordet og bragte os aftensmaden med spidste ikke med os
men gik derimod over i sit grønlandske telt hvor vi om eftermiddagen havde været for at se os om. I indgangen til denne
laae en mængde sælhundekød, men i selve telten var ret ordentlig. Her sad 2de grønlænder og tilskjar skind til
beenklæder, der sad også en gammel kjærling som så forskrækkelig ud. En underassistent (C.H. Lynge ref I. Seidlings
transkription) her er ogsaa gift med en grønlænderinde som i mine øjne var meget smuk (Andrea Dortha Kaunak ref I.
Seidlings transkription). Disse tvende koner ere høie og velvoksne men i almindelighed er det nogle smaa sarte væsener
som jeg seer her, men vi er jo også blandt hedninger. Cortzen fortalte os at de endnu brugte den skik at begrave deres
medmennesker levende………

Vi blev hos kjøbmanden beværtede med kaffe, thee, tvebakker og kigs til ragout på allikker, smørrebrød og punch og
viin……
Denne kjøbmand har været assistent ved Niaqornak i flere år. Han siger det kan blæse saaledes der, at de har måttet flytte
ud af huset fordi det rystende og opholdt dem i et grønlandsk hus til blæsten havde lagt sig.
Der er naturligvis tale om Henriettes møde i Upernavik med Severin Michel Cortzen og hans hustru Cathrina
Christensdatter Leerberg Cortzen.

Jeg vil på dette sted citere samtlige øvrige steder i Henriettes dagbog hvor hun er i kontakt med eller omtaler Isaks familie –
det drejer sig primært om Johan Kruses familie(r) og kolonibestyrer Fleischer hustru ”Madame Tetzler”, også selvom vi
først kommer til Johan Kruses slægt senere.

16 september 1832
….Madam Fleischer er en gammel men herlig kone hun har i 11 år ikke set noget dansk fruentimmer…..
…Madam Fleischer forærede mig 2nde par lange, lodne støvler og i brudegave en meget stoer, smuk presenteerbakke…..
Vi forlod Madan Fleischer sængeliggende, hu fik et par dage føren vi reiste et dårligt been og måtte gaae til sængs. Vi kan
nu slet ikke faa at vide hvorledes det er med hende føren baaden atter kommer herud.
18 oktober 1832
..Kokken (Johan Kruse) kommer sædvanlig sædvanlig kloken 6, da lægger han i kakkelovnen, koger thevand…..
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…..vi har en meget god kok jeg levere ud siger ham besked og han laver da maden, han faar middagsmand thi dette er
almindeligskik og brug og naar der er kaffe så faar han kaffe ham tilkommer intet thi han har egen proviant naar han om
aftenen gjort lamperne istand (thi vi bruger 2de og en 3die til natlampe) og lagt i kakkelovnen saa gaar han til sin bolig som
er et grønlandsk huus da han er grønlandsk gift…..
Johan Kruse er på dette tidspunkt gift med Julietta Oline Maria Johanna Rossing Ψ 1806 † 1833

1 december 1832
…..Jeg har i dette mellemrum været flere gange i et grønlandsk hus, første gang E (hun kalder sin mand således) og jeg for
at aflægge visit og anden gang inde med presenter til hvoeres koks lille pige på hendes fødselsdag, som bestod i en sye
æske og en al røde baand til 6 s og nogle pærler. Dagen efter at jeg havde givet dette kom barnet og forærede mig et
ængelsk halstørklæde og sagde dette var for det at jeg havde givet hende. Jeg blev meget forundret thi jeg vidste ei at det
skulle saa være, hun blev betalt for det med kaffe.
Jf. datoen må Henriette være til fødselsdag hos Johans og Juliettas datter Ruth Else, men det er næppe denne 2 årige
som kommer tilbage dagen efter – Det må være hendes storesøster på 7 år Maria Beatha

30 januar 1833
(Skriver om juleaften) …De 2de danske folk her er bødkeren og kokken (Johan Kruse) fik lidt med os at spise og E
spenderede en flaske Rum på dem i den hensigt at de skulde have dem et glas varm punch da det var en bidende kulde
og de holt maaltid i kjøkkenet men de har fomodentlig ikke kunet taalt at see den herlige brune drik fortynnet og tænkt
som saa det er kun juleaften engang om aaret thi da jeg lidet efter kom ud i kjøkenet fandt jeg flsken tom og jeg vidste de
havde intet vand kogt men den varmed sikkert god thi kokken forsikrede os for at han kunde sagten holde det ud for kulde
i kjøkenet….
…jeg tog kokken ind for natten for at pase paa mig. Han laa i vores lille kammer på gulvet i en sovepose…….
Torsdag den 14 februar 1833
I dag midags kom begge Fleischers sønner (og dermed Cathrine Lovises Tetzlers – Knud Geelmuyden og Johan
Sechmann Fleischer)…..Det er 2 flinke børn, den ene er saa morsom, den yngste han er saa undseelig han kan ei ret tale
dansk……..
Tirsdag den 2 april 1833
….. Medens vi var ved collonien (Umanak) havde de to slæder fra Upernavik til stor glæde for den gamle Madam Fleischer
Cathrine Lovises Tetzler). Det er hendes eldste søn som er bestyrer der (Severin Michel Cortzen), den Madam Fleischer
har havt 2de mænd (Sixtus Cortzen og C.F Hount) før hun blev givt med Fleischer og med denne mand har hun børn som
er henved en snees år. Hun har levet som givt med dem alle 3 heri landet saa hun har været her en lang tid. Hun siger
ogsaa at hun nu er en fuldkommen grønlænderinde, men du skulde blot see hende, hvor rask hun er, ja hun fryser ikke
halvt så meget som Madam Funch og jeg…….
Den 24 april 1833
…hvores kok har ingen ret roe paa sig han blev i aftes fader til en lille søn (Andreas Julius Ludvig Kruse) og jeg kan ret see
hvor sjeleglad han er fordig raske fanger er ham skænket. Her i landet bede fædrene bestandig til at konerne maa føde
dem drængebørn thi disse maa gjøre nytte og bliver tidlig lært til fangsten for at underholde familien…..
Den 25 maj 1833
Nu har hvores stakkels kok sorg, hans kone og lille søn ere begge meget syge…..
Den 6te juni 1833
…Hvor stakkels kok mister nok sin kone og barnet er meget syge….
Den 12te juni 1833
Hvores koks kone (Julietta) er i dag bleven bergraven og fye hvilket stygt syen at see dem bære hende op af det uhyre
stejle fjeld det saa ud som om de hvert øjeblik skulde styrte ned. Moder og barn var i én kiste…
De som har besøgt Niaqornat ved at gravpladsen ligger aparte højt oppe på fjeldet
Johan (Jørgen) Kruse er min hustrus søsters mands tip-oldefar. Det er hans kone Julietta af første ægteskab der er † 5 juni
1833. Hun er ikke således ikke min hustrus søsters mands direkte ane. John Kruse gifter sig efterfølgende med Jacobine
Christiane Nielsdatter, som er min hustrus søsters mands tipoldemor.

Den 24 juli 1833
…De stakkels Fleischers har atter i år modtaget Frederik sørgelige efterretninger, De havde en datter (Sophia Frederikke
Hount – altså Cathrine Lovises Tetzlers næstældste barn Ψ 1806 i Jakobshavn † 15 april 1833 Godthåb) som var givt med
kjøbmand Lassen, hun er død og han hjemgaar i aar med børnene.det var den eneste datter de havde, en kone på 20 år
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(fejl - korrekt 27), hun blev givt her meget tidligt (som 17 årig i 1823). Ifjor erindrer du nok at de havde en søn på 18 eller 19
aar som farede med Svennesen og som falt over bord i spanske søe (gammelt udtryk for Nordatlanten). Den stakkels
gamle ærlige Madam Fleischer det gjør mig meget ondt og jeg kan dog saa lidt trøste hede, det var hr. Fleischers
steddatter…….
2 august 1833
Jeg maa dog ogsaa fortælle eder hvilket frygteligt svineri jeg i dag har seet blandt grønlanderene. Jeg saa en kone som
slikkede et temmelig stort barns næse og suede den saa reent ud. Jeg blev saa forundret og talte ganske høit, hvilket et
svinebæst intil Madam Fleischer tyssede paa mig og fortalte at dette gjorde de altid og brugte deres mund i stedet for et
lommetørklæde…….

Jeg har nævnt de steder jeg kunne læse i Henriettes dagbog hvor vores familie har været nævnt.

Beskrivelse af Johan Jørgen Kruses slægt kommer lidt længere fremme – men det var nemmest at skrive
dagbogsbemærkningerne ind her.
Nu må I ikke tro jeg har tævet mig igennem den originale dagbog, for det er overflødigtgjort af Inge H. Seiding, som har
redigeret og transcriberet en moderne udgave (2017) af bogen. ”Henriette Egedes dagbog 1832-1833” – Lån den på
biblioteket. En enestående perle af en samtidsbeskrivelse af forholdene i Grønland, omend set med en europæisk kvindes
øjne – for snart 200 år siden.

Lad os komme tilbage til fortællingen – Vi skal forsætte hvor vi slap med:
Det er Severins og Cathrines søn Johan Peter Cortzen – som er min hustrus søsters mands (Isaks) direkte ane – vi følger
efter. Vi så ham Ψ i Upernavik i 1838.
For at finde en kone til Johan Peter, bliver jeg nødt til at fortælle en skrøne – og det betyder jo, at den ikke nødvendigvis er
sand. Jeg kan ikke dokumentere alt, men jeg kan berette hvad jeg opfatter som stærke indicier ved at læse kirkebogen i
Uummannaq:

Hedningen (altså en eskimo – må man sige det i disse ”krænkelsestider”? – en Inuit?) - Neroennas (navnet kan være noget
andet) lever med Juliana. Neroennas er død før 1824, og som ikke troende, er han naturligvis derfor ikke at finde i
kirkebogen. Juliana bringer derimod sine 3 børn til dåb i 1824. Måske er hun selv blevet døbt, da Juliana jo er et europæisk
navn.
Børnene hedder Karen, Nikolai og Markus, Ψ hhv. 1816, 1818 og 1821 men altså alle døbt på én gang i 1824.

Her er folketællingen 1834:
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Nikolaj kan vi se konfirmeret i 1836 ”af enken Juliane”. Jeg tror Juliane er † den 30 marts 1838 i Sermiarsok, og måske er
det derfor muligvis Markus som er konfirmand som ”søn” af Aron og Kirstine i 1838.(ren spekulation).
Jeg synes på samme måde der er indicier der er tilstrækkeligt stærke til at tro, at Elisabeth Cathrina Thale er Ψ den 23
marts 1823.

For se nu faderen Jane (altså her et mandsnavn) Ψ ca. 1784 og moderen Ane.
Ane er † den 29 april 1830 – som ”Grl. Janes kone Ane”

Jane giftes nu hos missionær Funch ved colonien Umanak som 3 par den 10 marts 1832 til enken Sahra:
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Derfor hedder Janes kone ved folketællingen 1834 Sahra. – der er masser af børn, og de kan jo ikke alle være kommet på
2 år – så de må være både Anes børn og Sahras børn, selvom der står ”deres børn”.

Sahra er † den 2 september 1840 som Grl. Janes kone.

Formentligt er det nu Jane – der nu kaldes Janni der gifter sig med enke Agathe i april 1843

Jeg kan ikke finde Jane/Janni’s dødsoptegnelse – måske har præsterne valgt at kalde ham Jonas – men
aldersangivelserne passer ikke. Nu er det sådan, at aldersangivelser i folketællinger er meget usikre, den som passer
bedst til en dødsoptegnelse, vil være Jonas Samuelsen som er † som enkemand i Sermiarsok i 1873, 70 år gammel, men
så er han ikke fra ca. 1784, men i stedet fra ca.1803. Som nævnt er vi på spekulativ grund.
Lad os derfor holde os til sønnen Markus. Han og Thale Elisabeth bliver gift den 6 april 1845. Stednavnet er vanskeligt –
der står ”Lahane/Sahane”, eller noget lignende. Jeg kan ikke finde hvor det er, men på visse kort ser det ud til, at der er en
boplads på nordsiden af Nuusuaq-halvøen – et stykke inde i fjorden – men et navn som staves lidt ligesom i kirkebogen.
(N.H.Frandsen har fra ”Inspektør B.J.Schultz’ indberetninger til direktionen for den Kongelige grønlandske handel”- 179096, et stednavn hvor assistent Zeeb er sat i virke som betegnes ”Kakane” ca. 20 mil nord for Umanak). Jeg har ikke kunnet
genfinde dette sted på f.eks Rinks kort over disktriktet.
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Jeg ved ikke hvornår folketællingen 1845 er gennemført, men i 1845 kan vi i afskriften se den nystartede familie med –
(Læg mærke til Markus’ efternavn.)
Willas Ludvig Ψ 1844 eller 1845

Familien er flyttet over fjorden til Uperniviksnæs – en boplads på Upernavik Ø.
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Her ser jeg børnene:
Zachæus Richard Peter Ψ 12 august 1846 Uperniviksnæs
Juliane Eva Ane Ψ 7 juni 1851 Uperniviksnæs
Sofie Beate Aline Eva Ψ 1 april 1856 Kekertak
Maria Sara Thale Augustine Ψ formentlig Omenitsiak

Markus er † den 27 november 1872 i Illorsuit (læg mærke til at Illorsuit i 1850 ikke var på kortet ovenfor, men vel ligger der
hvor der ca. står Nakkordsloarsuk.)

Thale Elisabeth (hun kaldes nu ”Markussen”) er † den 19 august 1894 i Ukkusissat – altså mere end 20 år senere, men
Markus blev jo også kun 50 år gammel, mens Thale altså blev 71 år gammel – død af astma.

Markus’ og Thale Elisabeths datter Juliane Eva Ane er hende som gifter sig med Johan Peter Cortzen den 7 marts 1870 i
Niaqornat.
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FT1870 Niaqornat – en del af brødrene Cortzen og deres familier bor sammen – Johan Peter og Juliane Eva er nygifte og
endnu uden børn.

Han er 32 og hun 19 – han er altså en del ældre end hende, og nu kommer børnene – alle i Niaqornat:
Hanna Katrine Magdaline Amalie Cortzen Ψ 2 februar 1873
Peter Markus Jonas Cortzen Ψ 25 juli 1874 (mon ikke disse navne bestyrker min skrøne fra ovenfor?)
Carl Ludvig Knud Villas Cortzen Ψ 12 februar 1878 † 31 oktober 1879
Annike Lovise Katrine Cortzen Ψ 17 februar 1882
Anike Margrethe Dina Cortzen Ψ 10 januar 1884
Thale Margrethe Johanne Stine Cortzen Ψ 22 august 1889
Severin Thomas Villads Rikart Cortzen Ψ 5 august 1892 † 18 august 1892

Juliane Eva Ane er † den 14 juli 1899 i Niaqornat af brystbetændelse – 48 år gammel.

70

Derfor ser vi Johan Peter som enkemand ved FT1901 Niaqornat

Johan Peter Cortzen er † 24 juli 1909 i Niaqornat af forkølelse – 71 år gammel. Han er i indtegningerne ofte blevet betegnet
som ”Fanger Peter Cortzen”.

Anike Margrethe Dina Cortzen Ψ 10 januar 1884 er min hustrus søsters mands (herefter kaldet Isak) mormor.

For at finde en morfar begiver vi os ud på endnu en helt ny historie:

Der har været en Kruuse udsendt af handelen til Grønland (Joensen) – han var åbenbart en ballademager, og er sendt
hjem i slutningen af 1700-årene. Han kan have efterkommere, og det kan ikke udelukkes, at der er en sammenhæng til
Isaks familie ”Kruuse”. Jeg tror dog ikke ret meget herpå.
Johan Jørgen Kruse, som er Isaks direkte ane, er † som 80-årig i Niaqornat i 1874, og er derfor født ca. 1794 – men hvor?
Han betegnes igennem alle kilderne som ”Dansk” – ”kok” og ”baadsmand”, men findes ikke i kilder over udsendte danske
og norske – sikkert fordi hans ”rolle” ikke er særskilt fremtrædende.
Nu taler vi således om den Johan Kruse som vi tidligere så omtalt i ”Henriette Egedes” dagbog.
Uden at kunne bevise det indtil nu, er det min opfattelse, at der er tale om ”en ganske almindelig mand” som er kommet til
Uummannaq-området i starten af 1800-tallet.
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Hvis jeg søger i de nærliggende databaser, er det eneste som jeg støder på dåben af Johan Jürgen Kruse ved den tyske
Sct. Petri Kirke i København Ψ den 15 februar 1796 som søn af arbeitsmann Johan Georg Kruse og Anna Margretha
Olsen.

Hvis vi senere støder på navneforskning i familien, ses den her i FT 1801 i København
København, København (Staden), Klædebo Kvarter, Klædebo Kvarter, Matr. 202, 943, FT-1801, A5033
Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested:
Johan Kruse 58 Gift Huusbond Arbeidsmand
Ane Margrethe Olsdatter 38 Gift hans Kone
Johan Kruse 5 Ugift deres Børn
Ane Sophie Kruse 10 Ugift deres Børn
Lovise Kruse 7 Ugift deres Børn
Christian Bertelsen 1 Ugift Logerende Hos Johan Kruse
Andres Gelertsen 28 Ugift Logerende Snedkersv.

Der er 75-100 personer der hedder Kruse alene i København – heraf 5-6 stk. her hedder Johan.
Jeg er derfor på herrens mark, og Johan Kruses ”dåbsattest” fra ”Enkekassen” hjælper os ikke for han kan ikke selv huske
om han er født i 1794 eller 1795:
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I kan derfor hvis usikkerhed hersker se bort fra disse oplysninger, dog med sikkerhed kan det konstateres, at:
En som hedder Johan Kruse bliver gift med Julietta Olina Maria Rossing den 12 september 1824 ved Colonien Umanak.
Johan Jørgen er kolonist – dvs. han er arbejdsmand ved kolonien.
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De får hurtigt børn, og må i den følgende periode være flyttet til Niaqonat:
Maria Beatha Kruse Ψ 5 juni 1825 Umanak
Ruth Else Margrethe Kruse Ψ 5 november 1830 Niaqornat
Andreas Carl (Hans?) Kruse Ψ ? † 4 oktober 1829 Niaqornat
Andreas Julius Ludvig Kruse Ψ 5 juni 1833 Niaqornat † 5 juni 1833 Niaqornat
Også Julietta Olina Johanne Rossing er † den 5 juni 1833 – død i barselsseng – 27 år gammel. Julietta er ikke Isaks direkte
ane, så derfor går jeg ikke i dybden hermed, men kan dog sige at ”slægten Rossing” er beskrevet i N.H. Frandsens bog
”Nogle Grønlandske slægter” - Atuakat 2011.
Ifølge denne bog er Julietta Ψ 9 juli 1806 i Umanak. Det fremgår ved hendes konfirmation i 1821 -, at både hende og
hendes (tvillinge?) bror Andreas Michael er konfirmeret som Rossings søn og datter. N.H. Frandsens bog bekræfter, at der
er tale om faderen – danskeren – Andreas Rossing † 11 maj 1825 i Uummannaq. Han har været i 3 ægteskaber. Det 3
ægteskab med Mette Elisabeth Larsen Smidt, som er mor til Julietta. Efter Juliettas † ser vi Johan Kruse som enkemand
ved folketællingen 1834 i Niaqornat. Han har dog fået en kæreste - Jacobine Christine, og de har også fået børn – endog
tvillinger, og hans to levende større døtre er ovre hos Thomas Abel. (Som er Karen Rossings mand)

Jacobine Christiane har været gift med Martin Hendrik Leibhart siden 15 august 1823 og som er † den 14 november 1824
– omkommet i kajak.
De fik datteren Sophia Cornelia Leibhart Ψ (døbt) den 10 april 1825. Det er bemærkelsesværdigt, at denne datter døbes
således. Min egen forklaring ud fra fri fantasi er at Magnus Bernhard Zeebs (se lidt senere) københavnske søster af
samme navn formentlig er ”talk of the town” i Københavns high societykredse, i en sådan grad at navnet også er kendt ved
kaffemikkerne i Niaqornat, og at søsteren er så spændende, at man må opkalde sin datter herefter.

Tilbage til Jacobine. Det er min opfattelse at Jacobine Christiane Nielsdatter må være hendes rette navn, da hun er datter
af Tømmermand Niels Pedersen. Jacobine Christiane er Ψ 11 marts 1806 i Niaqornat og ved hendes konfirmation den 16
april 1820 skriver præsten ”surt” ”fandt kun den nødvendigste kundskab” (altså - hun gad ikke).
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For at finde hele historien om Niels Pedersen og for at finde Jacobine Christianes mor, skal vi ud på en lille tur til
København – ja formentlig tilbage til tyske forfædre:
Det er min opfattelse, at hvis man vil langt tilbage i denne familiegren, så skal man starte med at be- eller afkræfte, om
Johann Jacob Zeeb er identisk med den søn som Johannes Zeeb og Maria Elisabetha fik i Stammheim, Würtemberg i
Tyskland den 5 januar 1729, og så senere er kommet til Danmark som soldat.
Af Johann Jacob Zeebs børnerække i København fremgår det, at han er gift med Catharina Elisabeth Buchdorfen. Jeg kan
ikke finde ægteskabet, og dermed ikke konstatere om forældrenes navne fremgår af vielsen.
Familien har tilknytning til dels den tyske menighed i København, men også civilt til Frederiksberg sogn. Jeg finder intet
ægteskab er, så muligheden foreligger, at han og Catharina måske er gift i Tyskland. Der er også lidt navneforvirring om
Catharina – hvor hun i en optegnelse benævnes Bietrups, og ved sin formodede dødsoptegnelse hedder ”Anna Catharina”.
Hun skal være Ψ ca. 1744, men søgningsanstrengelser har ikke båret frugt.

Vi kan dog se at vores oplysninger er i orden jf. deres børns fødsler, hvor den formodede ældste er Jacob Zeeb og
Catharina Elisabeth Buchdorfens datter Sophia Cornelia Zeeb er Ψ den 28 september 1763 i Den tyske
Frederiksmenigheds kirke i København. (Søsteren jeg omtalte ovenfor).

Jacob er soldat, og man kan lige ane at Catharina Elisabeth hedder Buchdorfen, men i et andet opslag hedder hun
Bietrups:

75

Sankt Petri Kirke er en tysksproget evangelisk-luthersk kirke midt i København. Kirken er den ældste bevarede i
Københavns indre by. Den ligger på hjørnet af Nørregade og Sankt Peders Stræde i ”Latinerkvarteret”

Næste gang vi støder på familien er det i Frederiksberg sogn hvor Johan Jacob Zeeb nu er gårdskarl hos Mølman (hvis
fornavn formentligt er Magnus, og gennem dette forhold grundlægges navnet Magnus i familien. Der findes også en
Bernhard Mølmann)
Magnus Bernhard Johansen Zeeb Ψ 9 oktober 1766

Den 9 dito blev et barn døbt. faderen Fusilier Johan Jacob Zeep tienende hr Mølmand, moderen Catharina Elisabeth
Buchdorfen, barnets nafn Magnus Bernard, fadderne begge Jomfr. Wulfbergen, Christiana Elisabeth, Gudrug?
Magdalena, hr Cammeraad Pau,hl:? cammeraad Moorup, hr Christian Conrad Colsman?, Magnus Mølmand, hrhoffskriver
Hiorthøy og Informator Aron?(eller Strøm?)

Johan Jacob er ”fusilier”. Det er et militærudtryk; Fusilier = fuse = lunte. Enten er han geværskytte, eller også er han en der
tænder lunten ved artilleriet.
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Niels Morten Johansen Zeeb er Ψ den 8 oktober 1767

Peder Christian Johansen Zeeb Ψ 8 december 1768

Catrine Elisabeth Christiana Johansdatter Zeeb Ψ 9 januar 1770

Vi ser altså Johann Jacob som soldat, fusilier og gårdsmand hos Mølman, men det er i de senere optegnelser vi kan
genkende ham som ”Belgentreter”/Bälgentreter, altså han som træder på bælgen ved Petrikirkens orgel (formentlig via et
pedalarrangement).
Jeg må trods navneforvirringen anse, at hans kone – ved dødsoptegnelsen kaldet Anna Cathrina – er hun som er † den 10
juni 1780 – 36 år gammel

1780 Der 10 Junii wurde vor das Thor begraben Johann Zebs des Bälgentreters Ehefrau Anna Catharina im algemeinere
Hospitale gestorben, Wohnhaft in Pflegehause der Petrikirche, 36 Jahr alt; Wassersucht; Die Erde frey.
Vi læser at de (eller hun) boede i Pflegehaus – altså kirkens plejeafsnit.
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Johan Jacob Zeeb gifter sig igen den 4 januar 1781 med jomfru Christiana Lose.
Christiana Lose antages på basis af FT1787 at være Ψ ca. 1752. Jeg har ikke fulgt hende yderligere

Om præsten ”Münter” skal der følge en lille tillægsanekdote. Præstefamilien er indvandret fra Tyskland, og i København
har de sikret høj dannelse og godt selskab.
I opslaget står der D. Münter, som formentlig betyder ”Doctor” Münter, og dermed er der tale om Baltazar Müenter.
Dennes søn - Frederich Münter – senere biskop over Sjælland – har haft adkomst til dannelse fra Carsten Niebuhr
(kartograf) – manden der ”beskrev” Arabien i 1760’erne. Kunst har han lært af – ja hold fast – kobberstikker Johan Georg
Preisler – ham møder vi igen senere…… og Münterfamilien har beværtet en masse tyske digtere, herunder Goethe.
Det har hans søster nok også – Sophie Christiane Friederike Münter – bedre kendt som ”Frederikke Brun” – en
salonværtinde, forfatterinde m.v. En kvinde som hvis den kulørte ugepresse var opfundet, så absolut ville have været at
finde deri. Efter kilder gift med Danmarks rigeste mand på tidspunktet for statsbankerotten i 1813.
Der er masser af lekture om Müenter-familien. Det sjove er, at Arktisk Institut nævner Frederikke Bruns forbindelse til
Sophia Cornelia Zeeb. Instituttet påpeger Sophia Cornelias behagelige ydre og hendes yndefuldhed, og konkluderer, at
Zeeb-kvinderne i efterslægten derfor har smukke træk. Det er bemærkelsesværdigt, hvis Sophia Cornelia har kunnet
holde sig yndig – hun fik nemlig rigtigt mange børn (sådan kan en fordom vendes i luften) med Bernhard Heinrich Hilcker –
en betydningsfuld figur indenfor den Kongelige Færøiske Handel, som havde en bror Johan Ludvig Hilcker som kortvarigt
var Købmand i Grønland, og derfor kalder Joensen ham Magnus Bernhard Zeebs svoger.
Her Hilckers indtegnet i gagebøgerne:
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”Bælgentramperen” Johan Jacob Zeeb – og han hustru - ses i FT 1787 i Larslejstræde i København. Petrikirken har den
dag i dag - 250 år senere – stadig kirkekontorsadresse her.

Johan Jacob Zeeb er † den 16 april 1793

Den 21 April in der Stadt begraben: Johann Jacob Zeeb, Belgentreter bey der Petri Kirche starb den 16 ej(usdem) im
Pflegehaus; 64 Jahr alt, Brustkranckheit, Hr. D. Münter w(arf) Erde auf.

Hvor kommer så Grønland ellers ind i billedet? – jo - det er Johan Jacobs søn Magnus Bernhard Zeeb, som bliver matros i
Grønlandsfarten og dermed grundlægger Zeeb-familien i Grønland.
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I sådan en situation er det bedst at vende sig mod de sikre kilder:
Arktisk Institut, Joensen og Ostermann – og i tillæg nu også N.H.Frandsen (Forfatter og forsker og ”rutinier” udi
grønlandspersonalhistoriske forhold – bl.a. forfatter til ”Nogle Grønlandske slægter” – forlaget Atuakat 2011, og Inge H.
Seiding – chefarkivar ved det Grønlandske nationalarkiv.
Så her nogle noter:
Joensen:

Ostermann:

MAGNUS B. ZEEB
Assistent.
Magnus Bernhard Zeeb blev født 1766 (døbt 9. oktober) i Frederiksberg som søn af portner ved St. Petri plejehus Johan
Jacob Zeeb og hustru Cathrina Elisabeth Budorffer.
Efter endt skolegang uddannedes han til sømand og blev da antaget som saadan i den kgl. grønlandske handels tjeneste.
Fra 14. maj 1785 tjente han da som hvalfangermatros paa det ved Godhavn stationerede skib »Taasinge Slott« og blev et
par aar efter - tillige »Haandskriver« hos Godhavns købmand. Her befandt han sig ikke altid vel, da han var uenig med
sine kolonikammerater. 1787 blev f.eks. logens tømmermand Niels Petersen af inspektøren dømt til bøde og tamp for
»uden skiellig Aarsag at have overfaldet Matros Bernhard Zeeb«; og to andre af mandskabet fik ogsaa bødestraf, fordi de
havde tilskyndet tømmermanden til at tampe ham; den ene havde sagt: »Slaae kuns! det er kuns en Matros!«
Inspektør Wille foreslog da direktionen at ansætte Zeeb, som var »meget drivtig«, til underassistent ved kolonien Umanak,
hvilket dog ikke approberedes. Ikke desto mindre ansatte inspektøren ham 22. juni 1788 som koloniassistent ved Umanak,
hvortil han ankom 1. juli med skibet »Fortuna« sammen med sin kone, Grønlænderinden Rachel, født 1768 i Godhavn, til
hvem han var blevet viet 5. juni samme aar. Og aaret efter fik inspektøren da ogsaa fra direktionen besked om, at
»Magnus Bernhard Zeebs Beskikkelse som Colonie-Assistent ved Omenak i den hiemgangne Lars Nielsens Sted, med
sædvanlig Løn og Vilkaar, har Administrationen approberet.«
Zeeb blev da ogsaa meget dygtig som assistent. Han foretog handelstogtrejser med stort udbytte, da han var meget
afholdt af befolkningen, og han var ogsaa meget energisk ved garnfangst af sæler.
1789 foreslog han oprettelse af et garnfangstanlæg paa øen Ikerasak inde i fjorden. Inspektøren gik da ogsaa ind derpaa,
da der fangedes mange sæler der med isgarn. Saa indrettedes der et garnfangstanlæg ved Umanatsiaq paa Ikerasakøens
vestside.
Zeeb klagede 1792 over købmand Kragstedt, som generede hans kone, og som »falskeligen anklagede« ham for
direktionen. Denne mente da, at Zeeb burde forflyttes andensteds hen, maaske til Egedesminde, dog ikke som
købmand, thi »Zeeb kand vel som blot Assistent betragtet forsvare sin Post, har og, som vi anmærkede, især de sidste
Aar udmærket sig ved Omenak ved Fliid med Garnfangsten; men om hand er skicket til at skaffe sig Agtelse af
undergivne, som er saa vigtigt for en Bestyrer, og at hæve sig op over det Kammeratskab, som hands første
Ansættelse i Landet har designeret ham til, derom er mand uvis; mand tvivler og om, at Inspecteuren vil for det første
anbetroe ham noget Etablissement.«
Han blev dog ikke forflyttet, da han tiltrængtes ved Umanak. Her blev han saa 1792 leder af garnfangst-anlægget ved
Umanatsiaq. Og 1794 bestyrede han et nyanlagt hvalfangstanlæg ved Kakilissat paa Svartenhukhalvøen.
Aaret før var Købmand Kragstedt hjemgaaet paa grund af svagelighed, og Zeeb havde da vikarieret som købmand ved
kolonien, til eftermanden kom. Men direktionen mente dog alligevel, at »Omendskiøndt een af de Aarsager, som fordrede
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Assistent Zeebs Forflyttelse fra Omenak, nu ved Kiøbmand Kragstedts Hiemreise er hævet, saa skulle vi dog, siden
Inspecteuren selv har erklæret at være eenig med os i, at hand neppe bør have en Colonie til Bestyrelse, og altsaa mindst
den vigtige Colonie Omenak, formeene, at hand altid er der paa sin urette Plads og hellere maae, naar et dueligt Subject
haves at sætte i hands Sted, forflyttes til Egedesminde eller en anden Colonie, uagtet mand altid vil være forlegen med
ham, saalænge hand ey kand bruges til det, hvorfor Assistenter holdes i Landet.« I oktober 1796 forflyttedes han da som assistent til Ritenbenk, hvor han da aaret efter blev leder af hvalfangstanlægget
Igdlutsiaq. Her fangede han f.eks. i februar 1798 hele tre store hvaler.
Direktionen skrev imidlertid 1797 til inspektøren, at »Assistent Zeeb, som ved Forflyttelsen virkeligen har lidt Tab, sørger
Inspecteuren nok for at kunne ved først givne Leylighed blive anbragt i saadan Plads, hvor De finder ham skicket.«
Det bestemtes da 1798, at Zeeb skulde være »Oberassistent« ved anlægget Nuugssuaq, hvortil Upernavik da skulde
høre, men han opnaaede det ikke, da han nemlig døde »heel pludselig« 22. september.
Hans enke blev 13. marts 1806 gift i Umanak med tømmermand Niels Pedersen, som 1784 var udkommet til Godhavn.
Hun døde i Umanak 20. juli 1819, og manden døde sammesteds 27. marts 1822.- Zeebs børn var følgende: Johan Jacob
Zeeb, født 6. marts 1789; Berendt Henrik Zeeb, født 23. august 1793; Magnus Mølmann Zebb, født 18. januar 1796; og
Sophie Cornelia Zeeb, født 14. februar 1791. Den yngste af sønnerne døde 1845 som koloniarbejder ved Umanak; og
datteren, som var gift med sælfanger Paulus Gujenak, døde ved Umanak 17. juni 1820.
Der er en stor efterslægt af Zeeb i Nordgrønland.
Hos Ostermann ser vi efternavnet ”Budoffer”, som i kirkebøgerne reelt er ”Buchdorfen” – og med kirkebøgerne hjælp forstår
vi nu også baggrunden for navne som ”Mølman” og ”Magnus”. Titlen ”Portner” må stamme fra andre kilder end
kirkebøgerne, men Ostermann henviser også til inspektoratsbreve o.l. dokumenter. Ligeså gør Frandsen.
Frandsen skriver også mere direkte om årsagerne til disputten med Købmand Kragsted, nemlig at Kragsted åbenbart var
”liderlig” (min fortolking)” efter de andre indbyggeres koner, når manden var af hus. En sag jo som forhindrede eller
forsinkede Zeebs forfremmelse i Handelens tjeneste.

Arktisk Institut:
Magnus Bernhard Zeeb – Født 1766 (døbt 9. oktober) Frederiksberg Død 22. september 1798 Ritenbenk
Ægteskab - 5. juni 1788 Godhavn gift grønlandsk med Rachel, født ca. 1768 Godhavn, døbt voksen, 20. juli 1819 Umánaq
(13. marts 1806 Umánaq hun blev gift anden gang med tømmermand Niels Pedersen, ansat 1784 Godhavn, død 23. marts
1822 Umánaq)
Familieforhold - Søn af portner St. Petri plejehus Johan Jacob Zeeb (gift med Cathrina Elisabeth Budorffer); Zeebs søster
var den for sin skønhed og ynde bekendte Sophie Cornelia Zeeb (1763-1839), Frederikke Bruns veninde, gift med forvalter
ved den færøiske handel Bernhard Henrik Hilcker, broder til købmand Johannes Ludvig Hilcker; Zeebs grønlandske
efterkommere har gennemgående smukke og fine ansigtstræk; der en stor efterslægt af Zeeb i Nordgrønland.
Det er understregningen hvor jeg synes at Arktisk Institut er på kanten af den redelige videnskab.
Andet - gjorde fra 1785 tjeneste som hvalfangermatros på det ved Fortunebay stationerede ''Taasinge Slot''
1787 håndskriver hos købmand Godhavn
1788 assistent Umánaq
1792 bestyrer af anlægget UmanatsiaK
1796 IgdlutsiaK (Ritenbenk) død ''heel pludselig'' ''Gjør udmærket Tjeneste, men kan foreløbig ikke blive Købmand, da han
næppe endnu er istand til at hæve sig over det Kammeratskab, som hans første Ansættelse i Landet kvalificerede ham til''
(Direktionen 1794), dog indløb efter hans død udnævnelse til overassistent, ved det planlagte nyanlæg NugssuaKUpernavik
Lad os se lidt på dokumentation i Grønland jf. ovenstående kilder; Kirkebøgerne kan ikke dække alle oplysningerne, så vi
hviler på Joensen/Ostermann/Frandsen
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Magnus Bernhard Zeeb er altså ankommet i 1785 – han ses til alters jf. kirkebogen for Godhavn i 1786
Rachel (tilforn Niviarsina) er som beskrevet døbt 16 år gammel den 31 maj 1784 i Godhavn

Den 5 juni 1788 står ægteskabet - efter forudgående tilladelse - mellem Magnus og Rachel:

Et blik i enkekassen (Fogsgaard.org) bekræfter at Magnus Bernhard Zeeb er † den 23 september 1798 – Igdlutsiaq –
Ritenbenk.

Indskyder
Enkekassenummer: 2132
Magnus Bernhard Zeeb Assistent ved Colonien Omenack
Født: 09-10-1766 Friderichsberg Stempelmærke: Danmark
Død: 23-09-1798
Notat: Dåbsattest i RA.
Hustru:
Policenummer: 2132
Pensionspolice oprettet: 11-06-1789
Årlig Pension: 40 Indbetalt: 145 Afdragsordning: 0
Rachel *Intet efternavn*
Født: 01-01-1768 Stempelmærke: Grønland
Død: 01-07-1819
Notat: (Grønlænderinde), Skøn af alder. Fødselsdato usikker. Dødsdato usikker.

Iflg. Kilderne fik de børnene i Umanak: (vel nok navne som kan knytte historien tæt)
Johan Jacob Zeeb Ψ 2 september 1789
Sophie Cornelia Zeeb Ψ 14 februar 1791
Berendt Heinrich Zeeb Ψ 23 august 1793
Magnus Mølman Zeeb Ψ 18 januar 1796 Ritenbenk
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Magnus Bernhard Zeeb i gagebøgerne:
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Der findes et skifte for Magnus Bernhard Zeeb startende således:

Skiftet indeholder inden nye væsentlige informationer.
Hvad skal vi så bruge alt dette til?
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Jo – en spøjs ting er jo, at Isak er efterkommer efter tømmermand Niels Pedersen og Rachel. Er det den samme Niels
Pedersen som tæver Magnus i Godhavn i 1787 som så efter hans senere død ægter hans enke? – gammel kærlighed
ruster ikke? – ja det kan vi faktisk bevise.
Tømmermand Niels Pedersen er jf. ovenstående kilder kommet til Godhavn i 1784. Det passer meget fint med optegnelser
fra gagebøgerne:

86

87

Han var i Jakobshavn 1790 og hjemgik for vinteren – vendte i 1791 tilbage til Kronprinsens Ejlande og forflyttedes i 1793 til
Godhavn, hvor han var til 1798, hvor han atter hjemgik for vinteren. Den 27 maj 1799 kom han til Umanak, hvor han via
ægteskab med Rachel den 13 marts 1806 efter reglerne nu forpligtigede sig til at blive i Grønland.

Niels Pedersen er † den 27 marts 1822 i Umanak (fremgår ikke af Kirkebogen)

Rachel er † den 20 juli 1819 i Umanak, som Niels Pedersen Tømmer(mand)s kone.

Når Niels og Rachel blev gift skyldes det nok, at Rachel blev gravid med Jacobine Christiane som er Ψ samme år som
Niels og Rachel indgår ægteskab, men spørgsmålet er åbent?
Var Rachel enke med 4 børn efter Magnus B. Zeeb i perioden 1798-1806?
Fik Niels Pedersen andre børn i Umanak i perioden 1799-1806 og efter 1806 med Rachel?
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Det er Niels Pedersen skifte som bekræfter hans dødsdato

Vi kan godt skimte at der står ”…….den 21 marts 1822 afdøde tømmermand Niels Petersen”
Alderen ved hans døtre er utydelig og overskrevet – mon ikke der menes at datteren som vi tidligere har fastslået er:
Jacobine Christiane Nielsdatter Ψ marts 1806 Umanak, som nævnes som 16 år hvilket dog giver et “forkert” fødselsår
(=1809)
Ane Magdalene Nielsdatter Ψ ca. 1808? – Jeg har ikke spor af denne Ane Magalene, hverken konfirmeret eller gift eller
afgået ved døden. Hun synes ikke at være i Umanak distrikt ved folketællinger 1834, men som det ses ovenfor er hun
nævnt i Niels Pedersens skifte.

Vi er nu tilbage på det sted hvor Jacobine gifter sig med Johan Jørgen Kruse:
Johans og Jacobines vielse er den 25 august 1836

Vielsen viser bortset fra aldersangivelserne, et endeligt bevis for at Johan Jørgen Kruse er dansker.
I margen står nemlig:

Ifølge Embedsskrivelse fra Inspecteuren af 1 aug. 1836 forrettedes Vielsen. – Brevet findes i Coloniens
Arkiv.
I forbindelse med vielsen i 1836 laves der til ”enkekassen” en slags dåbsbekræftelsesattest, og det er fra denne at vi kan
se, at om end Jacobine Christianes fødselsdag ikke er den 11 marts 1806, så er det dog den dag hun i dokumentet
bekræftes døbt:
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I kan huske jeg beskrev regler for ægteskab; at man ikke som ansat i handelen kan gifte sig med en grønlænderinde – eller
en blanding - uden at Inspekteuren har givet tilladelse.
Og Johan har strammet den – han har fået børn uden for ægteskab med Jakobine – flere kommer i Niaqornat:
Tvillingerne Johan Jacob Kruse og Hans Andreas Ludvig Ψ 14 juli 1834 Niaqornat
Julietta Maria Johanne Kruse Ψ 3 april 1837 (navngivet i respekt for hans første hustru)
Magnus Bernhart Enok Kruse Ψ 16 november 1840 (opkaldt efter svigerfar)
FT1840
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Hendrik Ole Frederik Kruse Ψ 8 juni 1843
FT 1845 - Johan Kruse er optalt under colonien – men her hans familie

Hans Jonathan Elias Kruse Ψ 25 september 1847
FT1850 Niaqornat – Johan Kruse er igen optalt under colonien – men her hans familie

FT1860 Niaqornat
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FT1870 Niaqornat – nogle af deres børn har giftet sig – plejedatteren Sofie Cornelia (Ane Kirsten) er datter af Johan og
Jacobines datter Juliette med hendes mand Poul Andreas Løvstrøm.

Johan (Jørgen) Kruse er † den 8 august 1874 i Niaqornat – 80 år gammel. ”gl. kok dansk”, som der står.

Jacobine Christiane (Nielsdatter) Kruse er † 9 juli 1876 – 70 år gammel – ”kone af dansk Kruse ved Niaqornat”

Der er optegnelser fra enkekassen:

Indskyder - Enkekassenummer: 18052 Johan Kruse Kok ved Omanak i Grønland
Født: 01-01-1794 - Død: 09-08-1874
Notat: Tro og love erkl. "Født mellem aarene 1794 og 1795" Fødselsdato usikker.
Hustru: Policenummer: 14037 Pensionspolice oprettet: 05-01-1827
Årlig Pension: 10 Indbetalt: 0 Afdragsordning: 48
Juliette Oline Marie Johanne Rossing
Født: 09-07-1806 Umanak Stempelmærke: Grønland
Død: 05-06-1833
Notat: Dåbsattest i RA.
Hustru: Policenummer: 18052 Pensionspolice oprettet: 30-03-1838
Årlig Pension: 12 Indbetalt: 0 Afdragsordning: 61
Jacobine Christiane Petersen
Født: 11-03-1806 Umanak Stempelmærke: Grønland
Død: 09-07-1876
Notat: Dåbsattest i RA.
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Vi skal følge deres søn Magnus Bernhardt Enok Kruse Ψ 16 november 1840.

Han er konfirmeret den 27 april 1855.
Vi kan af folketællingen se, at han er gift 15 år senere, og det er fordi han har indgået ægteskab med Margrethe Cecilie
Josiassen den 1 maj 1865.

Lad os se på hendes ophav:
En Nicolai Joseassen er formentlig Ψ ca. 1795 i Ummannaq-området, og han har lige netop fået sit ægteskab noteret i
kirkebogen som den allerførste i Umanak da bogen ”starter”. Han bliver gift med Juliane, som formentlig er Ψ ca. 1804, og
altså dermed ikke er ret gammel. Her er vielsen den 26 april 1818.

Ved folketællingen i 1834 i Niaqornat er deres ældste datter noteret som ca. 16 år (dermed Ψ ca. 1816), og det kan godt
være tilfældet, men hjemmedåben er først bekræftet den 20 september 1818. Om hun derfor er 16 eller 14 år i 1834, ved vi
ikke men det er heller ikke afgørende.

Vi kan i 1834 se, at der er kommet en del børn til familien:
Marthe Cecilia Josi(e)assen Ψ 20 september 1818 – men den usikkerhed som vi så.
Ruth Elisabeth Joseassen Ψ 26 august 1821
Abigael Else Joseassen Ψ 8 januar 1831
Hvis I tjekker efter i kirkebøgerne, vil I se, at der er mere end 1 års forsinkelse mellem fødsler og dåb. Ikke usædvanligt i et
svært fremkommeligt land, men om det er præsten der ikke kan komme til kirken, eller familien der ikke kan komme til
kirken, ved jeg ikke. Der er tale om dåbshandlinger i ”klumper” for folk fra bopladser og anlæg.
Abel Gabriel Carl Joseassen Ψ 26 august 1833
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Vi kan afstemme med folketællingen:
FT1834 Niaqornat

Efter 1834 kommer så:
Margrethe Cecilie Joseassen Ψ 9 marts 1836
FT 1840 Niaqornat

FT1845 Niaqornat
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Vi kan se at Juliane nu er enke - Nikolai Joseassen er nemlig † 12 april 1844 – Vi kender kun hans ca. alder fra
folketællingerne

I FT1850 Niaqornat er Juliane stadig benævnt enke. Det er lidt underligt, at hun benævnes enke – for hun er nemlig blevet
gift med Enerkunak, Niels Magnus Bernhardt Hammon, som ligeledes ved ægteskabet den 21 november 1847 var
enkemand, fordi hans kone Agathe Elisabeth er † den 10 oktober 1840.
Han var blevet gift med Agathe Elisabeth i 1830

Vielsen er her og det er her vi får bekræftet, at Juliane er Ψ i 1804 – nærmere bestemt den 18 september 1804

Og Thomas Vitus (Thomas Joseph Wittus Daniel) som vi ser i FT1855 er Enerkunak’s og Agathes søn Ψ 21 juli 1839,
ligesom vi ser deres fælles søn Frederik Martin Amos Hammon Ψ 17 april 1849
Den søn der hedder Isak kan jeg ikke finde noget på
FT1855
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FT1860

Niels Magnus Bernhardt Hammon som altså ikke er Isaks direkte ane er † 7 november 1873, mens Juliane – hvis efternavn
vi aldrig kom til at kende er † 5 januar 1870 i Umanak.

Det er Niels Joseassens og Julianes datter Margrethe Cecilie Joseassen som gifter sig med Magnus Bernhart Enok Kruse
og dermed bliver Isaks tiptipoldeforældre på hans mors fædrene side, så der er et stykke vej endnu:

Magnus Bernhardt Enok Kruse og Margrethe Cecilie Joseassen – begge fra Niaqornat - er viet den 1 maj 1865.

På det tidspunkt er Margrethe Cecilie formentlig allerede svanger, idet der kommer børn i Niaqornat:
Hans Andreas Tobias Martin Kruse Ψ 6 december 1865
Kathrine Abelone Rakel Kruse Ψ 11 oktober 1868
Johanne Juliette Karen Dorthe Kruse Ψ 9 februar 1872
Johan Nikolai Bernhard Kruse Ψ 21 maj 1875
Måske er der flere.
Vi har allerede set dem tidligere i folketællingen 1870. Nu foreligger der ikke transskriberede folketællinger mellem 1870
og 1901, så det er vanskeligt at følge familien, men vi kan se at:
Margrethe Cecilie Joseassen Kruse er † den 14 maj 1889 i Niaqornat af brystsyge blot 53 år gammel.

Magnus Bernhart Enok Kruse derimod synker i jorden bortset fra, at han nævnes ved sin søns konfirmation i 1891 som
enkemand. Jeg kan ikke finde hans død og intet nyt ægteskab – ja faktisk ved at skimme alt fra Upernavik til Egedesminde.
Så hvad der er sket med ham, ved jeg ikke.
Det er sønnen Johan Nikolai Bernhard Kruse som fører familien videre. Han er, som vi så Ψ den 21 maj 1875 i Niaqornat

”ført til dåben af gift kvinde Juliane Ane Eva Kortzen ved Niaqornat”
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Tydeligt bevis på at familien Cortzen og familien Kruse jo naturligvis kendte hinanden i den lille bygd, og nu indgiftes
familierne så, idet det er Johan Nikolai Bernhardt Kruse som gennem sit ægteskab bliver Isaks morfar.
Johan Nikolai Bernhardt Kruse er konfirmeret den 20 februar 1891 i Niaqornat.

Søn af enkemand M.B. Enok Kruse – han er ”noget tilbage”, hvilket betyder at præsten ikke synes han er særlig kløgtig og
flittig.

Johan Nikolai Bernhardt Kruse er dog klog nok til at gifte sig, nemlig med Anike Margrethe Dina Cortzen i kapellet i
Niaqornat den 25 februar 1904.

Også Anike Dina har været svanger ved ægteskabet for der kommer børn i Niaqornat:
Margrete Eva Kristine Kruse Ψ 19 september 1904
Knud Enok Mathias Kruse Ψ 19 januar 1907
Johanne Zontikke Marie Ane Kruse Ψ 15 februar 1909

FT 1911

Regine Amalie Bolette Kruse Ψ 29 november 1911
Knud Peter Magnus Thele Kruse Ψ 30 august 1914
Johan Mathias Severin Adam Kruse Ψ 1 januar 1919 † 13 oktober 1920 I Qarsut
FT1921 Qarsut
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Johanne Louise Martha Elisabeth Ψ 27 juni 1923 Qarsut
Lars Enok Knud Harald Kruse Ψ 26 april 1926 † 9 november 1926

Johan Nikolai Bernhard Kruse er † 21 juni 1932 i Qarsut – 57 år gammel - af hjertesygdom

Jeg kan ikke se om Anike Margrethe Dina Cortzen gifter sig på ny, og ej heller hvornår hun er †. Nu er vi nemlig kommet
for tæt på nutiden, så det bliver op til familien at fortælle den videre historie. Vi fandt hendes omfattende ophav tidligere.

Det er hendes efterkommer og datter Regine Amalie Bolette Kruse Ψ 29 november 1911 som er Isaks mor.

Konfirmeret Qarsut – kundskab ug opførsel mg 25 april 1926
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Vi går nu tilbage i historisk tid igen – Vi tager til Nordjylland, til Hjørring – til Horne sogn i Vennebjerg herred – formentlig
hedder landsbyen Højrup. Vi er lige syd for Hirtshals by. I kan også se sognene på Læsø til lidt senere brug.

Lauridz Kiil er her † 3 pintzedag 1743.

Hans formodede kone – Maren † året før den 1 april 1742 – kaldet Maren Kiil

Jeg støtter mig på andres oplysninger, når jeg skriver at det er Laurids (måske Nielsen) Kiil og Maren (Jørgensdatter) –
som skulle være viet ca. 1714, og have fået en række børn.
Jeg er uden dokumentation – da kirkebogen først er skrevet fra 1732.
Angiveligt er et af deres børn Jørgen Lauritzen Kiil Ψ ca. 1720 og han skulle den 27 juni 1745 være gift med Maren
Christensdatter Ψ ca. 1733. Trolovelse er noteret den 14 marts 1745 og copuleringen den 2 søndag post trinitatis som
faktisk er den 27 juni.
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Jeg ser dog også at Maren Kiils er † den 17 juli 1754 – efter 21 ugers sygdom.

D 17 Julii Maaneds bede Dag blef Jørgen Kiils hustrue Maren (syg i 21 Uger) begrafv. og ofver hende prædig(et)

Jørgen Lauritzen Kiil gifter sig hurtigt igen med Ane Jensdatter Berg den 27 december 1754 efter trolovelse den 26
november

Annas fødselsdag er ”mølædt” i kirkebogen, men hun er Ψ i 1733 som datter af Jens Christen Bierg og Else Jensdatter fra
Höyrup.
Også dette ægteskab bringer mange børn – formentlig på et sted som betegnes Kiilgården – og måske deraf navnet Kiil.
Jørgen er formentlig ikke ejer af gården, men ”fæster” dvs. en slags forpagter.
De mange oplysninger som slægten har på nettet hviler formentlig på skifter og fæstebreve, men det vil komme for vidt at
dokumentere denne familie i detaljer.
Jørgen Lauritzen Kiil er † 11 september 1791 – 71 år gammel – meget utydeligt opslag

Ane Jensdatter Bierg er † den 17 januar 1808 – 77 år gammel

17 januar begravet Jørgen Kiils enke Ane Jensdatter af Höyrup

Jeg hægter mig på sønnen Christen Jørgensen Kiil, som har en tvillingbror Peder (!) – også i denne familiegren ser vi
tvillingegener. De er Ψ nytårsdag 1764.
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Christen Jørgen Kiil gifter sig med Inger Marie Rasmusdatter den 7 december 1787 i Mygdal sogn, Hjørring efter trolovelse
den 9 november 1787

Hun er datter af Rasmus ”Skoleholder” og hans hustru.

Dom 12 post Trinit: Rasmus Skoleholder og Hustrue et Barn til Daaben kaldet [og så glemmer præsten at skrive navnet!]
Testes (= vidner, faddere] Inger Poulsdtr.
Det gør nu ikke noget – Vi ved fra vielsen at hun hedder Marie – og fra hendes dødsoptegnelse, at hun hedder Inger Marie.
Christen Jørgensen Kiil er † 27 april 1833 – Vesterø sogn, Læsø herred – altså på Læsø. Vi læser utydeligt, at Christen er
kirkesanger og skolelærer – 69 år gammel

Inger Marie Rasmusdatter er † den 10 oktober 1847 – ligeledes på Læsø – som kirkesanger og skolelærer Kiils enke – 84 år
gammel

Det er min opfattelse, at familien generelt på dette tidspunkt har mange skole-relaterede familiemedlemmer – altså som
netop har skole som deres virke.
Christen Jørgen Kiil og Inger Marie Rasmusdatter som ses her i FT1801 i Vesterø

De havde på det tidspunkt 6 levende børn – en søn Ψ 1788 † 1793

101

Det er lidt lettere at læse her:

Det er mit bud, at alle de børn der er på listen, er Ψ i Hjørring på fastlandet, mens Rasmus Smidt Christensen er Ψ 10 maj
1801 † 6 december 1801 er født på Læsø.
Sønnen Jørgen er † den 11 marts 1822 på Læsø.

Det bliver deres søn Lars Christensen (Kiil) Ψ 1797 som vi følger videre, men inden vi gifter ham bort, ser vi på hans
kommende kones ophav.

Et eller andet sted i Hjørring er Maren Ottosdatter (som var gift med Ander Christensen) † i 1723. De var forældre til
Apolone Andersdatter, som var gift med Morten Jørgensen. Apolone er † den 24 marts 1748 i Sæby sogn, Hjørring – 68 år
gammel

Apolone og Morten – som det er svært at finde og læse dokumentation for, har en datter som hedder Kirstine Marie
Mortensdatter Ψ ca. 1720, hvor ved vi ikke.
Hun gifter sig med Niels Jensen Knuden, (ikke Knudsen, men Knuden) som muligvis kommer fra Nordjylland – måske
længere væk, og selvom vi ikke ved hvor vielsen finder sted, kan vi se at der kommer en del børn i perioden 1744 – 1754 i
Sæby, og blandt dem datteren Mette Cathrine Nielsdatter Knuden Ψ festum omnium sanctorum – alle helgenens dag –
altså 1 november 1754 – dog er hun født Vesterø, Læsø – så familien må være flyttet derover.

Så har jeg ikke kunnet dokumentere Christen Jensen Møllers fødsel, men han formentlig også født på Hjørring-egnen. Vi
kender hans mor, hun ses i folketællingerne senere, og hun er † den 3 februar 1802 – 86 år gammel – Vesterø, Læsø.

Der er mange bud på Christen Jensen fødsel. Folketællingerne siger Ψ ca. 1752
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Hvorom alting er, er Christen Jensen Møller blevet trolovet og gift med Mette Cathrine Nielsdatter Knuden den 5 marts
1775.

Som det vil fremgå af et klip fra FamilySearch er der en del børn også i dette ægteskab:
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Og det er Maren Christensdatter Møller Ψ 4 september 1785 Vesterø, Læsø, som er hende som senere gifter sig med Lars
Christensen (Kiil) Ψ 1797

Inden vi ser på det, så lad os se på folketællingen 1801. I kan se at ægteparret noteret som Ψ i 1752 – vi ved det er
ukorrekt for Mette Cathrines vedkommende, og som nævnt er folketællingerne ofte upræcise hvad aldersangivelser angår.
Vi kan se at Christens mor bor hos dem, som enke.

Netop i denne folketælling er Maren allerede rejst hjemmefra og er ude at tjene. En ca. 16 årig Maren er tjenestepige i
Byrum – nabosognet. Det er formentlig hende.

Christen Jensen Møller er † den 24 marts 1837 – 84 år gammel i Vesterø. Læsø

Mette Cathrine Nielsdatter Knuden er † 1 november 1834 – 81 år gammel, Vesterø, Læsø

Lars Christensen Kiil, hedder mere korrekt Lars Christian Christensen Kiil Ψ 29 oktober 1797 i Højrup, Flade sogn, Horns
herred, Hjørring
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Lars Christian Kiil, matros og fisker, er kun 18 år da han gifter sig med 29 årige Maren Christensdatter Møller den 17
december 1815 i Vesterø. Han bor i skolen hos sine forældre, og hun også hos sin fars søster som jeg læser det.

18 år senere kan vi se at de stadig bor på Læsø i FT1834 Vesterø – han er nu murermester og jordbruger
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Lars Christian C. Kiil er frosset ihjel natten mellem den 24 og 25 februar 1845 og begravet den 8 marts 1845

Vi ser Maren Christensdatter hos sin søn ved FT1845 Vesterø

Og vi ser hende † den 11 juni 1849 Vesterø – 64 år gammel.

Christen Møller Larsen er Ψ den 3 februar 1823.

Vi ser også i folketællingen 1845, at Christen er blevet gift med Rasmine Hundrup. Fra efterfølgende optegnelser ser vi, at
Christen også hedder Christian – det skaber lidt tvivl, måske er det et forsøg på at ”skelne ham” fra hans storebror som
også hedder Christen.
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FT 1845 Byrum, Læsø

Vi ser at Christen ikke har egne børn i 1845 – men et plejebarn – og det betyder nok at Christen og Rasmine er forholdsvis
nygifte, og det er de da også da de er viet den 18 februar 1844 Byrum sogn, Læsø.

Rasmine Hundrup er Ψ i Randers 10 september 1823 ved Randers Sct. Mortens. Hun er uægte datter af skræddermester
Rasmus Hundrup og Karen Marie Andersdatter, og jeg tror ikke denne affære har ført til familieliv, for i 1834 er hun
plejebarn i en familie uden mandligt overhoved i Skibsgaden i Randers

Rasmine er heller ikke Isaks direkte ane, men vi er nødt til at ”beskæftige” os med hende, for vi skal jo have familien
knyttet til Nordsjælland/København. Vi ved nemlig fra Isaks egne oplysninger, at vi gerne skulle til Nordsjælland – og jeg
ved at en flytning fra en landsdel til en anden altid er svær at dokumentere.
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Med lidt god vilje kan vi læse i tilgangslisten at Rasmine ikke kommer til Læsø fra Randers, men fra København den 13
januar 1844.
Jeg tror hun har været tjenestepige hos familie Sæger- (måske Jæger) – for indtasteren læser ikke optegnelserne godt.
Hun kaldes Hemdrup – men i originalen er det tydeligere, at det er Hundrup.

Der kommer barn på Vesterø:
Maren Christensdatter Møller Ψ 5 december 1845.
Herefter flytter familien til København i hvert fald inden 1849 – jeg kan dog ikke dokumentere selve flytningen, men det
næste barn kommer i Garnisons sogn – hvor familien bor i Lille Strandgade, København.
Jørgen Christian (E)Milius Møller Ψ 9 januar 1849 Garnison, København.

Jørgens optegnelser bruger vi nu her som bevis på at der er hold i senere antagelser. Jørgen er nemlig død af tuberkulose
blot 25 år gammel den 8 juli 1874 som typograf boende Gothersgade 58.
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Og det er fra hans begravelsesprotokol, at vi kan se at hans stiffader – altså hans stedfar hedder U. Berensdorff.

Peter Martin Møller Ψ 29 november 1850 Frederiks Hospital.
Ved FT 1850 er indicierne forstærket – Vi er i Store Strandgade 98 4 sal.

Det fremgår, at Christen er sømand (det har der også stået tidligere), men vigtigst er det, at der står at han er er født på
Læsø og hun er født i Randers, datteren født på Læsø og sønnen i Kjøbenhavn – vi kan altså næppe være på vildspor –
også aldersangivelserne passer.

Det er min opfattelse, at det unge sømandsægtepar ikke står distancen – for jeg ser Rasmine Larsen Hunderup gifte sig
med den knap 20 år ældre Ulrich Jørgensen Berensdorff den 4 december 1859, Trinitatis, København – og der står tydeligt
at hun er ”fraskilt”. (Vi husker U. Jørgensen Berensdorff som stedfar fra tidligere dokumentation)
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FT1880 Helsingør, St. Annagaden 61 forhuset matr. 58

Navn C. Møller Mand Alder 56 Amt Frederiksborg Herred Lynge-Kronborg Sogn Helsingør Købstad
Stednavn St. Annagaden 61 Fødselsdato 1824 Fødested Læsø Stilling i husstanden Skibstømmer, Husfader Civilstand
Gift Matr.nr. Forhuset Matr. 58 Kommentar Ejerens Navn: Skibstømmer Møller Alder er 56

Det fremgår af denne folketælling, at ”Christen” Møller Madsen, som efter at være flyttet til Helsingør mere og mere
benævnes ”Christian” nu er gift med Juliane Marie Brinckman
Hun er Ψ i Asminderød sogn 2 november 1831

Datter af - som det også ses i FT1845 - Henrik Brinckman og ”Louise” Sophie Petersen, men man kan også se i
fødselsoptegnelsen, at hun ikke hedder ”Louise”, men Elise.
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Vi kan se, at hun er gift som ”Elise” den 19 maj 1822 i Fredensborg slotskirke – der står at Jacob Henrik er Møllersvend. –
senere betegnes han som Murer.

Jeg har ikke fulgt denne familie ”bagud”, men kan dog dokumentere, at Jacob Henrik Brinckmann er † den 23 juli 1874
Helsingør Sct. Mariæ som enkemand

Og enkemand fordi han kone Elise Sophie Petersen er † den 14 februar 1857 i Asminderød af brystsyge – 56 år gammel

Svært at læse med der står ”gift med murersvend Henrik Brinckman”
Der er en del navneforvirring – ”Jacob Henrik” eller ”Henrik” – og hvor deres datter hedder Brinckman, hedder hun nu
”Henriksen” ved sin vielse, men det er altså hende der bliver gift med Fraskilt Christian Møller Larsen der er 35 år gammel
og hun er ugift fruentimmer 26½ år gammel.

I bemærkninger står Bevilling af 19 Marts 1858 for Brudgommen til at indgaa i nyt Ægteskab, fordi der jo var tale om en
forudgående skilsmisse.
De 2 første børn er født udenfor ægteskab:
Elise Marie Møller Ψ uægte den 25 februar 1854 i Helsingør Sct. Mariæ sogn.

Fruentimmer Juliane Marie Henriksen og meldt som barnefader Skibstømrermand Christian Møller (24) boende
Kongensgade nr. ?
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Martin Julius Møller Ψ uægte den18 januar 1856 i Helsingør Sct. Mariæ sogn.

Fruentimmer Juliane Marie Henriksen og meldt som barnefader Skibstømmermand Christian Møller (24) boende St
Annagade nr.? (73)

Præstens noter i ovenstående (22) hhv. (24) er moderens alder.
Jacobine Henriette Møller Ψ 8 marts 1859 Helsingør Sct. Mariæ sogn. Sct. Annagade 73
”efter faderens begæring barnet døbt med familienavnet Møller” (ikke Møller-Larsen)

Vi stemmer af med FT1860 Sct. Annagade 73 Helsingør – Selvom der står ”Lassen” står der han er født på Læsø i 1823, så
vi kan godt fæste lid til dokumentet. I kan se at ”svigerfar” er logerende murersvend – og vi ved jo, at han er enkemand
efter hans kones død i 1856. I kan også se at om man hedder ”Martin” eller ”Morten” – det tager man heller ikke tungt.

Folketælling 1870 er ikke indtastet, men da vi har mistanke til Sct. Annagade nr. 73 kigger vi efter der og minsandten:

Vi kan derfor lægge til:
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Anna Charlotte Christine Møller Ψ 24 juli 1862 Helsingør Sct. Mariæ sogn

Og jo ikke mindst
Jacobus Heinrich Møller Ψ 1 maj 1867 Helsingør Sct. Mariæ sogn

Mathilde Møller Ψ 14 juni 1871 Helsingør Sct. Mariæ sogn

Og som vi har set før FT1880 – hvor familien altså har boet i over 20 år nu.

Ved folketællingen i 1890 i forhuset i Sct. Annagade 73 er der nye beboere og Ved folketællingen 1885 finder vi
forklaringen som er, at Juliane Marie og Christian er blevet skilt, og Juliane Marie bor nu i Dronningensgade 67 forhuset 2
sal. Af bemærkningerne fremgår det at Juliane Marie har taget ophold i København som 49 årig – dvs. hun er flyttet dertil
efter 1 februar 1880.

Juliane er rengøringskone på skolen i Dronningensgade og hendes søn Jacobus Heinrich Møller er skibtømrerlærling på
Krøyers Plads
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Jeg ser ikke Juliane Marie i FT1890, men kan se at hun flytter rundt i København derefter. I Politiets registerblade (svarer
til folketællingerne når vi taler om København) står hun som enke pr. 1 maj 1891, hun laver ”haandarbejde”:

30-04-1891: Nansensgade 38, 5. sal
31-10-1892: Nørre Voldgade 106, 3. sal
30-04-1894: Saxogade 11, 2. sal
31-10-1896: Grønnegade 37, 2. sal
30-04-1897: Gothersgade 23, 1. sal
31-10-1897: Nikolajgade 1, 1. sal
31-10-1904: Peder Skrams Gade 26, 4. sal
31-10-1909: Nørre Voldgade 6, stuen

Når der står enke i de disse optegnelser, så er det fordi man på den tid betegnede også fraskilte som enker og enkemænd.
Der står i FT1901 Nikolaigade 4 København, at ægteskabet er opløst i 1895, det kan være en fejl, men det kan også være
rigtigt, at det først er sket lang tid efter 1880
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Juliane Marie boede i 1904 i Nikolaisgade 4 i samme opgang som sin datter Mathilde Møller, som også er enke. Juliane
Marie betegnes enke – født i Asminderød. Det fremgår, at hun kom til sognet fra Helsingør i 1880, og at hun lever af
understøttelse og datterens hjælp. Hun er dameskrædderinde, og det skyldes nok, at hun bor ovenpå Georg Julius’
symaskineforretning. Som jeg læser det skriver man, at hun har indgået ægteskab i 1860 (det ved vi er forkert) og at det er
opløst i 1895 OG at hun har 8 børn hvoraf 2 er døde. Tæller hun måske Rasmines børn med? – Eller er der en del børn vi
ikke har fundet?

Juliane Marie (Møller) Larsen er † den 13 april 1905 – Hun boende Brohusgade 25, Brorsons sogn – 73 år gammel død af
tuberkulose. Begravet på Bispebjerg kirkegård.

Christian Møller Larsen – forsvandt ud i det blå. Jeg tror ikke nemt han er at finde vi søgning på nettet, og må derfor være i
ikke-indtastede data. Intensiv søgning har ikke fundet ham – og søgningen har blot konstateret, at ikke så få hedder
Christian Larsen og ikke så få er skibstømrere.
Lad os derfor nu vende os mod sønnen Jacobus Heinrich Møller som vi så Ψ den 1 maj 1867. Han er konfirmeret i
Helsingør Sct. Mariæ den 11 april 1881. Vi ser, at der står at han er hos sin far i Sct. Annagade 61. Christian er altså flyttet
fra nr. 73 til 61 efter skilsmissen. Vi ved fra en tidligere optælling, at han flyttede til København som 15 årig – altså
formentlig kort efter konfirmationen er han flyttet fra sin far til sin mor.
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Iflg. Heinrichs danske families oplysninger, skulle Heinrich være indrullet i den danske flåde og 3 gange i perioden 18871889 havde været med flåden på Grønland.
Jacobus Heinrich gifter sig med Johanne Vilhelmine Caroline Klyhs (formentligt stavet Klühs) den 11 januar 1890 i Sundby
sogn, Sokkelund, København (altså sognet på Amager lige bag Islands Brygge)

De to forlovere Klyhs er hhv. skibstømrer og maskinarbejder og bekendtskabet nok opstået i dette miljø. De er sikkert
brudens brødre, for hendes far hedder Carl David Klühs og hende mor Emma Vilhelmine Nielsen. – Jeg forfølger ikke
denne familie bagud, da de ikke er Isaks direkte aner, men Johanne Vilhelmine er Ψ den 16 oktober 1867 i København –
så de er jævnaldrende. Lad os for nemheds skyld herefter benævne dem:
Heinrich og Vilhelmine.
Ved folketælling i 1890 et par uger efter brylluppet finder vi de nygifte på:

Altså Guldberggade 43. Der bor en enke af familien der også.
Ole Johannes Viktor Møller er Ψ den 14 september 1890, Sct. Johannes, København

Marie Møller Ψ 1 marts 1892 Sct. Stefans, København
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Heinrich og Vilhelmine sætter nu ud i Rigsfællesskabet – ud på Nordatlanten – til Færøerne

Jeg har ikke Færøsk tastatur – så jeg skriver de ”danske bogstaver” og formentlig også de danske navne som gjaldt
dengang i kirkebogsregi.
Vi skal til Suduroy (Sydøen) – ind i Trongisvagurfjørdur og til Tvøoyri – på dansk Tveraa.

Trongisvagur ca. 1898
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ca. 1899

Som jeg opfatter nogle enkelte kommentarer på nettet skulle Heinrich Møller bidrage til at etablere en bedding i enten den
en eller den anden bygd i fjorden. Hans familie kan citeres ordret:

Skibsbygmester på ”Færøernes ophalingsbedding fra 1894 til 24 december 1897, Trangisvaag, Færøerne”. Måske findes
der litterratur herom.
I hvertfald er det sandt, at Heinrich og Vilhelmine er i Tvøroyi, Frodbiar sogn – i kirkebogen kaldet Tveraa bygd, Frodebø
sogn for der kommer børn:
Juliane Johanne Vilhelmine Møller er Ψ den 4 december 1894 og døbt den 10 februar i Tveraa Kirke

Jacobine Mariane Møller 17 marts 1898 Tveraa

118

Vi ser familien er tilbage i København ved FT1901 Mariegade (ikke langt fra Svanemøllen). Vejen eksisterer i dag som
Thomas Laubs Gade). (Det synes som om den yngste datter ikke er levende (Jacobine). Heinrich arbejder på Hellerup
Skibsværft

Hellerup Skibsværft & Maskinbyggeri
1898 på arealer med havneadgang ved Gammel Vartov i Hellerup. Værftet byggede fem dampskibe, men byggede eller installerede ikke
selv maskiner, der blev installeret andet steds. Allerede i 1901 overtog Urania D/S A/S værftets aktiver. Værftet blev solgt 1905.
To af skibene aftog Alfred Christensen selv til rederiet Urania; de var på hhv. 2700 og 2500 DWt, KRONPRINS FREDERIK og
KRONPRINSESSE LOUISE, nybygningerne nr. 2 og 3. Det første skib fik JL, S/S NEXOS), og det sidste, S/S ANAMBA), 2.500 BRT, gik
til ØK i 1902-05-00. Det femte skib overtog Alfred Christensen også selv til Nordsøen D/S A/S.

Måske er familien flyttet over gaden i 1901 for:
Frederik Henry Møller er Ψ den 27 juni 1901 på Niels V. Gades gade † 22 februar 1907 Egedesminde, Grønland –
hjerne/rygmarvsbetændelse – 5 år gammel

Ved folketællingen Tillægsliste 1906 Strandvej 78

Her kan vi se at Heinrich er taget til Grønland, men vi kan samtidig se i folketællingen den 1 oktober i Egedesminde, at han
ikke er der, så han er formentlig rejst i 1902, 1903, 1904 eller 1905.

Egedesminde på den tid
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Vi kan også se, at han ikke har taget familien med i første omgang

Og det ved vi jo i grunden så udmærket – for Heinrich Møller bespringer Ottilia Dorthea Ane Marie Najannguaq Broberg, da
han møder hende tæt på nytåret 1905-1906 – lige hvor mødet finder sted ved vi ikke endnu, men resultatet kender vi:
Johan Hans Klaus Joseph Møller Ψ 13 september 1906 Imerigssok, Kronprinsens Ejlande – uægte barn af Ottilie Ane
Marie Dorthea Broberg 26 år Imerigssok, som barnefader udlagdes Tømrer Heinrich Møller, Egedesminde – dåb 30
september af Andreas Sandgreen – Paterniteten (faderskabet) er vedgaaet og tilladelse til at barnet maa hen(?) Faderens
navn givet.
Heinrich indrømmer altså, at han er faderen, og at det er OK at JHKJ kaldes Møller.

Om Vilhelmine ved noget om det? – eller får noget at vide senere? – ja det kan kun familien svare på.
Til senere brug hvis vi leder efter dagbøger fra notabiliteter i distriktet, og/eller passagerlister fra skibene, hvis vi kan finde dem – kan vi
notere at vi søger på:
”Peru” skibsfører Otto Jensen afgik København 27 april 1902 til EGM, UMK, UPV og ankom Grønland 27 juni 1902.

”Peru” v. Upernavik 1900
KGH, København. Første rejse afg. Kbh. 1846-05-08, kaptajn F. Ocken. Udgik af aktiv fart 1905. Forsejlet til Holsteinsborg for anvendelse
som kulhulk og pakhus. Skibet gjorde på 59 år i alt 58 rejser til Grønland. Overvintrede to gange i Julianehåb 1863 og 1868. Sidste rejse
afgik 1905-04-12 til Holsteinsborg, hvor skibet de næste 25 år var kulholk og pakhus.
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”Sofie” muligvis med skibsfører C.V.Søbye afgik København 8 august 1902 til EGM og GOD og ankom 25 august til Grønland. Formentlig
et skib uden passagerer?
”Godthaab” med skibsfører H.V.Bang afgik København 1 juni 1902 mod EGM, RTB, GHV og ankom Grønland 15 juni 1902.

Bygget til Styrelsen for Kolonierne i Grønland. Ejer Grønlandske Handel, KGH, København. Opgik første rejse 1898-08-16. KGH’s 3rdje
dampskib
”Godthaab” ført af H.V bang mod EGM afgik København 5 juni 1903 ankom 20 juni 1903 til Grønland.
”Nordlyset” ført af O. Olsen afgik København 6 juni 1903 mod RTB, GHV, EGM ankom 20 juni til Grønland.
”Nordlyset” med O. Olsen afgik 1 august København mod UMK og EGM – ankom Grønland 18 august 1903.

”Nordlyset” bygget til KGH, København, Første rejse afg. 1853-05-13 til Umanak og Upernavik. Oplagt 1926. Sejlede på Grønland 74 år
og foretog 111 rejser, heraf 39 enkeltrejser og 36 dobbeltrejser per år.
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”Knut Skaaluren” ført af skibsfører A. Hellstrøm afgik København 30 maj 1904 mod EGM, RTB, CHB og ankom Grønland 15 juni 1904, og
igen mod UMK, EGM og HGB den 4 august med ankomst Grønland 17 august 1904.

”Godthåb” ført af H.V.Bang afgik København 5 juni 1904 mod EGM og UMK og ankom Grønland 19 juni 1904.
Et nyt KGH-skib ”Hans Egede” løber af stablen på B&W skibsværft den 14 december 1904 og går i Grønlandsfart foråret 1905. Forså vidt
angår en tur mod EGM, UMK og ANG afgik skibet københavn den 1 juni 1905 med skibsfører H.V. Bang

Jeg har tidligere – fordi det var det der stod noteret i den danske folketælling i 1906 - antaget at Heinrich Møller er
ankommet til Egedesminde med et af disse skib, og mest sandsynligt ”Godthaab” eller ”Hans Egede”, men faktisk viser
senere optegnelser (skematisk indberetning), at han må være kommet i 1904, og der står at han er kommet til
Egedesminde fra Kolonien Jakobshavn.
Mest sandsynligt er det derfor at han er ankommet til Jakobshavn med ”Thorvaldsen” ført af skibsfører H. Schoubye, som
afgik København den 15 maj 1904 og ankom Grønland 27 juni 1904, - alternativt ”Tjalfe 2” ført af Johs. Stocklund som
afgik 26 juni og ankom til Grønland 15 august 1904.
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Ligeledes er hans hustru formentlig ankommet med et af disse 4 muligheder fra København i 1906
”Hans Egede” som afgik København 27 maj 1906 mod GHB og EGM
”Knut Skaaluren” afgik 28 juni 1906 mod GHV, EGM og HGB
”Hans Egede” afgik 18 juli 1906 mod ANG, GHB, HGB, EGM og UMK
”Knut Skaaluren afgik 14 august 1906 mod HGB og EGM

Hvornår og med hvilket skib Vilhelmine er ankommet til Egedesminde kan vi kun håbe, at vi senere kan fastlægge. De to
ældste børn er ikke med. Ole Johanne Victor har jeg set bo hos Heinrichs søster Anne Charlotte i 1911, og i 1916 bor han
hos sin lillesøster Marie Møller gift Vium i Koldinggade på Østerbro – han har en skilsmisse foran sig, og et borgerligt
ægteskab med en svensker – men lad alt det ligge.
Vilhelmine er formentlig afrejst efter folketællingen i 1906, som er 1 februar, og det passer godt med at komme med skib til
Aasiaat i foråret.
I hvert fald har hun været der om vinteren for vi så jo at deres søn fra 1901 Frederik Henry Møller jo døde i februar 1907 –
og han har jo været rejst op til Egedesminde sammen med hende.
I 1908 kan vi se Heinrich og Vilhelmine Møller står faddere – (altså være dåbsvidner) den 7 juni 1908 til fartøjsførerens
søns dåb

Den 7 februar 1909 er de forsat i Egedesminde for datteren som fødtes på Færøerne er konfirmeret i Egedesminde kirke
den dag: (det er min opfattelse at deres anden datter Jacobine er † i 1900.)

Og Henry Møller er Ψ den 23 august 1911 i Egedesminde, og familien ses i folketællingen i Egedesminde i 1911 (jeg ved
ikke datoen for denne optælling).
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Hvornår er Heinrich og Vilhelmine så rejst fra Egedesminde?
Ja det er svært – for de ser ikke ud til at få flere børn.
Digitaliserede dokumenter på Qangagooq.gl – KGH mandtalslister for kolonierne indeholder oplysninger og ”Blandinger og
Grønlændere” – KGHs ”folketællinger” så at sige, men dermed er der ikke så mange oplysninger om Danske/Europæere.
Vi er heldige, at KGH førte mange statistikker.

Skematisk indberetning – findes for en lang årrække:
I disse oplysninger er der mandskabslister over ansatte ved kolonierne – og jeg lister hvad vi kan finde om Heinrich Møller:
Egedesminde 1905:

1906:

1907:

1908:

1909:

1910:

1911:

1912:

1913:

1914:

1915:

I 1915 afsløres det at Heinrich Møller er afrejst til Danmark den 17 september1915.
Kolonibestyreren noterer endvidere skibsafgangene:
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Heraf kan vi konkludere, at Heinrich Møller er afrejst ombord på barken ”Thorvaldsen”

Jeg har ikke kunnet finde Heinrich Møller i FT1916, men næste gang vi møder familien er i er FT1921 Lindsgade Rødby,
Lolland

Heinrich er tømrermester ved ”Jærnskibsværftet” og hans søn Ole Victor ”Jærnskibsarbejder” og de er ankommet fra
København, altså flyttet til Lolland i 1919.

A/S Rødby Havns Jernskibsværft.
Havnen blev indviet 24 - 7 - 1912, samtidig med at jernbanen var ført frem til havnen. Forventningerne til fremtiden var store og
mulighederne i Østersøforbindelserne var gode, og man fandt, “ om der med Fremtidens Muligheder for Øie er noget sted, hvor et
Skibsværft faar en naturlig beliggenhed, maa det blive her “
Nu skulle man bruge en stor arbejdsstyrke og den kunne ikke findes lokalt, og der var over hele landet mangel på skibsværftsarbejdere,
der var før krigen kun 4000 mand beskæftiget i værftsindustrien, men ikke mindre end 12000 i 1920.
For at trække folk herned, byggede man Torvegade med boliger til Håndværkere og Funktionærer, 10 enetages dobbelthuse med hvert 2
adskilte lejligheder blev bygget i Højbogade til Arbejderne, ialt 53 ejendomme med 65 lejligheder. (Højbogade blev senere revet ned og
genopført i Kbh.)
Direktøren og de højere Funktionærer boede i Lindsgade.

Værftet var ofte i økonomiske problemer, men eksisterede dog i mange år.
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Vi ser imidlertid familien flytte til Skøjtevej på Amager. Heinrich er portner på Dansk Porcelænsfabrik og sønnen Henry er
lærling på fabrikken i 1925, og porcelænsdrejer i 1930
FT1925 København, Sokkelund, Tårnby, Kastrup – formentlig Skøjtevej

FT1930 København, Sokkelund, Kastrup, Skøjtevej 30, 2 sal

Henry Møller født i Egedesminde 1911 er nok den længstlevende i familien – han var porcelænsdrejer ved sit giftermål med
kontorassistent Lilian Carlsen i 1938, og er † den 16 august 1983 i Rødovre.
Jacobus Heinrich Møller blev ikke meget ældre end det, idet han er † den 1 oktober 1931 Strandvej(en) 190 1 sal i Kastrup
(Amager), Sokkelund herred, Københavns amt – 63 år gammel og bisat fra Bispebjerg Krematorium den 7 oktober 1731 kl.
15.

Gift fhv. Skibstømrer aldersrentenyder af Kastrup Strandvej 190I født i Helsingør 1/5-67, søn af skibstømrer Christian
Møller + hustru Juliane Marie f. Brinckmann. Efterladende hustru Johanne Vilhelmine Caroline Klyhs.
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Heinrich Møller (alder?)

Jacobus Heinrich Møllers skifte SKS-nr. 286/31 hos Retten i Københavns Amts Søndre Birk. giver ikke anledning til
yderligere viden, andet end at det virker som om han og Vilhelmine har levet yderste beskedent i Kastrup:
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B286/31/32 Boet efter afdøde fhv. skibstømrer Jacobus Heinrich Møller Kastrup Strandvej 190 død 1.10.1930. Mødt var
enken Johanne Caroline Wilhelmine Møller f. Klühs af Kastrup der oplyste, at fællesboet kun består af det nødvendige
indbo til 2 værelser. Værdien overstiger ikke 300 kr. hvorfor Boet paa Kamp’s (formentlig navnet på jourhavende i
skifteretten) Begæring udlagdes hende til Dækning af Begravelsesomk. som udgør c. 300 kr.
Vilhelmine lever videre. Da hun fylder 70 år er hun flyttet til Randersgade 76 i København, og får en hilsen i avisen
(Politiken)

Endnu 13 år skal der gå inden vi finder hende sidste gang i ”De Gamles By”* i København † den 4 september 1950 – 82 år
gammel – ligeledes bisat fra Bispebjerg Krematorium.
De Gamles By betegner et område med plejehjem og ældreboliger på Nørre Allé på Nørrebro i København. Det omkranses også af
Guldbergsgade, Sjællandsgade og Møllegade. Navnet De Gamles By blev dannet i 1919 ved sammenlægning af Almindeligt Hospitals
bygninger fra 1892 og Københavns Alderdomshjem opført i 1901.

Lidt utydeligt her, men der står:
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Nuvel. Vi må starte en ny stor historie op.
Heinrich Møllers udenomsægteskabelige affære var med en Broberg. Broberg er svensk, hvordan kommer vi til Sverige?
Jo vi starter i Østrig!
Vi er blandt absolut fornemme familier igen. Vi er blandt adelen på ny. Måske ikke de absolut fineste, men vi er blandt
friherrer og officerer. Vi er i starten af 1400-tallet. Det kan jeg jo ikke bevise som sådan, men lad mig sige det på den
måde, at alt ane-søgning på nettet peger den vej (dvs. hvis jeg tager fejl, så er der i hundredvis der også gør.) – Jeg går
ikke dybere med det, men vil tro at et væsentlig dokument i den sammenhæng er:

Johann Jacob Mosers Genealogische Nachrichten, von seiner eigenen, auch viele anderen angesehenen Würtembergischen, theils auch
fremden familien. 2 udgave 1756.

Altså:
Johann Jacob Moser slægtsefterretninger i sin egen, og andre ansete familier på Würtemberg-egnen, og også andre
fremmede familier.
Familien Moser kan derudover googles med ret mange ”hits”.

Jeg har stikprøvevist slået op på bl.a. medlemmer af familien von Filseck, og kan se, at mange af de andre optegnelser der
er i slægtstræer, stemmer overens med de datoer J.J. Moser angiver, så der er noget om snakken. Lad mig tage et enkelt
eksempel:
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Her tales om, at Christoph Ludwig Moser von Filsecks første ægteskab er med Susanna Judith, som er Christoph
Freyherrns von Welz’s datter som er Ψ 28 maj 1626 † 165?, og længere nede, at børn i første ægteskab er Susanna
Judith Moser von Filseck gift med N. Himann – kongelig svensk oberstleutenant. – og sådan er der mange ”holdepunkter” i
dette skrift. Vi kommer forbi disse mennesker undervejs om lidt, men lad mig starte med begyndelse – uden at jeg vil ”kloge
mig” for meget. Jeg skriver et resume, og hvis man vil se ane-træet i detaljer må man tage adgang til mit familie-træ på
MyHeritage.
Vi er i OberÖsterich, Steiermark og Kärnten, som også i dag er nogle af Østrigs regioner. (Østrig hed formentlig dengang
Østrig-Ungarn).
Oberösterich som det nordligste grænsende mod det nuværende Sydtyskland (Bayern), Steiermark på højde med og øst
for München og Kärnten sydligere.
Hold nu tungen lige i munden:
Familien Christopf V (5te) Welzer von Eberstein og Agnes Hohenwarts søn Mouritz IV gifter sig med Jacob Tänzl von
Traxbergs datter Maria Martha – vi er omkring 1520.
Deres søn Viktor I gifter sig med Elisabeth Khevenhüeller. Hun nedstammer fra Johan von Rossegg og Anne Kellerberg,
som har en datter Ursula, som i sit ægteskab med Johann Mansdorff har en datter Wandula som gifter sig med Bernhard
Khevenhüeller, som er forældre til omtalte Elisabeth.
Viktors og Elisabeths søn Mouritz VII gifter sig ind i en anden gren af Khevenhüeller familien. Georg og Sibylles datter
grevinde Maria Anna Khevenhüeller.
Deres søn Friherren Christop von Welz er gift med Judith von Praunfalck – vi er nu 100 år længere fremme end før – altså
ca. 1620.
Jeg tror det er i dette led at familien flytter nordover. Friherren noteres død i Ulm (Schwaben, Bayern) og deres datter
Susanne Judith von Welz er født i Østrig, men føder barnet af samme navn Susanne Judith Moser von Filseck i
Würtemberg i 1654. Far til dette barn er Christopher Ludwig Moser von Filseck, sønnesøn af Bernhard Moser von Filseck
und Weilenbergers og hans hustru Barbara Elisabeths søn Ludwig von Filseck i sit ægteskab med Anne Marie Bucholz.
Vi erindrer her Johann Jacobs ”nachrichten”…..
En enkelt diskrepans opstår for Johann J. skriver, at denne datter er gift med ”N Himann”, mens alle ane-optegnelser sig
hun er gift med E. Human (Elias von Human) – kan man ikke lide denne afvigelse må man rive siden ud af min bog – eller
kigge i de svenske kirkebøger som vel så småt er aktive fra nu af. Jeg har ikke gjort det, men konstatere, at vi er flyttet til
Sverige – i fuld overensstemmelse med Johann J. som jo sagde at ”N. Himann” var kongelig svensk officer.
Elias Human er efterkommer af en svensk slægte fra Gävle (100 km nord for Stockholm) – startende med Peders Hansson
Helsing og Ingrid Persdotter Cavelius (eller Gavelius), hvis søn Elias er gift med Catharina Nielsdotter, som har en datter
der også hedder Ingrid, som gifter sig med Johan Human – og det er altså de to der er forældre til den Elias som Susanna
gifter sig med. Vi er omkring 1675.
Uvist af hvilken årsag angives Elias’ og Susannes datter Charlotta Sellsjö von Human, at være født i Frankrig – det kan
være tilfældet for en svensk kongelig officer, men det kan også være en fejlfortolkning. I hvert fald er familien tilbage i
Sverige da hun gifter sig i 1715 med Johan Lundberg, som er fra Skåne (som var Dansk på det tidspunkt) og deres datter
Susana Catharina Lundberg som skal være Ψ i Finja i Skåne i 1719 og være † i Munka-Ljungby i Skåne den 8 august
1809. Jeg har ikke tjekket selvom det nu absolut må være en mulighed. Til gengæld hæfter jeg mig ved by-navnet.

Hans Nielsson Broberg † i Munka-Ljungby den 9 maj 1743 og hans hustru Boel (Bodil) Olufsdatter † samme sted 1 april
1727 efterlader sig nemlig blandt formentlig andre en søn ved navn Ola Hansson Broberg Ψ 12 februar 1722 i MunkaLjungby
Ole og Susana gifter sig den 5 april 1743 i Munka-Ljungby – og får som det ser ud ret mange børn inden deres † i hhv.
1789 og 1809.
I tidsskriftet ”Grønland” 4/2015 s. 237 lover forfatter Jesper Stenholm Paulsen, at beskrive sin hustru Mette Broberg
Paulsens slægt ”syd- og mellemeuropæiske adelsslægter til svenske militærslægter og via familien Broberg til
grønlandske fangerslægter….”.
Så det er jo bare at vente på hans bog for det fulde billede af fortiden.
Vi retter fokus på deres søn
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Niels Wilhelm Broberg Ψ 18 april 1745 i Munka-Ljungby – ikke langt fra Ängelholm, Skåne.
Denne Niels Wilhelm Broberg (Hother Ostermanns stavemåde) er velbeskrevet af H. Ostermann i hans lille værk om
”svenske slægter i Grønland” fra 1921.
Det er ovennævnte Mette Broberg Paulsen som tilsyneladende har fundet den rygende pistol, i bevisførelsen for, at den
Niels Wilhelm vi finder i Grønland er identisk med den Niels Broberg som slægtshistorien indtil nu førte frem til.
Familien noterer, at de har tjekket i kirkebogen i Sverige, og jeg gør det derfor ikke, fordi kirkebøgerne i Sverige langt fra er
så tilgængelige som danske og norske. Historien går på, at Niels ikke kan huske sin egen alder, fordi og da han i
Upernavik skal dokumentere, at han er ham selv inden han for lov til at gifte sig, og det giver anledning til den historie om
”enkekassen” på www.fogsgaard.org som er omdrejningspunktet for bevisførelsen så mange år senere.
Optegnelsen i Fogsgaard:
Indskyder:
Enkekassenummer: 1710
Niels Wilhelm Broberg Kok ved Upernavik
Født: 01-04-1746 Monke-Lyngbye ved Engelholm, Sverige
Død: 01-01-1820
Notat: Dødsdato usikker.
Hustru:
Policenummer: 1710
Pensionspolice oprettet: 03-11-1786
Årlig Pension: 20 Indbetalt: 117 Afdragsordning: 0
Maren Lyngbye
Født: 08-09-1765 Rittenbenk, Upernavik Stempelmærke: Grønland
Død:
Notat: Hun er død før 1820. Dåbsattest i RA.

Og her et billede som familien formentlig har taget i Rigsarkivet og som er gengivet i ”tidsskriftet Grønland” som omtalt.
Som det måske kan læses mener Niels Wilhelm han er født i april 1746 eller 1747, men familiens opslag senere i
kirkebogen viser det er april 1745.
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I stedet for at genskrive Hother Ostermanns optegnelser, som jeg betragter som de absolut mest grundlæggende, kopiere
jeg hele bogafsnittet ind her:
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Vi behøver derfor ikke introducere Niels Wilhelm yderligere, men får at vide, at han er gift med Maren Lyngbye som er Ψ 8
september 1765 i Ritenbenk.

Og Niels’ og Marens vielse:

Hun er datter af dansk tømrer Anders Petersen Lyngbye, som er Ψ ca. 1730 ankommet til Jakobshavn 1761 og som i
sindsforvirring har druknet sig † 24 februar 1786 i Upernavik. Hans hustru er grønlænderinden Benedicta.
Kirkebogen for Godhavn dækker en periode Upernavik, hvor kolonien er rømmet for en tid efter 1790, og mon ikke
Ostermanns oplysninger delvis stammer fra kirkebogsoptegnelserne. Ostermann optegnelser er så fine fra bogen ”Danske
i Grønland”, at I får hele historien i afskrift:
ANDERS P. LYNGBYE

Assistent.
Anders Pedersen Lyngbye blev født 1730, formodentlig i Lyngby*, som søn af en bonde.
*behøver ikke at være Lyngby ved København – der findes mange andre ”Lyngby” (Bernhard)
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Efter endt skolegang uddannedes han til tømrer og fik som saadan ansættelse hos »Det almindelige octroyerede HandelsCompagnie«, med hvis skibe han rejste som skibstømrer.
7. april 1761 rejste han da med skibet »Stradt Davis« til Jakobshavn og fik ansættelse der som tømmermand. 1768 blev
han da gift med en Grønlænderinde ved navn Benedicta, født 1748; hun var først døbt 5. marts 1768.
Da der 1769 skulde anlægges en ny koloni nordfor Umanak, medtoges Lyngbye, derop; han opførte da husene ved den
saakaldte »Colonie Rosenkrantz« nordfor Svartenhuk-halvøen, og blev saa der som tømmermand. Og da kolonien 1772
flyttedes op til Upernavik, deltog han ogsaa i husopførelserne der; og da assistent Aars var død om foraaret, blev Lyngbye
»lnterims Under-Assistent«.
Samme aar tog han efter koloniens anlæggelse med skibet hjem paa orlov, og aaret efter kom han da tilbage igen til
Upernavik, hvor han da senere blev koloniassistent Som saadan virkede han da til 1782, da han efter ansøgning blev
pensionist og som saadan blev boende deroppe til sin død, som var selvmord.
Herom skrev købmanden 15 marts 1786 til inspektøren: »Iligemaade maae ieg Indberette Deres Velbyrdighed den
høystbedrøvelige Omstændighed som under 24de forige Maaned passerede, nemlig: At den herved Colonien værende
Pensionist Anders Ped. Lyngbye, som i nogle Dage havde gaaet ligesom i bekymrede og uroelige Tanker, har tidlig i
Morgenstunden staaet ud af sin Seng, længe førend noget andet Menneske herved Stædet var opstaaet, og enhver
uafvidende gaaet ud paa isen til det saakaldede Søndre Næs omtr ½ Miil herfra, hvor han ved et derstaaende og
Missionair Hr Dahl tilhørende Sælhunde Garn, har med sin medhavende IisTok ophugget det eene Garn Hul, og siden
giort det langt større end man ellers sædvanlig bruger dem. Derefter har han fastbundet ved sin paahavende Kapperdek
den eene Ende af et lidet stykke Toug, og dernæst slaget den anden Ende af samme om en liden Iisknol, der stoed
fastfrossen ved forbemeldte Garn Hul paa Iisen. Og endelig tilsidst for at udføre sit gruelige fattede onde Forsæt har han
styrtet sig selv ned igiennem Garn Hullet under Iisen for at Drukne sig, som og desværre rigtig nok er bleven fuldbyrdet.
Nogen Tiid derefter kom Missionairen Hr Dahls Kok til dette ulykkelige Stæd for at rygte dette Garn, og da befandt han den
Druknede der at ligge paa samme Maade som oven ermeldt. Ved dette Syn løb Kokken hen til nogle Grønlændere, som
befandtes paa lisen ved deres Fangst, og fortalte dem Tildragelsen, hvorpaa de fulgtes derhen og fik den Druknede
optrukket af lisen. Efter denne Ulykkes Bekiendtgiørelse ved Colonien, blev giort Anstalt for at faae den Druknede
hiemhentet, som siden tillige med Afdøde Assistent Fleischer næstfølgende Mandag den 27de Fe- bruar i saa got som
muligt efter Vinter Tidens Leilighed ere blevne begravne«. Lyngbyes enke blev boende ved Upernavik og døde der 11. september 1788. De havde to sønner og fire døtre. Af disse
blev Ane Lyngbye gift med bødker, senere assistent Niels Larsen Steenholdt (se denne); og datteren Maren Lyngbye med
den svenskfødte kok Nils Broberg, hvis efterslægt er velkendt i Diskobugt. Sønnen Peder Lyngbye døde som pensionist
ved Egedesminde 26. marts 1830. Spor efter Benedicta – døbt i Jacobshavn 5 marts 1758, (Ostermann skrev 1768) men 41 år gammel i 1780 – dermed Ψ i
1739 og således tydeligt af oprindelig afstamning † den 11 september 1788.

Oplysningen om, at Anders P. Lyngbye rejste op så præcist som den 7 april i 1761 stammer fra hans skiftemateriale:
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Gagebøgerne fortæller bl.a. om Anders Pedersen Lyngbye og hans hustru:
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Stervebo = dødsbo
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Gagebøgerne indeholder også oplysninger om betalingsstrømme til Anders’ børn:

I første omgang omtaler A.P. Lyngbyes skifter børnene Jørgen og Christiane,
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Men der indløber tidninger om flere børn, dog alle ægte:

Jørgen Andersen Lyngbye Ψ ca. 1781
Maren Andersdatter Lyngbye Ψ 1765 (vi har set hende nævnt døbt 8 september 1765)
Ane Andersdatter Lyngbye Ψ ca.1767
Peder Andersen Lyngbye Ψ ca. 1774 (andre har noteret 1762 Appat – altså han værende den ældste
Marie Andersdatter Lyngbye Ψ ca. 1778
Christiane Andersdatter Lyngbye Ψ ca. 1779
Børnenes fødselsår må indtil videre forblive usikre. Ostermann skriver at Anders og Benedicta er viet i 1768 – jf.
børnefødslerne må det være sket tidligere. Fødselsstederne angives også meget forskelligt af flere kilder – Nogle mener
Appat, Ritenbenk – andre Jakobshavn. Jf. Ostermann ovenfor var Anders i Jakobshavn indtil 1769 – derefter i
Umanakområdet – på orlov 1772 og herefter Upernavik. Vi kan ikke reelt afgøre det.
Imidlertid er vi selv snart fremme ved, og kan få endnu bedre vejgreb i de grønlandske kirkebøger:

Niels Wilhelm og Maren fik børnene:
Cathrine Broberg Ψ 3 maj 1787 Upernavik (fælles KB for Upernavik og Godhavn) med konfirmation 27 august 1804
Godhavn.
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Johannes Broberg Ψ 20 december 1789 Godhavn.

Daniel Broberg Ψ 22 september 1793 Appat, Ritenbenk.
Johannes og Daniel formentlig konfirmeret i Godhavn sammen trods aldersforskellen 10 februar 1812.

Carl Wilhelm Broberg Ψ 25 oktober 1797 Appat Ritenbenk, her konfirmeret 7 februar 1818 Godhavn.

Andreas Broberg Ψ 1800 Appat, Ritenbenk. (Ostermann noterer, at han givet er opkaldt efter netop en Andreas Broberg
som var bødker ved Kronprinsens Ejlande i 1787, og mener er (det kan være) Niels Wilhelms bror, hvilket ville give et
svensk brødrepar på indvandringslisten.
Vi kan ikke få fuld dokumentation for børnefødslerne på Ritenbenk, men vi har set mulige konfirmationer, og nu kan vi også
se hvad vi allerede har fået at vide:
Maren Andersdatter Lyngbye er † 2 oktober 1808 i Godhavn – 42 år gammel.

Og Niels Wilhelm Broberg er † 8 april 1820 – hen mod 80 år skriver præsten om ”Niels Broberg kok ved Inspektøren” – vi
ved at han blev 75 år gammel på nær nogle dage.
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Vi kan se ind i Niels Wilhelms Brobergs ansættelses- og lønvikår i en årrække hvor KGHs gagebøger findes digitalt
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Et kig i Niels Wilhelm Brobergs skifte af 6 maj 1822 (ikke indsat her) giver ikke anledning til yderligere fund.
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Der er virkelig mange der hedder ”Væver” i Godhavn omkring 1800 – for mange til umiddelbart at efterforske. De mange
”Vævers” kan så udmærket være brødre, men så igen ikke. Der er også to giftermål mellem en Rasmus og en Mette – det
skaber stor usikkerhed. Følgende behøver derfor ikke være sandt, men jeg noterer det hvis jeg skulle stød på noget
senere.

et ægteskab mellem Rasmus og Mette som er kommet fra Upernavik 1791

Også slægten Væver har Ostermann et udmærket bud på, og mener Væver er en af de 8 jyske bønderkarle som Jacob
Sewerin ”skaffede” til colonierne:
Ostermann optegnelse fra ”Danske i Grønland”:
Hans Christensen Wæver, arbejdsmand.
Han var en af Sewerins »jydske Bønderkarle, som i Aar 1740- erne gick til Grønland«, og han blev da »Arbeydskarl« ved kolonien
Christianshaab. I maj 1775 druknede han paa en rejse til Egedesminde og kaldtes da af missionær Saabye »en gammel Mand af
Matroserne«.
Han var gift med en Grønlænderinde og er stamfader til en udbredt slægt i Nordgrønland.

Her et ægteskab hvor ”Væver” er nævnt mellem Rasmus Væver og Pigen Mette den 13 december 1789. Jeg tror lidt mere
på, at dette er ”vores” personer.

Mette – kan så udmærket godt være hende der som Inuit hed ”Allasoak” (?) – hun er døbt i 1780 19 år gammel og dermed
Ψ 1761. – men usikkert for Ostermann skriver hun er ”blanding”. (Mette er et uhyre populært navn på de tider). Teksten er
også dobbelttydigt der kan stå:
Mette tilf: (tilforn) = før Allasoak hendes søster? Eller Mette: tilf = tilføjet Allasoak - altså Allasoaks søster?

Af dette ægtepar ser vi:
Tabitha Væver Ψ 14 september 1792 Godhavn.

Johannes Rasmus Væver Ψ 25 februar 1795. Dåben finder sted i November 1795, og derfor skriver præsten ”og hendes
afdøde mand Rasmus Væver….”
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fordi Rasmus Væver er † den 10 maj 1795 i Godhavn – 31 år gammel

Enken Mette – får hun tvillinger? Næppe – ”grønlænderinden Mette” er nok ikke identisk med ”enken Mette” – men hvis det
er tilfældet føder de samme dag.

Vi har kun spor efter Helline (Helene, Helena) Ψ 18 oktober 1798. Der nævnes ingen udlagt barnefader. Det er Ostermann
der hævder, at faderen er Christian Urban Schulz. Ostermann har givetvis andre og bona-fide kilder.
At der er ”kontakt” mellem de to er sikkert og vist for enken Mettes søn Gabriel Abel Ψ den 10 februar 1802 i Godhavn.

Ida Berthe er Ψ 14 juni 1807 – udlagt barnefader Niels Seyer.

Det fører ikke til ægteskab mellem C. Schulz og Mette, for han forsætter med at få uægte børn – faktisk 4 – med Salome
eller Salomine i perioden 1806-1817. Ostermann skriver, at hele denne familie på 6 personer omkom den 31 august 1841 i
forsøget på at færge over en sø på sammebundne kajakker.
Heller ikke ved Helenas konfirmation i 1815 ser vi spor efter en far.

og også ved Helenas vielse som ”3de par den 7 februar 1818” noteres ingen far – stadig kun ”enken Mette”
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Det er nemlig Helena, som gifter sig med Niels Vilhelm Brobergs søn Carl Vilhelm Broberg.
Lad os konstatere inden vi forsætter, at ”Mette, en gammel enke, født omtrent aar 1766” død 16 november 1839 – som I så,
så tror jeg at hun er fra omtrent 1761

Niels Vilhelm Broberg fik - som vi så 5 børn – han er dermed stamfar til Broberg-familien på Qeqertarsuaq. Da hans 5 børn
selv får mange børn, og mange mange børnebørn, er det som Ostermann skriver blevet en betydningsfuld familie i
Nordgrønland.

Jeg har selv været ”kolonibestyrer” i Qeqertarsuaq i en årrække, og kan til fulde tilslutte mig Ostermanns karakteristik af
denne familie – Stolte, brovtne, ret temperamentsfulde og stædige – men alle sammen så vældigt søde. På basen i
Qeqertarsuaq i ”min tid” i stærk indbyrdes ”konkurrence” med den senere lokaltindflydelsesrige familie Mølgaard om
”magten” på selve øen.
Det vil tage år at beskrive Niels Brobergs efterkommere samlet, og derfor er det heldigt at vi i vores lille ”hjørne” her kan
nøjes med Carl Wilhelm Broberg, fra hvis lænd vi iflg. Ostermann skal se 3 sønner og 7 døtre.
Det skærer ”til et sagsanlæg grænsende” i vore nutid-ører naturligvis, når vi læser Ostermanns formuleringer om, ”at
mange af slægtens kvinder blev gift med danske eller fremragende blandinger”, ”og at 4 døtre blev gift med danske – de to
endog med kolonibestyrere”. Men Ostermann skrev det altså for 100 år siden. Bedøm ham derfor sprogligt ud fra den tid.
Vi kaster os ud i at identificere 3 sønner og 7 døtre af Carl Vilhelm – kok hos Inspektøren i Godhavn og Helena Schulz
Broberg – alle født i Godhavn:
Jørgine Frederikke Broberg Ψ 10 juni 1820
Ane Cathrine Broberg Ψ 29 november 1822
Carl Peder Niels Broberg Ψ 8 november 1825
Søren Peter Hammer Broberg Ψ 15 februar 1828
Johan Daniel Broberg Ψ 5 februar 1831
Tabitha Marthe Sophie Broberg Ψ 24 august 1833
Tvillinger Marie Salome Birgitte Broberg og Maren Emma Louise Wilhelmine Broberg Ψ 28 december 1835
Mette Elisabeth Nicoline Broberg Ψ 29 juni 1839
Martinette Johanne Margrethe Broberg Ψ † 31 juli 1843
Vi tjekker lige med folketællingerne: - Jørgine må være rejst. Helenas to ½ søskende er der.
FT1834
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FT1840

FT1845 Ane Cathrine har været gift og hendes mand er allerede † - der er en datter Beathe.
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FT1850

FT1855
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FT1860

FT 1870

Folketællinger er ”så lange” at man ikke kan se ”hele familien” – men slå evt. selv efter for et fuldstændigt overblik. Hvis
man indtaster i stamtræer er folketællingerne et ualmindeligt godt udgangspunkt.
Jeg fandt de samme 10 børn som Ostermann – dog således at datteren Martinette ikke levede ret længe.
Vi ser også at Carl Wilhelm Broberg ikke er talt med i FT 1870, og det skyldes at han er † 22 maj 1867 i Qeqertarsuaq. – 70
år gammel.
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Helene Schulz Broberg er † 10 september 1883 i Qeqertarsuaq - 85 år gammel.

Vi følger sønnen Johan Daniel Broberg Ψ 5 februar 1831.

Konfirmeret i Godhavn i 1845.

Den 27 juni 1860 bliver Johan Daniel Broberg og Marie Elisabeth Hansen viet i Godhavn. Marie Elisabeth er Ψ 1 januar
1831, datter af Nicolai Hansen, Kronprinsens Ejlande.

De har den 28 maj 1860 fået sønnen Pele Søren Hammer Broberg, og han døbes i menigheden den samme dag som
brylluppet. Ved den 28 maj står der allerede ”Brobergs hustru”.
FT1860

Der kommer yderligere børn til i ægteskabet:
Laura Karen Ottilie Antonette Broberg Ψ 28 oktober 1861 † 22 august 1871 af mæslinger.
Thomas Mathias Pele Nicolai Broberg Ψ 17 marts 1864
Abel Gabriel Albrecht Børge Broberg Ψ 23 september 1866.

151

Marie Elisabeth Hansen Broberg er † den 21 maj 1867 i Godhavn. Der angives ingen dødsårsag i optegnelsen – 36 år
gammel.

Derfor ser vi familien uden moder i FT1870 i Qeqertarsuaq.

Efter konens (og datterens) død – gifter Johan Daniel Broberg sig den 8 juli 1872 med Lydia Cecilie Ane Smidt, som er Ψ
24 august 1848, datter af Nathaniel Johannes Smidt og hustru Else Hedevig.

De bliver forældre til Pele Jacob Nathaniel Lars Broberg Ψ 16 april 1873.
Lydia er † ca. ½ år efter denne fødsel – den 11 september 1873 – blot 25 år gammel – også her angiver kirkebogen ikke
nogen årsag.

Johan Daniel Broberg må derfor igen til alteret – denne gang den 19 juni 1874 medbringende nu:
Birthe Birgithe Gertrud Medner på 31 år.
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Birthe Birgithe Gertrud Medner er Ψ 30 marts 1842 i Godhavn, datter af Christian Andreas Medner og Maria.

Hendes ophav er en yderst spekulativ historie – så måske er det ikke korrekt at skrive den, men jeg gør det her alligevel, og
adviserer om stor usikkerhed.
Jeg tror familien hedder Metner og ikke Medner (Medner ses i forbindelse med de grønlandske optegnelser).
Det er min opfattelse, at Peter Metner er skrædder og trolovet den 27 juli 1764 og gift med Christiana Pedersdatter den 12
oktober 1764 i Sct. Peders sogn i Slagelse.
Læg mærke til forlovers navn:

Fredagen den 27 Julii bliver Sr. Peder Metner som er hos hr? Peder Strande Skræder troloved til Christiana Pedersdatter
tiende høyædle og Velbm. Hr. Comf. Raad Raad Løvenørn på Antvorsskov Slott
Deres Forlovere var
Peder Strande
Fredagen den 12 Octob. kl 12 bliver disse tvende Peder Metner Skrædder og Christiana Pedersdatter effter
foregaaende sædvanlig tillysning af Prædikestolen copulerede i Kirken
Ved deres datter Anne Sophis Pedersdatter Metners dåb den 12 oktober 1765 Sct. Peders, Slagelse kan vi se Peder
Strande igen
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Formentlig i forbindelse med Antwortskov Slots ”nedlæggelse” op mod 1774 er familien flyttet til København.

Og jeg tror, at familien ansættes i Sø-etaten og derfor ses få børn ved Holmens sogn i København og der ved Holmens
sogn får børnene:
Anna Sophie Metner 12 oktober 1765 Slagelse
Adam Friderich Metner Ψ 21 august 1768
Hans Christian Metner Ψ 9 november 1769
Edele Leonona Pedersdatter Metner Ψ 27 juni 1771
Andreas Metner Ψ 7 april 1773

Masser af skræddere blandt dåbsvidnerne:
Peter Metner er i 34. kompagni
Fadderene (vanskelige at læse), men noget i retning af:
- Johan Blönch, mester skrædder
- Sergeant Velt(?)
- Schumacher, skræddersvend
- Anna Kirstine, pottemagerkone
- (?) Maria Elisabetha

Anna Sophia Pedersdatter Metner 12 marts 1775
Hans Christian Metner Ψ 23 september 1779, Trinitatis
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Peter Metner og hans søn Andreas ses i folketællingen 1801 i Adelgade, Sct. Annæ Vesterkvarter VIII

Andreas er 28 og matros, og Pet(t)er er enkemand efter 1 ægteskab, 68 år og pensioneret fra tjenesten.
Vi må antage, at matros Andreas Metner, har været en tur i Godhavn, for dér fødes:
Blanding uægte Christen Andreas Medner den 1 november 1797.

Han er søn af ”konen” Ane – hvis ophav vi ikke kender, men som vi tror er ”tiltagen” kone af Christopher, fordi Christen
Andreas ved sin konfirmation 7 februar 1818 er noteret som sådan.

Christopher og Ane gifter sig senere – ”efter at have levet sammen som i ægteskab i mange år” - 29 august 1823

Christen Andreas gifter sig med en ”anden blanding”, ligeledes af sømandslægt, Matros Rasmus Allings uægte datter med
Wilhelmine, nemlig Eunike Martha den 17 februar 1822.

De får sammen:
Else Wilhelmine Agathe Medner Ψ 21 februar 1823 i Godhavn
Eunike Marthe er † den 8 marts 1829
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Christen Andreas gifter sig nu med Maria, som er uægte datter af Jonas fra Ritenbenk og Tokasiks ?(Tomasins?) Ψ 15
april 1806.

Maria, Grønlænderinde Tokasiks? uægte Datter med Grønlænder Jonas ved Rittenbench, fød den 15 de April 1806
Vielsen den 26 september 1829:

Der kommer flere børn:
Andreas Frederich Elias Joseph Medner Ψ 10 maj 1830 † 8 juni 1830
Andreas Frederik Niels Medner Ψ 2 september 1831
Eunike Martha Elisabeth Medner Ψ 15 april 1834
FT1834

Peter Zakarias Ole Nicolai Medner Ψ 6 juli 1837
FT1840

Birthe Birgitte Gjertrud Medner Ψ 30 marts 1842
Ane Johanne Martinette Medner Ψ 18 janaur 1845
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FT1845

Beathe Dorthea Concordia Medner Ψ 16 august 1847
FT1850

Johanne Isaak Niels må være en plejesøn.
FT855
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FT1860

Det er formentlig de ”ikke husstandsmæssige” optællinger der gør at Maria ikke er ”med” i mine klip af FT 1855 og 1860 for
hun lever indtil sin † den 4 oktober 1866 – af sting – 60 år gammel

Christen Andreas Medner er † 5 april 1871 i Godhavn – 73 år gammel

Med denne – om end usikre historie – kan vi vende tilbage hvor vi så at:
Johan Daniel Broberg 19 juni 1874 i Godhavn tog sin 3 hustru, Christen Andreas’ og Marias datter Birthe Birgithe Gertrud
Medner til ægte.
og vi kan forsætte Johan Daniels børnerække i Godhavn:
Martin Christen Jonas Broberg Ψ 7 juni 1875
Børge Martin Lars Broberg Ψ 24 januar 1877
Ottilia Ane Marie Dorthea Broberg Ψ 30 juli 1879 – kaldet “Najatannguaq”
Agathe Else Margrethe Broberg Ψ 28 maj 1882
Helene Mariane Louise Broberg Ψ 4 oktober 1886
Birthe Birgitte Gjertrud Medner er † 4 november 1899 af kraftløshed og mavepine 57 år gammel
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Fanger Johan Daniel Broberg er † 10 juli 1905 af astma og åndenød – 74 år gammel

Af de mange børn følger vi nu:
Ottilia Ane Marie Dorthea Broberg Ψ 30 juli 1879 – kaldet “Najatannguaq” Ψ 30 juli 1879

Ottilia er konfirmeret 1894 i Godhavn

I listerne over til- og bortrejse fra Godhavn kan vi se, at Ottilia rejser til Egedesminde den 12 juli 1901.

Jeg vil tro hun skal tjene (være kiffaq) hos bestyreren – som på det tidspunkt må have været Louis Viktor Mathiesen og
hustru Dorthea Koch med 5 børn og en huslærerinde i husstanden. Vi ser Ottilia her i FT1901 Egedesminde.

Vi ser hun tager hjem igen og er ankommet til Godhavn den 19 juni 1902.

Vi ved at hun rejser til Egedesminde igen i juni 1905 og returnerer i 1906 – uden at kende tidspunktet, men – vi ved jo at nu,
at det efter al sandsynlighed er på denne tur, at hun møder Heinrich Møller, så vi kan konkludere, at undfangelsen er ved
nytårstide 1905/1906, som vi tidligere sagde, og nu kan vi så også måske tid- og stedfæste ”kalamiteten”.
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Ottilia er altså gravid da hun vender tilbage, og er det årsagen til at hun sendes til Kronprinsens Ejlande? – hvor hun som vi
tidligere fastslog bliver mor til Klaus Hans Johan Josva Møller – uægte - Ψ 13 september 1906 ved Kronprinsens Ejlande.
(Jeg genindsætter fødselsdokumentationen)

Ottilia vælger at sprede sine gener med gavmildhed:
Med Jacoby Peter Hans Gabriel Broberg får hun Marthe Magdalene Ane Katrine Broberg – uægte - Ψ 8 november1910
Godhavn. (Jacoby for mange børn senere. Et par uægte og 7 ægte børn i formentlig 3 forskellige ægteskaber).

Med Jacob Nikolai David Thomas Danielsen får hun Birgitte Concordia Helene Ester Danielsen Ψ 4 maj 1915, og
Danielsen vedgår sig faderskabet og giver tilladelse til brug af efternavnet.

Danielsen får mindst 6 børn i sit efterfølgende ægteskab
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Ottilia vælger så den 12 januar 1919 (jeg ved godt det ser ud som der står 1911, men det er 1919), at indgå ægteskab
med Sakarias Paulus Johannes Wille i Kangerluk, Diskofjord

Han er enkemand efter afdøde Lea Marie Susanne, og vi kan også se, at han er søn af Benjamin Sakarias Peter Nikolai
Wille og dennes hustru som ligeledes er død, Maren Marie Charlotte Kristine.
Sakarias Paulus Johannes Wille har i forvejen to døtre med i ægteskabet
Margrethe Marie Bolethe Clara Wille Ψ 28 juni 1909
og Katrine Inger Justine Albertine Wille Ψ 4 februar 1912
Af fællesbørn får de nu:
Mariane Magdaline Lea Abigael Wille Ψ 7 maj 1920

FT1911 Ottilia bor hos sin bror
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FT1921 Martha Magdaline Ane Cathrine bor hos Pele Jacob Nathaniel Broberg stadigvæk.

Iflg. familien skulle Ottilia have 6 børn. Om det er de 4 af hende og så Willes de 2, ved jeg ikke om er rigtigt – hvis hun
skulle være biologisk mor til 6 børn – ja så mangler jeg at finde 2.
Vi er nu så langt oppe i tiden, at kirkebøgerne ikke kan hjælpe mig med at se dødoptegnelser for de to personer, og det er
overladt til eftertiden, at dokumentere dette.
Vi slutter nu en lang historie ved at konstatere, at Klaus Hans Johan Josva Møller er konfirmeret den 9 april 1822 i
Godhavn

Ifølge familien bliver han gift med Regine Amalie Bolette Kruse som er Ψ 29 november 1911, hende har vi for længst mødt,
og vielsen skal være sket den 25 februar 1934.
Klaus Hans Johan Josva Møller og Regine Amalie Bolette Kruse bliver forældre til
Edvard Møller Ψ 1935 (Senere borgmester i Aasiaat)
Tine Møller Ψ 6 juni 1937 Qullissat
Pele Berthel Martin Johannes Møller Ψ 31 august 1939 Qullissat (Pele Møller-band-Pele)
Maria Møller Ψ 14 juli 1942 Qullissat
Jens Møller Ψ 18 februar 1945 Qullissat
Carl Møller Ψ 11 januar 1948 Qullissat
Karl Møller Ψ 7 august 1950 Qullissat
Tvillinger Isak og Karl Peter Møller Ψ 11 januar 1953 Qullissat
Birgitte Møller Ψ 21 juni 1954.

Den resterende familiefortælling må jeg overlade til privatlivets fred.
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I løbet af denne historie konstaterede vi, at min hustrus storesøsters datters mand også nedstammede fra Isaks Møllers
tip-tip-oldemor Cathrine Louise ”Tetzler”, enke efter købmand Hount og assistent Cortzsen fik i dette hendes 3 ægteskab
med Hans Mossin Fleischer som dog ikke er direkte ane til ”vores” families efterkommere, og jeg har derfor ikke fulgt hans
slægt bagud, selvom dette faktisk vil være relativt nemt ved hjælp af allerede eksisterende informationer om ham og hans
forfædre som findes på nettet.
Hans Mossin Fleischer Ψ 2 maj 1789 i Bergen, Norge, som søn af stiftsprovst Knud Geelmuynden Fleischer og hustru
Christence Jensine Nordahl gift den 4. september 1809 med
Ludvig Ferdinand Fleischer Ψ 10 oktober 1812 Ritenbenk – vi husker at det var ham som faldt overbord fra masten og
druknede i Atlanterhavet 29 september 1831.
Knud Geelmuynden Fleischer Ψ 31 maj 1815 Godhavn.

Johan Sechmann Fleischer Ψ 14 september 1817 Godhavn.

Som jeg tidligere har nævnt, er mænd generelt meget forfængelige, især når det angår navngivning af deres sønner. Der
er et stort behov for at udødeliggøre sig selv ved at give sønnerne, enten sit eget eller bedstefædrenes navne. Og det er jo
også tilfældet i denne familie, - måske endda en ”tradition”.
Hans Mossin Fleischer (den ældre) er således søn efter Knud Geelmyunden Fleischer, og flere af både hans og hans børn
giver derfor de sammen navne – Knud Geelmyunden og Hans Mossin Fleischer. I dag giver dette blot anledning til
”forvirring” om hvem der er hvem, senere hen.
En af Johan Sechmans sønner og mindst en sønnesøn hedder som følge af denne tradition Hans Mossin Fleischer
Hans Mossin Fleischers mellemste søn, Knud Geelmyunden Fleischer er altså er opkaldt efter sin bedstefar.
Denne Knud Geelmyunden F. Ψ 1815 † 1877 kalder ”naturligvis” sin første søn Hans Mossin Fleischer. Det gør han i sit
ægteskab med Regine Magdalene Paulussen; i utroligt mange sammenhænge kaldt Winding og uægte datter af
kolonibestyrer Winding – en påstand jeg ikke har tjekket, men som jo godt kan være rigtig, selvom jo hende
dåbsoptegnelse som vi ser her nedenfor ganske klart siger hun er datter af Paulus og kone Susanna og er Ψ 16 august
1816.
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Jeg ser følgende børn af Knud Geelmyunden (der kan godt være flere)
Lovise Sophie Fleischer Ψ 13 oktober 1842 Ritenbenk

Hans Mossin Fleischer Ψ 31 maj 1845 i Godhavn

Jens Christian Poul Fleischer Ψ 30 november 1847 Upernavik

Cathrine Justine Juliane Fleischer Ψ 16 december 1849 Upernavik (Upernivik)

Knud Niels Fleischer Ψ 1 august 1854 Upernavik

Helga Emilie Fleischer Ψ 27 oktober 1857 Upernavik

På grund af navnesammenfaldende opstår så en af de tilsyneladende vanskelige ting for Fleischer-familiernes
efterkommere, at ”greje”. Forklaring er at Knud Geelmyunden Fleischers ældste søn Hans Mossin Fleischer Ψ 1845 flytter
til Danmark for at uddanne sig til lærer, og der gifter sig med Ida Camilla Tikjøb Ψ 14 maj 1842 som er datter af Thomas
Seier Tikjøb og Maren Smith. Ida’s fødsels- og dåbsoptegnelse i Helligåndskirken, konfirmation i Trinitatis og her vielsen 2
juli 1876 Garnisons sogn København

164

Familien Tikjøb Fleischer – hvor Hans nu er lærer, får adskillige børn i Maribo Domsogn i perioden 1874-1883 – hvoraf den
ene er en søn Ψ 11 marts 1876 – og hvad mon han skal hedde? – Ja – Knud Gelmeyden Tikjøb Fleischer!

Nu ændrer stavemåden sig fra Geelmyunden til Gelmeyden/Gelmyeden (eller varianter deraf).

Denne søn Knud Gelmeyden bliver gift i 1902 i Esbjerg med Mette Jensine Kristine Lauritsen. Knud er kommunelærer og
boede i 1901 i Danmarksgade i Esbjerg

og han bor i 1921 på Skovgårdsvej i Nakskov – hans kone kaldes Kristine Fleischer.

Og hvad skal vi så bruge det til?
Jo – til de familiemedlemmer som er gået fejl i byen, skal vi bruge det til at sige, at det er usandsynligt at være gift
skolelærer i Esbjerg i 1902, og så i egenskab af bødker Knud Geelmeyden at få en søn i Ikerasaq to år senere. Det er
bødkeren der er bedstefar til den mand som min hustrus storesøsters datter er gift med.
Derfor skal vi vende os mod Knud Geelmyunden (den lidt ældre), hvis søn hed Jens Christian Poul Fleischer Ψ 30
november 1847 Upernavik og dermed broder til den Hans Mossin som flyttede til Danmark.
Jens Christian Poul Fleischer gifter sig den 1 juni 1874 i Christianshåb med Maren Emilie Henningsen Ψ 9 april 1849 i
Christianshåb, som datter af Hans Henningsen og Elisabeth Salomine Lea Petersen. Vielsen foretages efter ønske på
dansk. (Man kan forestille sig at Hans Henningsen er dansk, og Maren Emilie måske derfor primært dansksproget? – i
hvert fald kaldes hun ”blanding” ved en dåbsoptegnelse senere)
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Som det fremgår – selvom vielsen er i Christianshåb, så er J.C.P. Fleischer volontør i Upernavik.
J.C.P og Maren Emilie får flere børn sammen, men væsentligt for os er det at:
Knud Gelmeÿden Fleischer er Ψ den 5 januar 1878 Upernavik

Knuds mor Maren Emilie er † den 15 maj 1889 formentlig i barselskomplikationer med sin sidste søn i Illorsuit, og Jens
Christian Poul Fleischer gifter sig igen den 2 marts 1895 med Karen Nikoline Regine Amaline Therkelsen og i dette
ægteskab er der endnu flere børn.
Vi bliver hos Knud Gelmeÿden Fleischer som gifter sig med Marie Magdalene Hansine Andersen på 23 år – det sker i
Upernavik den 8 august 1902. Knud er Bødker og udligger Nuussuaq (Upernavik), og hans komme kone er fra Ikerasak

Dåbsvidnerne:
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Mellem 1903 og 1904 flytter familien så til Ikerasak, og derfor ser vi at Bødker Knud Gelmeÿden sammen med sin hustru
den 25 august 1904 blandt andre bliver forældre til:
Jens Theodor Peter Fleischer (kaldet Peter) Ψ 25 august 1904

Jens Theodor Peter Fleischer er viet til Birte Emilie Birgitte Lange Ψ 29 september 1911 Nuugsuak, datter af Udligger Ole
Johannes Adolf Lange Ψ 1878 † 1931 og hustru Dorthe Margrethe Kathrine Henningsen Ψ 1879 † 1942.

Vielsen fandt sted i Uummannaq kirke den 26 august 1928.

Jens Theodor Peter Fleischer og Birte Emilie Birgitte Lange er forældre til mange børn – heriblandt forældre til min hustrus
storesøsters datters mands mor:
Marie Sofie Regine Kristine Ψ 26 juli 1944 – gift Fleischer.

Hermed kan vi slå fast at min hustrus storesøsters datters mand, og min hustrus lillesøsters mand stammer fra en og
samme kvindes skød, nemlig:

Madame Cathrina Lovisa Michelsdatter Tetzlaff Cortsen Hount Fleischer
Som således er den enes tip-tip-oldemor og den andens tip-tip-tip-oldemor, og som er velbeskrevet ovenfor.
Hans Mossin Fleischer.Hans grønlandshistorie er velbeskrevet. Det er ham som optræder som ”Købmand Fleischer” i
Missionær Funchs bog ”7år i Nordgrønland” – en for de interesserede god samtidshistorie om hvordan Grønland så ud den
gang i Uummannaq. Kopi haves hvis der er interesse, og ligeledes er Købmand Fleischer et stort omdrejningspunkt i
”Henriette Egedes dagbog 1832-1833”
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Min svigerfars svigerdatter
Er i sagens natur gift med min hustrus bror. De er begge født Ψ 31 oktober - han - Siverth Nielserak Lars Johannes Møller i
Frederikshaab 1961 – hun - Karen Thora Karline Berthelsen - Ψ 31 oktober 1958 i Qeqertarsuatsiaat
Jeg nævnte i starten af denne fortælling under afsnittet om Nathan Jakobsen, at der efter familiens egne oplysninger er
ane-sammenfald mellem Nathans og Karens familie for så vidt angår stamfaderen.
Derfor gentager jeg kun det væsentligste her:
Berthel Larsen i København Ψ 1722
Berthel Laersen blev født i København og døde i Gl. Sukkertoppen (Kangâmiut). Forældre: unavngiven drejersvend. Gift
1744 med grønlænderen Susanna, født ca. 1728, død 25.2.1779 i Kangâmiut. – Far til Frederik Berthelsen (Bertelsen).
Berthel Bartolomæus Larsen giftede sig med en kvinde fra Hernnhut-samfundet i Nuuk i 1744 – Susanne Berthelsen Ψ
Sarqardliit, Godthåb 1728 – forældre til:
Joseph Berthelsen Ψ 1745 Sarqardliit, Godthåb
Maria Elisabeth Berthelsdatter Ψ 1747 † 17 februar 1779 gift Rasmussen Storm
Frederik Naparutak Berthelsen Ψ 27 april 1750 Ny Herrnhut, Godthaab
Kirsten Berthelsdatter Ψ 1756 gift Bidstrup
Jakob Berthelsen Ψ 1759

Berthel er † den 10 december 1782 i Kangaamiut 3 år efter at hans hustru Susanne er † samme sted den 25 februar 1779.
Den berømte søn i denne børnerække er Frederik Naparutak Berthelsen:
Frederik Bertelsen blev gift 1. gang 1.december.1772 med Edel † 12 maj 1775 i Kangaamiut. – Forældre til:
Lars Bartolomæus Berthelsen Ψ 1774

Nu gifter Frederik sig i Kangaamiut den 24 september 1776 med Hedevig Kogguk † 1799 i Sukkertoppen – forældre til:
Jens Christian Berthelsen Ψ 30 januar 1799 – (Ham som er far til Rasmus med ”Guterput”).

Det 3 ægteskab er med Augusta i Sukkertoppen den 29 juli 1799 og med forældreskab til:
Elias Hans Jonathan Jophla Jan Berthelsen Ψ ?
Abraham Iver Berthelsen Ψ 30 april 1800 i Sukkertoppen eller Godthaab
Susanne Cecilie Lisa Berthelsen Ψ 1806 i Sukkertoppen eller Godthaab
Saul Loth Berthelsen Ψ 1809 i Sukkertoppen eller Godthaab
Som vi allerede har forstået er Frederik † i Godthaab den 13 januar 1828, mens Augusta levede videre til 7 januar 1833
hvor hun er † i Godthaab.
Fartøjsfører og kateket Abraham Iver Berthelsen Ψ den 30 april 1800 i Sukkertoppen eller Godthaab † i 1868. Han blev i 6
oktober 1862 gift med Alhed Martha Andreassen Ψ 7 maj 1829 ved Narsak, Godthaab † 1 december 1866 Godthaab –
forældre til:
Søren Andreas Berthelsen Ψ ca. 1864 † 2 oktober 1864 (kighoste)
Judithe Regina Dorkas Berthelsen Ψ 20 august 1865 Godthaab, og det var hende som gennem sit ægteskab med Vitus
Manasse Mikias Andreas Efraim Mathæussen, (Vielsen foregår i Godthaab den 9 oktober 1881) bl.a. andre fik datteren
Sofie Marie Hansine Matthæussen Ψ 16 marts 1895, og som den 4 juni 1916 gifter sig med Ludvig Adolf Pavia Kristoffer
Otto Jakob Jacobsen i Arsuk, og dermed bliver ophav til Nathan Jakobsen Når det drejer sig om Karen Berthelsen familie
er den søn vi skal følge:
Jeg skelner ikke mellem om Berthelsen staves med eller uden ”h”.
Saul Loth Berthelsen Ψ 1809 i Sukkertoppen eller Godthaab – vi kan ikke slå efter, og vi kan ej heller se en konfirmation.
Også hans vielse med Maren Henriette ligger forud for kirkebøgerne, men vi ved at det første (levende) barn er:
Regine Ingeborg Berthelsen Ψ 21 marts 1827 Godthaab
Frederikke Caroline Kirsten Berthelsen Ψ 16 juli 1829 Godthaab
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Saul bliver den 31 august 1830 blandt flere udlagt som barnefader til Joel Kristian Casper Peder (Berthelsen) af Salome
Nikodemussen. Barnet optages ikke i husstanden, men dennes efterkommere hedder ”Berthelsen”.
Esekiel Andreas Rasmus Berthelsen Ψ 27 juni 1832 Godthaab

Lad os stemme af med FT1834 Atammik, Godthaab

Maren Henriette er † 17 marts 1836 Atammik – 27 år gammel

Saul, som er i handelens tjeneste, gifter sig nu med Susanne Gjertrud fra Atammik – hun er 11 år ældre end han og er
dermed Ψ ca. 1797

Om han har påtaget sig faderskabet af Joel ved vi ikke, men vi kan se at han har påtaget sig ansvaret for ham, for Joel er
flyttet ind i husstand ved FT1840 Atammik, Godthaab
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Ved FT1845 i Atammik er situationen uændret – Ezekiel Andreas kaldes dog uægte, hvilket hans dåbsoptegnelse ikke
antyder – og dog – måske er Saul ikke faderen for vi så jo at efternavnet Andersen var streget ud i dåbsoptegnelsen? – Vi
får formentlig aldrig sandheden at vide, men her skulle der så i givet fald være tale om, at Henriette Maren har haft en
udenomsægteskabelig affære. Nu skal der DNA til for at afklare sagen – og der skal holdes op mod en kandidat som 100%
utvivlsomt er efterkommer af Sauls familie

FT1855 Godthaab – der ses forsat ingen fælles børn af Saul og Susanne. Ganske vist nævnes Joel som hendes, men det
er modbevist i kirkebogen – og læg mærke til at Joels søn hedder ”Nikodemus”. Uanset det ser vi at begge sønnerne er
blevet gift, og at de har en seminarieelev fra Fiskenæsset, hvis navn vi, som jeg ser, det støder på senere som logerende.
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FT1860 – der er kommet børnebørn. Regine er blevet enke, hendes datter er opkaldt efter hendes mor.

Saul Loth Berthelsen er † den 8 februar 1866 – 57 år gammel - af strubetæring – enkemand.

Det er han fordi Susanne Gjertrud – hvis familienavn vi aldrig så - er † 4 år tidligere, den 24 august 1862 af
brystbetændelse 65 år gammel – og se så ellers et farligt kb-opslag….en 20 år yngre navnefælle har lidt samme skæbne,

samme dag, samme dødsårsag.

Jeg har ikke tjekket om Susanne Gertrud havde et tidligere ægteskab, da hun ikke er direkte ane.

Vi følger nu Esekiel Andreas Rasmus Berthelsen Ψ 27 juni 1832 Godthaab.
Vi har allerede i folketællingerne set, at han starter familie, efter at han ret sent – nemlig den 6 oktober 1850 blev
konfirmeret. (Der er stadig rod i hans navn og præsten vil endnu engang kalde ham ”Andersen”)
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Han gifter sig den 28 august 1855 i Godthaab med Benedicte Charlotte fra Sukkertoppen.

Inden vi kommer videre med Ezekiel og hans ægteskab, kommer der nu en ret lang forhistorie:

Hvorvidt vi skal titulere Benedicte Charlotte som ”Knudsen” eller ”Petrussen” er – omend det ikke er afgørende – vanskeligt.
Vi befinder os også da Danmark på den tid havde ”nye navne-vaner” som vinder indpas – således at det, at hedde sin fars
fornavn til efternavn for efterkommere er ved at ændres. Så ”fornavnsøn” og ”fornavnsdatter” er ved at glide ud.

På Benedicte Charlottes fædrende side, kan vi ikke komme så langt tilbage i historen. Hendes bedsteforældre hedder
Knud og Ruth.
Grønlænder Knud (Petrussen) er † den 9 november i Kangaamiut af alderdom. Han var Ψ den 14 maj 1785 – han blev
således 64 år gammel.

Hans kone Ruth (Josephsdatter) er † meget tidligere, nemlig den 5 november 1833 – Grønlænder Knud Petrussens kone
ved Kangaamiut – 44 år gammel. Hun var Ψ 11 november 1789.

Fra den tids samtidshistorie ved vi, at Kangaamiut hed ”Gammel Sukkertoppen” og ”Sukkertoppen” som vi kender i dag
som Maniitsoq blev anlagt længere sydpå. Generelt var det vanskeligt at opretholde bopladsen Kangaamiut, (husk
hvalfangst og sælfangst var hovedmålet for KGH – ikke fiskeri), så derfor ser vi en del trafik mellem Sukkertoppen = Gl.
Sukkertoppen og colonien Holsteinsborg. (Vi ser det også senere i denne fortællings med Justus og hans familie m.fl.)
Det kan besværliggøre afgørelsen af hvor deres børn er født.
Vi ved at Knud og Ruth er blevet gift den 24 juni 1810 – efter alt at dømme i Kangaamiut
Børn tror vi at kende således:
Jacob (Lazarus) Knudsen Ψ 1811 (jeg ved ikke om de kaldes Knudsen (Knudssøn) eller Petrussen. Jeg anfører nu det
efternavn der står ved deres konfirmation, hvor også deres fødselsdato står:
Abraham Henrik Knudsen Ψ 1 juli 1813 Kangaamiut
Petrus (Knudsen) (kaldes bare Petrus fra udstedet Kangaamiut) Ψ 14 maj 1818 Kangaamiut
Frederik Laban Zachæus (Knudsen) Ψ 16 august 1822 – formentlig i Holsteinsborg
Jeremias Iver (Knudsen) Ψ 6 december 1825 Kangaamiut
Tabita Orpa (Knudsen Petrussen) Ψ 15 februar 1828 Kangaamiut
Jørgen Esajas Benjamin (Knudsen) Ψ 24 oktober 1830
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Vi kender godt lidt til familiens ”tur” til Holsteinsborg – den ses af kirkebogen i Holsteinsborg, hvor det er noteret, at familien
ankommer fra Sukkertoppen:

”Knud med familie”, og at de er talt i befolkningsoptællingen den 30 juni 1823 på s. 230 som 17 familie (dobbetopslag)

Vi kan se at de er afrejst igen i 1824 tilbage til Sukkertoppen, og det er her det afsløres at Ruth hedder ”Josephsdatter”.

Ved sin yngste søns konfirmation kaldes Knud stadig enkemand, så jeg tror ikke han giftede sig igen. Vi så deres
dødsoptegnelsen til at starte med, så lad os i stedet følge sønnen.
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Abraham Henrik Knudsen Ψ 1 januar (måske juni) 1813 Kangaamiut, som vi har fra konfirmationsopslaget fra 1832
Sukkertoppen

Abraham Henrik Knudsen gifter sig den 25 september 1834 med Malena Christina Povelsen.

I optegnelsen står at de er gift i Berthel-kirken ved Holsteinsborg (den lille blå kirke), at Abraham Henrik er grønlandsk
ungkarl på 21 år, og at Malena er ugift og ”kommer tilrejsende” fra Godthaab.

Berthel-kirken Sisimiut (Blå) – her i moderne tid

Ved FT1834 ser vi dem i Kangaamiut – endnu uden børn.

Inden vi går i gang med børnene, hvor vi altså ”stadig venter på” Benedicte Charlotte, så væbner vi os med tålmod – for der
kommer til Malena Povelsen, som jeg herefter benævner Malene Kirstine Povelsen – også selvom vi skal se Povlsen
stavet også som ”Poulsen” et ophav med en lang, men interessant historie, først:
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Måske ikke overraskende i Grønlandshistorien, så vi tager til Norge. Langt nordpå i Norge. Til skærgården ud for Narvik
Iflg. forskellige kilder, som kan efterlæses, hvis der er interesse herfor, gifter Kristen Ivarson Ψ ca. 1634 sig i ca. 1658 med
Synnøve Kristensdatter Ψ ca. 1640. De får formentlig mange børn, men vi holder os til sønnen
Ole Kristensen Ψ ca. 1666
Lidt længere sydpå nærmere mod Trondheim får Nils Juul og en ukendt kvinde kaldet Iversdatter – begge vel Ψ ca. 1630
en søn som hedder Anders Nilsen Juul. Anders gifter sig med Anne Rasmusdatter Brems Ψ ca. 1665, og hun er fra
området lidt nordligere end Haukebø – og helt ud ved kysten ved et sted som hedder Kaldfarnes, Torsken – lidt syd for
Tromsø.
Til dem begge er der masser af søskende og børn, men jeg forbliver i anelinjen ved deres datter Margrethe Andersdatter
Juul Ψ ca. 1692 Kaldfarnes
Det er hende som i et af to ægteskaber er gift med Ole Kristensen som vi lige mødte før.
Brylluppet skal have stået i Trondenes sogn, Troms fylke, Norge.
Ole skal være † i Lille Fauskevåg, Trondenes, Troms, - og Margrethe A. Juul formentlig samme ca. sted Fauskevåg,
Harstad, Troms i 1769 – formentlig i sit 2 ægteskab. – Der kom en del børn, men vores historie rummer sønnen:
Anders Olsen Ψ 1718 Fauskevåg Lille, Sandtorg, Harsted, Troms, og ja der er jo tale om den købmand Anders Olsen som
vi kender fra primært Grønlands sydkyst (dengang fra Sukkertoppen til Kap Farvel), og vel bedst kendt som
grundlæggeren af Fiskenæsset, Sukkertoppen og colonien Julianehåb, i dag Qaqortoq.
Nu er jeg sikker på, at der for de interesserede er kildemateriale nok til at jeg kan holde mig til det mest overordnede, for vi
er stadig uden reel dokumentation – i hvert fald i kirkebøgerne, men historikerne nævner ham jo igen og igen i mange
sammenhænge. H. Ostermann udgør igen basisdokumentationen og vi kan derfor fæste lid til de oplysninger der gives:
Anders Olsen er kommet til Godthåb ca. 1740, og om hans virke ved Fiskenæsset ca. 1750-1755 er der nok stærkere
beskrivelser end jeg kan give.
Han er den 10 august 1852 blevet gift med Tuperna Senaksdatter Ψ ca. 1725 (altså mens Hans Egede var missionær i
Godthaab) og der er børn:
Povel Andersen Ψ 22 juni 1753 formentlig Sukkertoppen (og formentlig gl. Sukkertoppen = Kangaamiut)(Vi ser den ”gamle
navnevane anvendt”)
Frederichia Andersdatter Ψ 14 januar 1756 Kangaamiut
Ane Marie Andersdatter Ψ 19 maj 1758 Kangaamiut
Johannes Andersen Ψ 24 marts 1760 Kangaamiut
Anna Cathrina Andersdatter Ψ 1763 Kangaamiut
Okaline Margrethe Andersdatter Ψ 14 maj 1766 Holsteinsborg
Anders Olsen er † den 11 december 1786 i Igaliko – 68 år gammel
Tuperna Senaksdatter Olsen er † den 10 februar 1789 – ligeledes i Igaliko – begravet i Julianehaab 4 dage senere?
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Vi skal nu følge Anders Olsens søn:
Povel Andersen Ψ 22 juni 1753 formentlig Sukkertoppen (og formentlig gl. Sukkertoppen = Kangaamiut). Han er døbt ”det
sted hvor Bruun var missionær, konfirmeret hvor Larsen var missionær”.
Jeg noterer mig missionæren/præsten ved dåb – så kan man hvis man holde sig til det, hvis man måske mere præcist vil
stedfæste begivenheden.
Kilder på nettet beretter at han er gift med Malene Kristina, og at dette skulle være sket i Julianehaab den 27 juli 1778 v.
missionær Transe.

Malene Kristina er født ved Frederikshaab, konfirmeret 1777 hvor Myhlenport var missionær
Vi må se hvor denne oplysning stammer fra, og om vi kan finde mere ud af børnene som er: (jeg kalder dem Povelsen
Andersen, for det oplyses og fremgår ikke senere hvad der er hvad – der forekommer også senere en sammenblanding af
de 2 navne)
Christen Povelsen Andersen Ψ 19 januar 1779 † 8 februar 1779 Julianehaab
Elias Egede Povelsen Andersen Ψ 13 marts 1780 Godthaab
Anders Povelsen Andersen Ψ 11 april 1782 Julianehaab
Christian Povelsen Andersen Ψ 22 september 1784 Julianehaab
Ane Marie Povelsen Andersen Ψ 18 februar 1788 Julianehaab døbt hvor Bröcht? (Buch?) var missionær, konfirmeret i
Holsteinsborg i 1802 af Büchler
Anders (Andreas) Ole (Olsen) Povelsen Andersen Ψ 26 juni 1791 Igaliko – Transe?
Juliane Povelsen Andersen Ψ 13 juli 1794 Julianehaab – døbt hvor Gudde var missionær
Anders (Andreas) Christen Povelsen Andersen Ψ 7 december 1800 Fiskenæsset, Godthaab eller
Sukkertoppen/Holsteinsborg – døbt af Jakob Berthelsen bekræftet af Rosenvold.

Malene Kirstine er † 24 december 1806 i Holsteinsborg - datoen er fra folketællingen, idet kirkebogen i Holsteinsborg
”kører i perioder”. Her er hun i dødsoptegnelserne for perioden 1ste juli 1806 til 30 juni 1807, men tællingerne giver
detaljerne: Hun blev 46 år gammel

Opslaget henviser til Pag 89 og på pag. (pagina=page=side) 89 ser vi:
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Palmesøndag – den 22 marts 1807 gifter enkemand kateket Povel Andersen sig med pigen Sarah i Holsteinsborg. Igen er
der gode side henvisninger 89, 119 og 101. Vi får flere af hans og Malene Kristines sønners fødselsdatoer og navne på
deres hustruer.

Der findes adskillige ”Sara(h)” i Holsteinsborg. Bl.a. to som er dansk gifte med hhv. bødkeren og en kolonist Jørgen Olsen,
men jeg har stirret en del på kirkebogen og bladret meget, så jeg tror faktisk Sarah er en tjenestepige som i sin tid er
kommet med sydfra – nærmere betegnet fra Lichtenfels ved Fiskenæsset. Jeg kan ikke dokumentere det, men det må dog
være hende som ses få en uægte søn med Daniel Johnsen
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Den uægte søn hedder Hans Henrik (Johnsen) senere benævnt Povelsen Andersen Ψ 3 november 1805 Holsteinsborg

Teksten viser et stykke KGH-familiepolitik. Daniel er blanding, og slipper derfor for bøde for at lave uægte børn. ”Rene”
danskere skulle betale bøder. Med Daniel har der været tvivl fordi han var ½ af hvert. ”Hr. Inspektørens skrivelse” frikender
ham. ”For denne gang” som inspektøren pointerer. Vi kommer senere til at kende familien Johnsen udmærket. Daniel
gifter sig kort efter dette.
Her blot lidt bilag fra dokumentationen – man kan bladre fra1801 til1807 og finde familien optegnet årligt i kirkebogen i
Holsteinsborg.
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Og vi kan se at Povel Andersens familie er i Holsteinsborg i 1801, men vi kan også se at de netop er ankommet fra
Godthaab
FT1801 Holsteinsborg (dette er pag:3)
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Povl Andersen med fam: fra Godthaab – vid: pag: 3
Det ser ikke ud til at Povel Andersen og Malene Kristine får børn fra 1801 til hun dør i 1806. Sarahs uægte søn knyttes til
familien.

Familien er afrejst til Godthaab i sommeren 1807 – det ses flere steder. Sønnen Elias (læg mærke til ham) og Christian
følger også med til Godthaab i hhv. 1809 og 1807.

Hvordan man transporterede sig på kysten dengang, ved jeg meget lidt om. Konebåd og mindre ”Jagt’er” (Yachts) har
været en mulighed – et andet er, at man har fået lift med datidens ”atlantbåde”. ”Jomfru Cathrine”, ”De Junge Lars” og
”Hvalfisken” har været på relevante positioner i 1807. Flere af disse både blev opbragt af englændere på vejen hjem,
andre anløb norske havne. Husk København ”terror”-bombes i 1807 af den engelske flåde. Vi er i krig. 1807 indledte en 5
årig periode med kun 10 skibsanløb fra Danmark/Norge. (1808-1814). Det har bestemt betydet krise i colonierne. Proviant
og materiel kunne ikke nå frem, og de indhandlede værdier, spæk og skind, har ikke kunnet komme til Europa.
Vi mener at kunne se at Povel og Sarah (som jo også er 22 år yngre en Povels første kone), fortsætter børnerækken:
Casper Peter Povelsen Andersen Ψ 4 februar 1808
Malene Christiana Povelsen Andersen Ψ 29 juni 1810 (sådan respekterede man hinanden dengang – førstefødte datter

med ny kone får den afdøde kones navn)
Johan Ludvig Povelsen Andersen Ψ 15 maj 1813
Anna Maria Povelsen Andersen Ψ 1 november 1815
Jens Jacob Daniel Povelsen Andersen Ψ 19 februar 1818
Frederikke Ane Povelsen Andersen Ψ 2 september 1821
Ved FT1834 i Godthaab kan vi dog se nogen af børnene – hvis fødsler og konfirmation der ikke er kirkebogsdækning for –
det er der imidlertid for de to yngste og de bor begge i pleje hos deres ½ bror Andreas Christen og dennes kone Riborg
Bolette

Det er sikkert fordi både Povel Andersen og Sarah er † - Povel angiveligt i 1824 og Sarah formentlig også før kirkebogen i
Godthaab kan læses dvs. før 1828.
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I øvrigt kommer store dele af denne familie tilbage fra et ophold i Frederikshaab kort før folketællingen i 1834
Vi ser den her i tilgangslisten 1834:

Vi følger nu Povel Andersens søn af sit første ægteskab med Malena Kristine, og så må vi se om vi kan finde ud af hvad
”han kalder sig”.
Anders (Andreas) Ole (Olsen) Povelsen Andersen Ψ 26 juni 1791 Igaliko, og jo som så har været med en tur over
Holsteinsborg og måske med til Godthaab i 1807.
Jeg kalder ham fra nu af Andreas Povelsen – for nemheds skyld.

Han skal i 1811 i Frederikshaab eller Godthaab være blevet gift med Agnete Katrine som skal være Ψ i Frederikshaab
eller Godthaab i 1792.
Iflg. flere kilder skulle deres første søn hedde:
Frederik Joel Povelsen Ψ 9 maj 1813 i Godthaab eller Frederikshaab. Vi kender ham kun fra hans vielsesoptegnelse den
30 september 1833 hvor han gifter sig med Dorthe Gedionsdatter Ψ ca. 1809 i Godthaab. Han er omkommet den 20
december 1838 på havet, sammen med 6 andre unge mænd.
Ved deres dødsoptegnelsen står:

Alle disse bleve udsendte paa en Togt, hvorfra de ikke mere vendte tilbage, ligesom heller ikke siden noget enten af Fartøjet eller af
Menneskene er fundet.
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Første datter skulle være Malena Christiane Povelsen som vi her ser konfirmeret den 11 maj 1832.
Hun er Ψ den 18 maj 1816 efter alt at dømme i Godthaab.

Daniel Jens Carl Povelsen Ψ 31 januar 1819
Ane Johanne Sara Povelsen Ψ 1822
David Elias Jens Carl Povelsen Ψ 1825
Poul Andreas Søren Povelsen 7 oktober 1828
Daniels Caspar Malakias Jacob Poulsen Ψ 14 maj 1832 Godthaab
Vi ser hele familien – inkl. Frederik Joel som er gift med Dorthe i tilgangslisten i Sukkertoppen 1834

Og de bliver noteret i FT1834

Hvor blev Malene Christine af?
Jo hvis vi bladrer tilbage, så så vi at hun blev gift med Abraham Henrik Knudsen i den blå kirke i Sisimiut og at hun var i
FT1834 i Kangaamiut – endnu uden børn.
Lad os bare se hvad der sker for de to, hvor der snart kommer børn:
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Sara Ruth Knudsen Ψ den19 januar 1836 Kangaamiut
Benedicte Charlotte Knudsen Ψ 24 september 1837 Kangaamiut

Vi ser FT 1840 i Kangaamiut

Joel Frederik Jacob Petrus Knudsen Ψ 11 januar 1842 Kangaamiut
FT1845

Malakias Kasper Tobias Knudsen Ψ 11 juni 1847 Kangaamiut

Abraham Henrik Knudsen er † den 13 april 1850 i Kangaamiut 37 år gammel – en blodsygdom eller blodstyrtning.
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Ved FT 1855 ser vi hans kone som 39-årig enke hos sin søn og anden familie

Det samme i FT1860, hvor hun er assistentens tjenerinde
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Hun gifter sig tilsyneladende ikke igen og er † den 3 februar 1870 – 52 år gammel - af hævelse

Dermed er vi fremme ved deres datter Benedicte Charlotte Knudsen, som vi allerede har set, er hende som gifter sig med
Ezekiel Andreas Rasmus Bertelsen den 28 august 1855 i Godthaab.
Vi kan i afgangslisten fra Sukkertoppen se, at hun kommer nogenlunde ”direkte” til brylluppet fra
Kangaamiut/Sukkertoppen.

Ezekiel og Benedicte Charlotte får en søn i Godthaab
Mikias Hans Gabriel Henrik Berthelsen Ψ 8 april 1857

Ved FT1860 i Godthaab ser vi den sammen med en del af familien.
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Ezekiel Andreas Rasmus Christian Berthelsen er † den 25 maj 1867 – bare 35 år gammel - af strubetæring

Ved FT1870 i Godthaab figurerer Benedicte som enke, sammen med sønnen.

Lidt usædvanligt for den tid ser vi hende ikke gift igen, og ej heller med flere børn.
Uden at kunne se hvornår, må hun flytte til Fiskenæsset – formentlig for at følge sønnen, som den 26 august 1880 – som
fanger og ungkarl ved Fiskenæsset, gifter sig i kirken i Godthaab med Susanne Frederikke Helene Berglund, som er pige
ved Fiskenæsset.

Inden vi ser nærmere på dette ægteskab og Susannes ophav, kan vi konstatere, at Benedicte bor hos familie i
Fiskenæsset ved FT1901.

og at hun er † af alderdomssvaghed den 23 september 1916, som enke i Fiskenæsset – hele 79 år gammel.
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Susanne Frederikke Helene Berglunds ophav bygger på indicier – indicierne bygger dog på Joensens og Ostermann
sædvanligvis solide betragtninger, men vi når ikke længere end hvad andre er nået frem til.
Lad os starte længst tilbage med Hans Henrik Raun
Ostermann noterer: (gengivet i sin helhed)
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Lad os rekapitulere:
Hans Henrik Raun er jf. dette født ca. 1732. Jeg vil nok sige Sydfyn. Jeg kan se at svære anstrengelse blandt familie ikke
har båret frugt, hverken i fremfinding af fødsler eller skifter i Båg herred, som Assens på Fyn tilhører i Odense amts
arkivalier.
Taget til Grønland i 1755 (Godthåb) – gift med Ester Johandatter den 31 januar 1758. Hun er Ψ ca. 1740 som datter af
Johan Ludvig (1715-1768) og Magdalena Cathrina (1716-1763)
Der skal være kommet børn i Godthaab således:
Catharina Sofie Raun Ψ 17 juli 1759 (gift Kleist se evt. Holsteinsborgs KB 1811)
Hans Hendrik Raun Ψ 2 oktober 1761
David Reich Raun Ψ 26 februar 1764
Familien flytter til Fiskenæsset
Magdalena Catharina Sophie Raun Ψ 6 januar 1769 (formentlig opkaldt efter moderen)
Charlotta Helena Raun Ψ 2 december 1772
Johanne Dorthea Raun Ψ 9 april 1776
Bolette Margrete Raun Ψ 17 juli 1782
Familien er flyttet til Frederikshaab 1786 og tilbage igen til Fiskenæsset 1790.

190

Det er min opfattelse, at det må være Hans Henrik og Ester der er optaget i Herrnhut-menigheden i 1778 den 22 november
– jeg kan ikke finde referencer til II78 og II74 – som jeg betragter som optegnelser i ”Bind II s 7x eller nr. 7x”.

Her Joensens optegnelser om Fiskenæsset – vi ser de 2 bestyrerperioder for H.H Raun
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Joensen generelle beskrivelse af Fiskenæsset:
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Og her Joensens oplysninger, som formentlig også Ostermann ”læner sig op ad”.

Måske er Ester begravet i den almindelige menighed i Fiskenæsset, for hun tilskrives at være † 9 august 1795.
Hans Heinrich Raun er derimod noteret som † og begravet i Herrnhut-menighedens bog den 22 juli 1801.(Herrnhuterne
skriver på Tysk)

(BC Oversat): HH. Raun, købmand i Logen, som i sine sidste dage boede her i Lichtenfels, og som ret saglig gik bort, og
begravedes i guds jord.
Hans Henrik Raun kaufmann bei der Loge, der die letzte Zeit ss. (seines) Lebens hier in Lichtenfels
gewohnt, und recht selich aus der Zeit gegangen, und auf der Gottesacker begraben.

Hans søn Hans Hendrick gifter sig i øvrigt med Anders Olsen’s datter Anna Cathrine Andersdatter, så ”familierne smelter
lidt sammen”, men det er datteren Magdalena (”Malene”) Cathrina Sophia Raun Ψ i 1769 som vi skal følge.

Magdalena Cathrina Sophia indgår den 17 maj 1791 i Fiskenæsset ægteskab med Jonas Jansen Berglund.
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Også Jonas Berglunds ophav har været stærkt eftersøgt, men ingen er igen kommet tættere end Ostermann, som trods alt
har læst håndskrifter af Berglund, og således identificeret en forskel fra dansk-norsk skriftsprog.
Ostermann noterer om Berglund:
SLÆGTEN BERGLUND.

Om end jeg ikke kan fremlægge sikre beviser for, at denne slægt er af svensk oprindelse, er jeg for mit eget vedkommende aldeles
overbevist derom. Foruden at nemlig navnet ubestrideligt er svensk, forekom de aktstykker, som jeg har set fra stamfaderens haand, mig
at tyde stærkt derpaa. Medens den flydende og faste haandskrift vidnede om god boglig oplæring, var ortografien og udtryksmaaden noget
mangelfuld dansk, saa at jeg straks tænkte: manden er svensk! - uden at jeg dog nu, da det er flere aar, siden jeg saa dem, kan paapege
deri forefundne Suecismer.
Jonas Jansen Berglund kom til Grønland ca. 1786. Han fik ansættelse som formand for mandskabet ved logen Fiskenæsset og leder af
sælhundefangsten med garn. Omtrent 1805 blev han bestyrer af det nyoprettede handelsanlæg Arsuk under kolonien Frederikshaab.
1815-16 var han konsitueret som kolonibestyrer i Frederikshaab. Han døde den 21. maj 1826 i Arsuk.
17 maj 1791 blev han i Fiskernæsset gift med Magdalena Cathrina Raun, f. ca. 1770, som overlevede ham. Hun var datter af
Fiskernæssets bestyrer, købmand Hans Henrik R. (f. 1732, ansat i Grønland 1755, død 22 juli 1801 som pensionist) og hustru,
Grønlænderinde Esther (f. ca. 1740, døbt 1755, død 9 august 1795).
De havde flere børn, af hvilke to sønner og en datter blev voksne. Gennem sønnerne blev manden stamfader til den særlig i
Fiskernæssets og Frederikshaabs distrikter endnu blomstrende slægt Berglund, der hører til de mest fremragende i Sydgrønland, og af
hvis medlemmer mange har været og er ansat i handelens eller kirke- og skolevæsenets tjeneste.
J.J. Berglund var en anerkendt dygtig og af alle anset mand. Som leder af garnfangsten flyttede han hvert efteraar, naar sælhundetrækket
gik langs landet, ud til de udenfor kolonien liggende øer, hvor der til ham af hans underhavende Mandskab var bygget et bjælkehus. De
lange og dybe garn udpændtes i sundene mellem øerne og tilsaas flere gange daglig. I gode aar kunde udbyttet gaa op til 1.000 dyr eller
mere. Som leder af denne fangst førte han journal og indgav beretning direkte til landets inspektør.
.
Det var naturligvis ogsaa paa grund af dygtighed, at han valgtes til at forestaa det nyoprettede handelsforsøg i Arsuk, som laa langt fra
kolonien, og hvor hans stilling var ret selvstændig. Men især er det et stort bevis paa; hvilken anseelse han nød, at kolonibestyrelsen
betroedes til ham under købmandens Danmarksophold, idet det var noget ganske enestaaende, at man overlod en underordnet en sådan
stilling, der var forbunden med stort ansvar og et indviklet regnskab, og hvor han skulde byde og befale over sine ligemænd.
··.
Under hans bestyrelse tog handelsstedet Arsuk et stort opsving og omegnens befolkning voksede stærkt ved tilflytning, fordi Berglund
havde udmærket greb paa at om, de indfødte og nød deres fulde tillid. Ogsaa her drev han en stor og indbringende sælhundegarnfangst,
men for privat regning. Han boede i et af ham selv opført stort hus som paa grønlandsk maade havde mure af tørv og sten, men var
beklædt med træ indvendig. Sine børn opdrog han til dygtige Grønlændere; sønnerne lærte tillige at tale dansk. Ved sin død efterlod hans
sig over 1.000 rigsdaler.
Mineralogen professor Giesecke, som opholdt sig i Grønland 1806-13, besøgte 3 gange Berglund i Arsuk, og omtaler ham med stor
veneration for hans gæstfriheds og tjenstvilligheds skyld; den ene gang skaffede Berglund ham befordring til Julianehaab og ledsagede
ham selv derhen.

Joensen er i hvert fald enig med Ostermann om afløsningen i Frederikshaab 1815-1816.

Vi har ingen muligheder for at dokumentere tidspunkt for Jonas Berglunds død, men stoler på at det er maj 1826 i Arsuk.
Ostermann skriver at konen overlevede ham – det betyder, at hun levede efter hans død, men ingen ved hvor længe. Der
er forskellige bud – de fleste mener hun er død allerede 10 dage efter Jonas’ død. Jeg mener hun er i live i 1834 og 1840 jf.
FT nedenfor, og at hun i folketællingerne kaldes Malene i stedet for Magdalene.
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Der findes gagebogsoptegnelser for Jonas J. Berglund:
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Jonas J. Berglund knytter således båndene mellem Fiskenæsset og Arsuk. – lad os se på de børn som sprang af
ægteskabet:
Jan Peder Berglund Ψ 3 juni 1791 i Fiskenæsset. (Meget tyder derfor på, at Jonas far hed ”Jan” – dels indikeret ved
navngivningen af førstefødte søn og han eget mellemnavn ”Janssøn”)
Jonas Sivert Berglund Ψ 10 februar 1801 Fiskenæsset
”De havde flere børn, af hvilke to sønner og en datter blev voksne”, skrev Ostermann – vi mangler altså en datter
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Det må være hende vi ser i FT1834 ved Logen Fiskenæsset nedenfor.
Helene Berglund Ψ mel. 1804 og 1814 – formentlig Arsuk – og i FT1840 er hun 33 år gammel dermed Ψ ca.1807. – senere
ved hendes bryllup med Hans C. Balthazar Poulsen i Fiskenæsset den 19 april 1830 er hun 21 år gl. og således Ψ ca.
1809. Hvorfor hun er enke i 1834 kan jeg ikke se – Jeg ser ikke Hans Poulsen er omkommet eller død, men optegnelserne
svigter vist også i Fiskenæsset i perioden.
Både i 1834 og 1840 ser vi at ”børnenes moder”, som i 1834 er enke boende hos Jan Peter og i 1840 boende hos Jonas
Sigvert kaldes ”Malene” og ikke ”Magdalene”. Dette indikerer at hun i dagligdagen lyder sit kaldenavn ”Malene”.
Vi følger den ældste søn Jan Peder Berglund, men kan da lige bemærke, at det er sønnen Jonas Sigvert som sammen
med sin kone Ane Sophie får en datter - Ane Sophie Karen Berglund, som gifter sig med Rasmus Berthelsen (Guterput).

FT1840 Fiskenæsset
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FT1845

Vi kan derfor se at ”Malene” – altså alias ”Magdalene” er † 1 maj 1845 i Fiskenæsset – 77 år gammel

Jan Peder Berglund blev altså Ψ i Fiskenæsset den 3 juni 1791, men vi må antage at han er gift i Frederikshaab eller
Arsuk ca. 1815. Uanset er vi uden for kirkebøgernes rækkevidde, og får ikke noget at vide om hans kone Susanne Sophie
som skulle være Ψ 1793 – vi ved ikke hvor. Formentlig er hun en ”døbt ægte grønlænderinde”.
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Begge brødrene Berglund (Jan Peter og Jonas Sivert) ankommer med familie fra Frederikshaab til Fiskenæsset i 1829

Hans Carl Berglund Ψ 23 januar 1817 i Arsuk eller Frederikshaab – (er ikke med til Fiskenæsset!)
Ane Johanne Frederikke Berglund Ψ 18 december 1822
Rebekke Johanne Marie Ψ 1825 (blot benævnt som 17 år gammel ved konfirmationen i 1842 i Fiskenæsset)
Jonas Andreas Jansen Berglund Ψ 21 november 1829 – dog anført som 1 år i tilgangslisten 1829
Johanne Elias Pavia David Berglund Ψ 5 november 1833
Paulus Carl Christopher Ananias Berglund Ψ 31 januar 1841

Jan Peter Berglund er † den 10 august 1855 i Fiskenæsset af alderdom 65 år gammel.

Jeg vil tro at det er hans ”Susane” der er † den 15 februar 1860 – 66 år gammel – men der er lidt usikkert – for der er ikke
andre oplysninger.

Vi følger familiens ældste søn Hans Carl Berglund – født i Arsuk og angivet som værende lods ved Ivigtuut. Iflg. flere kilder
på nettet må han være taget til Danmark, for han vender tilbage fra Amager jf. disse kilder ca. 1837 som Grønlands første
lærlingeuddannede tømrer. Han figurerer dog ikke i tilgangslisterne.
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Ikke desto mindre ser vi ham indgå ægteskab med Charlotte Frederikke Heilmann den 2 september 1840 i Frederikshaab
(selvom de begge betegnes som værende af Fiskenæsset)

Vi kommer tilbage til dette ægteskab, når vi har set lidt på familien Heilmann, hvor jeg jo ikke kan dokumentere så meget,
men der ligger alligevel en del tilsyneladende gennemarbejdede data på nettet.

Således skulle Wolf Ernst Heilmann Ψ ca. 1614 † 1678 være slotsforvalter på egnen Birstein (nær vore dages by Fulda i
Tyskland). Han er gift med Margarete Barbara Heum † 1681 fra samme egn og dermed ”tyskere”. Deres søn hedder Johan
Ernst Heilmann Ψ 8 december 1651 i Birstein † 1723 formentlig på Flensborg egnen og er gift med Anna Dorthea Krus Ψ
1657 i Mysunde † 1730 i Haderslev, som sikkert dengang har heddet Habersleben.
Vi er således i Sydschleswig – altså lige syd for den nuværende dansk-tyske grænse – lidt syd for Flensborg og ved
Mysunde som er en by ved Fjorden Slien, som har sin bund i den nuværende tyske by Schleswig. Dengang var det hele
dansk. Schleswig og Holsten var hertugdømmer under den danske konge. Hertugdømmerne blev senere ophav til den
første danske borgerkrig. Ja jeg lyver ikke.
Deres søn hedder August Wilhelm Heilmann Ψ 21 januar 1695 i Nordborg på Als † 25 september 1766 i Aarhus og er bl.a.
læge i Haderslev og stiftfysicus i Aarhus. Han var gift med Mette Paulsen fra 1727 til hendes død i 1730, og er derefter gift
med Catrine Arendtsdatter Fischer Ψ 10 april 1707 i Flensborg Maria sogn † 1780 i Haderslev.

Catrines far er Arendt Henriksen Fischer Ψ 1677 i Tønder (søn af Heinrich Fischer og Adelgunde Henriksdatter) † 6 august
1736 i Haderslev, og Catrines mor er Christine Georgsdatter Stuhr Ψ 20 juli 1768 i Flensborg † 16 maj 1749 i Haderslev –
datter af Georg Pedersen Ehlerthsen Stuhr Ψ 1631 † 1715 og Catharina Nicolaisdatter Ψ 1642 † 1694

August og Catrine som blev gift den 8 november 1731 i Haderslev er blandt andre forældre til Johan Ernst Heilmann Ψ 29
januar 1735 i Haderslev † 24 november 1800 i Kerteminde, som den 8 juli 1763 bliver gift i Vor Frue kirke i Aarhus med
Karen Jensdatter Buch Ψ 13 februar 1741 Hjarup Præstegaard, Hjarup sogn, Anst herred, Ribe Amt † 18 juli 1811 i
Kerteminde.

Karens forældre er Jens Jakobsen Buch Ψ 1704 † 1 august 1759 i Hjarup og Elisabeth Magdalena Bering Ψ 26 august
1710 † 20 marts 1761 – muligvis Kolding. Og Ja – der skulle her være familierelationer til de 2 x berømte ”Beringer” – hvoraf
den ene bedst er kendt som Vitus Bering fra Horsens.
Med Augusts og Karens søn Johan Ernst Heilmann får vi lidt bedre vejgreb – for han var rent faktisk en kendt forfatter, og
derfor kan han slås op i forskellige sammenhænge – og der er bibliografier over alt på denne mand – slå op på Google hvis
det har interesse.

Johan Ernst Heilmanns og Karen Jensdatter Buchs søn blandt mange børn er Arent Christoffer Heilmann Ψ 5 april 1781 i
Kerteminde.

Alle kilder er enige om, at han tager til Grønland i 1802. At han var assistent og overassistent i Fiskenæsset - i ret mange
år faktisk – og at han skulle have været inspektør i Sydgrønland, men af helbredsmæssige årsager måtte trække sig og
rejste til Danmark og i 1824 er han † den 10 juni 1830 hos sin bror i Ringsted.
MEN med hensyn til hans kone skal jeg da lige love for der er uenighed – lige fra Joensen, Ostermann og over Wiki og
mange mange stamtræer.
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Joensen siger: Han var ugift – men havde mange uægte børn

Ostermann: – Nævner ham ikke i ”Danske i Grønland i det 18 århundrede” (men han kom jo også i det 19 århundrede) –
Han har nævnt ham i senere optegnelser, herunder i ”dagbøker av Nordmenn på Grønland før 1814” – her er imidlertid intet
om Heilmanns ægteskab eller mangel på samme.
Wiki siger: Han var gift med Susanne Berglund og havde 5 børn

Slægtstræer ”en mas” – nævner Frederikke Berglund og (færre) nævner Frederikke Raun – Ψ 1782 og død 1854 – det er
alle enige om. – altså undtagen Joensen og enkelte andre – og så mig.

I folketællingerne 1834 og frem findes en enke i Fiskenæsset som hedder Frederikke, hvis tilhørsforhold ikke kan
bestemmes ud fra de som hun bor ”hos”. I til og afgangslisterne ser vi også en ”Frederikke” som tager til Godthåb ca. 1835
og tilbage til Fiskenæsset ca. 1838 uden at hendes tilhørsforhold afsløres
Det er meget mystisk.

Nu har vi jo faktisk været igennem noget af familien Raun og familien Berglund. Vi er ikke stødt på en Frederikke Ψ i 1782 i
nogen af familierne. – for at kvalificere til såvel Berglund- som Raunnavnet skulle hun i givet fald være datter af Jonas
Jansen Berglund og Magdalene Raun. OG DOG!
Lad os se på beviserne i god ro og orden – først Arent Christoffer Heilmann
Han har altså jf. troværdige kilder været i Fiskenæsset i perioden 1802-1815. (Joensen, Ostermann ”dagbøker”). Det er
alligevel lidt svært at bedømme om han kom tilbage 1816 og var der til 1823 – læs selv Joensen en gang til.
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A. C. Heilmann er † den 10 juli 1830 Ringsted sogn, Sorø – 49 år gammel af brystsyge.

Kilderne siger han er død hos sin Broder Christian og det kan bekræftes af hans dødsannonce i ”Kiøbenhavns kongelige
alene priviligerende adresse contoirs efterretninger” nr. 160 12 juli 1830, hvor det fremgår øverst til højre:

”At min kjere broder, kammerraad A. Ch. Heilmann, forhen Colonibestyrer i Grønland, efter en langvarig brystsvaghed den
10ende dennes afgik ved en blid og rolig død, 4 uger efter, at han havde taget ophold hos mig; dette bekjendgøres
sørgeligt for hans fraværende søskende og deeltagende venner.
Ringsted den 12 juli 1830
Christian Heilmann.”

Dødsanmeldelsen ses i skifteprotokollen i Ringsted sogn nr. 20 i 1830 folio (betyder side) 248b

Anmeldelse om at Kammerraad Arent Christopher Heilmann er død vide Folio 277 Aar 1830, den 10 Julii anmeldte
Kammerraad Consumtionskasserer Heilmann i Ringsted, at hans Broder, Kammerraad Arent Christopher Heilmann, som
siiden den 14 f M har opholdt sig hos ham, i Dag ved Døden er afgaaet – Anmelderen foreviste derhos et af den Afdøde
oprettet Testamente, hvorefter han er eneste Arving, og hvilket Testamente han vil søge allernaadigst confirmeret.
Harhoff
”Vide folio 277” – betyder – ”se side 277” – lad os se hvad der står der:
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No 20/1830
Confirmation paa et under 2 Juni 1830 oprettet Testamente af senere afdøde Kammerraad Arent Christopher Heilmann i Ringsted. Vi
Frederik den Siette, af Guds Naade Konge til Danmark, de Vendere og Gothere, Hertug til Slesvig, Holsteen, Stormarn, Dirmarsken,
Lauenburg og Oldenburg: giør vitterligt: At, eftersom hos Os er blevet ansøgt og begjert Vor allernaadigste Confirmation paa et af nu ---ved Døden afgangne Os elskelige Arent Christopher Heilmann, Vor Kammerraad og forhenværende Inspecteur ved Vore Etablissementer
i Grønland, af Vor Kjøbsted Ringsted under 2 Juli 1830 oprettede, og herved in originali heftede Testamente, hvoraf er indleveret en
ligelydende verificeret Gienpart, saa ville Vi, saafremt fornævnte Arent Christopher Heilmann i Ringsted sig ingen Børn og Livsarvinger
maatte efterlade, Testamentet i alle dets Ord, Clausuler og Puncter, saaledes som det her findes, allernaadigst have confirmeret og
stadfæstet, ligesom Vi og herved confirmere og stadfæste samme, dog 6 og 10' Penge, samt al anden Os tilkommende Arvefaldsrettighed
i alle Maader uforkrænket. - Forbydende Alle og Enhver mod det, som her foreskrevet
staaer, Hinder at gjøre - Givet i Vor Kongelige Residentstad Kiøbenhavn d.
27 Januar 1831.
Under Vort Kongelige Seigl
(L.S.)
Efter hans Kongelige Majesets allernaadigste Befaling
Stemann Monrad Ørsted
Kierulff Hansen / ...se
Confirmation paa et Testament, oprettet under 2 Juni 1830 af samme
afdøde ---- Kammerraad Arent Christopher Heilmann i Ringsted
No 7 FR 4 r ??
1830 3 rd 48 ß Sølv
Da jeg længe har været angrebet af Brystsygdom og min tiltagende Svaghed, Lægernes Bestræbelser uagtet, minder mig om, at jeg
mueligen snart kan vorde bortkaldt fra denne Verden, saa har jeg, der ingensinde har været gift, besluttet, ligesom jeg og herved denne
min sidste Villie erklærer, at al min Eiendom, og hvad jeg lovligen har tilgode, ved min Død skal tilfalde min Broder Kammerraad og
Consumptionscasserer Christian Heilmann. Til ydermere Bekreftelse har jeg egenhændig underskrevet og forseglet dette mit
Testamente i Overværelse af Stedets, notarius publicus, som derom afgiver Allef? herpaategnet.
Ringsted, d 2 Juli 1830
Heilmann (LS)
Aar 1830, den 2 Juli mødte i Notarius publicus, Hr Justitsraad Bye og Herredsfoged Harhoffs Sygdomsforfald undertegnede examinatus
juris Jensen ifølge Sorøe Amts Constitution af 29 Mai 1823 hos Hr Kammerraad og Consumptionscasserer Heilmann paa dennes Boepæl
i Ringsted, hvor da for Notarial-Protocollen
fremstod Hr Kammerraad Arent Christopher Heilmann, som efterat forstaaende Document var ham forelæst, ved fuld Fornufts Brug
vedtog dets Indhold at være overensstemmende med hans Villie, - ligesom han og derhos egenhændig underskrev Testamentet og
forsynede samme med sit Segl. - Saaledes at være passeret i min og Vidnerne Ammitzbølls og Hagens Overværelse, bekræftes herved
under
Haand og Embedssegl.
I Hr Justitsraad Harhoffs Forfald
Til Vitterlighed
Jensen
Hagen - Ammitzbøll
(L.S.)

Altså – A.C. Heilmann testamenterer, at han aldrig har været gift (1-0 til Joensen)
Hvorfor arver hans udenomsægteskabelige børn så ikke?
På den tid var det således, at uægte børn ikke arvede faderen (uanset om han havde vedgået paterniteten eller ej). Uægte
børn arvede moderen.
Så langt så godt.
Så er det mysteriet om moderen – og her kaster jeg mig så ud i en skrøne, men som jeg mener trods al kan være
sandsynlig.
Lad os se på de angiveligt uægte børn af det uægteskabelige forhold.
Carl Christian Heilmann Ψ 18 november 1807 Fiskenæsset, som gifter sig med Ane Marie Møller.
Carl Christian tager i 1829 til Godthaab, gifter sig der den 26 juli 1829 med tømmermand Hans Møllers datter fra
Sukkertoppen – Ane Marie Møller Ψ 23 april 1807. I 1831 ses denne familie i afgangslisten til Sukkertoppen, og i
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tilgangslisten ses de at vende tilbage til Godthaab i 1835 – senere må de være taget til Fiskenæsset og de returnerer til
Godthaab i 1839. De er uvist af hvilke årsager dog opført som værende i Godthaab i 1834 ved folketællingen.

Carl Christian er † den 15 oktober 1852 i Godthaab uden at efterlade sig sport efter hvem hans mor var.
Azar Tobias Arent Heilmann Ψ 17 november 1810 Fiskenæsset – vender vi tilbage til.
Hans Niels Gedion Heilmann Ψ 4 februar 1814 Fiskenæsset
Sophie Frederikke Heilmann Ψ 1816
Charlotte Frederikke Heilmann Ψ 21 marts 1820 Fiskenæsset
De 2 døtre er født på kanten af at A.C Heilmann kan være far til dem hvis han er ”hjemgået i 1815”, men det er usikkert om
han egentligt var taget til Danmark ”for godt”, eller blot har været en tur i Danmark på et år.
Vi kan ikke finde konfirmationsoptegnelser på Carl Christian og Azar fordi kirkebøgerne er tabte, men
konfirmationsoptegnelse for Hans Niels Gedion Heilmann Fiskenæsset findes og den siger:

1830 20 april Hans Niels Gedion Heilmann
Fiskenæsset
uægte søn af hjemgangne Kjøbmand Arent Heilmann og afdøde grønlænderinde Frederikke.

Vi har ingen konfirmationsspor efter Sophie Frederikke – er hun mon † som barn? – de er ingen spor efter flytning,
ægteskab – intet – heller ikke i folketællingerne.

Charlotte Frederikke er konfirmeret den 25 april 1835 i Fiskenæsset – Fam. Kjøbmand Kielsen

Er hun i pleje der? – Købmand Kielsen er næppe hendes far som fører hende op til konfirmation i navnet Heilmann.

205

Hun opholdt sig ikke ved familien Kielsen året før i 1834, men derimod hos sin storebror.

Det er i denne folketælling i 1834, at vi får det eneste signal til at A.C. Heilmanns partner kunne være ”Frederikke Raun” –
for Catharina Raun er ”hans moders søster” – altså Hans Niels Gedions mors søster. Måske husker i at Hans Hendrik Raun
fik 3 døtre; Ester, Fredericha og Catharina.
I FT1840 kaldes hun så Esters søster.
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Min skrøne går derfor nu ud på, at jeg kun ser denne Frederikke/Fredericha Raun som eneste mulige partner til A.C.
Heilmann i hele colonien Godthaab og logen Fiskenæsset. Og for min del må historien lukkes der.
Kun en bevisførelse kan yderligere gøres, men det kræver tålmodighed og adgang til rigsarkivet – det er hvis man kan finde
indberetninger fra Inspektøren om at A.C. Heilmann er idømt ”bøde”/”børnepenge” til Fredericha for at avle uægte børn
med hende. Den bliver svær.
OG – hvis Joensen har ret i at A.C. Heilmann er ”hjemgået” i 1815 og først vendt tilbage i 1823. Hvem er så far til Sophie
Frederikke og ikke mindst tvivlsomt til Charlotte Frederikke?
Personligt tror jeg ikke A.C. Heilmann er far til den ”sidste datter” – men jeg må erkende, at hun bærer navnet Heilmann
ved sin konfirmation. Det betyder måske, at man kan sige at han er taget til Danmark i 1815 – vendt tilbage i 1816 og har
været i Fiskenæsset indtil han skulle være inspektør for Sydgrønland, men så måtte trække sig på grund af helbreddet?
Måske findes der dokumenter om hans virke som ”kammeraad”, som kunne afsløre mere.
Vi skal lige tilbage til sønnen Azar Tobias Arent Heilmann (Asser), som vi ikke kunne se konfirmeret.
Men vi kan se ham gift med Dorthe Gjertrud – hende kan vi heller ikke se konfirmeret, men hun skulle være Ψ 25 januar
1810 – og det passer da også med at hun er 19 år da hun bliver gift. (Ja det er de begge). Hendes ophav kender vi ikke,
men hun er ”blandingsgrønlænderinde” i vielsesoptegnelsen den 11 august 1829 i Fiskenæsset

De kommer børn i dette ægteskab – alle i Fiskenæsset:
Frederikke Karoline Heilmann Ψ 9 december 1830
Frederikke Ane Johanne Heilmann Ψ 23 august 1834
Margrethe Henriette Maren Heilmann Ψ 21 januar 1837
Benthea Cathinca Heilmann Ψ 3 november 1839
Jacob Arendt Christopher Carl Heilmann Ψ 29 maj 1842
Christian Paulus Jacob Heilmann Ψ 16 jan 1845 † 25 (december) 1846
Lars Andreas Jonathan Heilmann Ψ 17 januar 1845 † 4 juli 1864
Christian Jacob Salomon Paulsen Heilmann Ψ 27 februar 1846
Augustine Ester Berthe Malene Heilmann Ψ 16 august 1848
Kristian Paulsen Lars Hans Benedictus Heilmann Ψ 24 oktober 1851
Carl Christian Hans Joel Heilmann 25 januar 1855
Lars Andreas Jonathan Heilmann 4 juli 1864

Dorthe Gjertrud er † 28 oktober 1864 I Fiskenæsset – knap 54 år gammel

Azar Tobias Arent Heilmann † 16 september 1876 – 66 år gammel
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Vi skal følge Frederikke Karoline Heilmann Ψ 9 december 1830, men ikke lige med det samme. Vi skal først se at Hans
Carl Berglund, som vi allerede har set - giftede sig med uægte Charlotte Frederikke Heilmann i 1840. Det var hende som
jeg for mit vedkommende er stærkt i tvivl om, hvorvidt hun er datter af A.C. Heilmann.
Uanset hvad så ses de her nygifte i Fiskenæsset i 1840

Børne kommer i Fiskenæsset, med klare navnetræk fra Raunfamiliens kvinder blandt døtrene.
Paulus Carl Heilmann Berglund Ψ 9 december 1842
FT1845 Fiskenæsset

Ester Cathrine Sophie Margrethe Berglund Ψ 26 januar 1846
Kristian Jonathan Josef Amasa Berglund Ψ 2 november 1849
Ketura Frederikke Karen Benigna Berglund Ψ 20 december 1852

Charlotte Frederikke Heilmann er † den 5 april 1853 i barselsseng – 33 år gammel. Der fortælles ikke direkte noget om et
barn, men det kan være barselskomplikationer, som går helt tilbage til Ketura fødsels for denne hjemmedøbes så sent som
21 juni 1853 og får bekræftet dåben i september 1853.

Ved samme optegnelse ser vi Berglund-enken Frederikke † den 7 november 1854. Det er hende som meget ofte angives i
forbindelse med A.C Heilmann stamtræer som være den hustru han ikke giftede sig med. Jeg tror det er en klar
misforståelse i disse stamtræer, men jeg kan kun indikativt argumentere for det.

Og så er det at Hans Carl Berglund gifter sig på ny. Denne gang med Azar Tobias Arent Heilmanns datter Frederikke
Karoline Heilmann Ψ 1830.
Hvordan skal man formulere dette ane-sammenfald? Hans Carl Berglunds første svigerfar var hans kommede svigerfars
søster? – eller - Han gifter sig med sin første kones brors datter (hvis vi antager at A.C. Heilmann var hendes far) - I må
selv finde en bedre formulering.
Vielsen finder sted i Fiskenæsset den 15 august 1854
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Vi ser starten på den nye familie i FT1855 Fiskenæsset

Og kan se at der allerede er kommet flere børn i Fiskenæsset:
Jan Peter Elias Pavia Inuk Berglund Ψ 16 september 1855
Hans Jacob Terkild David Adam Ψ 15 januar 1858
FT1860

Susanne Frederikke Helene Berglund Ψ 17 maj 1862
Dorthea Henriette Cecilie Berglund Ψ 3 august 1867
FT1870 Fiskenæsset
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Sønnen (nr. 399) har jeg ikke kunnet finde spor efter?

Julia Sophia Maria Berglund Ψ 10 oktober 1870
Benedictus Lars Pavia Berglund Ψ 3 august 1874

Grønlands første tømrer og tømmermand i handelens tjeneste ved Fisknæsset Hans Carl Berglund er † den 9 november
1876 – knap 60 år gammel – af sting

Jeg ser ikke at Frederikke Karoline gifter sig igen og hun er † den 19 august 1890 i Fiskenæsset ligeledes knap 60 år
gammel – af brystsvaghed

For ca. 20-25 sider siden så vi deres datter Susanne Frederikke Helene Berglund blive gift med Mikias Hans Gabriel
Berthelsen den 26 august 1880 i kirken i Godthaab selvom de begge er ”af Fiskenæsset”.

Lad os se hvad der så sker:
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Esekiel Karl Jacob Berthelsen Ψ 7 maj 1882 i Fiskenæsset

Konfirmeret i Godthaab kirke 1896 – ”flink (af kundskab) og god opførsel”

Ret usædvanligt for den tid ses der ikke flere børn af dette ægteskab.
Ved FT1901 i Fiskenæsset ser vi familien. Mikias’ mor bor hos dem.

Situationen den samme ved FT1911. Sønnen er blevet gift og har fået børn

Familien vokser ved FT1921. Sønnen nu med en ny kone – vi kommer til det.
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Men lad os konstatere, at Mikias Hans Gabriel Hendrik Berthelsen er † den 25 1927 – 70 år gammel – jeg synes diagnosen
lyder på tuberkulose.

Susanne Frederikke Helene Berglund er † efter 1934 hvilket kirkebogen ikke rækker til at kunne dokumentere.

Enebarnet (H)Ezikiel – deres søn - blev gift med Johanne Kathrine Bolette Hansen, pige ved Lichtenfels Ψ den 2 maj 1886,
datter af overkateket Andreas Hansen og Emilie Bolette Judithe Motzfeldt. Det synes at være brudens far selv der forretter
vielse i kirken ved Lichtenfels den 18 juli 1903.

I dette ægteskab ser vi børnene i Fiskenæsset:
Birgitte Medea Louise Dorthea Berthelsen Ψ 16 august 1904
Karen Henriette Karoline Berthelsen Ψ 31 maj 1906
Eunike Ane Hansine Berthelsen Ψ 6 oktober 1908

Hvilket stemmer fint med den folketælling vi så i 1911, hvor Ezekiels hustru er i live, med desværre ser vi hende † samme
år den 27 november 1911 – bare 25 år gammel - død af brystsygdom.
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Ezekiel gifter sig nu med Charlotte Stephani den 22 juli 1913 i kirken i Fiskenæsset.

Charlotte er Ψ den 3 februar 1889 i Lichtenfels som datter af afdøde kateket Stephanus og hustru Ane Benigne i
Lichtenfels.
Det er min opfattelse at ”Stephani” ikke er et ”familienavn” som sådan, men en ”latinisering” af navnet på alle
Stephanusses børn (fordi han er død) – og altså således en henvisning til, at børnene er sønner eller døtre af Stephanus
(Stephani = af Stephanus”)
Vi lader Ezekiel og Charlotte tage en pause her for at se på hendes ophav.
Vi er i Lichtenfels – Akuunaat ved Fiskenæsset. (Bopladsen har ligget hvor der er mørkest grønt på billedet)

Her ca. 1900:
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I Herrnhuternes ”markedsføring” eller i deres fantasi og håb, har det set således ud:

Colonien Fiskenæsset – ja den ligner sig selv på samme tid – ca. 1900:

Nu afviger det følgende lidt fra det jeg hidtil har skrevet. Herrnhut-menighedes kirkebog er velbevaret – kører med numre til
krydshenvisning, og for ikke at forvirre mig selv, anfører jeg kun i denne tekst de direkte aner. – Og teksten er jo på tysk. Ψtegnet som normalt betyder født og eller døbt må vi nu se bort fra.
Lichtenfels Akunnaat er oprettet som missionsstation i 1758, og præsterne har snart fået greb om de lokale – det betyder jo
at alle er ”født” = DØBTE fra ca. denne tid – uanset hvor gamle de var tidligere.
Jeg sætter derfor primært lid til dødsdatoerne. Indimellem står der ”geburtstag” altså fødselsdag. I det hele taget er det nok
lidt forvirrende – OG der vil være ane-sammenfald – formentlig fætre/kusineægteskaber – så det bliver ikke nemt at holde
tungen lige i munden
Om navnene – jeg skriver det døbte navn og det formentlig oprindelige havn ud i hinanden – efternavn vil sjældent
forekomme – som ex. ”Bernhard Qivitoq”.
Alt foregår i Lichtenfels medmindre der står noget andet – og det er jo ikke helt sandt – for alle har jo ikke boet på
bopladsen – de lokale har boet spredt rundt i fjordene.
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Så Charlotte Stefanis ophav lyder således i min fortolkning – vi er tæt på 1760 da vi starter:
Daniel Terkejak – han er enkemand og har fået børn med Sophia Kyako (II28) = register nr. II nr. 28.

Sophia har barnet Nette Arnaesegak † 7 maj 1828, muligvis med en anden mand.
De er bl. andre af deres børn (herunder tvillinger) forældre til:
Joseph Mannutok og Wilhelmine.
Senere har han med Magdalene Takkamok yderligere 4 børn.

Vores interesse angår
Joseph Mannutok Ψ 12 februar 1769 som søn af Daniel og Sophia

Joseph (som er † den 27 november 1811) bliver gift med Margræthe Kaumaursak (som er † 19 oktober 1782), og også de
har fået en del børn, herunder sønnen Asfaria Kunuktok † 21 september 1795.

Her hans dødsoptegnelse: (længere tekst end her antydet)

464 Asfaria 241, Ein Abmhls (Abendmahls) Bruder und Saal Diener. Seine leichtdenkende Gemüthsart verursachte … bey ihm einen
abwechselnden Gang, u. mußte deßwegen in Liebe und Ernst erinnert werden. Es zeigte sich doch aber auch bey alledem daß er mit
dem Hlde (Heilande) im Umgang stand, und vielmals klagte er sich selbst mit Herzens Reue über desgln (desgleichen) ausschweifende
Vorkommenheiten an, welche auch .... bis ihn der Hld (Heiland) wieder gnädig anblickte u. Vergebung fühlen lies. Da man nun bey allen
Fehlern u. Mängeln doch immer auch einen treuen Sinn zum Hld. bey ihm gewahr wurde, wurde er als Saaldiener angestellt, u. auch in
der Folge als National-Gehülfe; von lezterm Auftrag mußte er bald wieder entlaßen werden, als Saaldiener aber hat er bis ans Ende treul.
gedient. Im lezten Winter war er öfters kränkl., erholte sich aber immer wieder. Man bemerckte aber in der Zeit eine große Veränderung in
seinem Wesen, denn er wurde viel solider und gebrochener, u. bey jedesmaligem Sprechen äußerte er sich nicht viel über seines
Herzens Situation. – Den 16n. Septr. Fuhr er als Postbothe gesund u. wohl von hier nach Godthaab ab, ehe er aber noch den halben Weg
dahin zurück gelegt hatte, überfiel ihn eine Krankheit, u. konnte zur knappen Noth mit Hülfe seines Kammeraten zurück nach der
Grædefiorde kommen, und am dritten Tage darauf entschlief er vergnügt und sel. allda. Seine hinterlaßene Hülle wurde auch daselbst
begraben.
[am Seitenstechen]

BC ovs. og fortolkning:
Assaria – en måltidsbroder og tjener i Salen. Hans ubekymrede humør forårsagde ? og en vuggende gangart, og dermed erindrer vi ham
med både kærlighed og alvor.
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Og så noget med at selvom kan forsøgte at være rettroende lykkedes det ikke altid helt, men man tilgav ham for han forsøgte virkelig. Han
blev alligevel tjener i salen, og blev også udpeget som hjælper (kateket), men det måtte man afskedige ham fra, idet han dog forblev tro
tjener i salen.
Sidste vinter var han syg, men kom sig alligevel, men skrantede mere og mere, og beklagede sig over sit hjerte. Den 16 september (1795)
drog han som postbud afsted mod Godthaab, men blev syg inden han var nået halvvejs, og kunne med nød og næppe med hjælp fra sin
makker kom de tilbage til Grædefjorden, hvor han på 3rdiedagen fornøjet og saligt sov ind. Hans efterladte ting blev begravet med ham.

Han hedder nok Assaria (og ikke Asfaria)(døbenavn) fordi tysk bibeloversættelse kalder Kong Salomons præst Azarja for
”Asarja”
Lad ham hvile lidt her.

Andreas Errewetok er † 23 juli 1768. Han var gift med Maria Aiwjaut † den 5 september 1782
De var forældre til sønnen Samuel Innunguak † den 30 juli 1789

Naemi Tingme som er † den 2 oktober 1762, havde en søn Silas Arsapana som er † den 9 november 1776, hvis kone vi
ikke kender, men de havde en datter Clara Attuassuak † den 29 oktober 1793.
Samuel Innunguaq og Clara Attaussuak var gift og forældre til en datter Friederica Ausoeitsiak som er † 25 oktober 1830
og Thimothius Ujakok † 3 august 1829.
Friederca Ausoeitsiak gifter sig med Asfaria Kunuktok og får også mange børn heriblandt datteren Sophie Elisabeth
Karngneræna † 26 september 1811 og sønnen Johanan † 11 maj 1837
Meget tyder på at datteren Sophie Elisabeth gifter sig med sin morbror Thimithius Ujakok og bliver forældre til sønnen
Benjamin † 4 august 1850.

Benjamin er gift med Esther 11 juni 1828. Hun var datter af Leonhard Uikiæk og Johana Benigne Kasardlana som begge
er † i juni 1801.

De får en søn som hedder Leonhard Ludwig Ψ den 26 december 1808 † 23 juni 1866.

Friederica og Asfarias søn Johanan giftede sig med Marie Magdalene Amatak † 10 september 1844, som datter af Eleaser
Sikkertak † 9 juli 1796 og Florentina Uttokiak † 15 oktober 1795
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Johanan og Magdalene er forældre til Coecilia † 29 december 1865

Det var netop Coecilia der giftede sig med Leonhard Ludwig og blev forældre til Juditha som er Ψ den 15 december 1833
† 23 november 1865.

Den 16 marts 1858 bliver Juditha mor til Stephanus – faderen er ”Dänisher Matrose unbekannt”. – altså en ”ukendt dansk
sømand”
Vi ser at Stephanus døbes ved menigheden ved colonien Fiskenæsset – altså ikke i Herrnhut-menigheden – en slags straf?
– er Juditha uønsket ved Herrnhut menigheden?

Juditha er som nævnt † den 23 november 1865 – 32 år gammel - og lad os se hvad menigheden, hvor hun åbenbart er
velkommen igen, skrev om hende ved den lejlighed:

Judith 1176. Eine Strohwitwe in ihren frühern Jahren ein schlechtes Leben geführt u. zwei uneheliche Kinder bekommen, wovon das älteste Stiephanus noch lebt. Hat sich aber seit mehr als einer Jahresfrist recht gründlich u. herzlich zum Heiland gewandt u. ging als eine begnadigte Sünderin
zu Ihm heim. Sie war zwei Jahre in Copenhagen gewesen u. Hebamme geworden u. war sehr tüchtig
darin u. wir u. die ganze Gemeine haben sie sehr ungern entbehrt. Ihr aber fiel nach ihrem Wunsch
das Loos so aufs lieblichste

(BC ovs): Judith 1176. En græsenke, som i hendes unge år førte et slet liv og fik to uægteskabelige børn, af hvilke den ældste Stephanus
lever endnu. Nu har hun i den seneste tid imidlertid ret grundigt og af hjertet vendt sig mod frelsen og gik som en benådiget synder ind til
gud. Hun var to år i København og blev jordemoder, og var meget dygtig hermed – og både vi og hele samfundet var hende ikke gerne
foruden. Loddet faldt dog på det yndigste efter hendes ønske.

Denne pietistiske sidste formulering kan faktisk betyde to ting – enten fik hun en rolig død, (men ”blev hjulpet lidt efter eget
ønske”) - eller også begik hun selvmord (nach ihrem Wunsch)(efter hendes ønske)
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Lad os se lidt på folketællingen FT1834 i Lichtenfels – Juditha har en bror Timoteus

Johanan og Maria Magdalene som er Coecilas forældre – har bl. andre en datter Charlotte – hun bliver plejemor om lidt.

I FT1840 er situationen uforandret – familien vokser dog.
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og den er vokset yderligere i FT1845

10 år senere i FT1855 er der blot tilkommet en efternøler – denne efternøler kunne også være Judithas første uægte barn.
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FT1860 det er min opfattelse, at Stephanus på 2 år er Judithas barn, måske Benjamin ligeså.

FT1870 Stephanus bor nu hos sin bedstemors søster Charlotte (hans mor døde i 1865)

Meget utydelig (derfor ikke med her) står der i kirkebogen, at Stephanus og Ane Benigne gifter sig i 1882 i Lichtenfels.
Man kan skimte ud over navnene at det er ”nr 1492” og ”1495” fra dåbsbøgerne – så den er god nok.
Vi kan dermed udelukkende en række Ane Benign’er fra de omliggende bopladser. For der er selvfølgelig mange der
hedder det samme.

Vores Ane Benigne har naturligvis også et ophav, og det skal vi da ikke snydes for:

Stephanus Meitsek er † november 1776. Han har en kone hvis navn vi ikke kender og en søn som hedder Titus
Arssingungitsok † maj 1798, og denne søn var gift med Petronella Arajukusuk † 1809.

På den anden side ser vi samme Stephanus med en kone som hedder Maria Arngetsæjak † 22 april 1791, men hvem der
fremgår en søn som hedder Thomas.
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Titus’ og Petronellas datter var Ana Rosina Kordlinæ † 22 september 1803
Hun var gift med Aaron † 9 januar 1801 som søn af Nicolaus Arsaillak † 3 september 1786 og hans kone Cathrine
Elisabeth Tuarana † 28 september 1766.
Aarons og Ana Rosinas datter hedder Benigne † 26 marts 1854
Vi finder en mand til Benigne således, og nu gælder det altså om at koncentrere sig – for Daniel Terkejaks og Sophia
Kyakos (vi mødte dem tidligere) datter Wilhelmine † 7 august 1830 er gift med – først Sem, men så med Thomas † 26
september 1826, som er søn af Stephanus Meitsek og Maria Arngnetsæjak – som vi også har mødt!
Thomas og Titus er altså brødre.
Formentlig den 24 december – altså juleaften - 1804 er Ψ Stephanus († 16 maj 1848) som gifter sig med Aarons og Ana
Rosinas datter Benigne.
Jeg har ikke kunnet se familien i FT1834, men FT1840 viser familien – Stephanus arbejder ved colonien

Status quo i FT1845 – 5 år senere

Som det fremgår har de fået to døtre; Wilhelmina og Ane Cathrine.
Wilhelmina som er Ψ 23 november 1822 gifter sig først med Samuel † 24 april 1853. Dernæst med Zacharias † 11
december 1860. Han er søn af Andreas og Brigitta ved Lichtenfels, og dermed er han far til
Ane Benigne Ψ 14 oktober 1859 i Torngait

Da Zacharias er † året efter, ser vi at hun vokser op hos Wilhelminas nye ”mand” Kristian Hendrik som jf. folketællinger er
ganske ung, faktisk kun 16 år på dette tidspunkt. Måske tager folketællingerne fejl af alderen, selvom den gentages – I
hverken Herrnhut-menigheden eller i colonien er der født en Christian Henrik ca. 1844. Ganske mange drenge hedder dog
dette, men er født ca. 1838-39. Da der således er mange muligheder må vi i vielsesprotokollen for at se at C.H og
Wilhelmine er gift den 29 december 1870 og at ”Chr. Hein”er nr ”1143” i dåbsbogen og da dette nummer helt 100% er
forkert kan vi ikke forfølge sagen videre. Da Chr. Heinrich ikke er direkte ane gør vi ikke mere ud af det.
Her FT 1860 hvor Zacharias er far:
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og her FT 1870 hvor Chr. Heinrich er husbond:

Nu går der lang tid til næste folketælling, og vi kan se, en væsentlig ændring – familien er for så vidt stadig sammen, men
Ane Benigne er enke og har 7 børn.
FT1901

Lad os se hvad der skete i mellemtiden:
Jo sørme om ikke Ane Benigne giftede sig med Stephanus. Uægte søn af Juditha og en ”dänisher matrose”. Det skete
med dokumentation i et meget utydeligt opslag i 1882 i Lichtenfels.
Fra FT1901 har vi børnene:
Karolus Stephani
Benjamin Stephani
Charlotte Stephani
Priskilla Stephani
Sakarias Stephani
Judithe Stephani
Cicilie Stephani
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Lad os slutte historien om Stephanus med, at han er † den 11 august 1899 – altså ca. 40 år gammel.

Stephanus (helfer u. Parssisok) im Alter von 40 Jahre u. 5 Monaten. In einer Epidemie wurde er plötzlich von heftigem Erbrechen
befallen, u. nach nur knapp 2 Tagen krank sein - starb er ganz unerwartet - bei vollem ?rnen Bewustsein - so daß wohl seine wirkliche
Todesursache herzschlag gewesen sein mag. - Von uns
schmerzlich vermißt u. von allen Grönländere die ihm ...... P..... sehr bet.... deret. - Er hinterläßt seinen trauernde Frau u. 7 Kindern.

Svært læsbart derfor usikkert (BC ovs:) Stefanus (hjælper og parsissok) (han kaldtes tidligere ”kateket”) død 11 august 1899 i en alder af
40 år og 5 måneder (ikke helt korrekt, men ok). Under en epidemi fik han pludselig voldsomme opkastninger og efter 2 dages sygdom
døde han ganske uventet – han var ved fuld bevidsthed, så den egentlige dødsårsag kan have været hjertestop. Han er af os smerteligt
savnet og af alle Grønlændere som … alle sørger. Han efterlader sin sørgende hustru og 7 børn.

FT1911 Lichtenfels

FT1921 Lichtenfels
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Jeg har ikke fundet Ane Benignes dødoptegnelse. Hun kan så udmærket være † efter 1934.

Jeg koncentrerer mig om Charlotte Stephani, der bliver Esekiel Karl Jacob Berthelsens (Ψ 7 maj 1882) i Fiskenæsset
anden hustru, efter at hans første hustru er død meget ung. Vi har set vielsesoptegnelsen tidligere, og vi har også set
børnene i hans første ægteskab.
Nu i dette andet ægteskab kommer der flere børn i Fiskennæsset:
Johanne Sofie Naheme Berthelsen Ψ 9 maj 1914
Apollo Benjamin Isak Joel Berthelsen Ψ 15 december 1915
Bendetta Augusta Marie Berthelsen Ψ 19 februar 1918
Maren Kirstine Louise Berthelsen Ψ 11 oktober 1919

Ved FT1921 ser vi familien som bor sammen med Esekiels forældre

Så kommer:
Inuk Hendrik Matthias Berthelsen Ψ 9 januar 1922

Ole Noah Peter Amos Titken Berthelsen Ψ 1 april 1926
Tvilling John Mikias Rasmus Hans Berthelsen Ψ 19 september 1928
Tvilling dødfødt Ψ† 19 september 1928

224

Dagen efter denne tvillingfødsel er Charlotte Stephani † - altså den 20 september 1928. Der angives årsagen
hjertesygdom eller nyrebetændelse (Nephritis) – Det er dog svært ikke også selvom man ikke er doktor, at mistænke
barselskomplikationer.

5-6 måneder før tvillingfødslen og dødsfaldet, fik en Henriette Johansen et uægte barn
Uægte Noaaraq Johannes Vittus Johansen Berthelsen Ψ 18 april 1928, til hvilket Ezekiel er udlagt som barnefader.

Ezekiel ses ikke gifte sig med Henriette Johansen som er Ψ 29 juni 1893 ved Lichtenfels – i hvert fald ikke i kirkebogen for
Godthaab/Fiskenæsset, og vi har ikke folketællinger senere end 1921 som kan hjælpe os. Familien selv beretter om flere
børn af Ezekiel og Henriette, som jeg dog ikke kan dokumentere:
Johanne Johansen Berthelsen
Dorthe Nathanielsen Johansen
Susanne Berthelsen Johansen
Jeg må tro, at det er denne Heinriette fra FT1921

Inuk Hendrik Mathias Berthelsen Ψ 9 januar 1922 († 13 juni 2002 – 80 år gammel) og søn af Ezekiel og Charlotte er Karen
Berthelsens far, altså far til min svigerfars svigerdatter
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At finde en hustru til Inuk – og dermed Karens mor – er ikke så vanskeligt på dennes mødrende side.
Der er nemlig tale om endnu et (af de øvrigt mange) ane-sammenfald i familien.
Kan I huske svenskeren Jonas Jansen Berglund, som havde en søn Jan Peder Berglund som havde en søn Hans Carl
Berglund?
Hans Carl Berglund er Inuk Berthelsens oldefar – og Inuks tilstedeværelse blev sikret via Hans Carls datter Susanne
Frederikke Helene og hendes søn Ezekiel.
Hvis I bladrer tilbage vil I kunne se at Hans Carl Berglund også havde en søn som hed Jan Peter Elias Pavia Inuk
Berglund Ψ 1855, som får en datter der hedder Elisabeth Katrine Rebekka Berglund gift Møller, og som er mor til Thora
Benigne Henriette Rachel Møller gift Berthelsen, og altså mor til Karen.
Så Hans Carl Berglund er Thora Møller Berthelsens oldefar

Karen Berthelsens ophav nedstammer derfor både på fædrene og mødrende side fra Jonas Jansen Berglund – og det er jo
så dobbeltsvensk, at hun måske burde rejse på svensk pas!
Nu foregreb jeg begivenhederne – men skal vi ikke tage hele historien om Thoras ophav. - for tro det eller ej, om lidt skal
der tilføres endnu mere svensk Berglund-blod til familiens årer!

Coloniens kirkeoptegnelser starter i ca.1826, så derfor må vi via konfirmationsoptegnelsen fra 1833 konstatere at:
Rebekka Marie Christiane Poulsen er Ψ 7 maj 1815 i formentlig i Fiskenæsset eller Godthaab. Vi ser at hun er datter af
Esias Poulsen Ψ ca. 1786 † 4 september 1864 i Fiskenæsset og hans hustru Bodil Margrethe Ψ ca. 1790 † 1843 i
Fiskenæsset.

Eseias og Bodil Margrethe har også børnene:
Hans Carl Balthazar Poulsen Ψ 28 juli 1812 (gift i øvrigt med J.J Berglunds datter Helene Berglund)
Ole Silas Poulsen Ψ 17 december 1818
Adam Clemmens Poulsen Ψ 24 september 1822
Engel Marie Johanne Poulsen Ψ 28 marts 1826
Joels Simon Poulsen Ψ 16 august 1829
Pavia Hans Baltharzer Poulsen Ψ 13 november 1833
Rebekka bliver gift med Noa Christopher den 16 juni 1836 i Fiskenæsset. – Om han hedder ”Noa Christopher” eller
”Christopher Noa” skifter lidt.

I 1836 (afgangslisten) tager Rebekka til Storeøen – og det er der vi må antage at Noa Christopher er Ψ i 1811
(Kekertarsuak).

I 1838 (tilgangslisten) vender de sammen tilbage til Fiskenæsset. Og der kommer (er kommet) børn: Formentlig er årstallet
i tilgangslisten forkert for:
Lovise Sophia Johanne Bendicta Noahsen Ψ 20 juni 1837 - Fiskenæsset

Susanne Juditha Hendrietta Noahsen Ψ 10 august 1839 † før 1845 (der mangler en del optegnelser 1839-1845)
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FT1840 Fiskenæsset.

Manasse Adam Clemens Paulus Noahsen Ψ 19 juni 1842
Christian Nathaniel Malakias Noahsen Ψ 28 juli 1844
FT1845

Bodil Margaritha Juditha Henrietta Noahsen Ψ 13 juni 1847
Petrus Jehu Hans Habakuk Noahsen Ψ 18 juni 1850 (senere gift med Hans Carl Berglunds datter Ketura)
FT1855 – her inkl. Esias og yderligere familie
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FT1860

Noa Christopher er † 15 juli 1868 i Fiskenæsset - 57 år gammel - af strubebetændelse.

Ved FT1870 – ser vi serfor Rebekka som enke boende sammen med nogle af sønnerne.

Rebekka Marie Christiane er † den 11 februar 1884 i Fiskenæsset – 69 år gammel af alderdom.
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Vi følger sønnen Manasse Adam Clemens Paulus Noahsen Ψ 19 juni 1842

og i ovenstående FT1870 kunne vi se at han allerede var gift med Bodil Elisabeth og havde børn.
Hvem er hun?
Om den Hans Smidt som får børn i Fiskenæsset om lidt, stammer fra danskeren Jens Larsen Smidt Ψ 1736 kan vi ikke dokumentere.
Denne er primært beskæftiget omkring Egedesminde og Sukkertoppen, hvor han var gift med Sara fra Holsteinsborg. Senere er han rejst
til Danmark (for at skulle for retten) og kommet tilbage, og så blevet afskediget fra Handelens tjeneste på grund af gæld.
Grunden til at jeg skriver det er, at Ostermann skriver, ”at hans enke ved hans død i 1806 i Ummanatsiaq (Uummannaq) er rejst til
Fiskenæsset for at bo hos en søn der, som hed Valdemar.”
Enken døde den 18 december 1816 i Fiskenæsset.
Jeg har ingen spor af Valdemar i Fiskenæsset – undtagen en enkelt observation som er at en blandingskvinde Sara Smidt på 36 år
forlader Fiskenæsset i 1829 mod Julianehaab. Hun kunne være opkaldt efter sin mor og være en søster/eller datter til Valdemar?
I et forunderligt opslag i tilgangslisten i Julianehaab i 1829 fremgår det at Sara Schmidt er ankommet til Julianehaab med 2-3 tilbragte
formentligt uægte børn. Her står også hende fødselsdag i 1793, og i Julianehaabs kirkebog kan vi ses at hun formentlig er taget af sted for
at blive gift, for i september 1829 gifter hun sig med Bødker Peder Bendsen i Julianehaab.

Jeg skriver dette ned for det forhold hvis vi senere støder på noget om Smidt, Smith, Schmidt i Fiskenæsset. Og det er
superspekualtivt, men kan Valdemar være en far eller bror til denne generation af Smidts? (og der er faktisk mange i
Fiskenæsset, Jens Smidt, David Smidt og måske flere), i hvilken vi måtte have interesse – se bare om lidt).

Hans Smidt Ψ ca. 1803 som er gift med Marie Elisabeth Ψ ca. 1797 – de ses her nedenfor i FT1834 Fiskenæsset. De
synes at være gift før kirkebogens optegnelser begynder ca. 1828
Vi ser kun et barn af dette ægteskab:
Johan(nes) Adam Sebastian Smidt Ψ 3 december 1823 – formentlig i Fiskenæsset. Vi kender kun fødselsdatoen fra hans
konfirmation i 1838

og kan derfor også se ham som lidt yngre i familien ved FT 1834

FT1840 – 6 år senere er der – lidt usædvanligt - ikke kommet flere børn til:
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Ved FT1845 kan vi se at Hans Smidt og Marie (Elisabeth) nu bor ”alene”. – Vi kan også se at Johan, som åbenbart bærer
kaldenavnet ”Adam” er blevet gift.

Iøvrigt er Hans Smidt † den 7 marts 1850 – 46 år gammel – der står ”Omkommet i ?”. Ja jeg kan ikke læse det, men der er
således tale om et ulykkestilfælde.

Marie Elisabeth (Tuperna) er † 19 juni 1868 – 71 år gammel død af alderdom.

Tilbage til Johannes Adam Sebastians kone, som vi ikke se fødslen på (Ane Johanne), men der er altså tale om Hans Carl
Berglunds søster, Ane Johanne Frederikke Berglund Ψ 28 december 1822, altså datter af Jan Peder Berglund, som er
omtalt tidligere. Der tilføres således yderligere Berglund-blod og -gener til slægten. De er viet den 12 september 1843 i
Fiskenæsset.

I ægteskabet kommer i Fiskenæsset:
Bodil Elisabeth Beatha Smidt Ψ 22 juni 1844
Susanne Judithe Malene Augustine Smidt Ψ 3 marts 1847
Karen Katrine Kirstine Marie Smidt Ψ 21 november 1849
Hansine Helene Julie Dorthe Smidt Ψ 24 december 1852
Hans Hendrik Jan Johannes Jens Smidt Ψ 30 marts 1856
Frederikke Metea Cathrine 12 april 1857
Ane Johanne Frederikke Berglund er † den 12 august 1859 i Fiskenæsset, knap 39 år gammel – af tæring.
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Det er derfor vi ser ”Adam” i FT1860 i Fiskenæsset sammen med børnene, og hans mor.

”Adam” gifter sig med enken Inger Johanne Marie Ψ 28 marts 1826 – Det gør han den 21 juli 1861. Jeg har ikke fulgt op på
dette, udover at jeg kan konstatere, at ”Adam” er † 11 november 1866 i Fiskenæsset – 43 år gammel – død af svindsot.

Det er altså Johan Adam Sebastian Smidts og Ane Frederikke Johanne Berglunds ældste datter Bodil Elisabeth Beatha
som bliver gift med Manasse Adam Clemens Paulus Noahsen i Fiskenæsset – og det skete den 19 september 1862.

Vi har allerede set de første børn i FT1870, men lad os tage dem fra en ende af (Jeg staver nu konsekvent Noahsen med
”H”)
Ane Medea Margrethe Noahsen Ψ 1 november 1863
Louise Sophia Gjertrud Noahsen Ψ 25 september 1866
Noah Eseias Adam Noahsen Ψ 15 juni 1869
Gentagelse af FT1870
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Så følger:
Rebekka Tuperna Stine Noahsen Ψ 22 juni 1872
Inger Helene Karoline Noahsen Ψ 1 juli 1875

Manasse Adam Clemens Paulus Noahsen er † den 3 november 1876 – knap 35 år gammel – af sting

Bodil Elisabeth Beathe Noahsen er † den 8 juni 1894 – ca. 50 år skriver præsten – af brækning (vedvarende opkastninger) –
der er åbenbart tale om et måske smitsom tilstand, da flere dør af ”brækning” på den tid. Eller også er præstens
diagnosticering bare ensformig.

Vi følger Manasse og ”Beathes” datter Ane Medea Margrethe Noahsen som den 30 august 1855 gifter sig med Jan Peter
Elias Pavia Inuk Berglund Ψ 1855.

Ham kender vi så udmærket. Det er Hans Carl Berglunds søn af sit andet ægteskab med Karoline Heilmann. Det svenske
Berglund-blod fortyndes uendeligt langsomt i denne familie, som nu forøges med:
Maria Bendtea Julia Berglund Ψ 3 maj 1887 † 26 juni 1897
Rosine Maria Karoline Berglund Ψ 31 juli 1890
Elisabeth Susanne Jakobine Berglund Ψ 10 oktober 1894 † 23 marts 1900
Jonathan Nis Asser Berglund Ψ 18 august 1897
Elisabeth Kathrine Rebekka Berglund Ψ 24 januar 1901
Folketælleren i 1901 kalder Jan for Jens, men vi kan tilgive det:
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Ane Medea Margrethe Noahsen er † den 10 august 1904. – 21 år gammel skriver præsten – det ved vi godt er en fejl – hun
blev altså 41 år gammel. Hun ”formodes at være ved forgiftningstilfælde ved at spise raat bedærvet kød” – angives som
dødsårsag - altså en klassisk tilfælde af botulisme/pølseforgiftning.

Jan Peter Elias Inuk Berglund er † den 5 september 1918 - 63 år gammel – død af alderdom

Ane Medea er Karens oldemor på hendes mødrende side, idet vi følger Elisabeth Kathrine Rebekka Berglund Ψ 24 januar
1901, og altså som lige nåede med i FT1901 ovenfor.

Konfirmeret er hun den under 1 verdenskrig 29 august 1915 i kapellet i Fiskenæsset

Hun får topkarakteren ”meget flink” – de lavere karakterer hedder, ”noget tung, flink, ganske flink, og temmelig flink!”
Ved folketællingen i Fiskenæsset kan vi se at hun tælles sammen med sin bror, og sin mand. Altså har der været bryllup
den 21 august 1921 i Fiskenæsset. Her er hun blevet gift med Ungkarl Lars Sivert Jørgen Mikael Møller

søn af tømrer John Pavia Titken Jakob Møller og hustru Bodil Marie Ane Frederikke begge fra Frederikshaab, men lad os
tage deres historier fra begyndelsen inden vi ser på ægteparrets børn.
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Kan I huske Hans Smidt? – Vi møder nu en Jens Smidt i Fiskenæsset – som så udmærket kan være hans bror eller fætter. I
hvert fald tyder efternavnet på, at Hans og Jens er i familie, men vi ved det faktisk ikke.
Jens Smidt er † den 6 marts i Fiskenæsset – alder ukendt – død af krampe – Apoplexi – altså blodprop eller hjemeblødning.

Han var gift med Bodel Beathe Ψ 1806 og † 11 februar 1871 i Kangarsuk - 64 år gammel – død af sting

De havde børnene i Fiskenæsset:
Daniel Smidt Ψ ca. 1825
Johanne Marie Benedicta Smidt Ψ 15 maj 1828
David Frederik Pavia Smidt Ψ 20 juli 1832
Johannes Malakias Adam Smidt Ψ 26 februar 1835

Peter Martin Magnus Smidt Ψ 23 april 1838 † før 1845
Peter Morten Magnus Manasse Smidt Ψ 6 februar 1840
Salomon Amase Annanias Smidt Ψ 16 juni 1843
FT1845

Tomas Jacob Kornelius Sakarias Smidt Ψ 2 august 1847
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FT1855 Fiskenæsset - familien har det svært efter Jens’ død – de får ”milde gaver”

I FT1860 Kangarsuk – familien er flyttet – Johannes Malakias er blevet kateket i Kangarsuk. Faktisk kan vi se at Bodil Beate
og en del af børnene er flyttet fra Fiskenæsset til Frederikshaab, og dermed nok Kangarsuk i 1857

FT1870 – Familien bor i høj grad sammen i Kangarsuk – Vi lægger dog mærke til at Johannes’ kone har skiftet navn.

Bodil Beathe døde som vi ved allerede i 1871 i Kangarsuk
Johannes Malakias Adam Smidt kone i 1860 hed Mariane Eva. De må være gift i Kangarsuk under Frederikshaabs
kirkebog ca. mellem 1857 og 1860.
J.M.A Smidt tog nemlig i 1851 fra Fiskenæsset til Godthaab som kateketlærling, og drager i 1857 som seminarist fra
Godthaab til Frederikshaab. (de som har rigtig god hukommelse kan huske, at vi for lang tid siden omtalte en ”logerende
seminarist” hos Saul Loth Berthelsen i FT1855 i Godthaab).
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Da kirkebogen ”begynder” i 1864, kan vi se, at hans hustru Mariane Eva er † den 7 oktober 1865 i barselsseng efter at hun
barslede med en dødfødt datter den 23 september 1865

Vi kunne se i FT1870 der var kommet børn. I FT1860 så vi ikke nogen
Så Mariane Evas børn må være:
J.F Morten Ψ ca. 1861 Kangarsuk
J.E. Cathrine A. Ψ ca 1863 Kangarsuk
Og så gifter J.M.A Smidt sig med Ane Judithe 31 juli 1866

Og der kommet et barn mere:
Mariane Sophia Pauline Smidt Ψ 2 februar 1868 Kangarsuk
Ane Judithe – eller som hun hedder her Judithe Ane - er † den 18 marts 1869 i Kangarsuk – druknet – 41 år gammel

Nu er det så at enkemand Johannes Malakias Adam 2 år senere den 23 juni 1870 i Kangarsuk gifter sig med pigen Karen
Kathrine Kirstine Maria fra Fiskenæsset. Hende kender vi godt, det er Johan Adam Sebastians Smidts (søn af Hans Smidt)
og Ane Johanne Frederikke Berglunds datter Ψ 1849

Dette ægteskab bringer:
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Adam Pavia Lars Smidt Ψ 30 juli 1871 Kangarsuk
Bodil Marie Ane Frederikke Smidt (genial navnegivning i respekt for 2 afdøde hustruer) Ψ 14 december 1873 Kangarsuk

Jeg ser ikke flere børn af dette ægteskab.
Johannes Malakias Adam Smidt er † den 16 september 1875 – 40 år gammel – af hævelse. En stor del af de mænd som
dør i efteråret 1875 i Kangarsuk dør med denne betegnelse.

Karen Katrine Kirstine Marie gifter sig den 15 juli 1881 med Kristoffer Jakob Moses Ezekias i Tigssaluk.
Ægteskabet bliver dog kort for Karen Katrine Kirstine Marie er i Tigssaluk den 13 august 1883 † i barselsseng – 34 år
gammel

Vi følger datteren Bodil Marie Ane Frederikke Smidt, som den 4 november 1894 gifter sig med tømrerlærling John Pavia
Titken Jacob Møller i Frederikshaab kirke.

De 2 bliver Karen Berthelsens oldeforældre på hendes mors fædrene side.

Lad os igen inden vi kommer frem til målstregen tage et langt kig tilbage på denne tømrerlærlings ophav.

Vi kan starte med at gå tilbage til Anders Olsen (ja ham den forholdsvis berømte købmand fra Norge) og hans kone
Tuperna. Måske husker I hans søn Povel Andersen, som vi undrede os over hvorfor han ikke hed ”Olsen”. Vi så hele deres
flytning fra Holsteinsborg til Godthaab, og vi så også at hans søn Esias Egede Povelsen Andersen Ψ 1780 flytte med til
Godthaab. (Det var ham I skulle lægge mærke til)
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Vi dokumenterede det ikke dengang men kan gøre det nu, at Esias var gift da han tog til Godthaab. (Fra Holsteinsborgs
kirkebog):

”Bagsiden” afslører:

Ane Maria Ψ 16 november 1783. Formentlig i Nuuk. Kilder fortæller at hun er datter af Mads Jens J. Jensen Lund og
Margrethe Olsen. De er gift af Rosenvold i 1800 – Eksperter vil vide hvor han var præst i 1800 – Holsteinsborg eller
Godthaab. Vi så jo tidligere at familien Povel Andersen kom sydfra (Godthaab) til Holsteinsborg i 1801.
Vi kalder derfor Ane Maria for Ane Maria Madsdatter Lund, og kan i opslaget se at de har fået børn i Holsteinsborg.
Jens Christian Niels Ψ 7 december 1801 i Holsteinsborg † 1812
Hans Egede Ψ 24 august 1805 i Holsteinsborg
Vi kan også se at en datter Tuperna Henriette er † 18 august 1804 i Holsteinsborg
Johannes Paul Egede † 2 december 1808 i Holsteinsborg
Henriette Margrethe Egede Ψ 23 oktober 1811 i Frederikshaab eller Godthaab
Jens Christian Niels Egede Ψ 24 juli 1814 i Frederikshaab eller Godthaab
Marie Elisabeth Egede Ψ 13 september 1817 i Frederikshaab eller Godthaab

Elias Egede (Povelsen/Andersen) er † 10 november 1818. Hvornår Ane Maria Madsdatter Lund er † ved jeg ikke.
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Vi følger deres datter Henriette Margrethe Egede, som iflg. overleveringen gifter sig med John Petersen den 27 august
1829, formentlig i Frederikshaab
Vi skal i denne fortælling senere vende tilbage til dokumentation for, at Jon Jonsen Bech i et ægteskab med
grønlænderinden Boel Adamsdatter har en datter Haldora Jonsdatter Bech, som i et ægteskab med Peter Olsen er mor til
John Petersen. Første spor ser vi i FT1834 i Frederikshaab, hvor Haldora (Jonsdatter Bech) angives at være 72år dermed
Ψ ca. 1762 er † mellem 1834 - 1840, men jo også temmelig gammel.
Vi møder endvidere Haldora Jonsdatter Bech endnu engang inden vi dokumenterer hendes ophav, og kan derved se at
hun spiller en nøglerolle i familien, og det viser også hvor utroligt vanskeligt det er at beskrive familielinjerne på en logisk
måde.

Iflg. stamtræer på nettet er der meget præcise oplysninger på at Peder Olsen – som jeg også vender tilbage til og Haldora
JonsdatterBech skulle være gift den 15 juli 1781, og deres børns fødselsdatoer i Frederikshaab er også præcise, men hvor
de stammer fra ved jeg ikke:
Ane Marie Petersen Ψ 1 september 1782
Poul Pavia Petersen Ψ 15 november 1783
Agathe Petersen Ψ 22 april 1785
Ole Petersen Ψ 12 april 1787
Bodil Marie Petersen Ψ 6 marts 1788
Cure (Kori) Petersen Ψ 14 marts 1793
John Petersen Ψ ca. 1806
Og det er altså denne colonist John Petersen vi ser i FT1834 gift med Henriette Margrethe.
Igen iflg. ukendte kilder er der børn i Frederikshaab:
Peter Poul Daniel Petersen Ψ 1830 † 19 marts 1876
Agathe Esther Bolette Margrethe Petersen Ψ 1833 † 1858 gift Møller Berglund
Elias Jørgen Josva Petersen Ψ 1836
Daniel Valentin Thomas Titken Petersen Ψ 1838 † 6 april 1871
FT1840
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Haldora Rosa Frederikke Marianne Petersen Ψ 1841 † 20 okt 1875
Ane Marie Hedevig Petersen Ψ 1845
FT1845

Frederikke Thale Laurentia Petersen Ψ 1847
Petrus Kristen Kristian Jonathan Karolus Petersen Ψ 20 januar 1850
Karen Ane Eunike Petersen Ψ 30 juni 1854
FT1855

FT1860

Ved de 2 yngstes konfirmationer – som nu kan læses i kirkebogen – står der er konfirmanderne er forældreløse. (Petrus og
Karen Ane).
Både John Petersen og Henriette Margrethe Egede er derfor † i perioden 1860-1864.
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Vi følger deres datter Haldora Rosa Frederikke Marianne Petersen Ψ ca. 1841. Vi skal have fundet en mand til hende,
men hun må vente her.
Flere private kilder på nettet vil gerne at Steffen Møller som søn af Martin Møller og Elisabeth, skal være født ca.1780 på
Bornholm. Og have giftet sig med Sofie Møller som skulle være født i Arsuk ca. 1775.
Et ægteskab skulle vel således have fundet sted ca. 1800-1805, og Steffen Møller skulle være † ca. 1825 i Arsuk, og Sofie
ca. 1840. Jeg ser ingen spor efter en ca. 55-60-årig Sofie i folketællinger i Sydgrønland, så jeg må antage at hun er † før
1834.
Med børnenes fødselstidspunkter vil vi heller ikke kunne se deres konfirmationer og deres bryllupper, for kilderne angiver
følgende børn i Frederikshaab eller Arsuk:
Christian Møller Ψ ca. 1806 † 19 december 1879 i Frederikhaab
Ole Steffen Møller Ψ ca. 1809
Jacob Christoffer Møller Ψ ca. 1811 † ?
Pavia Raphael Daniel Møller Ψ ca. 1813 † 3 marts 1875 i Frederikshaab
Peder Erik Møller Ψ ca. 1817 † 9 april 1897 Godthaab (Det er blandt dennes efterkommer at vi finder Atuagaliutits første
redaktør L.P.S.M Møller – og også i denne familiegren vi ser præst Stephen Gudmand Motzfeldt Hammeken Ψ 1922 - †
2009)
Der er altså realitetsdokumentation for ”børnenes” eksistens, men deres ophav (Bornholm/Arsuk) er udokumenteret.

Vi følger sønnen Ole Steffen Møller (Steffen, Stephen, Stephan – bruges vist lidt i flæng).
Hans hustru som vi ser her i FT1834 Ericha – ved vi heller ikke noget om, og brylluppet må vi gætte på har fundet sted ca.
1830.
Vi kan dog se at der er kommet barn i Frederikshaab:
Lars Jakob Sivert Abraham Møller Ψ ca. 1832
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Ved FT1840 kan vi ud over Ole Steffen Møller familie se også hans brødre i Frederikshaab. Familien er forøget med:
Ane Sophie Mette Margrethe Ψ ca. 1835

Mariane Rebekka Helena Møller Ψ ca. 1839
Jørgen Jonathan Pavia Adam Møller Ψ ca. 1842
FT1845
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FT1855 – Vi kan se, at de store børn stadig er ved ”colonien” mens Ole Steffen er blevet udligger ved Avigait.

FT1860

Erika er † den 17 oktober 1865 – 59 år gammel – af sting

I FT1870 ser vi derfor Ole Steffen Møller som enkemand. Vi kan også se at hans ældste datter er blevet enke, og vi ser at
en del af familien bor sammen i øvrigt. Vi ser at sønnen er blevet tømmermand ved ”colonien”.
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Ole Stephan (Steffen) Møller er † den 2 november 1875 – 66 år gammel – af hævelse.

På basis af folketællingerne er det ikke svært at gætte, at O.S. Møllers og Erikas søn Lars Jakob Sivert Abraham Møller
gifter sig med John Petersens og Henriette Margrethe Egedes datter Haldora Rosa Frederikke Marianne Petersen, men vi
kan også se at hun ikke var førstevalg, for i 1860 hed hans kone Sophie Bodil.

Dette ægteskab som vi ikke kan se dokumenteret har medført børnene:
Karen Ane Eleonora Jacobine Møller Ψ 3 september 1857 (jf. konfirmationsoptegnelse)
Bodil Elisabeth Sophia Maren Møller Ψ 5 august 1860 (jf. Konfirmationsoptegnelse)

Sophie Bodil er † den 6 oktober 1865 i barselsseng – 30 år gammel – formentlig efter en datters dødfødsel 29 september
1865.

Vi befinder os lige nu på det sted i Møller-Berthelsen familiesagaen der er afgørende for forståelse af at ikke bare Siverth
og Karen hænger sammen gennem senere ægteskab, men at hele familien hænger sammen på den måde, at det i
grunden er en og samme familie for så vidt de 2,5 grene, og undtagelsen er så Henriette Ejgildsens 4rde gren, og så
”bidraget” fra Andreas Rye-Jørgensen som vi vender tlbage til.

For ikke at øge forvirringen ved nu at ”dreje af” og beskrive vejen til Siverth Nielsrak Lars Johannes Møller herfra, så
holder jeg fast i Karen Berthelsens ophav, og vender så tilbage til dette knudepunkt bagefter og beskriver Sophie Bodils
ophav, og hvad der skete med hendes døtre, men de fleste er jo allerede nu klar over at Bodil Elisabeth Sophia Maren
Møller Ψ 5 august 1860, dog uden ”den rygende pistols bevis”, er Gerdas, Koris, Ansos, Rosis, Peterines, Ajos, Siverths,
Apos, Karls og Nikolais oldemor, - ja altså min hustrus oldemor - og hendes far er dermed Tipoldefar til Karen Berthelsen.

For det er nu at Lars Jakob Sivert Abraham Møller gifter sig med Haldora Rosa Frederikke Marianne Petersen efter at
hans kone Sophie Bodil er død i barselsseng med deres 3rde barn.
Vielsen til Haldora finder sted den 14 juli 1869 i Frederikshaab kirke. En travl dag for Palasi, 5 bryllupper om formiddagen
og 4 om eftermiddagen.

Og børnerækken fortsætter så i Frederikshaab:
Helena Margrethe Sophie Ruth Møller Ψ 12 maj † 22 september 1870
John Pavia Titken Jakob Møller Ψ 12 februar 1872
Stephen Daniel Immanuel Peter Møller Ψ 16 oktober 1875 † 19 februar 1876
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Man skulle tro det var løgn, men nu dør også Haldora i barselseng. Hun er † den 20 oktober 1875 – 33 år gammel.

Den spæde dreng overlever 4 måneder, men bukker så under af ”børnesygdom”.
1875 var hvis man kigger i kirkebogen en periode som tog livet af rigtigt mange Paamiuttere.

Jeg ser ikke Lars Jakob Sivert Abraham gift sig igen, men han lever helt til 7 december 1894, hvor han er † af brystsyge –
62 år gammel tømmermand.

Jeg tænkte, at han ikke var så gammel og kiggede også efter uægteskabelig børn, men finder ingen. Der i slutningen af

1800-tallet er de uægte børns notitser så absolut domineret af ”trafikken” mellem Arsuk og Ivigtut.

Well – vi følger John Pavia Titken Jacob Møller op til alteret – og der står jo hende som vi allerede for længst har fundet
frem til, og vi giftede dem faktisk allerede for ca. 20 sider siden, nemlig Kateketens datter Bodil Marie Ane Frederikke
Smidt fra Kangarsuk, den 4 november 1894 til tømrerlærlingen i Frederikshaab kirke.

Man kan vel godt tillade sig at kalde dette bryllup for en absolut hastesag, for Bodil Marie Ane Frederikke må have gået fra
kirken næsten direkte hjem på sofaen, for
Rosa Erike Katrine Margrethe Kristine Møller er Ψ 16 november 1894 i Frederikshaab
Lars Sivert Jørgen Mikael Møller Ψ 18 april 1896 i Frederikshaab
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Den 29 maj 1898 omkommer John Pavia Titken Jakob Møller i Kajak.

FT1901 Bodil Maria Ane Frederikke og sønnen bor hos hendes bror.

Lars Michael Sivert Jørgen konfirmeres i Frederikshaab den 21 august 1910

FT1911 Nu hos missionens tjener Jonathan P.K.M. Møller – han skal vi måske møde senere i en ret overraskende
sammenhæng.

Familien rykker nordpå til Godthaab og Fiskenæsset – hvornår det konkret sker ved vi ikke - men mellem 1911 og 1921, for
vi ved jo at Lars Sivert Jørgen Mikael Møller blev gift med Elisabeth Kathrine Rebekka Berglund den 21 august 1921 i
Fiskenæsset. – Jeg klipper ind igen:
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Ved FT1921 i Godthaab kan vi se Bodil Marie Ane Frederikke hos fartøjsførers Lunds familie

Jeg finder ikke Bodil Marie Ane Frederikke Møller f. Smidt † indenfor kirkebogens rækkevidde – hverken i Frederikshaab
eller Godthaab, så hun er † efter 1934/1937

Det nygifte par ser vi derimod i Fiskenæsset hos J.N.A Berglund (brudens bror)

Her kommer der børn:
Kirstine Else Kristine Henrikke Møller Ψ 11 februar 1922 † 1979
Birthe Thala Gertrud Juliane Møller Ψ 25 september 1826 † 1975
Thora Benigne Henriette Rachel Møller Ψ 30 september 1930 † 1989
Ane Møller Ψ 1933 † 1982
Lucie Møller Ψ 1946
Thora Benigne Henriette Rachel Møller og hendes søster Ane ses ikke optegnet kirkebogen for Godthaab, men
Fiskenæsset synes ikke at være dækket for alle årene frem til 1934, så vi læner os op af familien hukommelse i stedet.
Lucie Møller må vel betragtes som en ”efternøler”. I øvrigt vil vi se hendes datter Elisabeth ligesom Siverth og Karen, i
Elisabeths ægteskab med Silas Møller (Manasse Møllers søn) binde knuder mellem de to ”familier” igen. Hvorom alting er:
Thora Benigne Henriette Rachel Møller er Karen Berthelsens mor.
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Thora Benigne Henriette Rachel Møller Ψ 1930 blev gift med Inuk Hendrik Mathias Berthelsen Ψ 1922 – som vi fandt
tidligere.
For tidspunktet for giftemålet må vi ty til familiens egne optegnelser. Resultatet er også velkendt om end ikke
dokumenterbart endnu, men iflg. familiens oplysninger er Karen Berthelsens søskende:
Apollo Berthelsen Ψ 10 september 1950
Amalie Berthelsen Ψ 15 september 1952
Rosine Berthelsen Ψ 2 februar 1955
Mille Berthelsen Ψ 14 april 1957
Karen Thora Karline Berthelsen Ψ 31 oktober 1958
Kitura Berthelsen Ψ 31 juli 1960
Katrine Berthelsen Ψ 15 november 1962
Bebiane Berthelsen Ψ 3 marts 1968

Det er Karen Thora Karline Berthelsen Ψ 31 oktober 1958 som den 08 juli 1995 i Qeqertarsuatsiaat er gift med Siverth
Nielserak Lars Johannes Møller Ψ (ja) 31 oktober 1961 i Frederikshaab, og derved blev min svigerfars svigerdatter.

Vi skylder endnu at se det fædrende ophav til hele søskendeflokken Møller – altså Karl og Henriettes børn - og det bliver en
lang historie, men jeg starter ikke et helt nyt kapitel, for vi så jo i ane-søgningen på Karen Bertelsen forfædre, at der ikke
var så lidt ane-sammenfald endda, så selvom det nu handler om ”den anden del” af familien så fortsætter jeg her.
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Kan I huske at jeg skrev om Haldora Jonsdatter Bech? – stadig uden at dokumentere hendes ophav:

Jeg gentager FT1834 i Frederikshaab:

Og gentager at, Peter Olsen og Haldora Bech skulle være gift den 15 juli 1781, og deres børns fødselsdatoer i
Frederikshaab er også præcise, men hvor de stammer fra ved jeg ikke:
Ane Marie Petersen Ψ 1 september 1782
Poul Pavia Petersen Ψ 15 november 1783
Agathe Petersen Ψ 22 april 1785
Ole Petersen Ψ 12 april 1787
Bodil Marie Petersen Ψ 6 marts 1788
Cure (Kori) Petersen Ψ 14 marts 1793
John Petersen Ψ ca. 1806
Og det er altså denne colonist John Petersen vi ser i FT1834 gift med Henriette Margrethe.
Vi fulgte efter John Petersen, men vi kunne samtidig se at han har en storebror der hedder Ole Petersen. Historien er
naturligvis stadig usikker, men jeg er ikke i tvivl om sammenhængen.
Peter Olsen og Haldora Beck er således også stamforældre til den del af familien der kommer nu, og som kun lader sig
dokumentere via folketællingerne:
Ole Petersen er altså født 12 april 1787 i Frederikshaab – selv kilden til fødselsdatoen kender vi ikke, men året kan vi regne
ud er godt nok. I 1809 siges det at han er gift med Elisabeth i Frederikshaab, og der kommer børn af ægteskabet i
Frederikshaab

John Silas Petersen Ψ 29 december 1810 – Det er godt at han kaldes Silas til mellemnavn for så kan vi skelne ham fra den
”anden John Petersen”
Agathe Petersen Ψ 13 september 1812
Daniel Valentin Petersen Ψ 25 oktober 1815
Peter Johannes Poul Petersen Ψ 13 august 1817
Joseph Ole Clemens Petersen Ψ 26 oktober 1820
Johan David Petersen Ψ 16 april 1824
Karen Edel Sabine Petersen Ψ 1827
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Alt dette passer stort set med FT1834 – hvor viser at Ole er udligger og colonist i Nar(k)salik

FT1840 – ændrer ikke stort ved forholdene – men nu er de ikke i Narsalik, men i Frederikshaab

FT1845 – stadig det samme – den ene søn er blevet ansat ved ”handelen”.
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FT1855 – På de 10 år er der sket en hel del. Det er Peter Johannes der har været gift med Ane Margrethe, og så er død i
mellemtiden efter at have fået 5 børn. Agathe er blevet enke, Josep Ole Clemens enkemand, og Ole Petersen er blevet
enkemand.!!
- Elisabeth er altså † før 1855

FT1860 Ole er fortsat enkemand, men sønnen er blevet gift igen, og har fået en søn navngivet til ære for hans bror. Enken
der hedder Pauline Flavia – må være den afdøde brors enke. (Ane Margrethe Pauline Flavia) og Agathe er hans
kommende svigerdatter

Ole Petersen ses ikke i næste folketælling og må derfor anses for at være † før 1870.
(Jeg ved godt at der er en Ole Petersen † i kirkebogen i 1876, men det er en arbejder ved kryolitbruddet, og da det først startede
udskibning i 1856, er der ingen grund til at antage at det skulle være vores Ole Petersen. Folkene ved Ivigtuut vil på dette tidspunkt være
væsentlig yngre end vores Ole.)

Vi følger Ole og Elisabeths datter Agathe. Vi kan ikke se fødsel (1812) og konfirmation (1827) og derfor heller ikke
brylluppet med Jonathan Petrussen (ca.1832).
Også her hviler de fleste dokumenterede oplysninger på folketællingerne, og det er også her vi kan se Jonathans ophav,
da Agathe flytter ind.

Jonathan forældre er Petrus Poulsen og Laurentia begge Ψ ca 1786 – Laurentia måske i Tigsaluk – formentlig er de gift ca.
1805
De har børn – formentlig i Frederikshaab: - igen et tilfælde hvor de ikke hedder ”Poulsen”, men ”Petrussen”
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Jonathan Petrussen Ψ ca. 1806
Morthen Nikolai Petrussen Ψ ca. 1808
Rebekka Petrussen Ψ ca. 1811
Thomas Vallentin Petrussen Ψ ca. 1813
Jehu Petrussen Ψ ca. 1816
Jacobine Ruth Petrussen Ψ ca. 1821
Riborg Eleonora Petrussen Ψ ca. 1825
Vi stemmer af med FT1834 – Jonathan har fået et barn med Agathe

Vi ser familien i FT1840. Agathe er blevet enke i en ung alder, og kan I se at hendes brors datter hedder Mariane Eva (gift
Smidt, død meget ung)? – kan I huske hende? – endnu et familiesammenfald. Agathe bor hos sin bror med sine 2 børn.
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FT1845

Vi så allerede tidligere Agathe i FT 1860 som enke hos svigerfar og i 1870 er hun stadig enke, nu hos en anden bror
FT1870

Agathe Petersen Petrussen er † den 1 marts 1882 som enke ved Frederikshaab – 70 år gammel -af alderdom

Vi følger datteren Sophie Bodil som vi nu kan tilsætte efternavnet Petrussen, og konstatere, at hun blev Lars Jakob Siver
Abraham Møller (Ole Stephan Møllers søn) første kone som døde i barselsseng med deres 3 barn.

Sophie Bodil er † den 6 oktober 1865 i barselsseng – 30 år gammel – formentlig efter en datters dødfødsel 29 september
1865.
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Så jeg behøver ikke at gøre så meget ud af dette, men herefter blev han jo gift med Haldora Rosa, og dengang forsatte vi
så i sporet af Karen Berthelsens historie og ”undlod” at dreje af mod Siverth Møller.
Vi er altså igen lige i centrum af krydsfeltet mellem de to familiers fælles base, og denne gang ”drejer vi af” sammen med
Bodil Elisabeth Sophia Maren Møller Ψ 5 august 1860 (jf. Konfirmationsoptegnelse)
Bodil kaldes nogle gange ”Bodel”. – uanset det er hun ikke hvem som helst. Hun er nemlig Møller -søskendes Oldemor.!!
Konfirmationsoptegnelsen er her – Frederikshaab Kirke 10 oktober 1875 – 15 år gammel - kundskab: meget god, opførsel:
meget god.

Se – nu er det at vi godt kender resten af historien – bilder vi os i hvert fald ind – men lad os kigge på sagen i detaljer – dog
på den måde at vi følger Bodil Elisabeth Maren Møller så meget vi kan:
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Vi har faktisk allerede set en FT1870 fra Frederikshaab, hvor hun var med
Vi genkender Ole Steffen Møller som enkemand. Hans ældste datter som enke, Tømmermanden Lars Jakob Sivert
Abraham Møller med hans hustru Haldora Rosa, og altså deres ”bonusdatter”, her kaldet Elisabeth Sofie Bodil Maren på
10 år, som han havde med Sophie Bodil Petrussen, som døde da Bodil Elisabeth Sofie Maren var 5 år gammel, vi ser
også hendes storesøster Karen Ane Elionora Jakobine Møller (senere gift Petersen)

Næste gang vi støder på Bodil Elisabeth Sofie Maren (Uanset hvordan vi kombinerer hendes navne – ingen ved
tilsyneladende hvad hun brugte som kaldenavn?) er 1885, hvor hun som 25 årig bliver mor til:
Jonathan Peter Kornelius Morten Ψ den 19 september 1885, som døbes den 13 november samme år af Lützen i
Frederikshaab.
Hun udlægger Volontør ved Frederikshaab V. (Vilhelm) Kursch som barnefader.
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Næsten 10 år senere får hun endnu et barn Maren Rosa Sofie Ane (Jørgensen) Ψ 18 oktober 1894, hjemmedøbt den 4
november og bekræftet i dåben den 23 juni 1895 af Rasmussen, men desværre † den 6 december 1895 og begravet den
8 december – godt 1 år gammel - af tæring (altså ”skrøbelighed”)

Til dette barn udlægger hun kolonibestyrer ved Frederikshaab Andreas Peter Rye Jørgensen som barnefader.
Endnu et barn kommer til:
Andreas Jakob Steffen Ψ 4 april 1896, døbt den 2 maj 1896 af Rasmussen, og igen udlægger hun kolonibestyrer Andreas
Peter Rye Jørgensen til fader

I hverken Kursch’ eller Rye-Jørgensens tilfælde ser vi nogen anerkendelse af paterniteten, hvilket meget vel kan hænge
sammen med at de begge er gift i ”gerningsøjeblikket”.
Dermed overlades bevisbyrden til anden form for dokumentation, og det kan blive endog overordentligt vanskeligt at
bevise.
Jeg skal senere skrive lidt om ”mulighederne”. Lad mig dog konstatere, at jeg har kigget en stor del af kirkebogen igennem
for at se om ugifte Bodil Elisabeth Sofie Maren, skulle gifte sig senere, eller blive forældre til andre uægteskabelige børn.
Det er ikke tilfældet.
I FT1901 ses hun således med sine uægte børn i Frederikshaab

I FT1911- og den har vi faktisk set før, så bor hun hos sin søn (med Kursch) Jonathan Peter Konelius Mort(h)en Møller og
dennes kone Kittura Else Henriette Bolette, med deres første barn Ane Rebekka Johane Riborg.
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Ved 1921 finder vi hende ikke længere i familiens skød

Og det skyldes at Bodil Elisabeth Sofie Maren er † den 23 juli og begravet den 25 juli 1919, som pige ved Frederikshaab –
58 år gammel.

Lad os inden vi vender os mod fortidens forhold for volontører og kolonibestyrere lige følge sønnen J.P K N Møllers familie:
Han er gift med Kittura Else Bolette Berglund Ψ 20 juli 1886 – datter af Sivert Andreas Abraham Naaman Elias Berglund
(sønnesøn til Jan Sivert Berglund) (jf. konfirmationsopslag for fødslerne mangler for den periode) ægteskabet er fuldbyrdet
den 24 november 1907.
Ane Rebekka Johanne Valborg Møller Ψ 8 maj 1909 (gift med Jakob Johannes Israel Terkil Berthelsen)
Emanuel Kristen Manasse Titken Møller Ψ 5 juli 1913
Elias Tobias Knud Johannes Møller Ψ 9 august 1916 (gift med Emilie Eufine Ellen Else Petersen)
Jacob Manasse Johannes Augustinus Møller Ψ 18 september 1919
Jeg har tidligere været inde på KGHs ”familiepolitik”, og beskrevet lidt rundt omkring – bl.a. om forbud mod ægteskab,
forhold hvis det alligevel skete, og lidt om bøder ved fremstillingen af uægte børn. Jeg har også skrevet under min egne
aner lidt om forhold ved ”lejermaal”, som man dengang kaldt sex udenfor ægteskabet – hvordan man måtte stå skoleret for
menigheden kirken om søndagen og bede om forladelse – alle ”publicis absolutionis” (offentlig tilgivelse) er beskrevet nøje
der i kirkebøgerne, som også indeholder beretningen fra endnu tidligere, hvorledes kvinder der ”forheksede” mænd med
fristelse kunne risikere at blive brændt på bålet.
Jeg har også nævnt arveretten – som for uægte børns vedkomme ikke var en pligt for faderen, men for moderen. – Dette
gjaldt i Danmark frem til 1937. Jeg tror bl.a. her at noget gik galt for så vidt angår Grønland – for den dag i dag kæmpes der
jo sager. De seneste år omkring ”de juridisk faderløse Grønlænderes” ret til at kende deres (danske) fædre og deres
familie.
Og i helt moderne tid er så retten til ukendskab ved at gå helt i opløsning, idet der i nutiden også kæmpes for ret til at
kende sin eventuelle donorforældre – f.eks. hvis man er ”fremstillet” ved kunstig befrugtning.
Det sidstnævnte kendte man ikke til i Grønland – og som jeg har været inde på, synes det som om, at der i Grønland har
været større lyst til at erkende faderskabet end jeg så i f.eks. Færøerne – Jeg tænker, at det hænger sammen med hvor
”puritansk” de lokale religiøse samfund har været. På Færøerne er det måske forbundet med større ”skam” – ligesom det
givetvis ville have været i Nordvestjylland under Indre Missionske forhold.
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KGH kæmpede for at holde det lange fokus, og det giver sig allerede fra før KGH med arbejdet i kolonierne tilkende
(starten af 1700 tallet). Af rent forretningsmæssige årsager som jeg skrev. Kongens myndighedspersoner skulle forhindre
lokale grønlændere i den kortsigtede og i deres øjne fristende men skadelige snighandel med udenlandske hvalfangere,
og man skulle forhindre det løsslupne liv således at gener udveksledes mindst muligt.
Da KGH tog over for de ”octrojerede” (kontraktligt forpligtede) selskaber – af hvilke Jacob Severins selskab var et af de
sidste før KGH, udkom de første instruxer – eller ”bibler” – i dag ville man kalde den ”forretningsplanens
procedurebeskrivelse”, og som jeg nævnte før omhandler den jo meget om hvordan man skal indhandle spæk, lagerføre
og regnskabsføre i kolonierne osv. osv. Den handler også om mandskabs- og leverandørpleje, og går så ret hurtigt i
detaljer om reglerne for omgang med dels luksusvarer, men også med piger og kvinder ikke mindst.
Jeg vil her efter bedste evne gengive nogle af paragraffer transskriberet, så det er muligt for jer at få et ”kig ind i den fortid”.
Sproget er gammeldags, og jeg staver ikke helt ”efter bogen”.
Vi starter 100 år før Bodil Elisabeth Sofie Maren fik uægte børn:

Uddrag:

258

Købmanden, eller den, som forestår handelens bestyrelse ved en eller anden kolonie i Grønland, har at opføre sig som det en duelig, tro,
ærekær og virksom handelsbetjent egner og anstår: med flid og iver bør han alle tider og i alle tilfælde søge den kongelige handels og
fiskefangsts bedste og fordel, og se samme rettigheder i alle dele uforkrænket conserverede. Sælhunde, hvidfiske, hvalfiske og andre
nyttige sødyrs fangst, samt alt slags fiskeri, hvortil i landet gives lejlighed, såvel som rævefangst, bjørneskytteri og ederdunsindsamling,
bør han på alle mulige måder opmuntre og understøtte. På en fornuftig og forsigtig måde bør han omgås Grønlænderne, fordele dem til de
bedste fangststeder, opmuntre dem til flid, god husholdning og den efter årets tider fordelagtige fangstes drift. Undervise dem i fiskeri og
den rette fremgangsmåde, overtale dem til fællesskab, eller billig accord med danske hvalfangere, når og hvor omstændighederne fordre
det, samt i alle dele påse deres tarv. Med utrættelig flid og nidkærhed, og uden at fornærme indbyggerne eller blotte dem for
nødvendigheder, bør han betimelig indhandle og derefter med første skib hjemsende, alle i hans drifter forefaldende grønlandske
handelsprodukter.

Første Post
Om gudfrygtigheds (ud)Øvelse og et kristeligt levned
Da ingen ting nøjere bør at iagttages end en sand og ren gudesdyrkelse, såsom ingen velsignelse fra den allerhøjeste kan være at vente,
hvor ingen alvorlig bøn og påkaldelse sker, så haver han ikke alene selv at opføre sig således, at hans underhavende og alle andre,
kunne udi hans person og forhold have et godt eksempel at efterfølge i, men han bør og med iver og alvorlighed påse, at stedets samtlige
mandskab fører et ordentligt og anstændigt levned, og at de med største ærbødighed bivåne såvel den sædvanlige gudstjeneste eller bøn

259

på søn- og helligdagene, som de daglige morgen- og aftenandagter, samt at der overhovedet intet begås, som kan forårsage
gudsfortørnelse, eller være Grønlænderne til anstød og forargelse.

§2
Hvo som uden bevislig sygdom eller lovlig forfald forsømmer morgen- og aften bøn, eller gudstjenesten om søn-og helligdage bøder til de
fattige første gang 8 Rd., anden gang dobbelt og så fremdeles. Befindes det, at han imidlertid har drukket sig drukken; eller begået noget
uanstændigt: eller han under bønnen forhindre nogen i sin andagt ved støj, latter, banden eller forargelige geberder.o.s.v. da straffes han
ved pungen eller kroppen efter omstændighederne af forbrydelsens beskaffenhed.

§3
Da Grønlændernes og Grønlænderindernes alt for store og frie omgang med overvintrende søfolk, kolonister og andre europæere i landet
(såvelsom og, ved nogle steder, deres omsværmen og besøg på egne og fremmed skibe) har givet anledning til dovenskab, fangstens
forsømmelse, yppighed, udsvævelser og meget uorden; så bliver sådan deres frie udgang og tilhold hos europæerne ej alene på det
alvorligste forbuden, men han haver og ved de kraftigste midler at forebygge samme, og især al mistænkelig omgang med kvindekønnet.
Til den ende bliver følgende at iagttage:
a) Europæerne må ikke have fri tilladelse, at udpege sig hvilken grønlænderinde de finde for godt til oppasning, klæders syning, tørring og
renholdelse; men aldrende fruentimmer, gamle trængende enker og slette forhververes hustruer, når de sidde med familie og ikke er for
unge (eller i sidste fald have en anden at sende i sit sted, til at hente og bringe udfordrende) bør hertil af købmanden, eller i han
fraværelse, efter overlæg med missionæren, antages.
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b) Grønlænderinder, men fornemmelig unge, og de som gå til undervisning bør, når det er muligt, ganske forskånes for at gå på togter og
lange rejser med europæere, især med vankundige arbejdsfolk, for ikke at udsættes for fristelser.
c) Indbyggere må under højeste straf ikke gives fulde med øl og stærkt sprit. De må heller ikke forvænnes med kaffe, the og andre
europæiske sager, da sådant alene skader sundheden, fordærver deres levemåde, og giver dem lyst til at hænge i europæernes huse
Brændevin især må ikke gives grønlændere, og, under 10 rdlers mulkt (bødestraf), eller tilstrækkelig straf på ryggen, med mere, aldrig
udskænkes til fruentimmer.
d) Mandskabet må ikke drive tiden hen i grønlændernes huse, og allermindst lade sig der finde på mistænkelige tider, som silde (sent) ud
på aftenen, tillige om morgenen, eller når mandkønnet er ude på fangst; men når de i lovligt ærende, og tillige med købmandens eller
assistentens tilladelse er der, bør de opføre sig sømmeligt og anstændigt, uden at give mindste anledning til forargelse.
Forse sig herimod, straffes de efter fortjeneste, på pungen eller kroppen, eller på begge tillige, ligesom forbrydelsen er til.
e) Skulle nogen befindes at føre mistænkeligt eller uanstændigt levned, og ikke efter advarsel ganske afholder sig herfra, bør han med
første skib hjemsendes, enten hans påtagne år er udtjente eller ikke.
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§4
Fædrene til uægte børn have årlig at betale 6 Rd. til barnets underholdning, indtil det har opnået sit 12te år
Er faderen i handelens tjeneste, må han ikke deraf udkomme, forinden den hele sum er betalt. Men skulle han allerede være ude af
tjenesten, når lejermålet (sex uden for ægteskab) opdages, og ikke såsnart han antræffes, godvillig vil rette for sig, ved enten at deponere
den hele sum, eller derfor stille antagelig kaution, da vil man ved lovlig søgsmål se ham tvungen, enten at erlægge summen, eller på
anden måde at optjene den. Dør barnet, inden de bestemte 12 år er ude (gået), nyder faderen det for meget betalte tilbage, ifald han
inden 2 år efter barnets død forderer det ved handelen. I andet fald går det til missionskassen, til hjælp for trængende og faderløse børn.
Missionæren antager sig, og til skikkelige grønlændere bortsætter, børnene, hvilke endog fødde af en hedensk moder, altid bør døbes.
Drengebørnene især må med megen omhyggelighed udsættes til gode forhververe, helst ude fra kolonien, hvor de betids kunen anføres
til fangst og hvad en duelig grønlænder bør være kyndig i. man må og have øje med moderen, og stræbe at forekomme al videre
forargelse.
Hvad man, ved god husholdning, kan få sparet af de penge, faderen erlægger til barnets underholdning og opdragelse (som i
almindelighed på den sparsomste måde bør besørges, og som desuden for et drengebarn, efter landets vedtægt, ofte kan haves gratis)
må såvidt det kan tilstrække, anvendes til at købe kajak, rifle, telt og konebåd for den unge grønlænder, eller konebåd og telt som medgift
for pigen

Efter hvad vi have afhandlet med missionskollegie, tvivle vi ikke om, at missionæren jo besørger forestående og derover holder regning,
men når ingen præst er, eller han bor alt for langt borte fra stedet, få han deri ikke skulle kunne opfylde sin pligt, da haver købmanden
nøje at iagttage det påbudne; ligesom han og altid bør anmelde leiermålet for nærmeste præst, når denne ikke selv bor på stedet
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Anden Post (altså punkt 2)
Om giftermål
§1
Når handelens betjente, efter indgive ansøgning, skulle blive tilladt at indtræde i ægteskab med europæiske fruentimmer, have de forud at
indsætte så meget i enkekassen, at enken efter manden død årlig kan nyde 60 Rdler pension. Dog vil man i så fald se indskudet på
sædvanlig måde lettet.
§2
Ægteskab med virkelige Grønlænderinder tillades ikke; men når giftermål med fruentimmer af blandet ægteskab, efter herom given
ansøgning til Inspektøren, indvilges, haver betjenten inden brylluppet, at indsætte sådan sum i enkekassen for sin kæreste, at hun efter
hans død, i det mindste kan nyde 40 Rdler årlig pension. Og binder dette giftemål han ikke til landet.
§3
Betjente, gifte som ugifte, som udsættes af handelens tjeneste, tilstræbes ikke derefter at bo i landet, men gå hjem med første skib.
§4
Hvad bødker, Tømmermænd og andre kolonister angår, da tillades den ikke at indtræde i ægteskab med europæiske fruentimmer eller
virkelige grønlænderinder, men naar Inspektøren, efter indgiven ansøgning om giftermål med fruentimmer af blandet ægteskab, finder at
supplienanten besidder de udfordrende gode egenskaber, samt evne til at understøtte en familie, kan ægteskabet ved bevilges, dog på
vilkår, at der indsættes i enkekassen sådan sum, at Bødkeres eller tømmermandens enke kan efter manden nyde 25 rdler pension og
arbejdskarlens 20 Rdaler. Skulle de ikke straks kunne udbetale den fulde sum med recognition, da må de vel for det resterende efter
fundatsens forskrift give obligation til enkekassen, men derhos for kapital og renter stille så antagelig kaution, at direktionen kan påtegne
deres obligation til udbetaling efter en bestemt tid.
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Til hvilken ende en fjerdedel af deres gage, eller mere, ligesom det udfordres, årligt bliver tilbageholdt indtil obligationen ganske er
udbetalt, hvilken fulde betaling må være erlagt inden fire år fra den tid af, da obligationen blev udstedt. Hvad de behøvende friheds
passer(?) og forlovere angår, da må de selv sørge for at forskaffe sig samme.
§5
Mandspersoner af blandet ægteskab må gifte sig såvel med virkelige grønlænderinger, som med blandinger, og forblive i det første
tilfælde bestandig i landet. Men står de i handelens tjeneste, som købmænd, assistenter eller anden kvalitet, hvor de nyde 50 Rdler fast
gage, bør de først melde det intenderende giftermål til Inspekteuren, og gøre sådant indskud i enkekassen, som iforestående paragraf for
bødker og tømmermand er fastsat.
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§6
Alle som står i handelen tjeneste og allerede er gifte, men endnu ikke haver indsat eller strax indsætte en billig og efter inspekteurens
skønsomhed passelig sum i enkekassen for deres hustruer, bør årlig beholde noget tilgode af deres nydende gage, på det, når de ved
døden afgår, deres efterladte enke og børn da ej af mangle på nødtørftig underholdning skulle blive handelen til byrde.
Og at man nu heri kan have den regel at gå efter, bør der for sådan købmand årlig tilbageholdes 14 Rdler, for en assistent 10 Rdler, for en
tømmermand eller Bødker 8Rdaler, og for en kok, bådsmand eller simpel kolonist 6 Rdaler
Af den sum, som det således tilbageholdte er opløben til inden mandens død, betales renterne til den efterladte enkes og børns
underholdning; men kapitalen falder til hendes død til deling imellem deres børn eller om ingen er, og der ikke heller i levende live på lovlig
måde er disponeret derover, da imellem deres andre arvinger.
Skulle ellers bemeldte tilbageholdte kapital være så lille, at renterne, i ovenmeldte hensigt, ikke være nogenledes tilstrækkelige, må der
tages af selve kapitalen, sålænge den kan række.
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§7
Så det (for at det barn) barn af blandet ægteskab ikke skal blive sig selv og landet til byrde, bør de i almindelighed til Grønlandsk
håndtering oplæres og med nationalproviant underholdes.
Hvad eller drengebørnene i særdeleshed angår, da må de enten anføres til at blive gode grønlændere og derfor betimelige vænnes til
kajakken; eller oplæres i landet til bødker og tømmermands proffesioner, eller tages til arbejde ved handelen, eller anføres til hval- og
anden fiskefangst. Men for alting må man se derhen, at de ikke unyttigt driver tiden bort, eller forvænnes til europæernes køkkener og
privat tjeneste, da sådant alene føder dovenskab, og gør dem uskikkede til, siden at erhverve sig brød, enten på europæisk eller
grønlandsk måde.
Når fædrene således tilbørlig anfører og opdrage deres børn, vil handelen understøtte deres bestræbelser og på bedste måde forhjelpe
børnene.

Herefter følgen en masse kapitler om indhandling, fangst osv. – men det er sjovt at se at det med religion og familie har så
stor betydning.
Kort fortolket kan mam se, at KGH skal forhindre at befolkningen blandes, at grønlænderne skal holdes til deres hverv
(fangsten) og den grønlandske kost – nationalkosten = kalaaliminerq.
De skal ikke have kaffe og tobak – ”for de bliver så kære deri”, som man sagde. Altså de var meget glade for det. Især
tobakken er der mange exempler på, at man ville ”give sin halve arm” for at få tobak……(det kender jeg som selv ryger
godt).
Hvis det går galt – så er der bøder som går til opsparing til de uægte børn. Der skal indbetales pension til enkekassen.
KGH var så meget bange for at komme til at ”hænge” på udgifter til enker og efterladte – for købmanden som jo var
selvstændig erhvervsdrivende, han ville i hvert fald ikke dække omkostningerne.
Der kan udledes rigtig meget af de regler, hvoraf den strengeste må være, at det er forbudt at gifte sig – dels i det hele
taget – og hvis med en europæisk kone, var det altså ikke tanken at man skulle have lov at blive efter udstået tjeneste, og
hvis man gifte sig ”under sin stand”, ja så skulle man altså blive!
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Se nu opdaterede man jo ikke reglerne som vi andre opdaterer software-pakkerne i dag. Selvfølgelig er reglerne her blevet
moduleret og forandret over tid af erfaringsudveksling mellem kolonierne og KGHs direktion og styrelse i København, men
en egentlig opdatering kommer først ca. 90 år senere – nemlig i 1873.
Og vores families interesse er jo at se, om der er kommet nye regler for uægte børn, for vi skal jo granske Bodil Elisabeth
Sofie Marens ”encounter” med Kursh og Rye Jørgensen.

Instrux – udfærdiget af – Direktoratet for den kongelige grønlandske handel
Til iagttagelse samt vejledning for de i handelens tjeneste stående indvånere i Grønland – 1873
Regelsættet er noget mere detaljeret, men i bund og grund er principperne de samme – enkekasse hedder nu
forsørgelsesanstalten og der er andre sådanne ændringer, og flere detaljer
Vi tager §15
Ligesom overhoved enhver forseelse mod sædeligheden efter bedste evne bør forebygges, således bør det fornemmelig påses, at uorden
og sådan art ikke indsniger sig på den måde, at betjente som ikke have familie eller børn, som skulle passes, holde unge tjenerinder.
Ligeledes er det pålagt handelens skibsførere ikke at tillade grønlænderinder at aflægge besøg på skibene.
Når nogen, som står under danske love** udlægges som fader til et uægte barn, indberettes sådant af præsten til inspektøren, idet der
tillige meldes, hvorvidt vedkommende indrømmer angivelsens rigtighed. Hvis han benægter denne, bliver den fornødne undersøgelse at
indlede af inspektøren.
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Når herved den fornødne vished i sagen er bragt til veje, erlægger faderen strax som alimentationsbidrag (børnepenge) 36 rdaler på
barnets regning i sparekassen

** (læg mærke til den formulering – i hele ”kolonitiden” – faktisk op til vore dage blandende KGH sig helt uden om, hvordan
man ”taxerede” og fastlagde straf blandt den grønlandske befolkning. Trommedans var jo en måde at afgøre selv alvorlige
tvister på, og for at blande sig uden om gjaldt der ikke samme regler for grønlændere og europæere – selvfølgeligt et
stigende problem over tid efterhånden som folket blev blandet, men i de tidligste tiden har man overhovedet ikke blandet
sig – heller ikke ved mord og lignende drabeligheder blandt grønlænderne. Det gentages meget ofte, at man meget meget
sjældent, og kun af absolut nød, kendte til begrebet ”tyveri” blandt grønlændere eller foretaget af grønlændere mod
”kolonien”.
Som jeg læser instruxerne – så er ”prisen” for et uægte barn faldet over tid – fra 6 Rigsdaler pr. år i 12 år i 1782, til et
engangsbeløb på 36 rigsdaler i 1873.
Nu kan man ikke sige noget fornuftigt om værdien af 6 rigsdaler i 1780’erne i forhold til værdien af 36 rigsdaler i 1873 – for
at komme det nærmere må man studere ”bytteforholdet”, altså hvad kunne man få for de penge i hhv. 1782 og 1873. Hvis
man har interesse må man studere prislister over ind- og udhandlingspriser fra de to tidspunkter.
Netop i 1873 kom møntreformen i Danmark hvor man forlod Rigsdaleren og vekslede 1 Rigsdaler til 2 kroner (deraf
begrebet 1 daler – som en 2-krone hed, også da jeg var barn).
Alligevel er det vigtig for så vidt at gøre sig klart om 36 Rigsdaler er mange penge, for det kunne måske udvirke den teori,
at der var en økonomisk gevinst eller håbefuld fordel ved at udlægge nogen som barnefader.
Netop prisfastsættelsen ser vi ikke har forandret sig meget da man e gået over til kroner. En ”opdatering af reglerne” ser vi
i ”Meddelser fra direktoratet” fra 1897 no.2 pkt. 15, hvor det fremgår:
Skrivelse af 22de april 1897 fra Direktoratet til inspektørene (ang. Nye almindelig regler med hensyn til alimentationsbidrag til uægte børn)
Det meddeles, at indenrigsministeriet, efter direktoratets indstilling derom under 7de april 1897 har fastsat følgende almindelige regler
med hensyn til de alimentationsbidrag til uægte børn, som omhandles i den under 2den januar 1873 udfærdigede instruks for de i
handelens tjeneste stående indvånere i Grønland, nemlig:
Alimentationsbidrag for et uægte barn – 72 kroner en gang for alle – indbetales af vedkommende barnefader på inspektoratets
foranledning i vedkommende kolonikasse.
2) indtil barnets fyldt 8ende år skal moderen. Når hun ifølge pålidelige vidnesbyrd er særligt vanskeligt stillet med hensyn til at ernære sit
barn, have adgang til at nyde understøttelse med føde og klæder in natura – (bc – altså ikke penge) hvilken hjælp skal tilståes hende efter
§ 11 A i de foreløbige bestemmelser af 31 januar 1872 og 21 april 1881 - :efter denne tid skulle såvel moderen som barnet være
ligestillede med andre trængende (enker og børn)
3) i tilfælde af barnets død, har moderen intet krav på kolonikassen med hensyn til det denne kasse indbetalte alimentationsbidrag
4) disse regler, hvorved de i § 15 og 19 i instruksen af 2 januar 1873 indeholdte bestemmelser tildels ændres, ville være at tage til følge
med hensyn til de alimentationsbidrag, der erlægges efter den 1 januar 1897.

Ved ombytningen fra Rigsdaler til kroner er der ikke sket nogen prisændring 36 Rigsdaler = 72 kroner ved møntreformen.
Og 6x12 rigsdaler i 1783 - =72 rigsdaler – er det ½ pris på børn?
I 1899 ”meddelelser fra direktoratet no 2” er det nødvendigt med en ”reminder” i ovennævnte emne:
Administrative afgørelser af mere almindelig betydning:
6) skrivelse af 1ste marts 1899 fra direktoratet til inspektoraterne (ang. Noteringen i kolonikasseregnskaberne af indbetalte
alimentationsbidrag).
Inspektoraterne anmodes om at pålægge kolonibestyrerne at iagttage, at de til kolonikasserne indbetalte alimentationsbidrag (jfr.
direktoratets skrivelse af 22de april 1897, medd. 1897 Nr. 2, 15 pag. 20) opføres i regnskaberne som en særlig post under ”andre
indtægter” hvorhos der i et bidrag gives nærmere oplysning om, af hvem hvert enkelt af de således indgående alimentationsbidrag er
indbetalt.
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Vi bliver næsten nødt til at teoretisere over hvad der kan bringe en kvinde til at udlægge en barnefader til sit barn.
1 – at det rent faktisk er faktum – det er ham
2 – at man ”tror” det er ham, men det kunne være ret beset være en anden
3 – ren og skær romantik – måske ulykkeligt forhindret af de sære ægteskabsregler – altså at inspektøren ikke giver
tilladelse til ægteskab. – Det er der sandelig mange beviser for at det er sket i beretninger fra Grønland
4 - rent og skært overgreb – magtmisbrug – jeg er dog meget få gange i kirkebogen stødt på begrebet egentlig ”voldtægt”
5 - økonomisk bagtanke
6 - troen på at et barn måske kunne optages i en europæisk orienteret familie (hvis man selv var nødlidende)
Og mange mange flere mere suspekte årsager (hævn, uigengældt forelskelse osv. osv. osv.)
Det er påfaldende i de grønlandske kirkeboger, at ret mange danske – både gifte og ugifte som udlægges til barnefader –
og ofte mere end en gang. I vores begrebsverden – formenligt ikke underligt, hvis der er tale om ungkarle, men der ses
også en hel del uægte børn avlet af gifte fædre. Der ses også meget få indrømmelser af de fædre som var gifte. Mange af
disse usagte benægtelser ses blandt volontører og kolonibestyrere.
Jeg vil på ingen måde beskylde den ene eller anden befolkningsgruppe for at være mere liderlig end den anden. En
nærliggende teori må være magtmisbrug.
Måske er en pige blevet truet på hendes job som kiffaq eller tjenerinde, hvis hun ikke lod ”herremanden” gøre sit. (meget
aktuelt i disse tider med MeToo)

Hvordan kan vi så bevise om vi arbejder med sandheden? – ja det kan vi jo nok heller ikke. Jeg kan blot konstatere at
kirkebøgerne ikke er et endeligt sandhedsbevis – specielt ikke når paterniteten ikke er vedgået – eller som i enkelte tilfælde
– benægtet.
DNA ville være et sandhedsbevis – men det kræver samtykke fra mennesker som måske føler sig helt fremmed i disse
forhold, og som givet også kan være det, men DNA ville være ikke bare en rygende pistol, men en rygende kanon.
Dertil kommer vi ikke. Jeg ser derfor at det vi kan lede efter er:
Skifter. (Selvom egentlige testamenter og arvesager vil nok ikke væsentlig hed bidrage til opklaring jf. loven om at uægte
børn ikke arvede faderen.)
Alimentationsbidragsindbetaling.
Breve (indberetning) fra Inspektøren til direktoratet fra KGH – eller Personalia som sådan.
Lønudbetalingsdokumenter, sparekasseindbetalings- og udbetalingsdokumenter.
Velkommen til flere måneders ferie i rigsarkivet !! jeg tror den rygende pistol, hvis den er affyret – ligger der.

Vel vidende at kirkebogen ikke er endegyldigt bevis – så lad os efter princippet, at der ”sjældent går røg uden brand” se på
de ”to gutter” som lavede uægte børn på Bodil Elisabeth Sofie Maren Møller, deres familierelationer og deres forhold og
virke i Grønland – måske kan vi tegne en karakteristik af dem som måske kan få os til at vurdere, om de var ”typen” der
kunne finde på, eller have behov for, eller lejlighed til, at begå uægte børn.
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Kursch og Rye Jørgensen
Først om Kursch:
Arktisk Institut beretter om Kursch (ældre):
Georg Kursch Født 1820, Død 27. april 1883 København, Ægteskab gift med Emma Rothweiler.
Familieforhold sønner se Carl Frederik og Vilhelm Georg Kursch
Og hvis vi krydsrefererer med ”Joensen” – kan vi se at han hedder Johan Georg, og en mere præcis fødselsdag.

Karrieren kan så kombineres til:
1851 - 1852 Assistent Egedesminde
1852 – 1854 Kolonibestyrer Godhavn
1854 - 1856 Christianshaab kolonibestyrer
1856 – 1858 Ritenbenk kolonibestyrer
1858 - 1859 Permission
1859 - 1867 Sukkertoppen kolonibestyrer
1867 Julianehaab kolonibestyrer
1872 fratrådt
1877 kommissionsmedlem

Joensen har ikke fået helt styr på hans ophav, men giver gode oplysninger som i dag sætter os i stand til at finde det.
Johan Georg Kursch er Ψ den 18 juni 1821 Garnisons sogn i København – han er som udgangspunkt født som uægte søn
af Lauritz Christian Kursch Ψ ca. 1795 og han kæreste Helene Christine Friis Ψ ca. 1793. L.C Kursch er Hoboist ved 1ste
jydske regiment – altså en militærperson, men som musiker ”Hoboist” – en der spiller Obo, en Oboist.

Det uægte streges dog ud, idet det bemærkes, at forældrene har giftet sig 5 år senere den 25 januar 1826.
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Sølvgade nr. 415 i 1834: - Johan G. har fået en lillesøster – jeg kan tilføje – igen. Hans far er ”Intertim vejpikør” (her stavet
Veipiqueur – en slags fungerende vejinspektør).

”igen” - fordi han fik allerede en lillesøster den 18 oktober 1823

men hun må være †, for den lillesøster der er nævnt i folketællingerne er hende her Ψ den 25 februar 1827

I Vestergade, København hus 49 2sal finder vi familien i1840, hvor Helene dog nu er enke på pension.
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Vi har ingen tilgangslister i Diskobugten, som dokumenterer deres søn Johan Georgs ankomst til Grønland og til- og
fratræden mellem Egedesminde, Godhavn, og Ritenbenk, så her hviler vi alene på Joensen, men vi kan tilslutte os, at han
er blevet gift, og at dette er sket den 7 december 1850 i Trinitatis sogns kirke i København. Han af 161 St.
Helliggeistsgade, hun af 413 Sølvgade, hans forlover en Wagner fra 202 Kultorvet og hendes forlover er hendes far
sadelmager Rothweiler, ligeledes Sølvgade 413. Hendes navn er jomfru Frederikke Louise Emmeline Rothweiler 23½år.

Frederikke Louise Emmeline Rothweiler er Ψ 8 april 1827 i Sct. Petri Tyske Kirke i København

Hun er datter af Carl Friedrich Rothweiler og Anna Cathrina Jessen.
Fra Joensen læser vi så, at Johan Georg antogedes ved KGH og udkom til Egedesminde i 1851.
Mest sandsynligt er de derfor ankommet med skibet ”Egedesminde” ført af kaptajn H.P Moberg som afgik København 7
eller 17 maj mod colonierne Egedesminde og Christianshaab - og ankom til Grønland 11 juli 1851
Mangler billede, men skibet findes:

At Johan Georg har været ombord – sammen med sin hustru – ser vi da:
Christian Wilhelm Kursch er Ψ den 8 september 1851 i Egedesminde

Carl Frederik Kursch Født 1. januar 1855 Christianshaab.
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Wilhelm Georg Kursch Født 15. juli 1853 Godhavn

Vi stemmer Joensen oplysninger af med FT FT1855 Christianshaab

Vi har ikke afgangslisten fra Christianshaab, men i tilgangslisten i Sukkertoppen, kan vi se familien vender tilbage i 1859
fra permission (det hed orlov dengang). De er formentlig ankommet med Briggen ”Tjalfe” som anløb Sukkertoppen og
Holsteinsborg på sin første rejse i 1859, med afgang 6 april fra København og ankomst til Grønland dem 15 maj 1859 ført
af skibsfører G.M.Brockdorff
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”Tjalfe”

Den ældste søn er ikke med – ham ser vi i FT1860 Sølvgade 8, København, Sct. Annæe Vester – hos bedstemor, som er
blevet enke.

Den øvrige familie ser vi i FT1860 Sukkertoppen

Der i Sukkertoppen kommer så:
Harry Kursch Ψ den 7 maj 1861.
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I 1861 viser afgangslisten i Sukkertoppen – at kolonibestyrerens kone og børn tager til Danmark. Afgangen passer med
Briggen ”Peru” ført af C.T. Amondsen som forlod Sukkertoppen og Godthaab den 22 august og var i København 20
september 1861.

”Peru”

Man kan forestille sig, at Emma har været i Danmark for at aflevere sine to sønner, for det er kun lille Harry der er med
tilbage til Sukkertoppen i 1862

Formentlig er hun ankommet med ”Mariane” først af skibsfører R. Knudsen som afgik København 17 april mod
Fiskenæsset og Sukkertoppen – og nåede Grønland 15 juni – altså en rejse på knap 2 måneder!!
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Afgangslisten Sukkertoppen 1866 og 1867. Emma med Harry står til at forlade Sukkertoppen i 1866 mod ”Kavdlun
nunanut”-”Danmarkimut”, og Georg – skal ”Kakortomut” – han er blevet kolonibestyrer i Julianehaab.

Men jeg kan se at familien ankommer til Julianehaab samlet i 1867, om end der stadig står at Emma og Harry skal til
Danmark.

De er ikke kommet til Danmark – for de rejser først i 1869

Og denne gang står der for en gangs skyld skibets afgang, idet C.T Amondsen igen styrer ”Peru” sydover den 7 august og
ankommer til København den 29 september 1869
I FT 1870 i Brogade 6, Christianshavns kvarter kan vi se af familien uden husbond er nået godt frem. – der står at manden
er kolonibestyrer i Grønland.

Johan Georg ser vi i Julianehaab
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Meget vel kan han have boet i det gamle kolonikontor, i hvilket også jeg havde mit virke fra 1992-1994.

Som Joensen skrev, fratrådte Johan Georg i 1872, og han er taget fra Julianehaab den 17 august med ”Peru”, står der i
afgangslisten. Denne gang var det skibsfører C. Bang der styrede skibet – og det blev en lidt forsinket afgang i det skibet
forlod Grønland 10 september, og ankom til København 6 oktober 1872

Derfor ser vi familien samlet ved FT1880 Gasværksvej 21, Udenby Vester, København.

Johan Georg Kursch er † den 27 april 1883 – Vesterbrogade 98A – begravet fra Sct. Matthæus sogn – 62 år gammel – død
af aproplexi.
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Jeg har ikke kunnet finde en dødsoptegnelse for Frederikke Louise Emmaline Rothweiler Kursch i kirkebogen (ovenfor
kaldet Emma Louise). Seneste data er fra FT1906, hvor hun er ca. 79 år gammel.
FT1906 Mariendalsvej (før det Frederiksberg alle 35)

Morgenbladet 11 oktober 1906 melder dog – (og lidt mærkeligt sekunderet af Lolland-Falsters Stiftstidende samme dag)

Nu kunne vi jo så ende denne historie, men Johan Georg Kursch’ ophold i Grønland har givet to af sønnerne relationer til
Grønland.
Sønnen Christian Wilhelm Kursch Ψ 1851 i Egedesminde har jeg ikke gjort så meget ud af. Sjovt nok står der i Politiets
Registerblade i 1912 i København, at han er kommet fra Rusland til Willemoesgade 35, og at han i maj 1914 er udvandret
som jeg læser det. Jeg har ikke fulgt sagen videre, fordi det er de 2 andre sønner som har videre grønlandsrelationer og
derfor er interessante for os.
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Sønnen Carl Frederik Ψ 1855 i Christianshaab. Optegnelse Arktisk Institut og Joensen således:
1876 volontør Den Kongelige Grønlandske Handels kontor København
1878 volontør Jakobshavn
1880 fratrådt
Købmand Ordrup

Vi ser ham da også i tilgangslisten i Jakobshavn 1878

Han er formentlig tilrejst med ”Hvalfisken” ført af kaptajn Ketels som afgik København 4 maj og ankom Grønland mod
Jakobshavn, Ritenbenk og Uummannaq den 12 juni 1878. Alternativt kan han vær kommet med ”Thorvaldsen” ført af C.T
Amondsen som afgik København 26 juni mod Sukkertoppen, Egedesminde og Jakobshavn og var fremme i Grønland 14
august 1878.

”Hvalfisken”
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”Thorvaldsen” og ”Lucinde” i Godthåb
Stedkendte kan genkende Ukkusissat (Store Malene) i baggrunden

”Thorvaldsen”

Han er som nævnt fratrådt fra Godhavn i 1880, og er formentlig returneret med ”Thorvaldsen” som ankom København 8
september 1880.
Det skal dog bemærkes, at kirkebøger og til-afgangslister ikke kan dokumentere hans bevægelser i Diskobugten som
beskrevet af Joensen 1879-1880.

Iflg. de foreliggende oplysninger skal Carl Frederik være gift med Ida Charlotte Marie Hansen i Gentofte den 22 november
1882 † 1885, med hende have fået døtrene Emma Regine Georgia Ψ 16 januar 1884 og Valborg Johanne Ψ 16 juli 1885.
Første kone døde ung, og vi ser Carl Frederik som enkemand gifte sig allerede den 15 april 1886 i Sct. Jakobs sogn,
Sokkelund, København med Emilie Elise Smith Ψ 2 juli 1863 Christianshavn, og yderligere bliver forældre til Paul Kursch
Ψ 14 august 1888. Familien bor flere steder i København – her fra Politiets registerblade (en slags folkeregister) 1 maj
1895, med optegnelser for bopæl helt frem til 1916:
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FT1911 Nørrebrogade

FT1916 Tagensvej

Jeg har ikke fulgt denne gren af Kursch-familien helt til ende.
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Vilhelm Georg Kursch Ψ 1853 i Godhavn, er den søn som har vores primære opmærksomhed. Vi ser hvad Arktisk Institut
og Joensen skriver:
1883 – 1886 Volontør Frederikshaab
1886 - 1887 Godthaab Volontør
1887 - 1788 Udstedsbestyrer Fiskenæsset
1888 – 1903 Arsuk
1903 - Julianehaab Assistent (overassistent / underassistent / hvalfangerassistent)
1908 - fratrådt
1897-98 permission

Joensens oplysning om, at V.G. Kursch’s far Johan skulle være urtekræmmer, tror jeg ikke er korrekt. Der er flere ”Kursch’er i
København” – deriblandt en urtekræmmerlærling Kursch i Borgergade i FT1850, født ca. 1835 med navnet Johan Friederich Kursch, som
måske er noget familie som er i lære hos Urtekræmmer Beer (se senere)

Wilhelm Georg har jo allerede som dreng krydset Atlanten 3 gange, men ansættes nu ifølge Joensen i foråret 1883 i
”Handelens tjeneste”.
Han ankommer da også jf. tilgangslisten i Frederikshaab i 1883 sammen med sin hustru Theresia Marie Frederikke Islin.

Theresia Marie Frederikke Islin Ψ 17. maj 1855 Vor frue, København er ud af en relativ stor familie som i 1870 boede i
Møntergade i Rosenborg Kvarter, og som overhoved havde malermester og Århusianeren Carl Andreas Islin Ψ 1821 og
hans hustru Emma Caroline Beer Ψ 1820
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Den 8 maj i Helligåndskirken er Wilhelm Georg – volontør ved den Kongl. Handel og Frøken af Ordrup Theresia Maria
blevet viet med forloverne urtekræmmer i Kompagnistræde 21 Beer (formentlig hendes morfar, eller morbror) og
kolonibestyrer Kursch, Vesterbro 98

Bryllupsrejsen er ret hurtigt antrådt formentligt med ”Constance” til Frederikshaab, Christianshaab og Claushavn, som
afgik 2 uger senere nemlig den 23 maj fra København og ankom til Grønland den 14 juli 1883 ført af skibsfører V.L.Jensen.

”Constance”
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Ægteskabet er frugtsomt ret hurtigt:
Emmeline Emilie Amalie Kursch Ψ 4 juni 1884 i Frederikshaab. Fadderne indskrives – (dvs. de er ikke tilstede)

Så sker der følgende:
Jonathan Peter Kornelius Morthen Møller – uægte – Ψ 19 september 1885 – Frederikshaab
V. Kursch er udlagt som barnefader af Elisabeth Sofie Bodil Maren

I løbet af 1886 ankommer Fam. Kursch jf. tilgangslisten i Fiskenæsset

Ellen Ida Kursch Ψ 15 august 1887 i Fiskenæsset († 4 november 1922 Frederiksberg sogn) - (leversygdom)
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Ellen Ida Kursch (formentlig ca. 1900) – børn ukendte

Tvillingerne? Edvard († 24 februar 1919) og Aage Kursch Ψ 19 januar 1889 Arsuk (Aage † 8 april 1892 af
hjernebetændelse – 3 år gammel). Som følge af ”huller” i kirkebogen, kan vi ikke se fødslen(erne). Fødselsdatoen baserer
sig derfor på senere folketællinger, og antagelse er jf. Aages alder ved sin død, at de må være tvillinger. Hans gravsten (i
Arsuk?) beviser det.
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I 1886 ser vi familien i afgangslisten mod Godthaab (Fiskenæsset). Tjenestepigen Kittura kender vi så udmærket. Det er

Steffen Møllers barnebarn.

1888 ser vi dem i tilgangslisten – nu fra Godthåb – mon ikke de er på vej til Arsuk.

I 1896 er de i kirkebogen optegnet som faddere ved Oscar Kock’s søns dåb 24 september 1896 i Frederikshaab. Jeg tror
det er i forbindelse med deres afrejse til Danmark som ses i afgangslisten i 1896 i Frederikshaab.

Jeg tror dog meget tyder på, givet at de ikke har kunnet været taget af sted før efter 24 september, at de grundet is- og
vejrforhold ikke er kommet til Danmark før1897. Ganske mange KGH skibe overvintrede i 1896. ”Tjalfe” nående ikke at
returnere på sin 2den rejse. ”Lucinda” overvintrede og kom til København i april 1897. KGH tabte skibet ”Castor” den
sæson. (”Bortblevet” – som man udtrykte det) (Det kan undre at Ostermann i bogen ”Frederikshaabs historie 1742-1942” –
betegner netop disse år som gode for besejlingen?)
Denne ”tese” er efterfølgende underbygget af følgende anmærkning i ”Meddelelser fra direktoratet”:
”Anm: Hvalfisken, Tjalfe (på 2den rejse), Lucinde og Castor (på 2den rejse) som vides henimod slutningen af september 1896 at have
ligget henholdsvis ved Holstensborg, Sukkertoppen, Godthaab og Julianehaab antages at have måttet overvintre ved de nævnte kolonier”

KGH vidste altså i den skrivende stund ikke at ”Castor” var tabt – og det bekræfter årsagen til Kursch’ ”manglende”
hjemrejse til Danmark
Deres søn Edvard Kursch ser vi på katolsk kollegie i Ordrup i FT1901 Asylvej, St. Andreas-collegiet, Ordrup (nr. 4 fra
neden i listen)
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St. Andreaskollegiet var, som jeg ser det, en katolsk kostskole i Ordrup. Det kan virke underligt, at en tilsyneladende
Lutheraner kan få ophold der.
Uden at vide rigtigt hvordan og hvornår de er kommet tilbage til Grønland, ser vi Wilhelm Georg og hustru og yngste datter,
Ellen Ida, tilbage i fiskenæsset i 1901.

Der er ikke afgangslister at forholde sig til, men Wilhelm Georgs ophold i Julianehaab er som Joensen og Arktisk Institut
har dokumenteret. Det fremgår af ”Meddelelser fra Direktoratet, at han er i Julianehaab i alle år fra 1902/1903 til
1907/1908. Her fremgår det at han sammen med Herjulf Jørgensen skal på permission:
Ministeriet har derhos meddelt (5te marts 1907) samtykke til, at der bevilges kolonibestyrerne Herj. Jørgensen og Louis Mathiesen samt
assistenterne H. Petersen og V. Kursch tilladelse til hjemrejse for 1907-1908

Den 14 marts 1908 resolverer indenrigsministeriet:
At assistent V. Kursch efter hans derom indgivne andragende fra den 1ste april d.å, at regne afskediges tjenesten med pension, der
søges bevilget med 800 kr. årlig.

Vi kan blot konstatere, at pensionen er indtruffet i FT1911 Falkoner Alle 16.

Edvard er assistent i Nordisk Genforsikring. Han er † den 24 februar 1919, og ”Dagbladet København” skrev den 28
februar 1919

og vi kan i 1914 se at datteren er tyende ved åndssvageforsorgen (åndssvageanstalten) – Hun bor Rahbeks alle 21.
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Wilhelm Georg kan kun nyde pension i kort tid – han er † den 24 oktober 1911 Falkoneralle 16 – af apoplexi celebri
(blodprop i hjernen)

Berlinske Tidende hed dengang ”Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og
Avertissementstidende (1833-1935)” havde dødsannoncen 26 oktober 1911

Ligesom ”Nationaltidende” den 27 okt. 1911

Af samme årsag ser vi Theresia Marie som enke i Aagade 104 den 1 maj 1916 – datteren er flyttet ind hos hende (eller
omvendt). Emmaline Emilie er stadig ugift i 1930 og bor sammen med Edvards datter Agathe Kursch
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Marie Theresia Frederikke Kursch boende i Aagade 104 er † den 28 juli 1928 – 73 år gammel af kræft i mavesæk og lever,
og som den øvrige familie formentlig begravet fra ”Fasankirkegården” som Frederiksbergs sogns kirkegård, åbenbart er
blevet kaldt.

Fra Frederiksberg Birk finder vi i registreringsprotokol (ikke on-line) skiftebog 1888-1937 XVII 1911 8 4 – XVII 1914 1 19,
244 XVII, s 91, 131 og 447 skifteoplysninger efter pens. Kolonibestyrer Wilhelm Georg Kursch:

Vi kan se at der er skrevet noteret testamente den 1 august 1889, og at enken ønsker at sidde i uskiftet bo på basis af det,
hvilket tages til følge og ser ”skiftes ikke”. Erklæringen indholder navne på de 3 børn Emmaline Emilie, Ellen Ida, og
Edvard.

Det har kostet 2 kroner at fremlægge testamentet

Til slut kan vi se, at ”den beholdene formue” ved boet udgjorde 10.420,-kroner.

Vilhelm Georg – må vi, hvis vi tager kirkebogens bogstav for pålydende, og indtil det kan påvises – eller afvises på anden
vis – betragte som det fædrende ophav til den gren af Møller-familien som nedstammer fra Jonathan Peter Kornelius
Morthen Møller.
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Vilhelm Georg besprang (eller omvendt) de nulevende Møller-søskendes oldemor Bodil Elisabeth Sofie Maren omkring
årsskiftet 1884 – (6 måneder efter han havde fået barn med sin kone)

Jonathan Peter Kornelius Morthen Møller giftede sig den 24 november 1907 med Kittura Else Henriette Bolette Berglund Ψ
20 juli 1886 på Kvaneøen (datter af Sivert Andreas Abraham Naaman Elias Berglund og Ellen Ruth Olava Ejgildsen.)
Sammen fik de børnene: (data ikke efterprøvet)
Ane Rebekka Johanne Valborg Møller Ψ 8 maj 1909 g.m. Jakob Johannes Israel Terkil Berthelsen –
forældre til
Hans Pavia Nikolaj Berthelsen Ψ 23 marts 1929
Emanule Manasse Titken Kristen Møller Ψ 5 juli 1913
Elias Tobias Knud Johannes Møller Ψ 9 august 1916 † 1988, g. m. Emilie Eufinie Ellen Else Petersen (Ψ ca.1914 † 1989
eller 1991).
forældre til (og sikkert flere)
Bolethe Møller Ψ ca. 1937
Jakobine Møller Ψ ca. 1939
Cecilie Møller (Ψ ca. 1946 † ca. 1988) g. Hansen

Jacob Manasse Johannes Augustinus Møller Ψ 18 september 1919

Ellen Ida Kursch, Theresia Marie Frederikke Kursch, Vilhelm Gerog Kursch (formentlig Qaqortoq)
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Theresia, Vilhelm Georg, Ellen Ida (formentlig 1900 – måske Fiskenæsset,
men der er senere billeder fra Nuuk med samme gulvbelægning)

Hvis det er 1904 – så er her konfirmationsoptegnelsen.
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Om Andreas Peter Rye Jørgensen (og hans storebroder Herjulf).
Som det måske allerede fremgår, bygger denne del af fortællingen på, at min svigerfar Karl Møller er efterkommer af
forhenværende kolonibestyrer Andreas Peter Rye Jørgensen. I realiteten er der ikke fundet endegyldigt bevis herfor, men
indicierne er til gengæld ret overvældende. Det er da også den historie som familien ikke er i tvivl om.
Forslægten går umådeligt langt tilbage i tid, og indeholder også i flere facetter ret mange nobiliteter, og bl.a. derfor er der
kildenotitser, også langt tilbage. Jeg skriver frit og uden kildeangivelser, men alene søgen på nettet, vil afsløre meget, men
også ret troværdigt kildemateriale. Historiske optegnelser i al almindelighed, og bl.a. Dansk Adels Årbøger er en væsentlig
kilde. Derfor er der også en del heraldik tilknyttet til familierne som havde ret til deres eget ”våbenskjold” – ”Logo” ville vi
kalde det i dag.
Hvad er chancen for at svigerfar som almindelig borger, gæv fisker fra en lille bygd i vor tids sydlige Grønland skulle være
efterkommer af kongerne i det Danske Rige? – Jo de er små og usikre, men kan heller ikke helt udelukkes eller
modbevises – det springende punkt til ”de royale” hænger på familien Undal, og personligt tror jeg ikke på forbindelsen til
kongerækken som ville række tilbage til Gorm den gamles far.
Anne Lauritsdatter Undal, som vi ikke kender endnu, er en tvivlsom moder til Anna Cathrina Lillienpalm som vi også hører
om senere, men hvis hun var moderen, ville der være grundlag for hypotesen om tilhørsforholdet til kongerækken.
Det skal nemlig vise sig uhyre vanskeligt, at få vejgreb i forhistorien, for undervejs i en ellers helt klar kildestrøm som gør
Anna Cathrina Hassius til datter af Anna Lauridsdatter Undal, og dermed sandsynligt er efterkommer af de danske
vikingekonger, viser der sig store vanskeligheder i tidslinjerne. Som man dykker ned og læser kilderne, bliver det derfor
mere og mere usandsynligt, at Anna Lauridsdatter Undal er den biologiske moder, men snarere undervejs bliver
stedmoder, og dermed ”røg de kongelige forbindelser”, men at det derimod er korrekt, at Johan Sigismund Hassius er den
korrekte fader i puslespillet.
Lad os se lidt tilbage for at opstille en tidslinje:
Laurits Westhof Ψ ca.1570 har en datter Ingeborg Lauritsdatter Westhoff Ψ ca.1605 † 1679 I Kristianssand. Hun bliver gift
med Anders Johnssøn Undal Ψ ca.1590 † 1651 i Undal. Deres søn Laurits Anderssøn Undal Ψ ca. 1631 Underøy, VestAgder † 1703 Kristiansand gifter sig med Martha Augustinusdatter Wroe Ψ ca. 1635 Kristianssand † 1715 Kristiansand
Laurits Undal og Martha Wroe er dermed forældre til Anna Lauritsdatter Undal Ψ ca. 1666 i Kristiansand (nuv. Norge), og
senere gift Hassius og tilført gennem ægteskab adelsnavnet Lillienpalm, men at det er forud herfor, at familien føres til
handelskolonien Trankebar i det sydøstlige Indien (300 km syd for Chennai (tidl. Madras) og 100 km nord for Sri Lankas
(tidl. Ceylon) nordspids over Strait Palk (farvandet mellem Sri Lanka og Indien). Men det er ikke Johan Hassius som tager
Anna med til Ostindien. Af hensyn til tidslinjen må vi beskrive hendes første mands virke i hendes første ægteskab.
Anna blev 1699 gift med Jørgen Hermanssøn Bjørn som er født i København, og som bliver guvernør for Trankebar, men
dør i 1704 Tarangambādi, Tamil Nādu, Indien. Er han far til Anne Cathrina (i så fald ”Jørgensdatter Bjørn”?)
Jørgen Hermanssøn Bjørn er af søofficersfamilie. I hvert fald barnebarn af Viceadmiral Jørgen Poul Pedersen Bjørnssøn
og søn af dennes datter Birgitte Lygtemager Bjørn. Jørgen H. Bjørn kom til søs som 16-årig og hans karriere er
velbeskrevet i kilderne. Deriblandt 8 år i koffardifart på Ostindien – altså ude af flåden og i stedet i handelsflåden
(koffardifart = købmandsfart). Tilbage i flåden som officer (deltog i Helgolands erobring), men antræder 10 oktober 1685
som kaptajn på ”Anthoinette” som afgik mod Ostindien. Bjørn kom i modstrid med kommandøren på disse sejladser. Den
29 februar 1888 ved Asuncion og i dage efter var der en slags ”stand-off” mellem Bjørn og kommandøren, og Bjørn
besluttede at returnere til København. I 1691 fik han bestilling af det Ostindiske Kompagni som kommandør på Dansborg
(Fortet i Trankebar), men han kom ikke afsted. I 1699 blev han chef for galai-værftet i Kristiansand. Han fratrådte den 5
april og blev nu igen på Ostindisk Kompagnis foranledning den 17 september 1701 Kommandør for Dansborg og Guvernør
for Trankebar, hvortil han ankom 2 juli 1702 – Nu med sin hustru Anna Lauritsdatter Undal – som han således indgik sit
andet ægteskab med i 1699, (Jørgen Bjørn var tidligere gift og havde i sit første ægteskab 3 eller 4 børn) mens han var i
Kristiansand. Jørgen H. Bjørn, som iflg. kilderne omstrukturerede en del i handelskolonien, døde den 12 juni 1704.
Kompagniet meddeler den 21 oktober 1704, at der er foretaget skiftet i Bjørns bo, og meldte at ”bemeldtes hustru var med
livets frugt” og sønnen Jørgen Jørgenssøn Bjørn er da også noteret født 29 september 1704. Jeg tillader mig at antage, at
da kilderne kun omtaler denne søn og ellers stiffbørn (stedbørn) – ja da er Jørgen J. Bjørn nok Bjørns første og eneste barn
med Anna Lauritsdatter Undal.
Dette er væsentligt at notere fordi et utal af kilder senere fortæller at Anna Cathrina er født i 1703 på Trankebar, men det
er der ikke evidens for, og hun kaldes da også senere i 1742 for Johan Sigismund Hassius Lillienpalms ”eneste datter”
Ved Guvernørens død bliver Anna Undal ganske velhavende, og alt tyder på at hun forbliver på Trankebar, kilderne siger
at hun i 1707 bliver gift med den guvernør som efterfølger Bjørn, nemlig Johan Sigismund Hassius Ψ 1664 Kongsberg
(nuv. Norge).
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Hvis vi ser lidt på hans baggrund:
Heinrich Sigismund Hassius er Ψ 1630 muligvis i Itzehoe i Schleswig-Holstein og han er beviseligt begravet i Kongsberg
som oberbergamtforvalter og ”guardein” af mønten den 17 oktober 1698, for kirkebogen er tilgængelig

”Møntguardein” er en myndighedsperson som skal kontrollere og godkende – i dette tilfælde sølvindholdet - i mønter, for i
Kongsberg i Buskerud fylke – 50-100 km øst for Oslo fandt man dengang sølv i minerne, og datidens ekspertise på
udvindingen heraf kom fra det vi i dag kender som Tyskland, så Henrich S. Hassius er givet kommet til Norge i den
anledning.
Heinrich blev gift med Anne Catharina Johannesdatter Irgens (Jürgens), som ligeledes formodes at være Ψ i SchleswigHolstein ca. 1640, og formentlig har fulgt sin fader Johannes Heinrich Irgens Ψ 1607 † 1659 som var direktør og læge ved
kobberminerne i Trøndelag, altså lidt syd for Trondheim. Dennes hustru Elisabeth Sofie Anne Henningsdatter Anisæus Ψ
1618 måske Haderslev † Aker kirke 1669 i Oslo, har i stor grad sat præg på på Aker og Røros kirke i Trøndelag som kunne
inspirere til besøg der. Bl.a. skulle dette billede bag alteret i Røros være af de 2 omtalte.

P. M. Hocce Epitaphio / Philosophiae clarissimi Medicinae experientissimi Doctoris Johannis Ivrgens Itzeho - Holsati / Harum fodinarum
Directoris desideratissimi Cineres Pie iuste devote / Vidua maestissima Elisabetha Arnisaeana Superstites filii decem tres filiae decemqve
nepotes devenerantur.
Altså nogenlunde:
Den dybt sørgende enke Elisabeth Arnisæidatter med gjenlevende 10 sønner, 3 døtre og 10 barnebarn hædrer ved denne minnetavle i
kær erindring hengivent, opprigtig og ydmygt asken efter doktor Johannes Jürgens af Itzehoe i Holsten, den skarpsindige tænker, den højt
erfarne læge og den mest ønskværdige direktør for minerne her på stedet.

Alterstagerne i Akers gamle kirke (som jeg antager er Aker, Oslo) er skænket af ægteparret.

”10 sønner og 3 døtre og 10 børnebørn” – blandt børnebørnene altså Johan Sigismund Hassius Ψ ca. 1663 i Kongsberg.
Af hensyn til kirkebøgernes optegnelser om faddere m.v. nævner jeg de søskende af Henrich og Anne Cathrina jeg er
stødt på:
Cornelia Heinrichsdatter Hassius Ψ1660
Wolfgang Sigismund Hassius Ψ1661 †1708
Anne Cathrine Heinrichsdatter Hassius Ψ1665 †1729
Susanna Elisabeth Heinrichsdatter Hassius Ψ1664 †1718
Euphrosyne Heinrichsdatter Hassius Ψ1667 †1737
Beate Elisabeth Christine Heinrichsdatter Hassius Ψ1669 †1735
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Johan Sigismund Hassius er auditør ved Kraghs 1. gevorbene Infanteriregiment i 1687, Regimentskvartermester 16881691, og kommet i gæld og ”belagt med arrest”, dvs. at fogeden agter at gøre arrest – enten i hans ting eller i ham selv, for
at inddrive gælden. Det forlyder, at venner hjalp ham med at undslippe fogedens krav, og det kan vel være en årsag til, at
vi finder ham i handelskolonien Trankebar i Indien snart derefter. Man siger dog at det var hans ambitioner som fik han
udnævnt af det Ostindiske Kompagni i 1703 til Assistenceråd og Sekonde (souschef) i Trankebar og som Provisionel
Commandant på Dansborg. Ifølge kilderne sejlede han med ”Fredericus Quartus” og ankom den 30 juni 1704, hvor Jørgen
H. Bjørn var død den 12 juni, og allerede dagen derpå overtog han guvernørposten, og han overtager også enken Anna –
Lauridsdatter Undal Ψ ca. 1666 i Kristianssand. Kilderne er uenige om rækkefølgen. Måske blev han gift med Anna
allerede straks, måske først i 1707, da han i 1707 endelig fik kongelig bestalling på Guvernørposten. Hans broder
Wolfgang døde i Norge i 1708, hos hvem han tydeligvis opbevarede måske kompromitterende korrespondance. Han søgte
om afsked i 1708 – men forblev – trods at ingen var tilfreds med ham. Den 15 oktober 1715 blev hans afsked bevilliget, men
brevet er først fremme den 16 august 1716. Kilderne siger at han den 23 oktober 1716 forlod Trankebar med kone og
børn*. Skibet ”Salvador Mundi” ankom København 1717.
*Må antages at være Jørgen Jørgenssøn Bjørn Ψ 1704 og Heinrich Sigismund Johanssøn Hassius Ψ 6 april 1712

Johan Hassius bliver rig – dels på det som guvernørposten kaster af sig. Guvernør i 8 år ved hjemkomsten i 1716 mens
flere kilder siger 1704 – så altså 12 år. Man kunne næppe kontrollere Guvernøren i Trankebar fra kongens side, og meget
tyder på at Johan Hassius også skadede det Kongelige Oktroierede Kompagnis ry fordi han udnyttede sin guvernørstilling
med voldsomhed og hensynsløshed. Kilderne tildeler ham herfor også erstatningsansvar ved hjemkomsten, og han synes
også at have betalt et bidrag til Kongens krig mod Svenskerne (Store Nordiske krig mellem Frederik den 4 og Karl den 12.)
Ægteskabet med Anna gør Johan til en del af den velhavende Undal-familie. Formentlig har donationerne til blandt andre
kongen også været årsagen til at familien nu opnår at blive adlet. Johan Sigismund Hassius bliver i 1718 nobiliteret (adlet)
og bliver justitsråd og stiftsamtsmand i Kristiansand. Han og hans familie bærer nu adelsnavnet ”Lillienpalm” og fører eget
segl og våbenskjold

”Skjoldet er delt tværtover udi tvende lige dele, udi den øverste del står en tiger udi guldfelt, den nederste dels grund som er af sølv, er
afdelt med trende pæle, iblandt hvilke den middelste med en hvid lilliekonval prydet, men udi hver af de tvende yderste glimrer en
guldstjerne, oven på skjoldet står en adelig tournerhjelm, derpå står et grønt palmetræ”.

Johan bliver yderligere forfremmet i 1719 til Amtmand i Nedernæs. Han blev ”skrevet” til Svanø - dvs. at dette nok er
navnet på den gård hvor de har boet i Bro sogn, Bergens stift. Johan S.H til Svanø Lillienpalm er † 4 oktober 1728 i Undalslægtens gravkammer i domkirken i Kristiansand, og Anna Undal Lillienpalm er † den 11 februar 1742 og begravet den 8
marts 1742 ligeledes i kælderen under domkirken i Kristiansand – 76 år gammel
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Trods de ret detaljerede kilder om Johan Sigismund Hassius, er der forsat udsagn som kilderne ikke besvarer, men med
tidslinjen kan vi fastslå, at det ikke er sandsynligt at Johan kendte Anna Lauritsdatter Undal før 1704 og det passer dårligt
med kilderne for Anna Cathrina Johansdatters fødsel. Alle kilder siger hun er Ψ i 1703 i Trankebar – hvilket vil gøre hende
til enten uægte datter af en ukendt, idet Anna og Johan ikke var mødtes endnu, eller ægte datter af Jørgen Bjørn. Hun bør
være fra 1705 hvis hun er ”legitim” datter af Johan. Kilderne siger hun er gift den 15 oktober 1720 – hvilket vil betyde at hun
så er gift som 15-årig – eller lidt ældre. Kirkebøgerne kan desværre ikke hjælpe os på rette spor.
Men hun kan godt være uægte datter af Johan med en anden kvinde, og meget tyder på, at dette kan være sandt da en
”Jan Sigmund Hassius” i Kongsberg i 1699 får en datter Anna Cathrina med Anna Malene som i hvert fald da udlægger
”Jan” som fader – og mon ikke Jan er identisk med Johan?

o. 1699 den 3 Febru. Døbt af Hlr. Johan et Uægte Barn kaldet Anne Catrine, Moderen Anne Malene udlag(de) Jan Zigmund Hasius, Stod
Fadere Søfren Jepss. Johannes Anderss. Niels Jenssens Kone og Philupis Kone

En nedskrevet anekdote i Undalslægten siger:

”Fru Lillienpalm besøgte som tradition sin kusine Johanne Larsdatter på Torjusholmen, hvortil hun også medbragte en
Morian og en bavian, der begge var til stor skræk for beboerne”
En morian er et i nutiden nedsættende ord for en ”neger” – en ”sort” - meget tyder derfor på at Fru Lillienpalm har haft en indfødt med hjem
fra Indien, måske som en slags oppasser. Karakteristisk for tiden er beboerne både bange for negeren og aben.

Også andre vidnesbyrd fortæller, at familien Lillienpalm hjembragte slaver – tjenestefolk – med fra kolonien.
”Da Lillinpalm kom til Kristiansand hadde han med seg hovmester og et stort tjenerskap, hvoriblant der endog var noen neger». Dette
skriv Leewey i bind II, 1956. Johan Sigismund Hassius var sonen til ein tysk oberst, og kom til Noreg som kvartermeister ved eit norsk
regiment. Han måtte slutte i 1691 og rømme på grunn av gjeld. Johan kom seg til India. Der blei han guvernør i Trankebar og
kommandant på Dansborg. Han gifta seg med Anna Undal (1666-1742) frå Kristiansand. Johan skaffa seg ei stor formue, og i 1718 vart
han adelsmann og tok namnet Lillinpalm. Same året fekk han utnemning til stiftsamtmann i Kristiansand. Lillinpalm døydde i 1728.
I kyrkjeboka for Kristiansand kan ein lese om nokre av tenarane hans. Der står det at «den svarte morinde (negresse) Chatarina fikk et
barn med den svarte morian (neger) Casper». Dei var ugifte. Casper rømde, mens Chatarina måtte stå openbar skrifte i domkyrkja. Ho
måtte fortelje kyrkjelyden om korleis ho hadde blitt gravid. Så kyrkjelyden i domkyrkja kunne høyre og sjå eit ekte farga menneskje.
Caspar må ha rømt med ei slaveskute for han var lett å kjenne att. Truleg har også Chatarina blitt send med ei slik skute. Ein veit at skip til
og frå Vest-India var innom Kristiansand med jamne mellomrom……… Men Lillienpalm, stiftsamtmannen, hadde både slavar og pengar med
seg til Kristiansand.”

Og

”Een svart Morian caldet Casper”
Det var en merkelig tildragelse som fant sted i Kristiansand domkirke den 10. mai 1737. Foran en samlet menighet måtte en kvinne stå
skrifte fordi hun hadde hatt kjønnslig omgang uten å være gift, ”hafde ladt sig besofve”, som det står i kirkeboken. I seg selv var ikke dette
så veldig uvanlig på den tiden – bare i 1737 måtte et titalls andre kvinner i Kristiansand gå gjennom det samme. Men denne maidagen var
det en svart kvinne som fikk sitt privatliv utlagt i hele byens nærvær. Catharina, som hun het, var nemlig av tamilsk opprinnelse, og til
Kristiansand var hun kommet fra Trankebar i India.
Ikke nok med at Catharina var svart – med kirkebokens språkbruk ”en svart Morinde”. Hennes medsynder, han som den ulykkelige
Catharina hadde latt seg besove av, var ”ligesaa og svart Morian”. Men ”morianen” Casper hadde ”noget efter denne gierning” rømt fra
byen, sikkert på et skip.
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”Morian” var datidens fellesbetegnelse på mennesker med mørk hudfarge. Når vi likevel kan være ganske sikre på at Catharina og Casper
var tamiler, skyldes det en tilleggsopplysning i kirkeboken. Om Catharina heter det at hun var ”een af de svarte Morinder som kom hid
med salig Stiftsamptmand Lillienpalm” og hadde tjent hos ham, mens Caspar før han rømte hadde vært lakei hos stiftsamtmannen.
Fellesnevneren er altså mannen med det fornemme navnet Johan Sigismund Lilienpalm, og dermed er vi fremme ved en viktig, men lite
omtalt del av Kristiansands historie, nemlig byens aktive rolle i den danske kolonivirksomheten frem til 1814. Lilienpalm hadde nemlig en
fortid som guvernør i den danske kolonien Trankebar på Koromandelkysten i India. Herfra var også ”morianerne” kommet.
Gjennom store deler av 1700-tallet var det betydelig prestisje knyttet til det å ha svarte tjenere. Så også i Norge, der rikfolk som Bernt
Anker i Kristiania og Hans Herlofsen i Arendal begge hadde en mannlig tjener av afrikansk opprinnelse. Stiftsamtmann Lilienpalm
overgikk dem tydeligvis når det gjaldt antallet, men han var da heller ikke noen hvem som helst.
For så vidt var Johan Sigismund Hassius, som han het før han ble adlet i 1718, et levende eksempel på den ”beqvemmelighed” selveste
Ludvig Holberg pekte på som en av fordelene ved å ha kolonier, ”nemlig at fornemme folk, som ere bragte udi armod, og blues ved at leve
udi fædernelandet, finde deres regning ved at komme hen udi en anden Verden, hvor de enten uden haanhed leve deres øvrige tid, eller,
hvilket ofte skeer, komme bemidlede tilbage”. Fra han på grunn av sin store gjeld rømte fra Kristiania i 1691 og frem til han ble utnevnt til
stiftamtmann i Kristiansand i 1718, ble Lilienpalm en rik mann. Han la gullegget i 1704 da han ble utnevnt til guvernør i Trankebar,
kolonien som forsynte Danmark-Norge med krydder og tekstiler fra Østen – og sultanatet Acheh på Sumatra med slaver. Noen spesielt
ettertraktet tjeneste var guvernørposten ikke, men Lilienpalm visste å utnytte den til sin fordel – samtidig som han var en pliktoppfyllende
embetsmann. Flere har sådd tvil om det siste, stort sett med henvisning til den langvarige konflikten som Lilienpalm hadde med den
pietistiske misjonæren Ziegenbalg, der sistnevnte fikk formidle sin versjon av historien i stadig nye bokopplag på flere europeiske språk.
Kildene viser imidlertid at den senere stiftamtmannen lojalt fulgte opp de ordrene han fikk fra Ostindisk Kompagni hjemme i København.
Direkte uklokt – som finansielt grep betraktet – var neppe heller hans valg av ektefelle. Anna Undal, som han giftet seg med samme år som
han ble utnevnt til guvernør, var datter av den mektige Kristiansandskjøpmannen Laurits Andersen Undal. Hun var enke – hennes avdøde
mann het Jørgen Bjørn og hadde også vært guvernør i Trankebar. Anna hadde truffet Jørgen Bjørn hjemme i Kristiansand, der han var
sjef for galeiverftet frem til han reiste til India.
Da Anna Undal og Lilienpalm residerte i Trankebar, hadde byen omkring 6000 innbyggere. Bare 250 av dem var europeere. Hvor
sammensatt befolkningen var, får man en oppfatning av ved å se på de forskjellige trossamfunnene i byen. På den tiden da Lilienpalm var
guvernør, fantes det i Trankebar en dansk og en ”malabarisk” lutheransk kirke, en katolsk kirke, en moské og fem pagoder. De tre første
”sorte” som ble døpt i Trankebar (i 1707) var Lilienpalms ufrie tjenere, som fikk døpenavnene Christian, Fredrik og Conrad.
Det gir noe av bakgrunnen for at den nyutnevnte stiftsamtmannen – som var blitt adlet i 1718, delvis som belønning for tjenesten i India –
og hans hustru kom seilende med et tjenerskap av ”morianer” til Kristiansand.
Lilienpalm døde i embetet i 1729. Det store huset hans i Østre Strandgate gikk med i bybrannen i 1734, og enken Anna Undals tap ble
satt til imponerende 5000 riksdaler. En innførsel i kirkeboken datert 7. mars 1742 forteller at ”velbaarne nu sal. frue, Anna Larsdatter
Undal, sal. Stiftamptmand Johan Sigismund Lilienpalms”, er død, 76 år gammel, og nedsatt i Undalslektens gravkammer i domkirken.
Kildene forteller ikke hvor det ble av stakkars Catharina. Og Casper? Man kan jo håpe at han fant en trygg havn et sted, kanskje til og
med på den fjerne Koromandelkysten, der vi får tro at han hadde sin bakgrunn.

Vi må med baggrund i kilderne – eller mangel på samme i form af skifter efter Lillienpalm (1728) og Fru Lillienpalm (1742) –
læne os op ad udsagnet om at datteren Anna Catharina Johansdatter Lillienpalm var sin fars ”eneste datter” (fra
pantebogen 1742). Det er indtil videre tvivlsomt om hun var med familien på Trankebar i perioden 1704-1716.
Anna Cathrina Lillienpalm blev gift i 1720 i Kristiansand, men kirkebogen findes ikke for den periode – måske ville hendes
alder have stået der. Der er dog rigtigt mange kilder på vielsen, og de fleste nævner at det er sket den 15 oktober 1720.
Lad os starte med budgommens forældre, og lad os ikke gå længere tilbage end dem, andet end at nævne at
brudgommes forældre er Søren Heinrich Rye Ψ ca. 1591 og Sophie Christine Walter Ψ ca. 1600 † ca. 1680
Heinrich Sørensen Rye er Ψ ca. 1648 i Bergen, gift med Margretha Pauli Ψ ca. 1660 i København. Henrich var kopist i
enkedronning Sophie Amalies kancelli i 1676, Amtsforvalter i Maribo 1686 og tolder i Bergen i 1688. Generaltoldforvalter
Nordenfjelds og kammerråd 1696. Henrich S. Rye er † ca 1701 Bergen (Domkirken) og Margretha † ca. 1706 Bergen
(Korskirken). Jeg har ikke fundet dokumentation.
Henrich og Margretha fik 4 børn, 3 sønner og 1 datter. Yngste søn er:
Poul Christian Rye Ψ 6 oktober 1684 i København (sogn ikke fundet) og antræder en militær karriere:
1712 Kaptain i Ungarske Dragonregiment
1718 Kaptain ved 2. Bergenhusske nationale Infanteriregiment og Chef for 2. Ryfylkesske Kompagni, Major ved 3. Akerhusske nationale
Infanteriregiment og Chef for Hedemarkske Kompagni
1722 kar. Major ved Paulsens gevorbene Dragonregiment
1723 virk. Major
1730 kar. Oberstløjtnant
1733 virk. Oberstløjtnant, 4. juli s. A. ændredes Regimentet til et Infanteriregiment, i hvilket han fortsatte Tjenesten
1734 kar. Oberst i Kavaleriet, men blev stående som Oberstløjtnant ved det gevorbene Infanteriregiment
1737 virk. Oberst og Chef for 2. Oplandske nationale Infanteriregiment,
1742 Chef for 2. Bergenhusske nationale Infanteriregiment
1759 Kommandant på Bergenhus Fæstning
1764 fratrådte Tjenesten og Afsked

Han er † den 14 juli 1773 i Vik i Sogn og det var altså ham, som blev gift med Anna Catharina Johansdatter Lillienpalm i
1720.
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Anna Catharina Lillienpalm er † den 19 august og begravet 30 august 1747 i Korskirken i Bergen, og endelig kan vi finde
et dokument herpå:

30 august Obrist Rües kone i kirken under stolene – desværre uden aldersangivelse, men angiveligt 48 år gammel

Det er i forbindelse med stedmoderen Anna Undals † i 1742, at et af de vigtige dokumenter findes: (at hun kaldes
svigermoder behøver ikke at være ”biologisk” sandt)
1742 Jeg Underteignede Poul Christian Rye Deris Kongl. Mts. bestalter Obrister over det 2det Bergenhusche Regimente haver til ægte
forrige Stiftsbefallingsmand Lillienpalms Eeneste Datter ved Nafn Anna Catharina, og som nu min Sviger-Moder Frue Anna Undahl afg.
Stiftsamptmand Lillienpalms ved Døden er afgangen, og jeg udi hendes levende live af hende og de mig til inddrivelsen udi Commission
givene penge haver oppebaared saa meget, at jeg icke vidre Arv efter Velbemelte min Sl. Vær-Moder kand vente, saa fraskriver jeg mig
og mine aldeeles ald Arv efter Velbemelte min Sal. Sviger-Moder Frue Anna Undal, dog med den Condition og Forbeholdenhed, at jeg
derimod icke heller til nogen Gjæld efter hende under hvad Nafn det næfnes kand er andsvarlig, ej heller nogen vidre Rejgnskab endten
nu eller nogen tiid saavidt hendes andeel andgaaer aflegger, for hvad Capitalen eller Renter jeg udi Hendes Leve-tiid har forpligted mig til at indCassere og Rigtighed derfor at aflegge, Hvorhos jeg end og skal Respondere for at ingen Caution
eller anden forskrivelse af hvad Nafn næfnes kand, som af meere Velbemelte min Sal. Frue Sviger-Moder for mig kand være udstæd,
hverken i Nærværende eller eftertiden skal blive mine Kr. Svogre Hr. Capitain Bjørn og Hr. Lieutenant Lillienpalm til ringeste Last eller
Andsvar, Hvorfor Skiffted efter min Sl. Frue-Sviger-Moder kand behandles, Fuldføres og sluttes, uden mindste paa-anke eller Prætention
af hvad Nafn i saa Fald nævnes kand af mig eller mine; Ligesom og det dependerer af forbemelte myndige Arvinger mine Kr. Svogre, om
De selv Børn imellem sig vil deele uden Rættens Middel, efterdi jeg for min og Hustroes sampt Arvingers part deruden indted haver
endten nu eller hereffter nogensinde noget at prætendere eller fordre, men ved dette mit Afkald vil have meerbemelte mine Kr. Svogre og
Deris Arfvinger for Arven effter meervelbemelte min Sl. Sviger-Moder Frue Anna Sal. Stiftsamptmand Lillienpalms paa min Hustroes
Vegne for mig, Hendes og vore Arvinger herved fuldkommen og kravesløs
qvittered. Christiania den 21 April 1742 P.C..Rye (L.S.)
A.C..Rye (L.S.)

Poul Christian og Anna Cathrina havde mindst 8 børn – hvis navne ikke fornægter Hassius-familiens navngivning
Johan Henrich Rye Ψ1722
Anna Margretha Rye Ψ†1723
Frederik Christian Rye Ψ1726
Georg Sigismund Rye Ψ1727
Anna Rye Ψ1728
Johan Sigismund Lillienpalm Rye Ψ †1729
Margretha Marie Rye Ψ1738
Andreas Peter Rye Ψ1741

Sønnerne havde alle en militær karriere. Lillienpalm-slægten videreførtes af Anna Undals søn fra 1712, og Rye-slægten
tilhører således ikke adlen, men er en såkaldt ”Patricier-slægt
Patricier (af latin patres conscripti = konskriberede fædre, dvs. romerske senatorer) var et begreb, der omfattede den gamle adel i den
romerske republik, før den smeltede sammen med fornemme plebejere i den nye adel, nobilitas. "Person af gammel, fornem slægt". Ordet
bruges om den borgerlige overklasse (særligt før ca. 1900) til forskel fra adelen, og kan måske især bruges om familien Rye hvis sønner
alle var ”konscriberede” – udskrevne til militær tjeneste.

Vores interesse må samles om den formentlig yngste søn
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Andreas Peter Rye Ψ 5 december 1741 Norderhov, Buskerud – vel 40 km nordøst for Oslo

1758 Fenrik reformé ved 2. Oplandske nationale Infanteriregiment
1760 Sekondløjtnant reformé
1765 Sekondløjtnant ved Danske Livregiment
1773 Premierløjtnant
1779 i Nummer og ansat ved Regimentets 3. Bataljon.
1780 Kaptajnløjtnant ved 2. Bergenhusske nationale Infanteriregiments Nordhordlenske Livkompagni
1781 virk. Kaptain ved 1. Bergenhusske nationale Infanteriregiment og Chef for Søndre Nordfjordske Kompagni
1786 fik Ydre Sognske Kompagni, forrettede Krigskommissærs Tjeneste ved begge Bergenhusske Regimenter
1789 ved kgl. Resol. udnævnt til Major ved Bergenhusinfanteriregimentet, Kommandør for Bergenske Bataljon og Chef for Nedre
Nordhordlenske Kompagni med Majors Anciennitet

Fratrådt 1789 i Bergen, g. 1. Mai 1781 på Bragernæs med Charlotte Amalie Knap, f. 1758 på Kragerø, Priorinde i Det
Harboeske Kloster i København, †? 30 oktober 1829 i København (Vor Frue), Datter af Tolder på Kragerø Søren Sørensen
Knap og Anna Maria Tønder.
Charlotte Amalie Knap er Ψ den 25 januar 1758 Kragerø sogn, Bratsberg, Bamble præstegæld, Telemarken som datter af
”Tolder Knap”
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”Tolder Knapp” skulle være Søren Knap Ψ ca. 1707 (sted ukendt), gift med Anna Maria Pedersdatter Tønder den 3 juni
1749 på Kragerø

Tolder Knap er † den 17 januar 1765

Anna Maria Tønder er Ψ 13 juni 1731 som byfoged Tønders datter
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Anna Maria Tønder er † 13 november 1773 som Niels Boesen Møllers hustru, altså han som hun giftede sig den 7 januar
1768 med efter Søren Knaps død.

Peder Tønder død 2 juni 1770

Fra byfoged Peder Larsson Ile (Ihle) Tønder og Elisabeth Giønge, og man kan bl.a. læse skifte fra 1730 for Ile (som jeg må
antage er navnet en gård eller mindre sted).
Skifte på Ile oktober 1730. Ile blei den gong delt mellom brørne Gudmund Larsson Ile (Ihle) Årvik og Byfogd Peder Ile (Ihle) Larsson
Tønder (Kragerø). Margreta Larsdatter Østereide Norheim fekk Opsal. Barnebarnet til Lars, Anne Marie Gudmundsdotter Årvik Ile og
mannen Zacharias Johannesson tok over Ile i 1750 og flytte dit.
I 1720 blei Peder byfogd i Kragerø 21 år gamal etter sin vordande svigerfar Jacob Giønge. Embetet hadde han i 50 år. Ved sida av var
han kontrollør ved Kragerø tollstad. Han skaffa seg også mykje eigedom som Søndre Karlstad gard og vart etter kvart både myndigheit
som byfogd og grunneigar av byen.

2 december 1764 Kragerø † ”Mad(ame) Tønder”

Anna Maria Tønder Boesen Møller er altså mor til Charlotte Amalie som blev Andreas Peter Ryes hustru.
Anna Maria Tønder fædrene ophav var byfoged Peder Larsson Ile
Hans ophav kan beskrives som være blandt gode norske borgere og storbønder således:
Niels Mortensen Tønder Ψ ca. 1550 † ca. 1602 og Marine Pedersdatter Leck Ψ ca. 1555 † ca. 1602. Niels var borger og
købmand i Tønder (i dag Sønderjylland)
Deres søn Christopher Nielsen Tønder Ψ ca.1587 † ca. 1656 var gift med københavnerinden Sidzel Andersdatter Benziger
† ca. 1630.
I Trondheim bliver de forældre til Anders Christophersen Tønder Ψ ca. 1618 † 23 november 1696 i Trondheim, gift med
Karen Madsdatter Lund Ψ ca. 1628 † 1698. Anders er Magistratspræsident, Stiftsskriver, Borgermester 1663-86 i
Trondheim
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Anne Marie Tønder Ψ 1675 † 1700 – altså ganske ung, menes at være en datter i borgmesterens børneflok på 13 børn.
Hun gifter sig med Lars Gudmundssøn Ile Ψ ca.1665 † 17 februar 1730 Ile (Ihle), Vindafjord, Rogaland, Norge, og de
bliver dermed forældre til byfogeden, som vi har dokumentation på.
Lars Iles ophav går også tilbage til store bønder i Norge:
Jon Olssøn Foss og Birgitte Tollaksdatter Ψ ca. 1545 forældre til Ingeborg Jonsdatter Foss Ψ ca. 1574 Tøtland,
Hjelmeland, Rogaland Fylke † ca. 1663 Osnes, Håland, Erfjord, Rogaland, som var gift med Lars Olavssøn Ψ ca. 1570 i
Håland, Erfjord † ca.1624 samme sted.
Lars og Ingeborg var forældre til Marit Larsdatter Ψ ca.1590 Hogganvik, Vikedal, Rogaland † ca. 1667 Håland, Erfjord som
blev gift med Olav Larsson Ψ ca. 1606 † ca.1677 Håland, Erfjord.
Deres søn er Gudmund Olavsson Lle Ψ ca.1633 Fosen, Avaldsnes, Karmøy, Rogaland † ca.1675 Vikedal, Vindafjord,
Rogaland gift med Brynhild Asmundsdotter Ψ ca.1623 Stokka, Nedre Vats, Vindafjord, Rogaland † ca.1690 Imsland,
Vindafjord, Rogaland
Også Brynhild har en stor forslægt:
En ukendt Eiriksdatter Ψ ca.1484 Viland, Vikedal, Ryfylke, Rogaland, datter af Eirik Viland Ψ ca.1460 † ca.1521 Viland,
Vikedal, Ryfylke, Rogaland er gift med Ole fra Øvre Helgevoll Ψ ca.1450 † ca.1521, og de har en søn Eirik Olssøn Øvre
Helgevoll † ca.1563 fra en ukendt hustru, dog således at deres søn Osmund Eirikssøn Ψ ca.1525 † ca.1603 er gift med
Arnbjørnsdatter Ile Ψ ca.1529
Deres søn hedder Johannes Osmundssøn Ψ ca.1579 † ca.1658 er gift med Brynhild Knutsdatter Nising Ψ ca.1592 †
ca.1664 som datter af Knut Torgillsøn Elleflot Ψ ca.1560 † ca.1658 og Ormsdatter Byre Ψ ca.1548
Johannes og Bryhilds søn er Asmund Johannesøn Ψ ca.1610 Stokka, Vats, Vindafjord, Rogaland † ca.1670 Vindafjord,
Stokka, Vats, Vindafjord Rogaland, gift med Liva Jonsdatter Ψ ca. 1590 Tøtland, Hjelmeland, Rogaland † ca.1670
Vindafjord, Stokka, Vats, Vindafjord Rogaland. Hun var datter af Jon Jonssøn på Tøtland Ψ ca.1568 † ca.1626 Tøtland,
Hjelmeland, Rogaland og Kari Ågesdatter Ψ ca.1575 Nedstrand, Rogaland † ca.1627 Tøtland, Hjelmeland, Rogaland.
Asmund og Liva datter er Brynhild fra før
Tilbage til Gudmund og Brynhild som altså er forældre til Lars Gudmundssøn Ile og gift med Anna Marie Tønder og altså
forældre til byfogeden Peder som vi allerede kender.
byfoged Peder Larsson Ile (Ihle) Tønder og Elisabeth Giønge, som altså hed ”Mdm. Tønder” ved sin død på Kragerø var
blevet gift formentligt ca.1720 var datter af Jacob Giønge † ca.1720 og som altså var byfoged på Kragerø inden Peder Ille
fik det job, og giftede sig med Jacobs datter. Moderen hed Catharina Maria Christensdatter.
Så er vi tilbage i historiens kronologi – Peder og Catharinas datter Anna Maria giftede sig med Tolder Knap og datteren
Charlotte Amalie med Andreas Peter Rye.

Jomfru Charlotte Amalie (Knap) og Andreas Petter Rye blev gift i Bragernes, Buskerud, Norge den 1 maj 1781

Andreas Peter Rye begravet den 14 november 1789 fra Bergen Domkirke – bare 47 år gammel
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Charlotte Amalie Rye Knap er † langt senere, nemlig den 30 oktober 1829 i Vor Frue sogn i København, enkefru og
priorinde ved det Harboekse enkekloster i Stormgade, et alderdomshjem for ”fine damer”.
Fundatsen for Det Harboeske Enkefruekloster erklærede, at alderdomshjemmet skulle være fribolig for "13 fattige og gudfrygtige enker,
hvis husbonder havde betjent en eller anden af de charger indført i de fem klasser af den kongelige rangforordning".

Priorinde = kvindelig forstander for et mindre kloster

Andreas Peter Rye og Charlotte Amalie Knap fik flere børn, deriblandt datteren Birgitte Cathrine Dams Rye Ψ 4 juni 1788 i
Bergen, og som det fremgår er tvilling

Birgitte er altså blevet faderløs som 1-årig – og jeg antager at enken – hendes mor - er flytter til København.
Birgitte giftes meget ung bort den 18 juni 1805 i Garnisons sogn i København med forfatteren Jørgen Carstensen Bloch
Tøxen

Det bliver formentlig ikke noget lykkeligt ægteskab og menes opløst i 1814 og Tøxen ses da også i 2 følgende ægteskaber.
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Jørgen Carstens Bloch Tøxen er præstesøn Ψ1776 i Rødding sogn i det daværende Schleswig. Søn af Niels Tøxen Ψ1734
i Sønder Felding, Hammerum, Ringkøbing †1803 Nustrup, Haderslev. Også Niels Tøxen var i 3 ægteskaber, og Jørgen er
resultat af det første ægteskab med Anna Christine Sidelmann Ψ Sneum, Ribe 1738 †1884
I store træk er J.C B. Tøxens forslægt præstefamilie således:
Niels Hansen Arensberg Ψ ca.1620 har en datter Margrethe Nielsdatter Arensberg som er gift med Præst Peder Thomsen
Tøxen Ψ ca.1645 i Odense † ca.1705 i Varde. De havde en søn Manasse Pedersen Tøxen Ψ ca.1695 Varde †1744
Sønder Felding, Hammerum, Ringkøbing som var gift i 2 ægteskab med Birgitte Christensdatter Svenstrup Ψ ca.1695
Nøvling Præstegaard, Vildbjerg, Herning
Hendes forslægt lyder:
Præst Søren Pedersen Winding Ψ ca.1645 † ca.1690 gift med Else Jensdatter Thorup, og de havde en datter Edel
Sørensdatter Winding som blev gift med Christen Sørensen Svenstrup Ψ ca.1664 † ca.1748, og altså forældre til Birgitte.
Manasse og Birgitte er Niels Tøxens forældre. Niels Tøxen Ψ1734 i Sønder Felding, Hammerum, som altså blev gift med
Anna Christine Sidelmann Ψ 25 juli 1738 i Allerup, Sneum, Ribe

Vielsen var i Sneum sogn 7 maj 1766

Anna Christines forslægt lyder:
Lauge Pedersen Ψ ca.1689 Kolding † ca.1753 Sønder Bork, Ringkøbing

Han var gift med Marie Hansdatter Curtz Ψ ca.1681 Kolding † ca.1767 Bork, Ringkøbing.
Deres datter Cecilia Laugesdatter Ψ ca.1720 Bork, Ringkøbing gifter sig med Hans Hansen Sidelmann Ψ ca.1709
København † ca.1770 Kolding
Hans Hansen Sidelmanns forslægt er:
Hans Johan Hansen Sidelmann Ψ ca.1678 Mern, Præstø † ca.1727 Helligåndskirken København gift i 2 ægteskab med
Anna Jørgensdatter Pelt Toksværd Ψ ca.1692 † ca.1711 København
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Anna Jørgensdatter Pelt Toksværd forslægt:
Jacob van Gansepoel Ψ Antwerben (nuv. Belgien) - Købmand † ca. 1576 Emden, Niedersachsen, Tyskland gift med
Helena Schoorenberch, som havde en søn Paulus van Gansepoel Ψ ca. 1572 Amsterdam †21 august 1625 Amsterdam,
begravet Zuiderkerk efter par dage senere, Købmand med handel i farvet silke, gift 13 oktober 1596 i Aachen?, NordrheinWestphalen, i andet ægteskab med Maria van Renialme Ψ ca.1572 Antwerben † før 1645 formentlig i Amsterdam.
Datteren til ovennævnte Susanna van Gansepoel Ψ ca. 1606 Amsterdam † 4 februar 1673 Amsterdam (Zuiderkerk) gift 21
juli 1633 i Amsterdam med Arnould Pelt Ψ 4 juni 1599 formentlig Amsterdam † 21 januar 1651 Amsterdam (Zuiderkerk) –
ejer af sukkerraffinaderi. Deres datter Maria Pelt Ψ 1 august 1636 Amsterdam † 25 december 1677 i København var gift
med Gaspar van Wichevoert Ψ ca. 1630 Amsterdam † ca. 1670 i Amsterdam. Når Maria er begravet i København sjyldes
det hendes andet ægteskab med Henrich Mortensen von Moinichen. Gaspars og Marias datter Susanne van Wichevoert
Ψ ca.1656 † 1693 Ejby, Ramsø, Roskilde blev ca. 1684 gift (Vielsen ses ikke i Ejby, men kan være foretaget i København)
med Jørgen Hansen Toksværd Ψ ca.1637 i Toksværd † ca.1702 Ejby, Ramsø, Roskilde blev præst i Toksværd efter sin
far* og dette ægteskab var hans andet ægteskab
*Hans Jensen Typicius er Ψ ca.1588 † ca.1642 i Toksværd, Hammer, Præstø, hvor han siden 1606 var præst og siden 1632 var i sit 3
ægteskab med Kirsten Rasmusdatter.

Fordi Jørgen selv er præsten skriver han i kirkebogen;
”den 9 november blef min hustru begravet ved navn Susanna van Wichevoert 37 aar og nogle dage gammel”

Vi ser at dødsårsager er barselskomplikationer med et dødfødt barn.

Jørgen Hansen Toxværd er † den 6 august og begravet den 14 august 1702 i Ejby

Susannas og Jørgens datter; Anna Jørgensdatter Pelt Toksværd er Ψ 27 juli 1689 Ejby, Ramsø, Roskilde

Det er denne Anna Pelt som vi ved gifter sig med Hans Johan Hansen Sidelmann Ψ ca.1678 Mern, Præstø. Kirkebogen
rækker ikke så langt tilbage. Vi kender ikke stedet for vielsen. Vi ved at Hans Sidelmanns † 1727 Helligånds

Og ægteskabet var i 2 ægteskab med Anna Jørgensdatter Pelt Toksværd Ψ ca.1692 † 1711 København
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Tilbage dermed til:
Jørgen Carstens Bloch Tøxen er † 4 februar og begravet 9 februar Frederiksberg sogn 1848

Birgitte Cathrine Damm Rye Tøxen Rhode er † 20 februar og begravet 26 februar 1862 Vor Frue København. Rohde
hedder hun fordi hendes 2 ægteskab var med skibskaptajn Thomas Rohde Ψ ca.1784 †1855 Vor Frue, København, som
hun blev gift med i Trinitatis sogn den 15 januar 1824

Fra Jørgens og Birgittes ægteskab stammer datteren Charlotte Christine Emilie Ψ 16 september 1810 Helligånd,
København

For at finde en mand til Charlotte Christine Emilie ser vi på en anden slægt:
Jørgen Pedersen Schaltz er † den 28 juni og begravet 4 juli 1752 Gråbrødre sogn, Viborg uden aldersangivelse. Købmand
i Viborg, formentlig søn af Degn Peder Schaltz i Ulbjerg, Rind, Viborg
878 Jørgen Pedersen Skals, købmand i Viborg. 28.6.1752, fol.688.
E: Karen Jensdatter Nybro. LV: Anders Gødvad, købmand i Ålborg g.m. [Anne Kirstine Pedersdatter], datter af enkens første ægteskab
med Peder Olufsen Boller, [skifte14.6.1715 lbnr.279]. B:
1) Jens Jørgensen Skals, i Kina
2) Peder Jørgensen Skals, student
3) Cathrine Margrethe Skals g.m. Mogens Jørgensen, byskriver i Stege på Møn.
Bevilling til uskiftet bo af 2.12.1746.
Afdøde døde 28.6.1752.

Vi ser i skifte oversigten af hans enke er Karen Jensdatter Nybroe som er i sit andet ægteskab Ψ ca.1683 på Viborgegnen.
De var blevet gift 25 november 1716 i Gråbrødre sogn, Viborg
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Karen Nybroe er begravet den 13 februar 1754 i Stege, Møn, Præstø

Onsdagen d 13de Februarii blev begravet velædle hr Byefoged Jørgensens kierestes salig Moder Karen Nybroe Sl Jørgen Schaltz i kirken
med alle Klokkerne Den salig Matrone var i sit alders 71 aar.

Hun er altså begravet i nærheden af sin datter og svigersøn, som det også fremgår af skiftet, var byskriver i Stege.

Datteren er Cathrine Margrethe Jørgensdatter Schaltz Ψ 29 december 1719 i Gråbrødre sogn, Viborg.

Hun gifter sig den 7 oktober i Gråbrødre, Viborg med Mogens Jørgensen, hvis oprindelse er usikker.

En del slægtstræer foreslår at han er Ψ i Søby sogn, Odense i januar 1712 som søn af Jens Lauritsen Schytte, men dennes søn er døbt
Mourits, så denne oplysning kræver yderligere bevis
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De fleste mener også at Cathrine Margrethe Jørgensdatter Schaltz er † ca.1763 formentlig i Stege Byskriver og byfoged i
Stege Mogens Jørgensen er † 14 juli 1784 i Stege

Mogens og Cathrine Margrethes søn Frederik Christian Ψ den 30 juli 1751 i Stege. Vi ville nok have kaldt ham
”Mogensen”, men ved hans vielse fremgår at han lidt mod traditionen hedder Jørgensen. Det kan skyldes at han er
byfoged og ”controleur” i Stege som sin far.

Bye-Skriver Sr Mogens Jørgensen og kiereste Cathrine Margrete Schaltz i Steege en Søn til Daaben Onsdagen den ? Augusti, fød
fredagen d 30 Julii om aftenen—Frideric Christian holdt over Daaben af Madame Ponick: fadderne vare forvalteren Sr Mathias Schmit;
herredsfogden Sr Otto Grun; Skovriideren Sr Johan Christopher Zieitler, Madame Paasche, alle i Steede. Introduceret Onsdagen d 22
Septembris

Han bliver viet til jomfru Birgithe Platou på Søegård, Damsholte, Møn. den 1 december 1775
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Birgithe Platou er Ψ den 10 juli 1750 Søgård Damsholte, Møn.

Søndagen den 10 July døbt Sognepræstens Hr Rasmus Platous og kierste Anna Malene Smith paa Søegaard, datter kaldet Birgithe,
baaret af Hr Ancher Borchs kiereste Mad.me Drad? Margrethe Højer fra Wollerup Faddere: Hr Ancher Borch fra Wollerup, Hr Peder
Hag`fra Hiertebierg`Jomfru Platou paa Søegaard

Hun er således datter af sognepræsten Rasmus Platou

Lad os tage familien Platous forslægt
Formentlig er skibsbygmester antagelig hollænderen Cornelius Thomesen som var gift med Gertrud Brower † ca.1695,
forældre til bådsmand og månedsskriver i København Rasmus Cornelissen Brower som er † før 1691. Han var gift med
Barbara Michelsdatter. Det blev han den 26 maj 1678 i Holmens kirke, København efter trolovelse 10 marts 1678

Den hollandske familie har formentlig gjort tjeneste ved orlogsværftet på Holmen.
Platou som bliver navnet på en dansk norsk slægt af tysk oprindelse, med navn efter byen Alten-Plathow i Altmark,
Brandenburg kommer ind i familien via hans hustru Barbara. Også hende familie er importeret blandt
orlogsværftsarbejderne i Neustad Holsten.
Deres søn er Michel Rasmussen Platou Ψ ca.1680 i København, formentlig Helligånds kirkesogn, (kan først ses fra 1713)
var ti år ved faderens skifte 1690. Han blev furageskriver ved armeen i Skåne, 1722 materialforvalter ved Holmen i
København, 1732 kgl. konfirmation på sin bestalling i dette civilembede i søetaten, der aflønnedes med 510 rd. årligt, og
blev 1738 mønstreskriver ved etatens 2den division med 750 rd. årlig gage. Kancelliråd 1751, virkelig kancelliråd i 1754
Han døde i embedet 1760, 80 aar gl., i Kjøbenhavn og blev begravet ved Holmen (ses ikke i kirkebogen)

”Platou eiede og beboede egen gaard i Laxegade, nr. 357 i Østre kvarter i Kjøbenhavn, hvilken bydel skaanedes af den
store ildebrand i 1728. I dette aar opføres «Michael Plato» med hustru, 4 børn, 3 mandlige og 2 kvindelige tjenere og
havde til leieboer løitnant Johan Schlytter med hustru og 3 tjenestefolk. Gift første gang 4 februar 1706 i Kjøbenhavn,
Helligånds med Inger Birgitte Falch fra Løvstræde nr. 148, der døde 14 januar 1736 i Kjøbenhavn og blev begr. 21 januar
ved Holmen ”Materialforvalter Plauthos fra Laxegade” (ses ikke i Holmens kirkebog – muligvis i Nikolai sogn)

308

Hun var datter af skrædder Anders Svendsen Falch, hvis mor Ingeborg - Svend Falchs, skipper paa Island, døde i pesten
1711, hvorpaa skifte efter hende holdtes i Hammergaden i Kjøbenhavn september s. a.
Ved det i 1738 afholdte skifte efter Birgitte Michel Platous i Laxegade levede to sønner og to døtre.
Michael blev gift 2den gang 30 juli 1738 i København (ses ikke i Holmen) med Henrikka Berg,
Af første ægteskab havde Platou seks og af andet otte børn
I det første ægteskab er det vi finder Rasmus Platou
Men vi finder også Christian Alexander Platou, Ψ 1779 † 1827 i Nuuk som Rasmus brors søn, som blev student, inspektør i Sydgrønland
og døde 1827 - ugift står der, men som levede ”i naturligt ægteskab” – ”på polsk” ville vi sige i dag med Bolette Margarethe Raun født den
17 juli 1782 i Fiskenæsset † 1833 i Nuuk med 4 børn i det naturlige ægteskab og dermed en stor grønlandsk familieforgrening

Rasmus Michelsen Platou Ψ 15 april 1708 i København (formentlig Helligånds sogn), blev dimitteret fra Sorø skole,
student ved Københavns universitet 1726 og tog theol. attestas med laud. (ros) 1728. Da han 1743 (forgæves) søgte
Hersted kald på Sjælland, havde han været ”student i 17 aar, informeret unge mennesker i 12 år og ved ildebranden i
København 29 december 1742 mistet alle sine klæder og bøger, der var det eneste, han ejede”. Udnævnt 22 mart 1743 til
sognepræst til Damsholte på Møn, hvilket sogn ved reskr. af 1740 var bleven udskilt fra Stege landsogn og oprettet til eget
kald; kirken blev indviet 1743 og Platou som menighedens første sognepræst ordineret og indsat s. d. I dette embede
forblev han til sin død, der indtraf 28 september 1775 med begravelse 9 oktober 1775 i Damsholte

Han skildres som en velstuderet mand, ”fin og poleret”, og begravedes i Damsholte kirke 9 oktober 1775 med
standsmæssig ceremoni og ligprædiken af provst Lund i Stege.

Gift (se ovenfor) 14 oktober 1745 i Stege, i svigerfaderens hus, med Anna Magdalene Schmit Ψ 2 august 1727 i Stege og
begravet 23 marts 1770 i Damsholte kirke med prædiken af professor provst Gram i Stege
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Gejstligt skifte efter sognepræst Platou og hustru begyndte 2 oktober 1775; boet viste god velstand. 2 af elleve børn
levede på det tidspunkt; 6 sønner og 3 døtre.

Rasmus [Michaelsen] Platou, præst i Damsholte. 2.10.1775, fol.207B.
Enkemand efter Anne Magdalene Schmidt, [død i præstegården Søgård, begravet Damsholte 23.3.1770]. B:
1) Michael Platou, kapellan i Frederiksborg, (med curriculum vitae fol.229-233)
2) Frederik Christian Platou, kapellan p.p. i Damsholte, nu kapellan i Slagelse Sankt Mikkel og Hejninge
3) Cathrine Platou 28
4) Christoffer Platou 27
5) Birgitte Platou 25 g.m. Jørgensen, byskriver i Stege
6) Rasmus Platou 22
7) Tobias Platou 21
8) Jacob Platou 18
9) Anne Magdalene Platou 15.
FM: Johannes Jydtmann til Ålebækgård, som beslægtet.
Afdøde døde 29.9.1775.

Anna Magdalene er datter af ”Konst. regimentsskriver fra 1727 kgl. Forvalter over Møen og Baagø samt fra 1727 tolder på
Møen Christopher Schmidt og Cathrine Krey. For hende satte Platou (indbetalinger) i Enkekassen 1751 og deres
efterslægt er således adgangsberettiget til en årlig legatportion i denne”
Christopher Schmits ophav kender vi ikke. Han er Ψ ca. 1697 † den 14 august 1750 Stege

Cathrine Krey er † den 17 juni 1762 (lakune i kirkebogen) i Stege.
Slægten Krey:
Hans Hansen Krey skulle være † ca.1694 i Nakskov. Hans hustru Maren Knudsdatter Ψ 13 september 1640 i Sct. Nikolai,
Nakskov.
13. sep. 1640 - Knud Poulsens barn i Westergade n(avnlig) Maren ;Albert Kræmmer, Diderich Kræmmer, Poul Madsen Raadmand, ?
Mads Bors b.b., Karen Ludvigs, Peder Erreboes hustru Margrethe Smids.

Som datter af Knud Poulsen † ca. 1661 og Maren Hansdatter † 15 november 1669 Skt. Nikolaj Nakskov.
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Maren og Hans Krey blev gift i Nakskov den 5 april 1665

Deres søn Knud Hansen Krey er formentlig født ca.1666, men det vi ved er at han gifter sig med Malene Ipsdatter Rød den
9 juni 1697 efter trolovelse den 16 april 1697 i Sct. Nikolai, Nakskov
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Den 15 marts 1699 er Ψ Cathrine Knudsdatter Krey Sct. Nikolai, Nakskov

Malene Jebsdatter, var datter af Jeb Pedersen Rød Ψ ca.1612 † 18 marts 1701 Sct. Nikolai, Nakskov

og hans hustru Cathrine Ibsdatter, som var blevet forlovet i marts 1655, men først copuleret i december ved første søndag i
advent 1655)
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Malene Jepsdatter er † den 27 april 1707 Sct. Nikolai, Nakskov

Knud Krey – som i 1708 gifter sig igen – er † den 11 maj 1733 Sct Nikolaj, Nakskov

Nuvel tilbage til Rasmus Platou og Anna Magdalene, som vi allerede har beskrevet. De fik, som også tidligere vist datteren
Birgithe Platou i 1750 og hun blev i 1775 på Søegård ved Damsholte gift med Frederich Christian Jørgensen Ψ 1751 –
også dette har vi set tidligere.

Birgithe Platou er † den 29 april 1829 i Stege

Frederik Christian Jørgensen er † den 25 november 1817.
Han var ikke hvem som helst: Student i Vordingborg, candidati juris, exam. Jur. Kontrollør og Visitør ved Præstø Toldsted, Stege. Boende
Møllegaden, Byfoged Friderich Christian Jørgensen på gården i Møllegaden, beliggende mellem Mogens Jørgensens gård og Birgithe
Cimbers ? gård, tillige Vejer, Maaler og Vrager; Tiendekommissær, tilskødet 1785 den 5th juli gård nr. 11 (sin fars - Mogens Jørgensens)
solgt igen 1790 til Otte Henrich Høyer. Han var Kammerraad, Branddirektør og altså byfoged.

Samme år som gård nr. 11 i Møllegaden erhvervedes, fik Frederik Christian og Birgithe sønnen, senere Grosser,
Bartholomæus Jørgensen Ψ dem 10 december 1785 i Stege på Møn.
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Bartholomæus blev gift med Johanne Margrethe Lind Ψ 5 august 1785 i Rønnebæk, Præstø.

Ægteskabet tog sin begyndelse den 1 maj 1807 i Garnison sogn, København. Hun er datter af Knud Lind og hans hustru
Karen Birgitte Boye.

Johanne Margrethe Knudsdatter Linds ophav:

Conrad Ottesen Wechmann blev Ψ 23 april 1686 i Ribe, og blev † 11. februar 1732 i Århus. Han blev gift med Elisabeth
Augusta Gosman, der er †1755 og blev begravet 31. januar 1755.
Wechmann var sognepræst i Tostrup sogn. Den 31. marts 1719 blev han beskikket som sognepræst ved Aarhus Domkirke
efter den tidligere provst Jeremias Anchersens død samme år. I forbindelse med stillingen som sognepræst ved
Domkirken, var han samtidig blevet provst og den første stiftsprovst i Hasle Herred.
Dette var magister Johan Matthias Hammerich, der var sognepræst ved Aarhus Vor Frue Kirke og provst i Ning Herred,
meget utilfreds med. Han havde jo da været ansat siden 1706 og var dermed den ældste sognepræst i byen. Derfor mente
han også, at han burde havde stillingen som provst i Hasle Herred. Der blev klaget til kancelliet, og kong Frederik IV
befalede herefter, at sognepræsten ved Domkirken også fremover skulle være stiftsprovst og provst i Hasle Herred.
Alligevel søgte Hammerich med stor heftighed at tilegne sig det øverste sæde både ved Landemodet og i Tamperretten og
forvaltede af egen drift det, som hørte under stiftsprovstens embede.
Under præsteordinationen af Conrad Wechmann, skubbede Hammerich Wechmann væk fra den plads, der tilkom ham
under ceremonien. Også denne sag havnede på kong Frederik IV's bord med det resultat, at Hammerich fik en alvorlig
reprimande af biskoppen.
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Slagsmålet om kirkestolen:
Aarhus Domkirke 1890. Her havde man tidligere reserverede pladser efter rang
Senere blev det Conrad Wechmanns hustru Elisabeth, der skabte problemer. Hun tog sin nye stilling som stiftsprovstinde, og den rang det
medførte, højtideligt. Hun kom i strid om sin siddeplads i kirken, hvor man dengang fik tildelt pladser efter rang. På en helligdag i 1729 var
lektor Ole Worms hustru, madam Karen Knob, til prædiken i Domkirken sammen med sin medbragte jomfru Karen Kappel. De satte sig på
en fornemmere plads i kirken, end de var berettiget til efter deres rang.
Da stiftsprovstinde Wechman ankom og så, at hendes plads var optaget, forlangte hun, at madam Worm skulle vige sædet. Dette ville
madam Worm ikke, hvorefter fru Wechman sprang op, tog hende ved armen, raslede med sit nøgleknippe og dunkede Worm i hovedet
med en sivmåtte. Worm rokkede sig dog ikke, hvorefter stiftsprovstinden satte sig på jomfru Kappels skød, så denne begyndte at græde
på grund af den tunge byrde. Madam Worm holdt stædigt fast på sin plads, som hun blev siddende på efter gudstjenestens ophør lige til
aftensangen var forbi.
Sagen endte hos biskoppen, stiftsprovstinde Wechmann måtte give en undskyldning, som biskoppen den næste søndag oplæste fra
prædikestolen. På grund af stiftsprovstens fattige tilstand, slap han med en give en bøde på 20 dalere til enkekassen for fruens
skærmydsler.
Børnerig familie
Stiftsprovst Conrad Wechmann og hustruen Elisabeth Augusta fik 11 børn: Marie Elisabeth i 1713, Maren i 1715, Gertrud Heiniche i 1717,
Sofie i 1719, Otto Christian i 1720, Mette Kirstine i 1722, Lovise Sofie Magdalene i 1724, Anna Sofie i 1725, Johanne Margrethe i 1727,
Nille Birgitte i 1728 og Andreas Daniel Benjamin i 1730 .

1788: 21. Aug Hr Lind til Grevensvenge, Hans Hustrues Moder Madme Boye født Wechmann - - 73

Det er således Gertrud Eunicke Wechmann Boye som er † i 1788 i Rønnebæk. Hun var gift med Søren Mikkelsen Boye,
som var bager i Århus, og som vi ikke ved meget mere om, andet at de er forældre til:
Karen Birgitte Sørensdatter Boye Ψ 1751 – sidst set ved folketællingen 1801 i Rønnebæk. Hendes mand Knud Lind er †
den 16 januar 1793 Grevensvænge.

Grevensvænge er en lille landsbyhovedgård, som nævnes første gang i 1547. Gården ligger i Rønnebæk Sogn i Næstved Kommune.
Hovedbygningen er opført i 1640 og tilbygget i 1888-1889. Grevensvænge Gods er på 483,4 hektar med Stenlæggergaard, Nyvang,
Flinttoftegaard og Korshøjgaard. Grevensvængefundet af figurer fra yngre bronzealder blev fundet ved gården i 1700-tallet.
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Tilbage til datteren Johanne Margrethe Lind og altså Bartholomæus Jørgensen. Bartholomæus blev ikke gammel – han er
† den 23 marts 1818 København, Vor Frue – bare 32 år gammel, ligesom Johanne Margrethe er † 23 juli 1826 – 41 år
gammel, ligeledes København, Vor Frue

De fik dog børnene:
Otto Friederich Christian Jørgensen Ψ 4 august 1808 Garnisons sogn, København

Ida Wilhelmine Birgitte Jørgensen Ψ 1 august 1809 Garnisons sogn, København
Amalie Birgitte Wilhelmine Jørgensen Ψ 16 august 1811 Garnisons sogn, København
Thora Alvilde Emilie Jørgensen Ψ 4 februar 1814 Trinitatis, København
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Vi følger sønnen Otto Friederich Christian Jørgensen, og kan læse i Wiki:
Otto Frederik Christian Jørgensen Ψ 4 august 1808 i København † 2. maj 1858 i Saksild var en dansk præst og politiker.
Jørgensen var søn af grosserer Bartholin Jørgensen, kom 1819 i Borgerdydskolen, hvorfra han 1826 blev student. Han
virkede så i nogle år som lærer på land og i by, blev institutbestyrer i København 1832 og cand.theol. 1834. 1838 blev han
præst på Suðuroy på Færøerne, på Østerø 1843 og provst over alle øerne 1849. Han var dernæst sognepræst i SaksildNølev Sogne i Aarhus Stift fra 1854 til sin død.
1852-53 var han kongevalgt medlem af Lagtinget på Færøerne, og ved folketingsvalget 1853 stillede han op i Thorshavn
mod venstremanden N.C. Winther, der beholdt kredsen med næsten 100 stemmer flere end Jørgensen. Men ved
landstingsvalget omtrent fire måneder senere blev Otto Jørgensen valgt uden modkandidat, og fra 26. juli 1853 til 20. juli
1855 var han landstingsmand for 12. kreds, som omfattede Færøerne. Han var gift med Charlotte Christine Emilie f.
Tøxen.

Otto Frederik Christian Jørgensen

Da vi kan læse, at han blev provst over Færøerne og som sådan figurerer han også hos Wiberg:
29/7 1854 [Østerø, Fær., 2/9 43] Otto Frederik Christian Jørgensen, f. Kbh. 4/8 09; F. Bartholomæus J., Gross.; M. Johanne Margrethe
Lind; St. Kbhs. Bgdsk. 26; Institutbstr. i Kbh. 32; C. 21/4 34, h.; Lærer v. Frue Sogns dagsk. og Holmens Aftensk. . . ; Sp. Syderø, Fær.,
21/8 38, o. 14/9; Pr. 12/10 49; Lagthingsmd. 52–53; Landsthingsmd. 26/6 53; ~ 19/8 31 Charlotte Christine Emilie Tøxen, f. Kbh. 16/9 10, †
21/2 56; F. Jørgen Carstens Blok-T., Adj. og Overlærer i Norge, siden Literatus i Kbh.; M. Birgitte Cathrine Damm Rye; 3 S., 4 D.; see
Haldor F. J. i Førslev; [† 2/5 1858; dygtig Jur. og nidkjær P.; E. 1/817 og S. 1/996].
21/8 1838, o. 14/9, Otto Frederik Christian Jørgensen; [2/9 1843 Østerø; see Saxild-N.].
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Hans hustru fremgik også af Wiki – og hende kendte vi jo godt for det var Charlotte Christine Emilie Tøxen Ψ 16 september
1810, som vi lod vente for lidt siden.
Ægteskabet blev indgået den 19 august 1831 ved Trinitatis Kirke, København

Og godt nok det, for der kommer allerede børn:
Haldor Ferdinand Jørgensen Ψ 4 december 1831, Holmens sogn, København

Emil Alfred Jørgensen Ψ 25 juni 1834, Holmens sogn, København
Charlotte Louise Johanne Dam Ψ 2 juli 1836 Holmens sogn, København
Thorvald Gustav Jørgensen Ψ 22 september 1838 Holmens sogn København
Amalie Alvilda Jørgensen Ψ 11 november 1840, Hvalba Færøerne
Julie Elfrida Jørgensen Ψ 12 november 1842 Hvalba Færøerne
Johanne Margrethe Jørgensen Ψ 14 september 1844 Næs Præstegaard, Færøerne

I tilgangslisten i Saksild sogn kan vi se at O.F.C. Jørgensen er indskrevet til sognet den 7 november 1754., men det har
nok været et visit, for familien bor i Store Fiolstræde samlet den 1 februar 1855

Familien kom først til Jylland året efter, den 30 april 1855 - Haldor og Emil er ikke med.
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Otto Friederich Christian Jørgensen er † 2 maj 1858, Saksild-Nølev sogn, Aarhus knap 50 år gammel

Vi ved også fra før, at hans hustru er † 2 år tidligere – bare 45 år gammel – ligeledes Saksild-Nølev sogn, Aarhus.

Vi følger sønnen Haldor Ferdinand Jørgensen Ψ 4 december 1831, Holmens sogn, København

Det er altid godt at starte med ”Joensen”:
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Haldor F. Jørgensen er således også velbeskrevet i dansk biografisk historie – lad os se hvad der umiddelbart findes – her
Dansk Biografisk Lexikon:
Jørgensen, Haldor Ferdinand, 1831-1904, Præst, Søn af Provst Otto Fred. Chr. J. (f. 4. Avg. 1808 d. 2. Maj 1858) og Charlotte Christine
Emilie f. Tøxen (f. 1810 d. 1856). J. er født 4. Dec. 1831 i Kjøbenhavn, blev Student fra Metropolitanskolen 1851 og tog theologisk
Embedsexamen 1855. S. A. gik han som Missionær til Grønland, hvor han ansattes ved Godthaab Station. Efter sin hjemkomst 1869 blev
han ansat som Lektor i Grønlandsk og 1877 udnævnt til Ministeriets Konsulent i grønlandske Sager. 1872 blev han Sognepræst i Førslev i
Øster Flakkebjærg Herred og 1881 i Havdrup og Solrød i Tune Herred. Han ægtede 1855 Ida Emilie Augusta Preisler (f. 1837). – Han har
besørget Udgivelsen af Kleinschmidts grønlandske Ordbog (1880) og af den reviderede og udvidede grønlandske Salmebog, udgivet et
nyt grønlandsk Kirkeritual og en Alterbog samt en Oversættelse af Balslevs Katekismus og er Medarbejder af den grønlandske
Bibeloversættelse. Som Regeringens Konsulent har han desuden haft Sæde i flere Kommissioner. J. døde 1. April 1904.
Elvius, Danmarks Præstehist. 1869-84 S. 184. L. Koch.

Haldor Ferdinand Jørgensen
Christensen, Marius (24.6.1874-25.6.1907) fotograf
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Arktisk Institut:
Haldor Ferdinand Jørgensen. Født 4. december 1831 København Død 1. april 1904 København
27. april 1855 København gift med Ida Emilie Augusta Preisler (datter af landmand Sophus Georg Preisler gift med Sanne Marie
Michaeline Dantzer) født 9. november 1837 København, død 5. oktober 1906 Haudrup; hustrus søster gift med kolonibestyrer H. Elberg
Søn af provst, landstingsmedlem Otto Frederik Christian Jørgensen (gift med Charlotte Christine Emilie Tøxen); - fader til Herjulf Carl
Georg Jørgensen
1851 student København
1855 22. januar cand. theol.
1851 præsteviet medhjælper og seminarielærer Godthaab, ordineret 25. april (BC må være 1855)
1857 seminarieforstander
1869 fratrådt
1872 sognepræst Førslev
1881 Haudrup-Solrød
1902 fratrådt;
1869 Ridder af Dannebrog; lektor i grønlandsk; udgav bl.a. Kleinschmidts Ordbog, Bibeloversættelse (færdig 1900) og salmebog

Som det fremgår, blev han gift i København med Jomfru Preisler – hun 18 og han 23 år – han missionær og præst. –
Ægteskabet indgås i Vor Frue sogn – altså Københavns domkirke som allerede nævnt den 27 april 1855.

Det vil komme for vidt her at beskrive Jomfru Preislers ophav, som altså er Ψ 9 november 1837 i Hvidovre, men for de
virkeligt interesserede, er der masser af studier at gøre. Jeg kan give nogle enkelte opslag for at fortælle, at hun er
efterkommer af meget kunstneriske familier såvel på fædrene som på mødrende side.
Slægten Preisler er der skrevet en bog om – (på Tysk) – og man kan se at den dækker 5 århundreder.
Slægten på hendes fars side er mellemeuropæisk Bøhmisk (Tjekkiet), Østrigsk, Tysk. Familien Preisler var malere,
kobberstikkere og skuespillere, og var åbenbart så gode, at de arbejdede for, og havde adgang til hoffet i hvert fald i
København, men intet tyder på at de var rige.
Også hendes mødrende side er Tysk – og også kunstnerisk gennem familien Dantzer.
Flere grene af begge familier kan netop føres tilbage til ca. 1400 årene, men som nævnt vil det være en gigant opgave, at
nedskrive kortlægningen fuldt ud. Jeg vil efterlade de direkte aner på min Myheritage-side.
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Familien Preisler var berømt især i Nürnberg i Tyskland, og synes der at være en væsentlig del af historien på byens
kunstmuseum der den dag i dag, hvorfor dette museum kunne være en rejse værd.
Når det er særligt interessant at nævne familien Preisler, er det fordi navnet Preisler i samme periode som Haldor F.
Jørgensen var i Grønland, udover hans kones - ses at forekomme i Grønland – også i sammenhæng med hans sønner.
Men her er hvad der er på Dansk Biografisk Lexicon om såvel Johan Georg som Johan Martin Preisler:
Preisler, Johan Georg, 1757-1831, Kobberstikker, Søn af ndfr. nævnte Joh. Mart. P., blev født i Kjøbenhavn 7. Juli 1757, lærte hos sin
Fader og studerede ved Akademiet 1775-80. I dette sidste Aar fik han den store Guldmedaille paa en «Christus og den samaritanske
Kvinde», hvad der gav Anledning til, at Asmus Carstens, der havde faaet den lille Sølvmedaille, gjorde Revolte mod Akademiet, opførte
sig højst upassende mod dette og derfor blev relegeret (III, 402). Det er nok muligt, at Carstens kan have haft nogen Ret i at raabe paa
Uretfærdighed og Nepotisme (fra Abildgaards, maaske ogsaa fra den gamle J. M. Preislers Venners Side) i Henseende til den af
Akademiet trufne Afgjørelse af Medaillesagen; naar Carstens lader P. være «en Slægtning» af Abildgaard, er dette dog urigtigt. P. kom
1781 udenlands og gik til Paris for at studere under sin Faders berømte Ven Wille. Her stak han sin «Rêveuse» efter Zick og blev 1787
Medlem af Akademiet i Paris paa en «Dædalus og Icarus» efter Vien. Faa Maaneder efter var han hjemme og blev 1788 Medlem af
Akademiet her paa samme Stik. Dermed vare ogsaa allerede hans Medbørs Dage forbi; han blev grumme lidt sysselsat, var derfor ogsaa
kun lidet frugtbar og sad bestandig i smaa Kaar, da han lidet eller intet fortjente og havde Kone og en Del Børn at forsørge. Hans Hustru,
hvem han havde ægtet 12. Dec. 1788, hed Anna Rebecca f. Pflueg (f. 1767 d. 1817). Pint af Næringssorg søgte han oftere, men altid
forgjæves, om Hjælp: om en Pengeunderstøttelse, om Fribolig paa Akademiet, om at blive dettes Sekretær osv. Han ejede et lille Hus i
Lyngby ved Kjøbenhavn, og der døde han 21. April 1831. – P.s Stik ere ikke mange; de kunne ikke maale sig med Faderens, om de end
ere meget respektable; de begynde saa smaat at blive sjældne, og det samme gjælder om de faa af P. raderede Blade. Foruden de foran
nævnte Stik af P. maa nævnes hans «Susanne» efter A. Franchi, «Hans Madsen i Svanninge» efter Pauelsen og et Par Portrætstik:
Henrik Gerner og Henrik Stampe efter Juel.
Fernow, Carstens (ved Riegel). Suhms Nye Saml. IV. Leitschuh, Die Fam. Preisler u. M. Tuscher (Leipz. 1886).

Preisler, Johan Martin, 1715-94, Kobberstikker, Søn af Maleren Joh. Dan. P. (f. 1666 d. 1737) og Anna Felicitas f. Riedner (d. 1743),
yngre Broder til Maleren Joh. Justin P. og til Maleren og Kobberstikkeren Georg Martin P. Familien stammede fra Bøhmen. P. blev født
14. Marts 1715 i Nürnberg, hvor Faderen var det højst ubetydelige Malerakademis Direktør; han lærte at tegne af sin Fader og at stikke i
Kobber hos sin ældre Broder Georg Martin og gjorde hurtig store Fremskridt: allerede 1737 og 38 stak han en «David og Abigael» efter
Guido Reni, og dette Stiks Ry naaede lige til Paris, hvor nu den berømte Mester Laurent Cars tilbød P. Plads i sit Værksted (1739). Her
arbejdede P. sammen med store Talenter som Schmidt og Wille, stak flere Blade efter Lebrun til Masses store Versaillesværk,
«Kardinalen af Bouillon» efter Hyac. Rigaud, en «Ganymed» (1743) efter den franske Hofmaler J. B. Pierre o. m. Som fuldfærdig
Kunstner beredte han sig til at vende hjem til Nürnberg, da den ældre Bernstorff, som den Gang var dansk Gesandt i Paris, vandt ham for
Danmark og sendte ham til Kjøbenhavn. Her stak han en Prøveplade, med Motiv fra Kongens norske Rejse, og 1744 fik han en Aarpenge
af 300 Rdl. d. K. og blev kort efter (1745) Hof kobberstikker. Det vides, at han ikke holdt sig borte fra «Male- og Tegneakademiet», som
den Gang med sine 10 eller 12 «Discentes» ynkelig vegeterede hos Mad. Lyders, men at han tegnede og vel ogsaa underviste i Tegning
der. Da Eigtved endelig var traadt i Spidsen for Akademiet, begyndte dette saa smaat at komme paa Fode; P. blev dog først Professor
efter Akademiets Overflytning til Charlottenborg 1754. 1747-48 fuldendte han sin Christian VI efter J. S. Wahl, sin Frederik V og Dronning
Louise efter Pilo, og da O. H. v. Lode (X, 355) var død bort fra det ham overdragne Arbejde, «Kongerne af det oldenborgske Hus i
Danmark», efter kun at have fuldført et eneste Blad, gjorde P. de øvrige (til J. H. Schlegels Værk). Af P.s talrige andre, til Dels fortræffelige
Portrætstik kunne nævnes hans Wiedewelt efter Als, hans Klopstock (1780) efter Juel, hans Dr. Münter (1775), hans Wasserschlebe, i
Buste, efter egen Tegning. Et godt Stik efter Salys Rytterstatue paa Amalienborg, paa 2 Plader, for Asiatisk Kompagni skyldes P.; et Par
Stik efter ovennævnte Piefre er ikke uden Fortjeneste, hans «Bakkanal» (1752) efter samme Maler er derimod svagt, og det samme
gjælder om de fleste Arbejder fra P.s senere Aar, som «Loth og hans Døtre», «Souverænitetsakten» efter Heimbach, «Jonas i Ninive»
efter Salvator Rosa, «Apostelen Peter i Fængselet» efter Guido Reni, «Madonna della Sedia» (1784) efter Rafael o. a. P. stak ogsaa efter
sin egen Komposition, men uden større Held (som «Kong Salomos Dom» o. l.). Hans bedste Periode var overhovedet ikke af lang
Varighed; ikke faa af hans Stik, særlig da Portrætterne, ere fortræffelige – i det mindste i Forhold til, hvad vi ellers her hjemme i hans
bedste Dage kunde yde –, mange andre hæve sig derimod ikke i større Grad over det almindelige og mangle Kraft, Varme og Dybde i
Udførelsen. – Som Professor ved Akademiet spillede P. ikke nogen mere fremragende Rolle; at han i sidste Øjeblik i Akademiets Port
standsede den unge Thorvaldsen, der modløs vilde flygte bort fra Konkursen, og saaledes maaske har haft en uberegnelig Indflydelse
paa dennes og den danske Kunsts Skæbne, fortjener at berøres. Af Karakter og Væremaade var «den ejegode, vennehulde P.» (Rahbek)
mild og ædel, trofast og varmtfølende, elsket og afholdt af alle, med hvem han kom i Berøring. Han var siden 14. Juni 1748 gift med Anna
Sophie f. Schuckmann (f. 1720 d. 1800), Datter af en Professor ved Universitetet i Rostock, men hans Familieliv var ikke ublandet
glædeligt: han sad bestandig i trange Kaar – om Sommeren ude i et lille Hus i Lyngby –, havde mange Børn at sørge for, blev sjældnere og
sjældnere sysselsat, til sidst, i den sidste halve Snes Aar af hans Liv, rørte han næsten ikke Gravstikken mere, – og hans haabefuldeste
Søn gav sig til at være Skuespiller, en den Gang lidet anset eller agtet Livsstilling. P., som 1777 var bleven Justitsraad, og som var
Medlem af det kejserlige Kunstakademi i Augsburg, døde 17. Nov. 1794, henved 80 Aar gammel.
Hennings, Essai hist. sur les arts en Danmarc, Minerva 1795, S. 224. Thiele, Kunstakad. og Heststatuen. Meier, Wiedewelt. Leitschuh,
Die Fam. Preisler u. M. Tuscher (Leipz. 1886).
Og fra Tysk Wiki:

Preisler: Daniel P., Maler, geboren zu Prag am 8. März 1627, † zu Nürnberg am 19. Juni 1665. P. wurde 1642 zu dem Oberhofmaler
Christian Schiebling in Dresden in die Lehre geschickt. Nachdem er ausgelernt hatte, durchwanderte er Deutschland und Oesterreich und
kam 1652 nach Nürnberg, wo er sich dauernd niederließ. Sein Probestück, welches er dem „ehrlöblichen Rugsamt“ bei seiner Aufnahme
in die Genossenschaft der Maler Nürnbergs einreichte, befindet sich heute in der Gemäldesammlung des Germanischen Museums; es ist
die Darstellung der Geschichte des ersten Mordes. Die lebensgroßen Gestalten Kains und Abels geben uns einen guten Begriff von der
technischen Virtuosität Preisler's. 1658 malte er die beiden Flügel der großen Orgel in der Sebaldskirche mit den Bildnissen der damals
zu Nürnberg lebenden Tonkünstler, Scholarchen und Geistlichen, dann 1660 die Sendung des heiligen Geistes für die Spitalkirche, 1661
die Himmelfahrt Christi in der St. Margarethenkirche zu Nürnberg — Bilder, welche in damaliger Zeit großes Aufsehen hervorriefen, uns
aber nur als die kümmerlichen Reste einer hochentwickelten Kunstthätigkeit erscheinen.
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Johann Daniel P., der Sohn des Vorigen, geboren zu Nürnberg am 17. Januar 1666, † am 13. Octover 1737. Er genoß von seinem
Stiefvater, dem Maler Heinrich Popp, den ersten Unterricht in der Kunst, dann kam er zu dem Maler Murrer in die Lehre. Bei seinem
achtjährigen Aufenthalte in Rom bestrebte er sich redlich, seinen Geschmack à la mode auszubilden. Joh. Daniel P. war ein
entschiedener Gegner des damals noch in Nürnberg herrschenden starren Zunftzwanges. 1704 wurde P. zum Director der
wiederaufgerichteten Nürnberger Malerakademie ernannt. Die Zahl der nach Zeichnungen Preisler's gefertigten Kupferstiche,
hauptsächlich der Bildnisse, ist eine sehr große: Philipp Andreas Kilian, J. M. Preisler. G. D. Heumann, J. W. Windter, Ph. Kilian, J. B.
Probst. B. Vogel u. a. haben nach ihm gestochen. Auch als Schriftsteller hat sich P. verslicht; er ließ zum Nutzen und Frommen seiner
Schüler einige kunsttheoretische Werke im Drucke erscheinen, die zum Theile eine sehr große Verbreitung fanden. Sein ältester Sohn
Johann Justin P., geboren zu Nürnberg am 4. December 1698, † am 18. Februar 1771, reiste schon frühzeitig nach Italien, nachdem ihn
sein Vater im Malen und Zeichnen unterrichtet hatte. In Rom trat er zu Baron Philipp v. Stosch in nahe Beziehungen. Wie bei dem 1724
erschienenen Prachtwerke des berühmten Sammlers „Gemmae antiquae“ der Maler Ghezzi als artistischer Beirath zur Vollkommenheit
des Werkes beitrug und der Cavaliere Johann Hieronymus Odam die Zeichnungen ins Große lieferte, welche Picart in Kupfer stach, so
sollten sich auch jetzt angesehene Künstler unter Stosch's Leitung wieder vereinigen, um „ohne Eifersucht“ das Gelingen der
Wetterführung seines Planes zu ermöglichen. P. wurde von Stosch in mannigfacher Weise beschäftigt, doch konnte er auch die
Akademie besuchen, in welcher er eine Reihe junger Künstler, namentlich Edmé Bouchardon, kennen lernte, mit welchem er einen sehr
freundschaftlichen Verkehr unterhielt. Volle fünf Jahre blieb P. im Dienste des Herrn v. Stosch. Als dieser infolge eines bis jetzt noch nicht
genügend aufgeklärten Vorfalles, von dem sich die genaueste Erzählung in den „Relationen“ des Grafen Wackerbarth an August den
Starken findet, sich nach Florenz begab, kehrte P. nach Nürnberg zurück. — Unter den Gemälden Preisler's dürfte die Himmelfahrt Christi
im heil. Geistspital zu Nürnberg erwähnenswerth sein. Ein Decorationsstück, wie es der Geschmack der Zeit verlangte, war offenbar das
Bild für den bekannten niederländischen Staatsmann, Greffier Franz Fagel, die Entdeckung des Achilles durch Odysseus bei den
Töchtern des Lykomedes. P. wurde 1742 Director der Nürnberger Malerakademie. Durch die Fortsetzung des von seinem Vater
begonnenen Zeichenbuches, gegen welches namentlich Salomon Geßner seine Stimme erhob, und durch die nach den Zeichnungen
Bouchardon's gefertigten Kupferstiche: „Statuae antiquae“. wurde Preisler's Name auch in weiteren Kreisen bekannt. Seine Frau
Susanna Maria P., geboren zu Nürnberg am 8. December 1701, † am 8. April 1765, war die Tochter des bekannten Wappen- und
Edelsteinschneiders Christoph Dorsch. Sie empfing den Unterricht ihres Vaters im Steinschneiden. 1720 vermählte sie sich mit dem
Maler Salomon Graf, dem sie 9 Kinder schenkte. Nach dem Tode Graf's heirathete sie Johann Justin P. Sie hat als Gemmenschneiderin
ihren Vater weit übertroffen. Von ihren Zeitgenossen Verherrlicht, ward sie in ihrem schlichten Heime durch den Besuch gekrönter
Häupter ausgezeichnet. Schon zu Lebzeiten wurden Medaillen zu ihrem Andenken geprägt, Epigramme und Lobgedichte zu ihrem
Ruhme verbreitet.
Georg Martin P., der zweite Sohn Joh. Daniels, geboren zu Nürnberg am 6. November 1700, † 29. August 1754, leitete nach dem Tode
seines Vaters die Zeichenschule der Nürnberger Akademie. Als Kupferstecher leistete er namentlich im Porträt Vorzügliches. P. hat mit
Vorliebe die Bildnisse Nürnberger Patricier in Kupfer gestochen, nach Zeichnungen theils von Schilbach, Decker, Hirschmann, theils von
Kupetzky, Schuster, J. J. Preisler. Sein Bruder
Johann Martin P., geboren zu Nürnberg am 14. März 1715, † zu Kopenhagen am 17. Nov. 1794, wurde frühzeitig zu dem Kupferstecher
Laurent Cars nach Paris berufen, wo er in Gemeinschaft mit Schmidt und Wille für das Versailler Galleriewerk arbeitete. 1744 wurde P.
zum Hofkupferstecher in Kopenhagen ernannt. An der später gegründeten Maler-, Bildhauer- und Baukunstakademie wirkte er als
Professor der Modellschule. Die Kupferstiche Preisler's sind zum größten Theile geistreich und sein in der Ausführung. Der jüngste der
Söhne J. D. Preisler's war
Valentin Daniel P., geboren zu Nürnberg am 18. April 1717, † am 8. April 1765. Er nahm von Bernhard Vogel Unterricht in der
Schwarzkunst und gab mit diesem Kupetzky's Gemälde heraus. Später finden|wir ihn bei seinem Bruder in Kopenhagen. Zahlreiche
Nürnberger Patricier bedienten sich seiner „schwarzen Kunst“ zur Herstellung ihrer Bildnisse, sodaß das Schwarzkunstwerk Preister's im
Laufe der Jahre ein sehr reichhaltiges geworden ist. Der letzte Sprosse der Preisler'schen Künstlerfamilie ist der Sohn Johann Martins
Johann Georg P., geboren zu Kopenhagen 1757, † daselbst am 21. April 1831. An der Kopenhagener Akademie erwarb er sich als
Schüler seines Vaters schon frühzeitig die silberne Medaille. 1780 rang er mit Carstens um die goldene Medaille, den er auch in diesem
viel besprochenen Wettkampfe besiegte. Mit dem Stipendium ausgezeichnet, reiste P. nach Paris und setzte seine frühbegonnenen
Studien als Kupferstecher bei Wille fort. Nach Ablauf einiger Jahre wurde er Mitglied der Pariser Akademie. Später kehrte er nach
Kopenhagen zurück und wurde mit der Ernennung zum kgl. Hofkupferstecher, Professor und Mitglied der Kunstakademie ausgezeichnet.
Eine Reihe trefflich ausgeführter Kupferstiche trägt seinen Namen.
Literatur . Franz Friedrich Leitschuh, Die Familie Preisler und Markus Tuscher. Ein Beitrag zur Geschichte der Kunst im 17. und 18.
Jahrhundert. Leipzig 1886.

Også de nævnte hustruers (Riedner og Pflueg) har naturligvis et ophav som går langt tilbage – meget er tysk, men også
dansk.
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Vi bliver nu ved – og fortsætter med - den grønlandske del af historien:
Haldor skal altså med sin nygifte kone til Godthaab for at være missionær og seminarielærer, og tilgangslisten i Godthaab
notere at de ankom den 18 juni 1855.
Netop skibet ”Lucinde” ført af skipper Faltings ankom Godthaab 18 juni det år, efter at være afgået København 10 maj
1855.

FT 1855 Godthaab (jeg har taget en del flere med – vi kan se nogen af dem blandt fadderne til deres børn.)
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Sørejsen har i øvrigt ikke rummet lejlighed til at starte familie til søs, man har ventet til tiden omkring årsskiftet for:
Herjulf Carl Georg Jørgensen Ψ 10 september 1856 Godthaab

Haldor bliver forstander for seminariet i 1857
Otto Hjalmar Jørgensen Ψ 19 februar 1858 Godthaab † 1884 Oringe, Vordingborg Statshosp. Begravet i Havdrup

Andreas Peter Rye Jørgensen Ψ 24 august 1860 Godthaab

FT1860 Godthaab – jeg har taget 2 seminarielærere med i optællingsvisningen – nr. 22 er ikke helt ukendt.
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I 1861 ser vi Antoinette Preisler (Haldors svigerinde) tage til Holsteinsborg som kolonibestyrer Elbergs brud.

I 1862 ser vi, at Johanne Margrethe Jørgensen (Haldors søster) – komme med familien Rink hjem til Grønland
(Rinkfamilien afrejste i 1861)

Så kommer:
Sanne Charlotte Jørgensen Ψ 12 juni 1866 (lad mig her konstatere end del navneforvirring i familien – Sanne hedder nogengange
Sonne, og de har piger der hedder Tony, Tonny, som ofte fejlæses som Fanny – hvad der er korrekt ved jeg ikke)

Løjerligt nok står der, at det er i 1866, at familien Jørgensen tager til Danmark (løjerligt fordi der står at Sanne er 1½ år,
hvilket ikke kan passe. Jeg tror dog det er korrekt at familien Jørgensen afrejser i 1866, og at Sannes alder så er ca. ½ år –
(hans søster rejser også med til Danmark), men det er for at Haldor skal komme tilbage alene – og det gør han i 1867
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Billedtekst Frk. Fencker, Sonne, Ingeborg

På basis af andre billeder er det mit indtryk at Frk. Fencker = Frk. Kathrine Fencker, men jeg ved det ikke.
Det er min opfattelse, at det er Sonne (Sanne) t.v, Frk. Fencker i midten og Ingeborg Preisler t.h.
Sanne Charlotte Jørgensen datter af Haldor Ferdinand Jørgensen og Ingeborg Preisler (Barnepige og slægtning) – Billedet
er taget langt senere da Sanne er voksen og opholder sig hos sin bror Herjulf i Nuuk ca. 1895

Billedtekst Frk. Fencker, Sonne, Ingeborg
Barnet må være Herjulf C.G Jørgensens datter, Helga Ida Marie (Ψ 1891 i Godhavn). (Formentlig ca. 1895)
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Efter 14 år i Godthaab fratræder Haldor, men vi ser ikke hans afgang i afgangslisten. Til gengæld kan vi se at han er
kommet godt hjem:
Iflg. hans CV blev han i 1869 Ridder af Dannebrog; lektor i grønlandsk; udgav bl.a. Kleinschmidts Ordbog.
FT1870 – Dosseringen nr. 196 Udenbys Klædebo

Der kommer flere børn:
Tony Johanne Jørgensen Ψ 1 marts 1871 Sct. Johannes, København † 1935
Familien flytter til Førslev, Øster Flakkebjerg herred, Sorø amt. Det er mellem Ringsted og Haslev
Her fødes Helga Marie Jørgensen Ψ 12 august 1877, Førslev Præstegård † 1892
FT1880 Præstegården Førslev

Ved folketællingen i 1890 er Haldor sognepræst i Havdrup, Tune – det blev han allerede i 1881
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FT1901 Præstegården i Havdrup – to sønnesønner ses at bo hos familien, og Tony Johanne er blevet gift og har fået en
datter.

Den 1 november 1902 registreres i politiet registerblade, at Haldor og Emilie, og sønnesønnen Haldor Rasmus er flyttet fra
Havdrup til Kongensvej 13

Det er boende på Kongevej 13 at vi ser at Haldor Ferdinand Jørgensen er † 1 april 1904 – 72 år gammel
Dødsårsag: Morbus cordis chronicus ( Mb. cord. chron., Morb. chr. cordis,), Ødemata (Oedemata), Retentio urinae Sogn: Maria Kirkesal
(Sankt Matthæus 4.distrikt) Til (kirkegård): Havdrup Kommentar: Lektor i grønlandsk
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Ikke unaturligt begraves han fra Havdrup Kirke
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Skifteretten (Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission – Hvidebog) protokollere den 5 april, at
Ida Emile har forevist testamente, der er taget en genpart deraf, og det bekræftes, at hun kan sidde i uskiftet bo.

Hun er dog flyttet fra Kongensgade 13, idet vi ser hende i Valby. Her bor hun sammen med sin storesøster Sophia Maria
Cecilie Preisler. I registerbladet kan vi se hun er flyttet inden 1. november 1904 – sønnesønnen er stadig der.
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FT1906 Valby Langgade 12

Ida Emilie Augusta Preisler Jørgensen er † den 5 oktober 1906 – 68 år gammel

Dødsårsag: Morbus cordis (Mb. cordis, Mb. cord.) Sogn: Valby Til (kirkegård): Havdrup Kommentar: Til: Havdrup pr. Køge

Også hun begraves fra Havdrup Kirke
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Brødrene Jørgensen:
To af Haldor Ferdinand Jørgensens og hans hustru Ida Emilie Augusta Preislers sønner, som jo altså trådte deres
barnesko i Godthaab i og omkring seminariet vendte tilbage til Grønland.
Herjulf C.G. Jørgensen og A.P.R Jørgensen
Lad os tage storebror Herjulf først – der er ingen ane-mæssig grund til at beskrive ham, men jeg synes det giver mening for
kronologien – og så ”sorterer” det lidt i de mange børns navne – som meget hedder det samme som deres forfædre).
men hvorfor ikke støtte sig til ”Joensen”:
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Arktisk Institut:
1884 volontør Upernavik
1886 assistent Upernavik
1886 bestyrer Godhavn
1894 kolonibestyrer Godthaab
1899 Holsteinsborg
1902 Julianehaab
1910 Holsteinsborg
1911 fratrådt

1893-94, 1901-02, 1907-10 permission
”Joensens” oplysning om hans tidlige dage i Jylland er interessante. Herjulf aftjener som jeg forstår det, værnepligt ved 5
dragon-regiment i Randers. Her fra FT 1880:
Navn Herjulf Carl Georg Jørgensen Mand Alder 23 Amt Randers Herred Støvring Sogn Randers Købstad Stednavn Kvarter/Rode 76,
Schousgade
Fødselsdato 1857 Fødested Colonien Godthaab syd Grønland Stilling i husstanden dragon ved 5te Dragonregiment Civilstand Ugift
Familie nr. 518 F16 Matr.nr. Matr. 655 bagbygning [Militairlisten]

Da han så blev forvalter på de forskellige gårde, ja så ”forvaltede” han også at få et uægte barn.

Som det ses her overfor er:
Dorthea Marie Nielsen Ψ den 30 september 1882, og moderen er Bolette Nielsen og faderen er Herjulf Karl Georg
Jørgensen, forvalter på Kristinelund, Ørsted sogn, Rougsø herred – og han har vedkendt sig barnet.
Jeg begræder, at måtte skrive denne datters skæbne, da hun genfindes i København – på en del adresser i politiet
registerblade – og senest i FT1906 på Aaboulevarden – hun er benævnt ”Offentligt Fruentimmer” – datidens udtryk for en
”glædespige”, altså en prostitueret.
Stadig med ”Joensen” i baghånden kan vi tage til bryllup i Havdrup ved Solrød den 7 maj 1884, hvor Herjulf gifter sig med
en anden kvinde, nemlig Mine Pauline Andrea Bach fra Randers, 25 årig datter af toldfuldmægtig Rasmus Bach og fru
Jensine Klottrup. Det fremgår ikke helt, men mon ikke Haldor selv har forestået vielsen af det unge brudepar.
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Hvor stærkt det er gået efter bryllupsnatten ved vi ikke, men de er enten sejlet med ”Peru” som ført af Kaptajn Bang afgik
København 13 maj 1884 og nåede Nordgrønland 3 august! eller om de ventede til den 26 maj 1884 hvor ”Tjalfe” afgik
København med skibsfører Ibsen ved roret, og nåede frem 14 juli, for tilgangslisten tidsbestemmer det ikke helt udover
årstallet Upernavik1884:

På denne tur har der måske bedre været mulighed for at starte familie:
Dagmar Jensine Emilie Jørgensen er Ψ den 24 marts 1885 Upernavik † 1917
Familien forlader Upernavik 1886 mod Godhavn.

Vi har ingen tilgangsliste for Godhavn, men vi ved de er der fordi;
Otto Hjalmar Jørgensen er Ψ 6 februar 1887 i Godhavn † 1954
Haldor Rasmus Andreas Jørgensen Ψ 9 maj 1889 Godhavn
Helga Ida Marie Jørgensen Ψ 20 juni 1891 Godhavn † 1936
Carla Margrethe Jørgensen Ψ 31 marts 1892 † 7 juni 1892 Godhavn
Vi har ikke afgangslisten fra Godhavn, men det følger af ”Joensen” at familien er ”hjemgået for permission” (orlov) i 1893,
efter at Herjulf er udnævnt til kolonibestyrer. Mens KGH finder en plads til ham befinder familien sig på permission og
Eigil Herjulf Sophus Bach Jørgensen er Ψ den 20 maj 1894 i Havdrup Præstegaard v. Solrød i Tune herred, Roskilde amt.
Mon ikke ”farfar” Haldor forrettede dåben.
Samme år ankommer familien som kolonibestyrerpar til Godthaab

Med dem følger den 18-årige Ingeborg Preisler som barnepige – hans kusine står der.
Hvordan de kom til Godthaab, kan jeg ikke sige, medmindre de er styrtet ud af kirken for at nå ”Constance’s” og
”Hvidbjørnen’s” afgange samme dag (20 maj), men ellers er de nok blevet sat af i Godthaab med et af de andre skibe, som
ikke havde Godthaab som mål, men som jo er sejlet ”forbi”.
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”Hvalfisken” gik mod Frederikshaab og Julianehaab den 27 maj
”Nordlyset” mod Diskobugten 11 juli
”Ceres” mod Jakobshavn” 8 juli

Volontør Upernavik og Assistent Godhavn, senere kolonibestyrer i Godthåb, Holsteinsborg og Julianehaab
Herjulf C.G Jørgensen (1856-1911)

Kolonibestyrerens hustru Mine Pauline Augusta Jørgensen f. Bach (1859-1933)
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Billedtekst Jørgensen og Bistrup

Kolonibestyrer Herjulf C.G Jørgensen med mandskab – Godthaab (ca. 1895)
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Fru Mine Pauline Augusta Bach Jørgensen med Helga Marie Ψ 1891 Godhavn) og Eigil Herjulf (Ψ Havdrup v Solrød 1894)

Billedtekst Jørgensens børn
Må være Dagmar i midten, Otto Hjalmar eller Haldor Rasmus og Helga Marie
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Billedtekst Frk. Preisler med Jørgensens børn
Ingeborg Preisler (barnepige) - med: T.h Dagmar Jensine Emilie Ψ 1885 Godhavn – t.v. Otto Hjalmar Ψ 1887 Godhavn t.v.n. Helga Ida
Marie Ψ 1891 Godhavn (billede ca. 1895 Godthaab)

Billedtekst Elisabeth Balle og Dagmar – Dagmar og Ingeborg
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Billedtekst Helga Ida Marie og Eigil Herjulf

Billedtekst Otto Jørgensen
Otto Hjalmar Jørgensen (Ψ 1887- † 1954)
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Billedtekst Fru Jørgensen
Mine Pauline Augusta Jørgen f. Bach – formentlig med senest tilkomne Eigil Herjulf

Billedtekst Dagmar, Haldor og Otto
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Frk. Preislers værelse. Det må være f.v Ingeborg, Otto el. Haldor, og Dagmar

Billedtekst er Sonne og Ingeborg
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Billedtekst er Sonne, Ingeborg, Kathrine og Sofie
Tydeligvis frk. Fencker t.v.- ? og Ingeborg og Sonne t.h.

Billedtekst Ingeborg og Sonne

Frk. Preisler og Dagmar rejser til Danmark i 1896
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Herefter er forfølgensen af familien ikke ligetil. Vi må derfor ty til ”Meddelelser fra Direktoratet” og se placeringsplanen som
siger:
1896-1897 Godthaab Herjulf Jørgensen bestyrer
1897-1898 Godthaab Herjulf Jørgensen bestyrer
1898-1899 Godthaab Herjulf Jørgensen bestyrer
1899-1900 Holstensborg Herjulf Jørgensen bestyrer
1900-1901 Holstensborg Herjulf Jørgensen bestyrer
1901-1902 Indenrigministeriet resolverer, at der bevilliges Herjulf Jørgensen permission for 1901-1902
1903-1907 Herj. Jørgen er bestyrer i Julianehåb indtil han bevilges permission for 1907-1908.
1908 – permissionen forlænges til efteråret 1908
Det er min opfattelse, af Herjulf Jørgensen tiltræder tjeneste som kolonibestyrer i Holsteinsborg for anden gang, og at dette
sker i 1910. Det fremgår ikke klart af ”Meddelelser fra Direktoratet, hvornår det er sket, men her ses han i
mandtalsopgørelsen for Holsteinsborg Præstegæld i 1910 som værende tilstede med hustru og Helga ultimo (7,8 og 9), men
ikke primo, så han har afløst Baumann som bestyrer i 1910.
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I samme bog ser vi for 1911, at han er afrejst 1911

Hvis besejlingsplanen er nogenlunde overholdt er den eneste mulighed, at han er taget med ”Hans Egede” ført af H.V.
Bang til Danmark og er ankommet ca.15 maj 1911. Han har derfor næppe været i Danmark en hel måned inden hans død
– ”i sommeren 1911” som kirkebogen i Holsteinsborg noterer.
Korrekt er det at Herjulf C.G. Jørgensen er † 7 juni 1911, Strømmen 24 i Vorup Sogn

Der findes adskille annonceringer på begravelsen:
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Mine Pauline lever længere – hun må derfor leve med at begrave datteren Dagmar i 1917

Ved FT1916 bor Mine med Helga Ida Marie som er telefonistinde og Eigil Herjulf som er tømrerlærling i Støvring, Randers
– Tøjhushavevej 24

FT1921Søren Møllersgade 28, Randers Købstad

FT1925 - Familien ses stadig i S. Møllersgade 28. Eigil H. er blevet både udlært og gift.

FT1930 Over Hornbæk, Hornbæk, Nørrelyng Viborg – hos sin søn og svigerdatter. Hun benævnes som
klasselotterikollektrice

På dette sted er hun † den 12 maj 1933 74 år gammel
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Om Andreas Peter Rye Jørgensen.

Andreas Peter Rye Jørgensen Ψ 24 august 1860 Godthaab, altså søn af Missionær Haldor Ferdinand Jørgensen og Ida
Emilie Augusta Preisler Jørgensen – og lillebror til Herjulf C.G. Jørgensen

Nationalarkivet indeholder såmænd en kopi af hans dåbsattest:

Jeg har ikke fundet A.P R Jørgensens konfirmation – lidt mærkeligt at han ikke er konfirmeret hos sin præstefar i Førslev,
som dennes øvrige sønner.
Jeg har heller ikke fundet ham i FT1880. Joensen omtaler Grønlænderhjemmet som oprettedes netop 1880
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Catharinas konfirmation – blot for at bekræfte forældrene:

Arktisk Institut
Andreas Peter Rye Jørgensen, Født 24. august 1860 Godthaab Ægteskab 9. juni 1885 Godthaab gift med Katharina Magdalene Andrea
Emilie Andersen, født 30. august 1860 København
Søn af missionær og seminarieforstander H. F. Jørgensen
1879 volontør Den Kongelige Grønlandske Handel København
1881 volontør Frederikshaab
1882 Godthaab
1885 assistent Julianehaab
1888 Nanortalik
1892 kolonibestyrer Frederikshaab
1895-97 permission
1897 fratrådt
Lotterikollektør Valby

Det første grønlænderpensionat på Amager blev netop i 1880 afløst af det første grønlænderhjem på Kalkbrænderivej
(senere Nordre Frihavnsgade), Den 24. februar 1880 toges hjemmet i brug af de 6 grønlændere fra pensionatet på
Amager.
Det må være her i nærheden at A.P.R Jørgensen iflg. Joensen har opholdt sig for at undervise efter at han i 1879 er
antaget som volontør i KGH København.
I marts 1881 skal han være volontør i Frederikshaab.
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A.P.R. Jørgensen er formentlig taget afsted fra København i april 2 april 1881 med ”Thorvaldsen” eller 22 april med
”Nordlyset” ank. Grønland hhv. 2 maj og 11 juni

”Nordlyset”

Han er i hvert fald ankommet iflg. tilgangslisten til Frederikshaab 1881

Han er derved gået glip af fødslen af sin uægte datter:
Fanny (Tonny?) Emma Emilie Jørgensen Ψ den 25 august 1881 Salviegade 49 st.tv.
Ugifte Catharina Magdalene Andrea Emilie Andersen, datter af mælkekusk Julius Bennitus Frederik Andersen og hustru
Emma Josephine Jahn, udlægger Volonteur v. Grønlandske Handel A.P.R. Jørgensen som barnefader – og årsagen til af
Fanny (som dåbsbekræftes så sent som 24 februar 1884) hedder Jørgensen er som der står:
Faderens skriftlige samtykke er modtaget.

Allerede i 1882 forflyttes A.P.R Jørgensen til Godthaab

Kort ind i 1882 har A.P.R. Jørgensen i Frederikshaab besprunget Elionora Else Riborg. I al fald udlægger hun ham som
barnefader til:
Uægte Sofie Rebekka Agathe Juliane Ψ 25 september 1882
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Elionora på 32½ år er dog † den 7 juni 1883 af mavesygdom

Datteren Sofie Rebekka Agathe Juliane kommer i pleje hos ugifte Kristine Laurentia Stine Juliane, men er † den 25 august
1884 af børnesygdom som 2årig.

Da kolonibestyrer Brummersted afrejser fra Kolonien Godthåb finder han anledning til at skrive rosende om A.P.R.
Jørgensen.

Mens A.P.R Jørgensen er i Godthaab, sejler hans storebror den nygifte Herjulf forbi på vej mod Upernavik, og A.P.R.
Jørgensen har også besluttet, at han vil giftes med sit første barns moder.
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Vi har ikke tilgangslisterne for den tid i Godthaab, men Cathrina Magdalene Andrea Emilie Andersen er ankommet før juni
1885, for den 9 juni 1885 står hun brud i Godthaabs kirke i.e. Vor Frelser Kirke (indviet 1849). Direktoratets samtykke (til
ægteskab) er forevist. Forloverne er lektor H.F. Jørgensen og communelæge Berendt. - Missionær N.E. Balle forretter
vielsen.

Samme år forflyttes A.P.R Jørgensen til Julianehaab, hvor han og hans hustru (det første barn er altså ikke med til
Grønland) står i tilgangslisten i Julianehaab 1885

Gensynsglæden har været frugtsom:
Aage Haldor Rye Jørgensen Ψ 23 april 1886 Julianehaab

Hjalmar Rye Jørgensen Ψ 14 august 1887 Julianehaab

Carl Emil Jørgensen Ψ 15 august 1888 Julianehaab (Grundet ”hul” i kirkebøgerne har vi ikke optegnelsen, men det
fremgår af FT1906, at han er født i Julianehaab)
Sven Herjulf Jørgensen Ψ 6 oktober 1891 Nanortalik
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Tilgangslisten 1892 Frederikshaab

De er i hvert fald ankommet inden 31 oktober for på den dag står A.P.R Jørgensen fader til Volontør Bugges søn i
Frederikshaab

Så kommer:
Haldor Ferdinand Jørgensen Ψ 19 april 1893 Frederikshaab
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Formentlig A.P.R Jørgensen bag kvinderne (med bowler). Om det er hustruen til venstre er svært at bedømme. (billedet taget i?)

Catharina Magdalene Andrea Emilie Andersen Jørgensen og Andreas Peter Rye Jørgensen ved kolonibestyrerboligen i Paamiut
Fv. forrest Aage, Hjalmar, Carl Emil og på armen Sven Herjulf – Haldor er ikke med – ser hustruen gravid ud? – i givet fald er billedet
formentlig fra 1892.
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Den 18 oktober 1894 er Ψ uægte Marie Rosa Sofie Ane, og den ugifte Bodil Elisabeth Maren (Møller) udlægger
kolonibestyrer Andreas Peter Rye Jørgensen som barnefader

Desværre overlever Maria Rosa ikke og er † den 6 december 1895 – 1 år gammel af tæring

A.P.R Jørgensen med familie var afrejst fra Frederikshaab på det tidspunkt – de står i afgangslisten 1895

Men jeg tror ikke at det er helt så enkelt. Det må være således at A.P.R.Jørgensen hustru er afrejst tidligere – muligvis med
ombord på ”Tjalfe” som har anløbet Frederikshaab og som er afgået i slutningen af maj og har nået København den 13 juni
1895.
Dette fordi vi fra den følgende dåbsoptegnelse ved, at hun har taget midlertidigt ophold hos svigerfar på præstegården i
Havdrup – for der kommer:
Helge Rye Jørgensen Ψ 19 august 1895 Havdrup præstegård hvor moderen opholder sig midlertidigt.
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Fra A.P.R Jørgensen tjenesteattest ved vi at han først er kommet tilbage til Danmark i efteråret 1895
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Og da det er væsentligt at placere Jørgensen i Paamiut hen over sommeren 1895, er det jo heldigt at Avisen Atuagagdliutit
årgang 36 i 1895-1896, netop kan bekræfte dette først på side 21-22 og som her på side 99, 100

Uanset hvordan A. Jørgensen er nået et større skib jf. denne tekst – er han nået hjem i efteråret 1895, men oplysninger her
bekræfter, at han har været i Frederikshaab i sommeren 1895, og dermed har haft lejlighed til, at bespringe oldemor til
Møllersøskende en gang til.
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Nuvel - A.P.R. Jørgensen er formentlig i første omgang uvidende om hvad der sker i april 1896.
Den 4 april 1896 er Ψ uægte Andreas Jakob Stefen (Jørgensen) Møller, og igen udlægger Bodil Elisabeth Sofie Maren
kolonibestyrer A.P.R. Jørgensen som barnefader.

Andreas Jakob Stefen (Jørgensen) Møller bliver alle Møller-søskendes oldefar.
Efter afrejsen fra Frederikshaab vender A.P.R. Jørgensen ikke tilbage til Grønland. I ”Meddelelser fra Direktoratet for den
kongelige grønlandske handel”, som er et årligt offentliggjort statuspapir som indeholder alt fra personalia til skibsafgange,
takster, og instruktioner og orienteringer samt befolkningsoptællinger og status på koloniernes økonomi (ganske få sider
pr. år) – har vi dels kunnet følge alle volontør-, assistent- og kolonibestyrerudnævnelser – pensioneringer og andet, - ja helt
ned til kvaliteten af de udsendte cigarer! - og placeringerne af enkeltpersoner i kolonierne. KGHs syn på tilstanden i
Grønland, herunder sundhedstilstanden osv.
Hvor ”Joensen” er pligtlæsning, synes jeg faktisk at man også bør læse disse meddelelser, som faktisk kan udbygge
Joensens noter:
Vi kan f.eks. læse, at 1895: ”Endvidere har ministeriet meddelt sit samtykke til, at der bevilges kolonibestyrerne C.
Brumersted og Andreas Jørgensen samt Assistenterne H.B Kraul og Laurits Mathiesen tilladelse til hjemrejse for 1895-96”.
(altså at de er permitterede = har orlov)
I 1896: ”Under 1ste april 1896 har indenrigsministeriet meddelt samtykke til at den kolonibestyrer Andreas Jørgensen
tilstående permission for 1895-1896 forlænges til foråret 1897.
I placeringsplanen står og at Andreas Jørgensen skal placeres i Christianshaab når han kommer tilbage.
I 1897 læser vi: Under 26de februar 1897 har indenrigsministeriet resolveret:
At kolonibestyrer Andreas Jørgensen efter ansøgning entlediges med pension.
I stedet ser vi derfor:
Otto Sophus Rye Jørgensen Ψ 21 juni 1897 Nyelandvej 2B4sal, Frederiksberg Sct. Lukas † 23 marts 1898 Nordre
Fasanvej 69, Frederiksberg, Sct. Thomas – begravet i Havdrup

Sofia Marie Rye Jørgensen Ψ 30 december 1898 Nordrefasanvej 69, Frederiksberg Sct. Thomas sogn.
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Som det vil fremgå af FT1901 Valbyvej bor familien der, plus svigermor som enke, plus Herjulfs søn Hjalmar. Det fremgår
af FT1901, at A.P.R. Jørgensen har 8 børn heraf 1 som ikke er levende. Der ligger således ingen anerkendelse af at have
uægte børn i Grønland.

A.P.R Jørgensen synes resten af tilværelsen at ernære sig som bogholder – dels ved en tømmerhandel, dels ved
Aktieselskabet Dansk Legetøj. Han er ligeledes klasselotterikollektør på samme vis som sin moder var det.
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I 1903 Har A.P.R. Jørgensen brug for endnu en tjenesteattest:
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FT1906 Toftegaards Alle 5

FT1911 Valby Langgade 47

FT1916 Valby Langgade 47

FT1921 Valby Langgade 47

Andreas Peter Rye Jørgensen er † den 30 juli 1923 i hjemmet Valby Langgade 47 i Jesuskirkens sogn – 62 år gammel.
Begravet 4 august 1923 på Vestre Kirkegård
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Hans dødsanmeldelse og hans skifteforretning er enkel i Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns
Skiftekommission – Hvidebog – noteret som nr. 645, som dybest set dels remser hans ægte børn op, dels fortæller at hans
hustru agter at sidde i uskiftet bo, og til sidst børnenes underskrift på at ”det må hun godt”.
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Cath(a)rine(a) Andrea Emilie Magdalene (a) Jørgensen f. Andersen er † den 4 oktober 1931 i hjemmet af lungebtændelse
– 71 år gammel.

Storebror kolonibestyrer Herjulf C.G. Jørgensen på skitur med lillebror A.P.R. Jørgensen. Tv. Frk. Kathrine Fencker? - (bagerst ?.) –
baseret på de tidligere billeder må dette billede være fra ca.1895. Det må betyde at A.P.R Jørgensen har været på besøg i Nuuk om
vinteren 1894/1895?
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Bodil Elisabeth Sofie Maren Møller
I denne forrtælling har jeg tidligere beskrevet denne gren af familien, men da grenen førte flere veje stadig i familien,
gentager jeg her med sigte på at repetere Bodil Elisabeth Sofie Marens ophav.
På dette sted må jeg igen henvise til Haldora Jonsdatter Bech og ægteskab med Peter Olsen hvor hun er moder til blandt
andre John Petersen.
C6827 Grønland, Frederikshåb, Colonien Frederikshaab [Paamiut], husstand 7E, , år: 1834
Navn, køn, alder, civilstand, stilling, erhverv
John Petersen, M, 29, Gift, Colonist,
Henriette Margrethe, K, 0, Gift, hans kone,
Peter Poul Daniel, M, 5, Ugift, deres børn,
Agate Ester Malene, K, 2, Ugift, deres børn,
Haldora, K, 72, Enke, johns moder

Original læses under Godthåb Distrikt Lichtenfels

Ifølge stamtræer på nettet er der meget præcise oplysninger på at Peter Olsen og Haldora Bech skulle være gift den 15 juli
1781 i Frederikshåb, og deres børns fødselsdatoer i Frederikshåb er også præcise, men hvor de stammer fra ved jeg ikke:
Ane Marie Petersen Ψ 1 september 1782
Poul Pavia Petersen Ψ 15 november 1783
Agathe Petersen Ψ 22 april 1785

Ole Petersen Ψ 12 april 1787
Bodil Marie Petersen Ψ 6 marts 1788
Cure (Kori) Petersen Ψ 14 marts 1793

John Petersen Ψ ca. 1806

Colonist John Petersen vi så vi ovenfor i FT1834 gift med Henriette Margrethe. I denne fortælling tidligere fulgte vi John
Petersen, men vi kunne samtidig se at han har en storebror der hedder:
Ole Petersen.
Peter Olsen og Haldora Beck er således også stamforældre til også denne del af familien der kommer nu, og som kun
lader sig dokumentere via folketællingerne:
Det passer stort set med FT1834 – som viser at Ole er udligger og colonist i Nar(k)salik
C6827 Grønland, Frederikshåb, Anlægget Narksalik, husstand 2E, , år: 1834
Navn, køn, alder, civilstand, stilling, erhverv
Ole Petersen, M, 48, Gift, Colonist og udligger,
Elisabeth, K, 0, Gift, hans kone,
Daniel Valentin Thomas, M, 21, Ugift, deres børn,
Peter Johannes, M, 18, Ugift, deres børn,
Joseph Ole Clemens, M, 15, Ugift, deres børn,
Johan David, M, 11, Ugift, deres børn,
Karen Edel Sabine, K, 8, Ugift, deres børn,
Sophie, K, vides ej, Ugift, tjenerinde, - som er fra Arsuk
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Ole Petersen skal være født 12 april 1787 i Frederikshåb – selve kilden til fødselsdatoen kender vi ikke, men året kan vi
regne ud er godt nok. I 1809 siges det at han er gift med Elisabeth i Frederikshåb, og der kommer følgende børn af
ægteskabet i Frederikshåb, og det bekræftes delvist af FT1834, men andre kilder peger på flere end nævnt i FT1834
John Silas Petersen Ψ 29 december 1810 – (Det er godt at han kaldes Silas til mellemnavn for så kan vi skelne ham fra den ”anden John
Petersen”)

Agathe Petersen Ψ 13 september 1812
Daniel Valentin Petersen Ψ 25 oktober 1815
Peter Johannes Poul Petersen Ψ 13 august 1817
Joseph Ole Clemens Petersen Ψ 26 oktober 1820
Johan David Petersen Ψ 16 april 1824
Karen Edel Sabine Petersen Ψ 1827

FT1840 – ændrer ikke stort ved forholdene – men nu er de ikke i Narsalik, men i Frederikshåb
C5585 Grønland, Frederikshåb, Colonien (Frederihshåb), husstand 4, , år: 1840

Navn, køn, alder, civilstand, stilling, erhverv
Ole Petersen, M, 53, Kolonist formand,
Elisabeth, K, 53,
Joseph Ole Clemens, M, 20, Fanger,
Caren Edel Sabine, K, 13,
Johan David, M, 16,
Sophie, K, 54, Tjenerinde
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FT1845 – stadig det samme – den ene søn er blevet ansat ved ”handelen”.
C5586, Grønland, Frederikshåb, Colonien [Frederikshåb, husstand 6, , år: 1845
Navn, køn, alder, civilstand, stilling, erhverv, fødested
Ole Pedersen, M, 60, Gift, Kolonist,
Elisabeth, K, 60, Gift,
Joseph Ole Clemens, M, 26, Ugift, Fanger,
Karen Edel Sabine, K, 20, Ugift, Tjenerinde,
John David, M, 23, Ugift, Kolonist,
Else Ane, K, 23, Ugift

FT1855 – På de 10 år er der sket en hel del. Det er Peter Johannes der har været gift med Ane Margrethe, og så er død i
mellemtiden efter at have fået 5 børn. Agathe er blevet enke, Josep Ole Clemens enkemand, og Ole Petersen er blevet
enkemand.!!
Elisabeth er altså † før 1855 (et barnebarn er døbt Elisabeth ca. 1853 – formentlig i traditionel respekt for bedstemoderen)
C5587, Grønland, Frederikshåb, Kolonien Frederikshåb, husstand 12f1, , år: 1855
Navn, køn, alder, civilstand, stilling, erhverv, fødested
Ole Petersen, 68, Enkemand, formand i handelens tjeneste,
Joseph Ole Clemens, 35, Enkemand, fanger, søn af no 118,
Ane Margrethe Bentie, 35, Enke, svigerdatter af no 118,
Maren Haldora Jacobine Helene, 15, Ugift, børn af no 120,
Apolone Lucia Haldora Serie, 13, Ugift, børn af no 120,
Daniel Thomas Josva Jonathan, 11, Ugift, børn af no 120, roer i kajak,
Cornelius Carolus Emanuel, 8, Ugift, børn af no 120,
Jens Bileam Cleophas Hans, 5, Ugift, børn af no 120
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FT1860 Ole er fortsat enkemand, men sønnen er blevet gift igen, og har fået en søn navngivet til ære for hans bror. Enken
der hedder Pauline Flavia – må være den afdøde brors enke. (Ane Margrethe Pauline Flavia) og Agathe er hans
kommende svigerdatter.
C6829, Grønland, Frederikshåb, Colonien Frederikshåb, husstand 14, , år: 1860
Navn, køn, alder, civilstand, stilling, erhverv, fødested
Ole Petersen, 73, Enkemand, Colonist,
Josel Ole Klemens, 40, Gift, Sælhundefanger,
Magdalene Debora, 36, hans Kone,
Peter Johannes Mathiaus Jacob, 1, deres Søn,
Ane Margrethe Benthea, 40, Enke,
Apollonia Lucie Haldora Leria, 18, hendes Børn,
Daniel Thomas Josva Jonathan, 16, hendes Børn,
Cornelius Carolus Emmanuel, 13, hendes Børn,
Jens Biliam Kleofas Hans, 10, hendes Børn,
Agathe, 48, Enke,
Pavia Josva Kleofas Jocum, 23, hans Søn,
Pauline Flavia, 63

Ole Petersen ses ikke i næste folketælling i 1870 – Han ses ej heller i kirkebogen og derfor er han nok † før 1864
(mellem1861 og 1864)
(Jeg ved godt at der er en Ole Petersen † i kirkebogen i 1876, men det er en arbejder ved kryolitbruddet, og da det først startede
udskibning i 1856, er der ingen grund til at antage at det skulle være vores Ole Petersen. Den nævnte Ole Petersen angives endvidere
som værende Dansk)

Vi følger Ole og Elisabeths datter Agathe. Vi kan ikke se fødsel (1812) og konfirmation (1827) og derfor heller ikke
brylluppet med Jonathan Petrussen (ca.1832).
Også her hviler de fleste dokumenterede oplysninger på folketællingerne, og det er også her vi kan se Jonathans ophav,
da Agathe flytter ind.

Jonathans forældre er Petrus Poulsen og Laurentia begge Ψ ca. 1786 – Laurentia måske i Tigsaluk – formentlig er de gift
ca. 1805. De har børn – formentlig i Frederikshåb:
Jonathan Petrussen Ψ ca. 1806
Morthen Nikolai Petrussen Ψ ca. 1808
Rebekka Petrussen Ψ ca. 1811
Thomas Vallentin Petrussen Ψ ca. 1813
Jehu Petrussen Ψ ca. 1816
Jacobine Ruth Petrussen Ψ ca. 1821
Riborg Eleonora Petrussen Ψ ca. 1825
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Vi stemmer af med FT1834 – Jonathan har fået et barn med Agathe
C6827, Grønland, Frederikshåb, Colonien Frederikshåb, husstand 5, , år: 1834
Navn, køn, alder, civilstand, stilling, erhverv
Petrus Poulsen, M, 56, Gift,
Laurentia, K, 54, Gift, hans kone,
Morthen Nicolai, M, 26, Ugift, deres børn,
Thomas Vallentin, M, 21, Ugift, deres børn,
Jehu, M, 18, Ugift, deres børn,
Rebekka, K, 23, Ugift, deres børn,
Jacobine Ruth, K, 13, Ugift, deres børn,
Riborg Eleonora, K, 9, Ugift, deres børn,
Jonathan, M, 28, Gift, af familien,
Agathe, K, 22, Gift, hans kone, af familien,
Sophia Bodil, K, 1, Ugift, deres barn, af familien

368

Vi ser familien i FT1840. Agathe er blevet enke i en ung alder, og kan I se at hendes brors ene datter hedder Mariane Eva
(gift Smidt, død meget ung)? – kan I huske hende? – fra et familiesammenfald. Agathe bor hos sin bror med sine 2 børn.
C5585, Grønland, Frederikshåb, Colonien (Frederihshåb), husstand 1, , år: 1840
Navn, køn, alder, civilstand, stilling, erhverv
Petrus Poulsen, M, 62,
Lorentzia, K, 60,
Thomas Vallentin, M, 27, Fanger,
Jehu, M, 24, Fanger,
Jacobine Ruth, K, 19,
Riborg Eleonora, K, 15
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FT1845 C5586, Grønland, Frederikshåb, Colonien [Frederikshåb, husstand 10, , år: 1845
Navn, køn, alder, civilstand, stilling, erhverv, fødested
Petrus Paulsen, M, 68, Gift, Fanger,
Laurentia, K, 66, Gift,
Thomas Vallentin, M, 33, Ugift, Fanger,
Riborg Eleonora, K, 22, Ugift

C5586, Grønland, Frederikshåb, Colonien [Frederikshåb, husstand 14, , år: 1845
Navn, køn, alder, civilstand, stilling, erhverv, fødested

FT1855 C5587, Grønland, Frederikshåb, Kolonien Frederikshåb, husstand 12f2, , år: 1855
Navn, køn, alder, civilstand, stilling, erhverv, fødested
Agathe, 43, Enke, datter af No 118, (Ole Petersen)
Sophie Bodil, 21, Ugift, Hendes Børn,
Pavia Josva Cleophas Jochum, 18, Ugift, Hendes Børn
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FT1860 C6829, Grønland, Frederikshåb, Colonien Frederikshåb, husstand 14, , år: 1860
Navn, køn, alder, civilstand, stilling, erhverv, fødested
Ole Petersen, 73, Enkemand, Colonist,
Josel Ole Klemens, 40, Gift, Sælhundefanger,
Magdalene Debora, 36, hans Kone,
Peter Johannes Mathiaus Jacob, 1, deres Søn,
Ane Margrethe Benthea, 40, Enke,
Apollonia Lucie Haldora Leria, 18, hendes Børn,
Daniel Thomas Josva Jonathan, 16, hendes Børn,
Cornelius Carolus Emmanuel, 13, hendes Børn,
Jens Biliam Kleofas Hans, 10, hendes Børn,
Agathe, 48, Enke,
Pavia Josva Kleofas Jocum, 23, hans Søn,
Pauline Flavia, 63

Vi så allerede tidligere Agathe i FT 1860 som enke hos sin far og i 1870 er hun stadig enke, nu hos en anden bror
FT1870 C5588, Grønland, Frederikshåb, husstand 6, , år: 1870
Navn, køn, alder, civilstand, stilling, erhverv, fødested
Joseph O. C. Petersen, 49, Gift, fanger,
M. Debora, 46, Gift, hans kone,
V. J. Jochum, 4, Ugift, deres søn,
Agathe, 58, Enke, søster til 223,
Ane M., 50, Enke, søster til 224,
C. Carolus E., 23, Ugift, sønner af 227 fanger,
J. C. B. Hans, 20, Ugift, sønner af 227 fanger,
D. Thomas J. J., 25, Gift, sønner af 227 fanger,
A. S. Magnhild M., 26, Gift, hans kone,
Johannes J. L. J., 0, Ugift, deres søn
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Agathe Petersen Petrussen er † den 1 marts 1882 som enke ved Frederikshåb – 70 år gammel - af alderdom

Vi følger datteren Sophie Bodil som vi nu kan tilsætte efternavnet Petrussen, og konstatere, at hun blev Lars Jakob Sivert
Abraham Møller (Ole Stephan Møllers søn) første kone og som døde i barselsseng med deres 3 barn.
Lad os kigge nærmere på Lars Jakob Sivert Abraham Møller.
Flere private kilder på nettet vil gerne at Steffen Møller som søn af Martin Møller og Elisabeth, skal være født ca.1780 på Bornholm.
Sporet på Bødker Martin Møller og Elisabeth (Ritenbenk) finder jeg usandsynligt. Denne Martin er er jf. Fogsgaard.org (Enkekassen) født i
Fåborg i 1770 og kan derfor næppe have en søn, som har en søn født 1806. Tidslinjen fejler) Steffen skal have giftet sig med Sofie Møller
som skulle være født i Arsuk ca. 1775.

Et ægteskab skulle vel således have fundet sted ca. 1800-1805, og Steffen Møller skulle være † ca. 1825 i Arsuk, og Sofie
ca. 1840. Jeg ser ingen spor efter en ca. 55-60 årig Sofie i folketællinger i Sydgrønland, så jeg må antage at hun er † før
1834 – og så alligevel så vi jo en ”tjenerinde” i folketællinger 1834 og 1840 – en Sophie fra Arsuk, som var hos Ole
Petersens familie, men det er altså rent gæt.
Det er imidlertid utvivlsomt at Steffen Møller er dansk – da hans søn i folketællingerne nævnes som ”blanding”
Med børnenes fødselstidspunkter vil vi heller ikke kunne se deres konfirmationer og deres bryllupper, for kilderne angiver
følgende børn i Frederikshåb eller Arsuk:
Christian Møller Ψ ca. 1806 † 19 december 1879 i Frederikhåb

Ole Steffen Møller Ψ ca. 1809
Jacob Christoffer Møller Ψ ca. 1811 † ?
Pavia Raphael Daniel Møller Ψ ca. 1813 † 3 marts 1875 i Frederikshåb
Peder Erik Møller Ψ ca. 1817 † 9 april 1897 Godthåb
(Det er blandt PEMs efterkommere at vi finder Atuagaliutits første redaktør L.P.S.M Møller – og også i denne familiegren vi ser præst
Stephen Gudmand Motzfeldt Hammeken Ψ 1922 - † 2009)

Der er altså realitetsdokumentation for ”børnenes” eksistens, men deres ophav (Bornholm/Arsuk) er udokumenteret.
Vi følger sønnen Ole Steffen Møller (Steffen, Stephen, Stephan – bruges vist lidt i flæng).
Hans hustru, som vi ser her i FT1834 Ericha – ved vi heller ikke noget om andet end at hun er Ψ ca. 1805, og brylluppet må
vi gætte på har fundet sted ca. 1830.
C6827, Grønland, Frederikshåb, Colonien Frederikshåb, husstand 9E, , år: 1834
Navn, køn, alder, civilstand, stilling, erhverv
Ole Stephen Møller, M, 27, Gift, kok,
Ericha, K, 29, Gift, hans kone,
Lars Abraham, M, 2, Ugift, deres søn,

Vi kan dog se at der er kommet barn i Frederikshåb; Lars Jakob Sivert Abraham Møller Ψ ca. 1832
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Ved FT1840 kan vi ud over Ole Steffen Møllers familie se også hans brødre i Frederikshåb. Familien er forøget med:
Ane Sophie Mette Margrethe Ψ ca. 1835
C5585, Grønland amt, Frederikshåb (Påmiut) sogn, Colonien (Frederihshaab), husstand 12, , år: 1840
Navn, køn, alder, civilstand, stilling, erhverv
Ole Steffen Møller, M, 31, Kolonist,
Erika, K, 34,
Lars Jacob Sivert Abraham, M, 8,
Ane Sophie Mette Magrethe, K, 5,
Maria Elisabeth, K, 40,
Lazarus Abraham, M, 26, Fanger,

Mariane Rebekka Helena Møller Ψ ca. 1839
Jørgen Jonathan Pavia Adam Møller Ψ ca. 1842

FT1845
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FT1855 – Vi kan se, at de store børn stadig er ved ”colonien” mens Ole Steffen er blevet udligger ved Avigait.

C5587, Grønland, Frederikshåb, Avigait, husstand 2, , år: 1855
Navn, køn, alder, civilstand, stilling, erhverv, fødested
Ole Stephan Møller, 46, Gift, udligger i handelens tjeneste, familiefader,
Erike, 49, Gift, Hans kone,
Marie Rebekka Helene, 14, Ugift, deres Børn,
Jørgen Jonathan Pavia Adam, 11, Ugift, deres børn, roer i kajak,
Marie Elisabeth, 55, Ugift, Søster til No 216 [215],

FT1860
C6829, Grønland, Frederikshåb Colonien Frederikshaab [Paamiut], husstand 15F1, , år: 1860
Navn, køn, alder, civilstand, stilling, erhverv, fødested
Ole Stephen Møller, 51, Gift, Colonist,
Erika, 54, hans Kone,
Mariane Rebekka Helene, 19, deres Børn,
Jørgen Jonathan Pavia Adam, 16, deres Børn,
Marie Elisabeth, 60,
Jørgen Jonathan Pavia Christian, 18,
Christiane Elisabeth Henrikka Apollunie, 13,
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Erika er † den 17 oktober 1865 – 59 år gammel – af sting

I FT1870 ser vi derfor Ole Steffen Møller som enkemand. Vi kan også se at hans ældste datter er blevet enke, og vi ser at
en del af familien bor sammen i øvrigt. Vi ser at sønnen er blevet tømmermand ved ”colonien”.

C5588, Grønland, Frederikshåb Frederikshaab, husstand 9, , år: 1870
Navn, køn, alder, civilstand, stilling, erhverv, fødested
O. Stephan Møller, 61, Enkemand, formand i handelens tjeneste,
Ane S. M. M., 35, Enke, hans datter,
S. C. Elias R., 11, Ugift, børn af 254,
E. B. Ane, 5, Ugift, børn af 254,
J. J. P. Christian, 27, Ugift, brodersøn af 253,
C. E. Henrikke, 23, Ugift, søster til 257,
L. Jacob S. A. Møller, 38, Gift, søn af 253 tømmermand i handelens tjeneste,
H. Rosa F. M., 28, Gift, hans kone,
Karen A. E. J., 13, Ugift, deres børn,
E. S. Bodil M., 10, Ugift, deres børn,
J. J. P. Adam, 26, Gift, søn af 253 fanger,
A. Lucia H. S., 28, Gift, hans kone,
Erika H. S. M., 2, Ugift, deres datter,
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Ole Stephan (Steffen) Møller er † den 2 november 1875 – 66 år gammel – af hævelse.

På basis af folketællingerne er det ikke svært at gætte, at O.S. Møllers og Erikas søn Lars Jakob Sivert Abraham Møller
gifter sig med John Petersens og Henriette Margrethe Egedes datter Haldora Rosa Frederikke Marianne Petersen, men vi
kan også se at hun ikke var førstevalg, for i 1860 hed hans kone Sophie Bodil.
Dette ægteskab som vi ikke kan se dokumenteret har medført børnene:
Karen Ane Eleonora Jacobine Møller Ψ 3 september 1857 (jf. konfirmationsoptegnelse)
Bodil Elisabeth Sophia Maren Møller Ψ 5 august 1860 (jf. Konfirmationsoptegnelse)

Sophie Bodil er † den 6 oktober 1865 i barselsseng – 30 år gammel – formentlig efter en datters dødfødsel 29 september
1865.

Vi ved fra tidligere at Lars Jakob Sivert Abraham Møller gifter sig med Haldora Rosa Frederikke Marianne Petersen efter at
hans kone Sophie Bodil er død i barselsseng med deres 3rde barn , og dengang forsatte vi så i sporet af Karen Berthelsens

historie og ”undlod” at dreje af mod Siverth Møller.
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Vielsen til Haldora finder sted den 14 juli 1869 i Frederikshåb kirke. En travl dag for Palasi, 5 bryllupper om formiddagen
og 4 om eftermiddagen.

Så denne gang ”drejer vi af” mod ”Møllersøskende” igen sammen med
Bodil Elisabeth Sophia Maren Møller Ψ 5 august 1860 (jf. Konfirmationsoptegnelse)
Bodil kaldes nogle gange ”Bodel”. – uanset det er hun ikke hvem som helst. Hun er nemlig Møller -søskendes Oldemor.!!
Konfirmationsoptegnelsen er her – Frederikshåb Kirke 10 oktober 1875 – 15 år gammel - kundskab: meget god, opførsel:
meget god.

Se – nu er det at vi godt kender resten af historien – bilder vi os i hvert fald ind – men lad os kigge på sagen i detaljer – dog
på den måde at vi følger Bodil Elisabeth Maren Møller så meget vi kan:
Vi har faktisk allerede set en FT1870 fra Frederikshåb, hvor hun var med. Vi genkender Ole Steffen Møller som enkemand.
Hans ældste datter som enke, Tømmermanden Lars Jakob Sivert Abraham Møller med hans nye hustru Haldora Rosa, og
altså deres ”bonusdatter”, her kaldet Elisabeth Sofie Bodil Maren på 10 år, som han havde med Sophie Bodil Petrussen,
som døde da Bodil Elisabeth Sofie Maren var 5 år gammel, vi ser også hendes storesøster Karen Ane Elionora Jakobine
Møller (senere gift Petersen)
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Næste gang vi støder på Bodil Elisabeth Sofie Maren (Uanset hvordan vi kombinerer hendes navne – ingen ved
tilsyneladende hvad hun brugte som kaldenavn?) er 1885, hvor hun som 25-årig bliver mor til:
Jonathan Peter Kornelius Morten Ψ den 19 september 1885, som døbes den 13 november samme år af Lützen i
Frederikshåb.
Hun udlægger Volontør ved Frederikshåb V.(Vilhelm) Kursch som barnefader.

Næsten 10 år senere får hun endnu et barn Maren Rosa Sofie Ane (Jørgensen) Ψ 18 oktober 1894, hjemmedøbt den 4
november og bekræftet i dåben den 23 juni 1895 af Rasmussen, men desværre † den 6 december 1895 og begravet den
8 december – godt 1 år gammel - af tæring (altså ”skrøbelighed”)

Til dette barn udlægger hun kolonibestyrer ved Frederikshåb Andreas Peter Rye Jørgensen som barnefader.
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Endnu et barn kommer til:
Andreas Jakob Steffen Ψ 4 april 1896, døbt den 2 maj 1896 af Rasmussen, og igen udlægger hun kolonibestyrer Andreas
Peter Rye Jørgensen til fader

I hverken Kursch’ eller Rye-Jørgensens tilfælde ser vi nogen anerkendelse af paterniteten, hvilket meget vel kan hænge
sammen med at de begge er gift i ”gerningsøjeblikket”.
Dermed overlades bevisbyrden til anden form for dokumentation, og det kan blive endog overordentligt vanskeligt at
bevise.
Lad mig dog konstatere, at jeg har kigget en stor del af kirkebogen igennem for at se om ugifte Bodil Elisabeth Sofie
Maren, skulle gifte sig senere, eller blive forældre til andre uægteskabelige børn. Det er ikke tilfældet.
I FT1901 ses hun således med sine uægte børn i Frederikshåb

I FT1911- og den har vi faktisk set før, så bor hun hos sin søn (med Kursch) Jonathan Peter Kornelius Mort(h)en Møller og
dennes kone Kittura Else Henriette Bolette, med deres første barn Ane Rebekka Johane Riborg.

379

Ved FT1921 finder vi hende ikke længere i familiens skød

Og det skyldes at Bodil Elisabeth Sofie Maren er † den 23 juli og begravet den 25 juli 1919, som pige ved Frederikshåb –
58 år gammel.

Sønnen J.P K N Møllers familie:
Han er gift med Kittura Else Bolette Berglund Ψ 20 juli 1886 – datter af Sivert Andreas Abraham Naaman Elias Berglund (sønnesøn til Jan
Sivert Berglund) (jf. konfirmationsopslag for fødslerne mangler for den periode) ægteskabet er fuldbyrdet den 24 november 1907.
Ane Rebekka Johanne Valborg Møller Ψ 8 maj 1909 (gift med Jakob Johannes Israel Terkil Berthelsen)
Emanuel Kristen Manasse Titken Møller Ψ 5 juli 1913
Elias Tobias Knud Johannes Møller Ψ 9 august 1916 (gift med Emilie Eufine Ellen Else Petersen)
Jacob Manasse Johannes Augustinus Møller Ψ 18 september 1919

Vi kan inden vi går videre prøve at beskrive de få fakta vi har om oldemors liv i lægmandstermer
Bodil Elisabeth Sophia Maren Møller Ψ 5 august 1860 datter af Lars Jakob Sivert Abraham Møller og Sophie Bodil
Petrussen. Faderen er tømrerformand ved Colonien Frederikshåb. Bodil Elisabeth Sophia Maren har ved sin fødsel
allerede en 3 år ældre storesøster fra 1857 nemlig Karen Ane Eleonora Jacobine. Da Bodil er 5-årig dør moderen bare 30
år gammel i forbindelse med barselskomplikationer efter fødsel af endnu en søster i 1865. Tømrer formanden gifter 4 år
senere i Frederikshåb med Haldora Rosa Frederikke Marianne. Bodil er 9 år da hun får Haldora som stedmoder, og året
efter dør i 1870 i det nye ægteskab første barn Helena Margrethe Sophie Ruth blot ½ år gammel. Lidt senere følger
halvbrødrene John Pavia Titken Jakob 1872 (Karen Berthelsens oldefar) og i 1874 Stephen Daniel Imanuel Peter som dog
kun lever ½ år. I 1875 konfirmeres Bodil i Frederikshåb, 15 år gammel. 10 år senere i 1885 bliver ugifte Bodil som 25 årig
mor til Jonathan Peter Kornelius Morten og hun udlægger Volontør ved Frederikshåb V. (Vilhelm) Kursch som barnefader.
Det bliver den søn, hos hvem hun bor – stadig ugift og single - da hun bliver ældre. Endnu næsten 10 år går da Bodil nu
som 35-årig føder endnu et barn, Maren Rosa Sofie Ane (Jørgensen) i 1894, en pige som først bekræftes i dåben i juni
1895, men som dør i december 1895 godt 1 år gammel af tæring (altså ”skrøbelighed”). Som far til denne datter udlægger
hun kolonibestyrer ved Frederikshåb Andreas Peter Rye Jørgensen. Da datteren dør i 1895 er Bodil igen gravid med
sønnen Andreas Jakob Steffen som fødes i foråret 1896, og igen udlægger hun kolonibestyrer Andreas Peter Rye
Jørgensen til barnefader.
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Vi vender os nu mod oldefar - den 4 april 1896 Ψ uægte Andreas Jakob Stefen (Jørgensen) Møller, søn af Bodil Elisabeth
Sofie Maren kolonibestyrer og A.P.R. Jørgensen som udlagt barnefader.

I FT1901 så vi tidligere Andreas Jakob Stefen hos sin mor i Frederikshåab

Andreas Jakob Stefen Møller er konfirmeret i Frederikshaab den 21 august 1910 – blandt andre i øvrigt sammen med
Karen Berthelsens oldefar på mødrene side.

Året efter ved FT1911- bor Andreas Jakob Stefen sammen med sin mor hos hans ½bror Jonathan Peter Kornelius
Mort(h)en Møller og dennes kone Kittura Else Henriette Bolette. Lars M.S.J. Møller bor der også.

Ved FT1921 ser vi at A.K.S. Møller er flyttet til Avigait – er blevet gift med Dorthe og har fået barn, og at et af Dorthes
familiemedlemmer bor hos dem.

381

Skal vi lige se hvem ”Dorthe” er:
Kirkebogen i Frederikshåb starter i 1864 – så vi har ikke store chancer for at komme langt tilbage, hvis hendes familie
”stammer” derfra, men vi kan nok komme en tid tilbage alligevel.
Hvis vi kigger på folketællingerne frem til 1860 og ser:
FT1834

FT1840

FT1845

FT1855
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FT 1860

På denne måde kan vi se, at Niels Gedion Thimotæussen er Ψ ca. 1802, og vi kan se at han inden 1834 er gift med
Sophia – og vi kan se at der kommer en række børn over årene: - børnene kalder vi ”Gedionsen” – se senere)(Gideonsen)
Michol Riborg Julia Gedionsen Ψ ca. 1824 Kekertarsuak, Storeøen
Andreas David Frederik Gedionsen Ψ ca. 1828 Kekertarsuak, Storeøen
Thimothæus Gabriel Abraham Gedionsen Ψ ca. 1831 Kekertarsuak, Storeøen
Ester Nicoline Pernille Benedikte Gedionsen Ψ ca. 1833 Kekertarsuak, Storeøen † før 1837
Ester Nicoline Asnath Martha Gedionsen Ψ ca. 1837 Kekertarsuak, Storeøen
Jacob Philippus Paulus Jairus Gedionsen Ψ ca. 1839 Kekertarsuak, Storeøen

Sakæus Peter Moses Japhet Gedionsen Ψ ca. 1843 Avigait
Vi kan se at kateket Niels Gedion Thimothæussen er † 22 juni 1869 af alderdom og hans hustru Sophia er † den 2 februar
1866 i Avigait af sting.

Med samme fremgangsmåde kan vi efter en anden familie:
FT1834

FT1840
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FT1845

FT1855

FT1860

På den måde har vi fundet:
Esekias Theofiliussen Ψ ca. 1806 og hans hustru Charlotte Juliane Ψ ca. 1807. Charlotte Juliane er † inden 1855. –
Formentlig er de begge født på Kekertarsuak, Storeøen
Esekias Theofiliussen er † den 11 januar 1866 – 59 år gammel død af sting

De fik børnene:
Hulda Dine Catherine Theofiliussen Ψ ca. 1829 Kekertarsuk, Storeøen
Concordia Batseba Evodia Edel Theofiliussen Ψ ca. 1831 Kekertarsuk, Storeøen
Hansine Marsilia Theofiliussen Ψ ca. 1834 Kekertarsuk, Storeøen
Jairus Efraim Philippus Otto Theofiliussen Ψ ca. 1839 Kekertarsuk, Storeøen
Michael Silas Paulus Theofilius Theofiliussen Ψ ca. 1841 Avigait

Elisabeth Konkordia Bolatta Kettura Theofiliussen Ψ ca. 1845 Avigait
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De yngste børn i de to familier Elisabeth Konkordia Bolatta Kettura Theofiliussen og Sakæus Peter Moses Japhet
Gedionsen blev gift den 31 oktober 1866 Frederikshåb kirke.

I dette ægteskab kommer børnene i Avigait:
Sophie Charlotte Jakobine Ψ 28 marts 1868

Gedion Anders Themothæus Ψ 7 februar 1870 † 8 januar 1893 (Omkommet i kajak)

FT1870
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Augustinus Daniel Esekias Ψ 9 januar 1873 † 6 juli 1882

Frederik Jakob Tittus Zakæus Ψ 3 september 1875 † 19 april 1876

Denne fødsel tager livet af Elisabeth Konkordia Boletta Kettura, som er † i barselsseng den 6 september 1875 – 30 år
gammel.

Sakæus Peter Moses Japhet Gedionsen gifter sig den 31 maj 1877 med Juliane Charlotte Renate Ambrosia
Thimothæusen hun er født ca. 1829, og vi kender hende sådan set godt – hun er datter af Elisabeth Konkordias storesøster
Hulde Dine Katrine Theofiliussen (altså Ezekias Theofiliussens barnebarn) – Hulda var gift med Thimoteus Markus Josef
Thimothæusen Ψ ca. 1829

Med Juliane Charlotte Renate Ambrosia får Sakæus Peter Moses Japhet mindst 2 børn (vi kan ikke se begge
fødselsoptegnelser, men konfirmationsoptegnelser har vi.)
Daniels Markus Andreas Titken Gedionsen Ψ 30 april 1844 Kekertarsuak, Storeøen
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Rebekka Magdalene Bodil Tarsis Gedionsen Ψ 14 december 1886

Juliane Charlotte Regnate Ambrosia er † den 9 september 1890 – 33 år gammel af mavesygdom

Sakæus Peter Moses Japhet Gedionsen er † den 1 november 1900 i Avigait – enkemand – 56 år gammel – død af hævelse
og sting.

Han dødsoptegnelse giver for første gang evidens for efternavnet Gedionsen, (meget ofte også nævnt som Gideonsen)
som søn af Niels Gedionsen, Avigait. Det er min opfattelse af ”Niels Gedionsen” er kaldenavn for kateket Niels Gedion
Thimothæussen” – Derfor har jeg ovenfor kaldt alle børnene ”Gedionsen”, men tror, at det rette efternavn ville have været
”Thimothæussen”.

Vi så kun eet overlevede barn af de som han fik med Elisabeth Konkordia, nemlig Sophie Charlotte Jakobine Gedionsen Ψ
28 marts 1868
Hun er Møller-søskendes tipoldemor på fædrene side.
Konfirmeret er hun den 10 august 1884 i Frederikshåb kirke

Og gift blev hun i missionens telte på Storeøen den 18 juni 1888 med Sem Lamek Filipus Manasse Mathiasen, søn af
Bartholomæus Nathan Mathiasen og hustru Juliane Apollonia Kristine, Storeøen

Sem er Ψ den 2 september 1858 på Kekertartsuk jf. hans konfirmationsoptegnelse den 8 maj 1873.

387

Sem er † - omkommet i kajak – ganske kort efter brylluppet – den 14 september 1888 – 30 år gammel

Sem er ikke direkte ane – men jeg lægger lige folketællingerne ind så man kan se hans ophav.
FT1834

FT1860

FT1870

Efter Sems død gifter Sofie Charlotte Jakobine Gedionsen sig tilsyneladende ikke igen. Hun får dog to døtre med udligger
ved Kvaneøen og Avigait Hans Jensen, som ankom i 1893 som udliggerlærling tilsyneladende fra Danmark – eller fra
Fiskenæsset – der er to forskellige afskrifter af tilgangslisten. Jeg tror det er Danmark – der er ingen spor af Hans Jensen i
kirkebogen i Godthaab/Fiskenæsset.
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I 1896 tager han iflg. afgangslisten i Frederikshåb til Danmark

I 1898 kommer han tilbage – fra Bogø står der. Der står også han er kommet i september enten med ”Constance” eller med
”Hvalfisken”.

I 1899 tager han igen til Danmark – han er ca 55 år.

Afgangslisten 1898 Hans Jensen er tilsyneladende efterfølgende blevet udligger i Qassimiut.(Kagssimiut)

Vi har tidligere set årstallene i afgangslisten være upræcise. – det er min opfattelse, at Hans Jensen har været i en årrække
i Qassimiut – han ses bl.a. der i folketællingen 1901 – hvilket passer med at han står på tillægslisten på Bogø – altså at han
er fraværende der. – Hans nævnes i den danske folketælling for Bogø som værende i Grønland stadig i1906
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Hans Jensen er et uhyre almindeligt dansk navn. Alene på FamiliySeach giver et navneopslag fødselsår ca. 1842 følgende
48000 hits!:

MEN han slipper ikke så let.!!!
Jeg tror det er ham her.
Hans Jensen Ψ den 21 september 1841 Bogø sogn, Præstø amt

Gift den 14 oktober 1864 i Damsholte med Karen Kirstine Christophersen

FT1855 – Søn af Jens Larsen – ligeledes sømand, som han selv bliver

Konfirmation 1856 Bogø

FT 1870 Nyby, Bogø
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FT1880 Bogø – Hans sejler på Spanien

FT1890

Mens Hans Jensen har været matros og sømand har han fået børn hjemme, dels i i Damsholte, Møn og dels på Bogø
Christine Wilhelmine Jensen Ψ 7 juni 1865 Damsholte, Møn
Anna Karoline Hansine Jensen Ψ 5 september 1867 Damsholte, Møn † 24 marts 1948 København, begravet på Bogø
Elisa Marie Jensen Ψ 20 august 1870 Bogø † 2 oktober 1891 Bogø – af meningitis
Nanna Kathinka Elisabeth Jensen Ψ 25 februar 1873 Bogø
Karen Annette Petrea Jensen Ψ 1 juli 1875 Bogø
Kristian Jensen Ψ 20 juli 1878 Bogø

Kristian (eller Christian) blev selv sømand og skibsfører – jeg er stødt på mindst et uægte barn efter en skibsfører af dette
navn i det sydlige Paamiut-distrikt nær Ivigtuut – jeg har dog ikke undersøgt om han slægtende sin far på. – Det behøver
ikke være ham.
FT1901Bogø matrikel 70
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FT1906 – Hans må stadig være i Grønland, men vi har ikke data der kan spore ham.

FT1911 Bogø matrikel 70 – Hans er nu hjemme som pensionist

Den 29 april 1912 er Karen Kirstine Christophersen † 71 år gammel

Og 2 år senere er Hans Jensen † den 21 august 1914 – 72 år gammel
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Det skiftedokument jeg fandt viser, at Hans ikke efterlod sig noget. Et egentligt skifte med børnene nævnt har jeg ikke
kunnet finde.

I Bogø’s arkiv kender man tilsyneladende godt Hans Jensen
F.eks er her et billede af matrikel 70 anno 2006 (Nybygade 20 4793 Bogø by)

Nybygade 20
Formentlig det hus, matrikel 70, som blev opført af sognefoged Hemming Bille i 1830, jf. Stege Branddirektorats
forsikringsprotokol og Stege Branddirektorats Brandtaksationsprotokol for Møn, indførsel 337 (rettet fra 237) af 17. februar
1830. I den sidstnævnte kilde hedder det, at huset er nyopført. Det er på 6 fag, bindingsværk, klinede vægge, stråtag.
I den førstnævnte kilde er den forsikrede, ejeren, i 1874 matros Hans Jensen Lollike.
Hvis denne tolkning holder, er der tale om en betydelig korrektion til de bygningshistoriske oplysninger i Fredede og
bevaringsværdige bygninger, hvor der i øvrigt er fem billeder af huset.
Fredede og bevaringsværdige bygninger lufter nemlig den hypotese, at huset kunne stamme fra begyndelsen af 1700tallet. Den tanke må man nok opgive. Svaret ser ud til at være 1830.
Handler
Hvis vi går kronologisk frem, kan vi starte med, at Peder Christiansen Ungermand var opført som ejer af matr. 70 i 1843matriklen.
Peder Hemming Hansen Bille fik skøde på matr. 70 den 5. marts 1851, se Realregister Bogø.
Hans Jensen købte matr. 70 den 12. november 1867, til overtagelse fra nytår. Han solgte huset igen den 16. juli 1912.
Kilden er Realregister Bogø, 2. sæt.
Skødet kan læses i Stubbekøbing Herreds skøde- og panteprotokol, fol. 685.
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I skødet kan vi se at Hans Jensen har købt i 1867, og at hans datter ”Smør-Anna” har købt huset for 1700 kr. i 1912 og
solgt det med fortjeneste i 1917. Vi kan også se, at der har været klausuleret en aftægtsservitut for Hans Jensen. Troligen
har han derfor boet i huset – også fra han solgte det til datteren og til sin død i 1914.

394

Skøde og Panteprotokollen fra Stubbekøbing herred 1867
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Bogøs lokalarkiv oplyser at Hans Jensens datter blev kaldt ”Smør-Anna”, fordi hun blev selvstændig erhvervsdrivende med
mejeriudsalg.

Bogø Hovedgade 119:Huset til højre med markisen blev bygget ca. 1910 af mejeribestyrer Olsens enke Alvilda, der åbnede smørudsalg

her. Overtaget af Anna Caroline Hansigne Jensen, kaldet Smør Anna. Fra 1949 til 1963 ejet af Bogø Sparekasse, bolig for pensioneret
førstelærer A.P. Andersen. Fra 1963 Martin Petersen med cykelværksted og fragtrute.

Billedet viser husene 107A (øverst midtfor), hvor Hans Erik Tiljevang havde minkfarm; 107B, et Eurodan hus med rødt tag, som blev
opført af Jørn Søllingvraa i 1988; 109 (øverst til venstre), opført som aftægtsbolig af gårdejer Christian Andersen, Østerskovgård; 113, det
lange, stråtækte hus til venstre, kaldet Træskomandens hus; nr. 115 med kvist og værksted; nr. 117, Juliussens hus, senere sparekassen;
nr. 119, det gule hus til højre, kaldet Smør Annas hus, opført ca. 1912. Her var der smør- og slikudsalg. Foto: Jørn Søllingvraa, 1991.

Bogøs lokalarkiv oplyser at Anna var ugift ved folketællingen i 1940. Så tak til Svend Aage Christensen for de gode Bogø
arkivalier.
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Næsten alle data peger på at dette er Hans Jensens familiegravsten fra Bogø kirkegård. Den er dog fejlbehæftet hvad
angår fødselstidspunkter, men dødsdatoer for alle tre personer passer på ”vores” Hans. Hans datter som vi i folketællinger
så boende hos Hans og Karen Kirstine forblev ugift til sin død – hvilket passer med ovenanførte lokalarkivs oplysninger.
Der går kamikpost-rygter om at Hans Jensen havde flere uægte børn i Grønland. Det kan ikke udelukkes hvis en del af
hans matrosvirksomhed har været i Grønlandsfarten. Jeg har dog ikke fundet flere uægte børn i hverken Nuuk, Paamiut
eller Qaqortoq end de jeg nævner om lidt. – Om Jensen-familien i Diskobugten skulle have grene til Hans kan jeg tvivle på,
jeg har kort skimmet og set, at der er en del udliggere der hedder Jensen, men de hedder ikke Hans til fornavn, men det er
klart at hvis der i mangen en havn også har været en pige – så kan muligheden ikke udelukkes.
At Hans har været i Grønlandsfart er meget sandsynligt, men vi så ham jo på fart mod Spanien i 1880, så han er sikkert
kommet vidt omkring. Utroligt mange Bogø-folk har været søfarende, og at en del skulle være bekendt med sejladsen på
Grønland er stærkt sandsynligt, ikke mindst fordi en af de mere kendte skibsførere fra Bogø er Carl Ferdinand ”Fox” Olsen
som førte det første dampskib ”FOX” over Nordatlanten mere end 100 gange mellem 1855 og 1912. Han forekommer ikke
i mine skibslister for besejlingen af Grønland, men det skyldes at FOX var i fart for Kryolitselskabet og primært fragtede
Kryolit og forsyninger kun til Ivigtuut.
Hans Jensen må – og jeg gætter, at det er enten grundet hans alder, eller af indtjeningsmæssige årsager, være gået i land,
og har altså valgt at arbejde for KGH, og blev ”dansk udligger” – en slags handelsforvalter på de absolut mindre steder – før
disse blev betegnet ”bygder”. Derfor optræder han som udligger på Kvaneøen? – eller Kuannit, Avigait og Qassimiut, og
det er så her han har lavet børn på Sofie Charlotte Jakobine Gedionsen:

Bolette Kettura Karen Louise Juliane Gedionsen Ψ 10 september 1894
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Dorthe Edel Dine Gedionsen Ψ 9 december 1899

FT1901 Kvanek – som jeg må opfatte som Kuannit – Avigait. Sofie Charlotte bor med sine ældre ½søskende og sine to
døtre

FT1911 – samme sted (flot at Avigait er blevet en kommune!) – stadig med døtrene og sin ½søster

FT1921 Avigait - Nu benævnt ”Jakobine Gedionsen” – men hos sin datter Dorthe – som har fået mand og barn.

Sofie Charlotte Gedionsen er † den 11 oktober 1937 i Avigait som enke – 69 år gammel – død af tuberkulose.

Hendes ældste datter Bolette Kettura Karen Louise Juliane Gedionsen får i 1932 et uægte barn (angiveligt med Josva
Josefsen – ikke checket) og bliver mor til
Mikael Manasse Adam Amase Poulsen Ψ 1932 - † 1967 - Gift med Dorthie Larsen Ψ 1932 † 2006
Forældre til Nathaline Poulsen Ψ † 1958 og Titken Poulsen Ψ 1951 † 2017
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Den yngste datter - Dorthe Edel Dine Gedionsen Ψ 9 december 1899, hjemmedøbt den 24 december 1899 – altså
juleaften, og dåbsbekræftet 16 oktober 1900.

Dorthe blev konfirmeret den 26 september 1915 – det fremgår ikke helt om det er i Avigait eller i Frederikshaab.

Dorthe gifter sig den 3 april 1919 i udliggerhuset i Kuannit med ungkarl fanger ved Kuannit Andreas Jakob Stefen Møller,
søn af pigen Bodel Elisabeth Sofie Maren (præsten skriver Margrethe og streger det ud) ved Frederikshaab

Sagt på en anden måde - kolonibestyrer Andreas Jørgensens uægte søn gifter sig med udligger Hans Jensen uægte
datter.
Og tak for det for nu kommer børnene:
Bodel Sara Cecilie Møller Ψ 19 juni 1920 † december 2002 g. Jacobsen

Manasse Theofilius Gedion Amos Møller Ψ 16 april 1924 † 7 december 1929 – 5 år gammel.
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Karen Thale Rebekka Bilha Møller Ψ 8 januar 1927 † 2011 g. Knudsen

Titken Karl Ejgil John Møller Ψ 15 maj 1929 † 16 august 2001

Manasse Theophilius Gedion Amose Møller Ψ 1 juli 1931 † 6 maj 2011

Peter Sem Sivert Johannes Møller Ψ 30 juli 1934 † 29 juli 1997

Og så er det at kirkebogen ikke tillader, at vi kigger mere………vi kender dog yderligere 3 børn:
Sofie Møller Ψ 13 januar 1937 g. Kielsen
Lamik Augustinus Niels Daniel Møller Ψ 18 juli 1941 † 30 september 1999
Susanne Møller Ψ ca. 1942

Familien oplyser:

Dorthe Edel Dine Møller f. Gedionsen er † den 25 februar 1978 i Frederikshaab

Andreas Jakob Stefen Møller er † den 31 januar 1972 i Avigait

Det blev deres søn:
Titken Karl Ejgil John Møller Ψ 15 maj 1929 som blev min svigerfar.
Nu skal vi have ham gift med svigermor
Henriette Bolette Safine Mathilda Ejgilsen

Og derfor starter vi hendes historie op således:
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Møller-søskendes oldeforældre på deres morfars side.
Stefanus Nikodemus Karl Theofilius Lazarus Ejgildsen og Ane Ejgilsen Fontain

Vi rejser til Kangilinek, på dansk Kvanø, ved Frederikshaab – en ø med et godt minde, ikke bare for de som er født og har
levet der, men jo også for min far Helge, som i 1992 ved hans og mor Anne-lises besøg i Paamiut, hvor de giftede deres
søn bort, var på tur til Kvaneøen. Han grundlagde der anekdoten om, at ”hvalen kiggede på ham”, da han ombord i
Simeons motorbåd samme med Esther (Apo’s datter), som ikke var ret gammel ”red på en sildepisker” ud for Kvaneø – ”så
tæt på, at han kunne lugte dens dårlige ånde”, og så tæt på, at hvalen ”helt sikkert lagde sig på siden og kiggede ham an”.
Hu hej det gik så stærkt, at han tabte kasketten, men dybest i ham satte sig indtrykket af at Esther ikke var bange, og blot
hvinede af fryd af synet og tilstedeværelsen af det mægtige og elegante dyr, ”som så let som ingenting kunne have slået
speedbåden til pindebrænde” som Helge næsten altid afsluttede i anekdoten.

Jeg erindrer om, at kirkebøgerne i Grønland ikke er tilgængelige før efter 80 år fra den sidste indtegnelse/aflevering. Det
betyder at f.eks. kirkebogen for Paamiut/Frederikshaab ikke er tilgængelig efter 1937, og det er jo trist. Grønlandske
kirkebøger føres stadig – i modsætning til i Danmark – der bliver således noget at læse for specielt den nuværende families
børnebørn i fremtiden.
Uanset denne forhindring, som betyder, at man vil opleve, at vi ”går i stå” ca. 1937, så indleder vi vor søgen på en familie,
som gerne skulle resultere i, at vi undervejs beskriver ophavet til:
Henriette Bolette Safine Mathilde Ejgilsen (min svigermor)
Lad os lægge fra land: ”j” og” i” – ”e” og ”i” i visse sammenhænge husker vi fra de danske kirkebøger lidt ”hip som hap”
Ejgilsen” kan derfor være stavet på mange måder – jeg har valgt stavemåden ”Ejgilsen”

Men lad os først se på mere end en folketælling fra Frederikshaab distrikt, og se om de samlet set kan give et overblik,
selvom der er mange forvirrende notitser.
Vi møder fra 1834 til 1860 to familier, hvis sammenhæng jeg noterer efter disse indklip (fordi der er sammenfald i familie 8
og 10 som er uforståeligt)
FT1834
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FT 1840

FT1845
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FT1855

FT1860

Jeg tror sammenhængen er denne:
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Johan Gotlieb Ludvigsen Ψ ca. 1801 er gift med Rachel Ψ ca. 1801.
De har sammen børnene:
Else Catharine Justine Ludvigsen Ψ ca. 1823 Kvaneø
Dina Dorthe Martha Ludvigsen Ψ ca. 1826 Kvaneø
Eigil Andreas Abraham Ludvigsen Ψ ca. 1828 Kvaneø
Hansine Pauline Johanne Ludvigsen Ψ ca. 1831 Kvaneø
Ludvig Thitus Christoffer Ludvigsen Ψ ca. 1833 Kvaneø
Benjamin Jacob Jairus Berthel Ludvigsen Ψ ca. 1836 Kvaneø
Tithus Jakob Titken Johannes Ludvigsen Ψ ca. 1839 Kvaneø
Nicoline Apollonia Rachel Eleonora Ludvigsen Ψ ca. 1848 Narsalik
Rachel er enke i 1860 – Johan Gotlieb Ludvigsen er derfor † før 1860, meget tyder på at Rachel selv er † før kirkebogens
optegnelser i 1864

Den anden familie – her må vi gætte lidt mere:
Det ser ud som om Euniche Hedevig Ψ ca. 1791, at første mand er † før 1834 (Der er 2 x Euniche Hedevig i området så
der er risiko for fejl)
Noget tyder på at de havde børnene:
Jacob Johan Joseph Ψ ca. 1815
Birgithe Agnethe Christina Ψ ca. 1820
Ludvig Naaman Marcus Ψ ca. 1825
Safine Ψ ca. 1826
Paul Enok Ψ ca. 1831
Det synes at hun efterfølgende er gift med Habakuk Stephanussen Ψ ca. 1794 – jeg tror han er † før 1855
Det kan være lidt vanskeligt at afgøre om Eunikes første mand – eller Habakuk er far til børnene når man kigger på
folketællingerne. Vi må leve med uvisheden.

Eunike Hedevig er † den 20 april 1871 i Neria

Det er datteren Safine (Sabina) der gifter sig med Eigel Andreas Abraham Ludvigsen
Set i forhold til folketællingerne må ægteskabet været indgået før 1860. Om Eigel kortvarigt har været gift med Cathrin –
eller om det er en navneskrivefejl i folketællingerne kan vi ikke vide.

I Kangilinek – må vi formode det er - kan vi se, at der er kommet børn, og selvom vi ikke har kirkebogsdokumentation for
alle fødslerne, kan vi vha. konfirmationsoptegnelserne finde ud af det.

Det er min opfattelse, at alle børnene hedder Ludvigsen. Ofte nævnes der ikke noget efternavn – det har været overflødigt i
de mindre samfund. Imidlertid kan jeg konstatere, at familien i fremtiden kalder sig Ejgilsen – så der kan være tale om, at
man håndhæver den gamle navnetradition. Jeg skriver derfor Ejgilsen – og børnene er:
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Stefanus Nikodemus Karl Theofilius Lazarus Ejgilsen er Ψ den 8 januar 1853.
Ellen Ruth Olava Leoma Ejgilsen Ψ 12 oktober 1856.
Johan Ludvig Habakuk Ejgilsen Ψ 5 september 1864 Kangilinek. † 28 oktober 1864 af snue*

Om snue:
Formentlig menes der kraftig forkølelse – der kan også være tale om det som vi i dag kaldes ”allergisk snue” – en allergisk reaktion som
f.eks ”høfeber”

FT 1860

FT1870

Titus Abraham John Ejgilsen Ψ 2 november 1867 † den 26 april 1868 af sting* – nåede ikke dåbsbekræftelsen.
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om sting:
3.1) om l e g e m l i g , f y s i s k s m e r t e ; nu spec. om m i l t s t i n g , tidligere (se MO.) navnlig om b r y s t - , s i d e s t i n g (sml. ogs.
Solsting). een Tiime, førend jeg havde dend Ære, at see Søster hos mig, fik jeg et sting i min høyre Taae, og saa ofte det forbandede sting
kommer, er jeg vis paa Fortred. Holb. Didr.I.8. Døde (som) ere henrykkede af . . Sting. Adr.4/11762.4. *et Sting i vor Lænd | kan stinge, kan
brænde, kan værke igjen. Rich.I.259. Bryststing har sit Sæde i den Side af Brystet, hvor (lungebetændelsen) findes (sjældnere paa den
modsatte, saa kaldet k r y d s e t S t i n g ), har en stikkende Karakter, forværres ved Bevægelser og Aandedrættet. Sal.III.770. s t i n g i
b r y s t e t (jf. Bryststing). VSO. Brøchner. (Brandes.Br.I.236). s t i n g i (ell. g e n n e m ) h j e r t e t (jf. Hjertesting). ofte overf., m.
overgang til bet. 3.2. *Hans Tab saa haarde Sting og Stød mit Hierte gir, | At det af Pine mat og kied af Livet blir. KomGrønneg.III.311. idet
han varsomt omslyngede hende, følte han med sin Arm, at hendes var brækket. Et Sting igennem hans Hjærte. Hvor det gjorde ondt.
Drachm.T.253. Saa gav det et Sting i hendes Hjerte, det gjorde ikke meget ondt, men Slagene blev endnu mere urolige derefter.
Lauesen.MF.128. s t i n g i s i d e n (nu sj.: s i d e r n e ) olgn. (jf. Sidesting 1). Jeg har faaet et Sting aa aa ret her i min venstre Side.

Cathrine Lovise Frederikke Riborg Ejgildsen Ψ 8 april 1869 † 26 juli 1870 af lungesyge

Der har formentligt været flere børn – specielt født mellem 1857 og 1863. Nogle kan være dødfødte, eller døde som små –
konfirmationer har ikke afsløret flere i live end to.
Safine (Sabine), hvis familienavn vi ikke har set en eneste gang, er † den 25 maj 1878 i Kangilinek – 52 år gammel – død af
brystsyge

Eigil Andreas Abraham Ejgilsen † 5 april 1882 i Kangilinek, begravet den 9 april 1882 – 53½ år gammel – død af
blodstyrtning.

Eigil Andreas Abraham og Sabine er Møller-søskendes tiptipoldeforældre (deres morfars fædrene gren)

Eigil Andreas Abrahams og Sabines datter Ellen Ruth Olava Leoma Ejgilsen Ψ 12 oktober 1856 er konfirmeret den 17
september 1871. Mg? af kundskab og mg af opførsel, og det er fra hendes konfirmation vi kender hendes fødselsdato

Safine Birgitte Kathrine Leoma Ψ den 28 juli 1880 er Ellen Ruth Olava Leoma Ejgilsens formentlig førstefødte barn.
Barnet er uægte og uden udlagt barnefader.
John Niels Emanuel Berglund Ψ 21 april 1885 fødes ligeledes uden for ægteskab, men denne gang udlægger Ellen
Ruth Olava Leoma, Sivert Andreas Abraham Naaman Elias Berglund som far til barnet.
Dette medfører ikke ægteskab – i hvert fald ikke for Ellen Ruth Olava Leoma, men i stedet for Elias, som den 2 august
1885 gifter sig med Gjertrud Lovise Elisabeth Johanne.
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Den 15 juli 1888 gifter Ellen Ruth Olava Leoma sig med fisker Bileam Anthon Pavia Thomas Berthelsen, som er Ψ den
2 november 1855 i Avigait, som søn af Berthel Joseph Berthelsen. Jeg ser ikke børn af dette ægteskab, som slutter ved
Ellen Ruth Olava Leomas † den 5 januar 1897 i Kangilinek. Bileam Anthon Pavia Thomas fødselsdag kender vi fra
hans konfirmation den 10 april 1870 og vi ved også at han er † den 25 februar 1907 – som gift fisker af Frederikshaab –
han var blevet gift med den ved vielsen ca. 30 årige jomfru Sophie fra Kangilineq den 24 oktober 1897.
Omkring Berthel Joseph Berthelsen og dennes kone er der nogen forvirring – og der er flere børn, men noget tyder på,
at der en mere end en Berthel Joseph i området – så det giver anledning til tvivl, så jeg lader det hvile her.
Jeg kan på dette tidspunkt ikke overskue hvor stor en opgave det er at kortlægge hele familien på basis af
kirkebøgernes oplysninger, men fristende og måske også nødvendigt. Jeg ser ikke så meget bevægelse mellem
bostederne i kirkebøgerne, og derfor er der stor chance for ane-sammenfald i de næste led – og der er mulighed for
fætter-kusine ægteskaber, og disse vil kun kunne dokumenteres hvis vi ”fører alle familier helt igennem”, men lad os se.
Kun i ovennævnte lys har Ellen Ruth Olava Leomas liv og efterkommere interesse, for i vores direkte ane-søgning kan
vi gå videre til:

Stefanus Nikodemus Karl Theofilius Lazarus Ejgilsen Ψ 8 januar 1853 Kangilinek.
Han er konfirmeret den 17 juni 1868 – formentlig i Fredrikshaab Kirke. God af kundskab og meget god af opførsel.

Den 14 september 1879 gifter han sig i Frederikshaab kirke med Eleonora Bebiane Ane Inger Hedevig Fontain - 21 år og
forældreløs fra Holsteinsborg.

Ane findes i afgangslisten fra Holsteinborg allerede i 1877 – hun skal til Godthaab

Og afgangslisten fra Godthaab fortæller, at hun 2 år senere skal til Frederikshaab

Hvad mon hun lavede i Godthaab i 1-2 år?

Inden vi ser på hvad der skete efter bryllupsnatten, så lad os tage til Holsteinsborg, og se hvad vi kan finde ud af om Anes
forfædre i kirkebogen som går tilbage til 1801. Jeg synes ikke denne ældste del af kirkebogen er så rundhåndet med
geografiske oplysninger, så hvad der foregår i bygderne og hvad der forgår i byen kan være svært at se. Det er præst
Johann Conrad Büchler der er præst i ”Colonien Holsteinsborg”
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Anes forfædre:
Den 20 september 1801 vier præsten enkemand Sivert Johnsen og enken Seria (Sigrid) i Holsteinsborg.

Der ligger altså for begges vedkommende mindst et ægteskab forud for denne familiesammenføring.
Büchler fører sin kirkebog ved at tælle familierne løbende op, og jeg noterer hvad jeg kan finde. Men et står klart: Seria er
Møller-søskendes direkte ane, men først efter mange års undersøgelser og kontakt til vore dages familien Fontain i
Sisimiut kommer vi langsomt frem til hvordan ”Fontain” kom ind i billedet. Navnet Fontain synes jeg lyder europæisk – ja jo
nærmest fransk, og det skal da også vise sig at være tæt på:
Mange kilder nævner at Peter Joseph Fontaine er Ψ ca. 1731 i Fournai i det nuværende Belgien. Han omtales som
værende fra Flandern, men Tournai ligger faktisk i Vallonien. Ret stik øst for Bruxelles nær den Franske grænse mod den
franske by Lille. Han omtales som ”forældreløs”, og skal være i Danmark som soldat – musqueter – eller matros. En del af
dette kan dokumenteres.
Vi kender ham fordi han bliver viet til Maria Elisabeth Johannsdatter (Heller) i Asminderød kirke den 19 januar 1766 – efter
trolovelse den 8 trinitatis året forinden.

Maria er enke – men jeg finder ikke hendes første ægteskab. Det er min opfattelse at hun er datter af Johan Friderich
Heller og Anna Malena Jørgensdatter Bölch. De blev viet 6 november 1730 i Holmes sogn, København

Han er lakaj for secretær Schouboe og vielsen sker i Haadorps hjem (derfor kongelig bevilling til vielse udenfor kirken).
Udokumenteret er at Anna Malena er datter at ”kammerråd Jørgensen Bølch”, men jeg har intet kunne finde på denne.
Børnerækken starter med – alle i Holmens sogn:
Hans Christian Johansen Heller Ψ 5 december 1731
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Johan Christopher Johansen Heller Ψ 14 december 1733

Christian Frederich Johansen Heller Ψ 5 marts 1736

Maria Lisbeth Johansdatter Heller Ψ 3 oktober 1737

Sophia Magdalene Johansdatter Heller Ψ 1 april 1741

Det er min opfattelse at Anne Malena er † mellem denne fødsel og 1745, idet enkemand Johan F. Heller gifter sig med
Karen Jacobsdatter den 24 maj 1745 i Holmens song

Efter dette kommer der en række ½-søskende til Maria Elisabeth – stadig i Holmens sogn:
Hans Christian Heller Ψ 30 december 1747
Anna Malene Heller Ψ 31 december 1748 – navngivningen bestyrker sandhedsværdien
Christian Heller Ψ 13 juni 1750
Jacob Heller Ψ 5 februar 1752
Anna Malene Heller Ψ 13 juni 1753
Hans Christian Heller Ψ 27 juni 1756
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Jeg har ikke kunnet finde Johan Frederichs dødsoptegnelse

Dermed tilbage til ægteparret Fontaines børn efter vielsen i Asminderød:
Christian Joachim Fortaine er Ψ 25 juli 1766 og døbt 3 august i Frederik Tyske Kirke, København

Peter Joseph kaldes ikke Fontain men ”Fontelle” og er soldat hos Capt. Bager
I registeret for kirkebøgerne ser vi også denne stavemåde

Og der kan vi også se den næste søn er døbt:
Peter Emanuel Fontaine Ψ 21 oktober 1767

Fra 1790 matros no 37 i flåden. Gift med Maren Sørensedatter 6 november 1790 i Holmens sogn – børn også i Holmens:
Ane Maria Fontaine Ψ 9 januar 1791 Holmens sogn
Søren Emanuel Fontaine Ψ 14 april 1793 Holmens sogn † 24 juni 1830 Alm. Hospital, København
Sophia Fredericha Ψ 2 april 1795 Holmens sogn
Steffen Fontaine Ψ 6 juni 1797 Holmens sogn

Joseph Ludevig Fontaine Ψ 2 august 1769 i Tårnby sogn, Amager

Vores intresse er denne Josephs lillebror Gregorius, men jeg afbryder lige børnerækken her for at beskrive denne Joseph L. Fontaine –
også set stavet ”Vontagner”, som har ”spøgt” som værende muligvis kommet til Grønland eller Canada. Dette skyldes den vedvarende og
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sejlivede sandfærdige og dokumenterede historie, at han er mytterist fra ”Prinsesse Charlotte Amalie” på et togt til Kina i 1795. Det vi ved
er en hel del – bl.a. at Joseph blev gift med Ane Margrethe Schiønning den 16 november 1792 i Holmens sogn.

Den korte forklaring er at finde i bl.a https://holgersen.eu/slaegtsforskning her i afskrift:
Ane Margrethe Schiønning blev døbt den 14 sep 1767 i Budolfi kirke, Aalborg, gudfædre var Ole Holt, Niels Thygesen og Anders
Thuesen. Derudover var fadderne Mad. Fr. Gieversis og Jomf. Ane Lorentie Giødvad. Hun giftede sig med Joseph Ludvig Fontaine, søn
af Peter Joseph Fontaine og Maria Elisabeth Hansdatter, den 16 nov 1792 i Holmens kirke, København, og hun medbringer skudsmål og
altergangsattest (dateret 6/11-1791) fra klokker Elers, København. Gommen er ved vielsen ungkarl og matros af 1. div. 3. comp. nr. 64.
Hendes forlover var matros Friedrich Christen Fälschenberg (fra 1. div. 3. comp) og hans var Peder Joseph Fontaine matros af 1. div. 2.
comp. nr. 37. Hun døde i aug 1853 i København i en alder af 85 midt under koleraepidemien, og er ikke fundet indført i nogen kirkebog,
men hun nævnes i dødsanmeldelsesprotokollen over dødsboer, hvor der ikke skulle holdes skifte under 8. august 1853.
Hun blev konfirmeret den 3 apr 1785 i Jerslev kirke, Børglum herred. Hun er ikke fundet i folketællingen i 1787 hjemme hos faderen og
stedmoderen. Hun er muligvis identisk med den tjenestepige Grethe Schiønning, 20 år gammel, der sammen med 4 andre er logerende
hos enkemand Jens Ruud i Borgergade 197 i København.
Den 18 apr 1796 deserterer hendes mand Joseph fra skibet Princesse Charlotte Amalie i Porthsmouth, på vej til Kina. Dette efterlader
hende som eneforsørger for datteren Anne Margrethe og hun må søge arbejde. Datteren sætter hun i pleje hos ægteparret landinspektør
Carsten Ehlers og hustru Concordia. Desværre bliver Anne Margrethe mishandlet af fru Ehlers og der udfoldes en retssag mod denne i
1800, hvilket ender med at fru Ehlers indsættes i Møns tugthus. Sagen kommer kronprins Frederik (senere kong Frederik VI) for øre og
påtager sig at sørge for Anne Margrethes underhold og opdragelse. Hun kommer på Skt. Petri forskole og i pleje hos en murersvend
Jonas Bentzen og hustru. Den 10. september 1800 får Anne Margrethe og hendes mor fortræde for kronprinsen på Amalienborg og har
vel der takket for hjælpen fra denne. Anne Margrethe vokser op og bliver gift med hørkræmmer Friederich Janson og opkalder sine to
første børn (hun får fem) efter medlemmer af kongehuset: Frederik August og Caroline Amalie.

Den lange forklaring – mere detaljeret og mere spændende står i personalhistorisk tidsskrift 2010:2
Jeg vil anbefale at læse den i sin helhed fra side 195 (s 195 i skriftet = s.70 i pdf’en)
https://www.genealogi.dk/images/pht/2010_2/2010_2.pdf
At der er tale om denne Joseph ses i søetatens, holmens chef, divisonbøger:

Joseph deserterede altså i 1796 og er ikke set siden. Den erfarne kina-kaptajn Wieth var fører af fregatten Princesse Charlotte Amalie, og
lidt om hvad der skete findes i:
http://www.dwis.dk/images/Dokumenter/Specialer/Indien/Goebel.Asiatisk_kompagnis_kinafart_1732-1833.Kbh_1978.pdf

411

Et uddrag:
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Som I måske lagde mærke til, har jeg i ovenævnte streget ud at Peter Jospeh Fontaine var matros no. 37. Peter Joseph
Fontaine var musqueter og matros i Capt. Bagger kompagni. Der er flere officerer der hedder Bagger i København – men
det er formenligt i det Falsterske Regiment han er hyret ind. Jeg har ikke gjort mere ud af det. Her er f.eks 2 x Bagger:

Selvom jeg har ledt længe, har jeg ikke fundet begravelsesoptegnelser for hver Joseph p. Fontaine – eller hans hustru
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Nuvel – så meget om sidehistorien - vi forsætter børnerækken og kommer mere relevant for os til:

Gregorius Fontaine Ψ 26 april 1772

Og udokumenteret da dåbskirken ikke kan findes, men Ψ 17 april 1775 Johanne Charlotte (Jeanette, Janette) Fontaine g.m.
kongeligmaskinbygger (specialist i møller) den 15 februar 1801 i Garnisons sogn, København Andreas Gelertsen Ψ i Bergen Norge 10 dec 1773 † i Oslo
1849. Johanne er † i Bragenes sogn, Drammen den 12 oktober 1839 af nervefeber.

Når vi hæfter os ved Gregorius er det fordi det er ham vi genfinder i Grønland.
Inden vi går til Gregorius’ historie kan vi notere:
At det som nævnt er Peter Joseph Fontaines søn som forhyres til flåden den 5 november 1790 Han får no. 37 efter forgængere som netop
er død. I flådens optegnelser er ”Fontaine” blevet til ”von Thein”. Peter Joseph er døbt Peter Emanuel – hvorfor han kaldes Joseph ved jeg
ikke – måske skyldes det hans far.

I 1792 forlænger han aftale med 10 år – og han er bl.a. på fregatten ”Friederichswærn”, I 1793-94 gør han tjenste på fragatten ”Triton” og i
1797 Galeasen ”Odderen”.1804 gør han tjeneste på ”Trekroners batteri” – altså forsvarværket i Øresund. Det ses at hans søn har været
indlagt på hospital fra 17 marts til 11 juni 1808
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Pas (bevis) paa 19 Aar 7 Maaneder 9 Dage. Attest d 23 Aug 1814. Han skal nu tjene til 1809. 1808 d 27 Dec. er hans Søn Peter
indkommet paa Hospitalet og udgaaet d 7 Janvr. 1809. – han er også selv indlagt indlagt på hosp. 10 dage - 1809 17 Maii ... Hospitalet
Givt har Huus 1809 27 Maii. 1809 d.5.Octob. Capit(uleret) paa 3 aar men 1810 den 14 Junii beafskediget for Forsømmelse og
Munderings Salg. 1810 15 Mtz
Friemd under Værving(en) – jeg er usikker på hvad dette betyder. (”frimand under værvningen”)
(frimand betyder midlertidigt hjemsendt)

Og så endelig til Gregorius:
Arkivalielæsing er vigtig under alle omstændigheder. Særlig vigtig læsning for alle som søger aner i Grønland er det
oktrojerede kompagnis (senere KGHs) gagebøger (fra rigsarkivet) – de kan glimrende læses on-line – desværre mangler de
tidligste – ikke bare digitaliseret, men i det hele taget.
Gregorius kan vi i gagebogen se første gang i 1795 – han er antaget som matros ved Kigurturssok (Qerrortusoq) ved
Holsteinsborg for 6 år.

I 1796 gifter han sig med grønlænderinden, blandingen Seria Johnsdatter – på betingelse af at han starter opsparing til
hende i enkekassen. (embedsskrivelse no. 58)

Det fremgår også af gagebogen at Gregorius er forflyttet til Holsteinsborg i august 1797
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Desværre fremgår det også af gagebøger at Gregorius Fontaine er † - nærmere angivet som den 10 marts 1800 ved ”nye
Sukkertoppen” (altså det nuværende Maniitsoq – anlagt som koloni 1755)

Enken – Seria er opført i gagebogen efterfølgende

Men deres børn er ikke nævnt nogen steder – Vi har fra kirkebøgerne i Holsteinsborg kendskab til 2 børn
Augusta Kirstine Fontaine Ψ 25 oktober 1796 formentlig ved Qerrortusoq
Joseph Ludvig Fontaine Ψ 10 maj 1799
Deres fødselsdage kender vi fra senere optegnelser i kirkebøgerne (mandtal). Joseph Ludvig Fontain vokser op og kender
sin stedfar som sin far. Inden vi ser videre på denne stedfar og Seria, så lad os se hvem Seria er:

416

Jon Jonsen Bech er hvis gagebogen læses korrekt kommet tidligt til Grønland. Jf. gagebogen måske allerede i ca. 1756 til
Frederikshaab som tømmermand og senere arbejdskarl. Gagebogen henviser i 1768 til de forrige ikke eksisterende
gagebøger og der er omtalt løn efter 12 år. Om Jon Jonsen Bech er fra Danmark, Island, Norge eller Færøerne kan jeg
ikke konstatere.
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I gagebogen 1789 blev det forudskikket at Jon Jonsen Bech er † og det bekræftets i bogen fra 1792, at han er † den 25
oktober 1791 i Frederikshaab.
Vi får i gagebogen tekst foræret oplysningerne, at han er gift med Boel (Adamsdatter) som er ”grønlænderinde”, og
således ved vi, at de børn der oplistes er ”blandinger”.
Arvingerne udgør – udover hustruen – børnene:
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John Jonsen Bech Ψ ca. 1760 formentlig Frederikshaab
Adam Jonsen Bech 7 september 1770 Frederikshaab † 16 februar 1822 Godthaab g.m Fredericia Andersdatter (Anders Olsens og
Tupernas datter)
Thomas Jonsen Bech Ψ mellem 1760-1780
Manasse Jonsen Bech Ψ 4 oktober 1779 Godthaab

Haldora Jonsdatter Bech Ψ 1762 formentligt Kvanefjorden, Frederikshaab – gift med Peder Olsen
Sigrid Jonsdatter Bech (“Seria” dermed grønlandsk diminutiv for Sigrid). Ψ ca. 1767 noget tyder på hun er døbt ved ”den
Frederikshaabske mission” – mens hendes søskende var fra Godthaab.
Rosa Jonsdatter Bech Ψ 1775 Godthaab † august1840 Holsteinsborg (enke i 1834)

Vi ser i gagebøger i årgangene efter at der afregnes med hustru og børn. (der er ingen optegnelser i enkekassen, så jeg
tænker at det her er klaret og bogført lokalt.)
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Der er langt flere optegnelser end jeg har klippet ind.
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Forskellige kilder siger at Boel Adamsdatter var født ved Kvanefjorden i Frederikshaab og at hun er † den 11 november
1794 i Frederikshaab. – Jeg har ikke kunnet verificere dette.
Væsentlig er det nu at konstatere, at to meget vigtige kvinder i vores families historie udsprang af ægteskabet mellem Jon
Jonsen Bech og Boel Adamsdatter – nemlig de to søstre Sigrid Seria Jonsdatter Bech og Haldora Jonsdatter Bech
Jeg lovede 2-3 gange i den hidtige tekst at beskrive ophavet til Haldora Jonsdatter, og det er så gjort ovenfor. Jeg skrev
også hvergang at hun var gift med Peder Olsen – som jo så også bliver direkte ane – og Peder Olsen er identisk med
”Formand Peder Olsen” ved colonien Frederikshaab. Dermed kan det fastslås at han er dansk (Nordisk)
Om Peder Olsen også er helt identisk med ”arbejdskarl” Peder Olsen som i 1765 antages for 3 år, men stadig er tilstede
efter 5 år – og som skal hjemsendes i 1771, men ikke bliver det, kan vi ikke helt fastslå. (han skal jo trods alt have en alder
så han kan blive far til John Petersen i 1806)

Vi kan se at denne Peder Olsen har gjort tjeneste i Egedesminde og Jacobshavn mellem 1766 og 1768.
Og at han gør tjeneste i Frederikshaab i 1772

Peder Olsen har også gjort tjeneste i Julianehaab
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Han stiger fra 30 rigsdaler årlig løn til 50 rigsdaler
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I 1786 nævnes Jon Jonsen Bech nu som hans svigerfar. Han er altså blevet gift med Haldora.
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Vi kan også se at Peder indbetaler opsparing til sin hustru
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En sjælden gang nævnes hustruen navn:
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Formand Peder Olsen må vi antage er † død mellem 1806 og 1834 – fordi Haldora som vi har set optræder som enke i
FT1834.
Selv er Haldora † mellem 1834 og 1840 – flere kilder nævner 1839 – hvilket jeg ikke har kunnet verificere.
Lad os nu vende os tilbage mod hendes søster Sigrid (Seria) som har indgået sit 2ndet ægteskab efter, at Gregorius
Fontaine er †, med som vi så enkemanden Sivert Johnsen
Det er fristende at undersøge om Sivert Johnsen er søn af enten Jon Sivertsen og Grønlænderinde Ruth (gift 1794), eller
om han er søn af Jon Gundersen. (Jon Sivertsen ved vi har en søn der hedder Sivert Jonsen, men alderen er misvisende).
Siverth og Seria første søn døbes John John Gunder! - Begge var ansatte ved kolonierne – og som kan placeres i
Holsteinsborg på den tid jf. gagebøgerne. Imidlertid holder dokumentationen ikke – især når vi antager, at den ældste
datter i familien – altså Siverth Johnsens søster – Astridur – er født eller døbt så tidligt som 1763. Sivert Johnsen selv er Ψ
11 februar 1774 – og hans yngste søster Giertrud Johanne så sent som 1792. og Sivert bliver gift med en ukendt kone,
som vi ikke kan se i kirkebogen i Holsteinsborg er † - og derfor må anses som begravet ca. 1800 – Måske er ægteskabet
med den første kone så kort at der end ikke når at komme børn heraf. Sivert Johnsen gifter sig jo i 1801 med Seria, og
John John Gunder er deres første fælles søn. I husstandsopgørelsen er der ikke nævnt børn af Siverts første kone. Vi
forbliver resultatløse.
Apropos 1774: Øverst på flagstangen på dette billede af handelschefens bolig i Qeqertarsuaq, hvor vi selv har boet i 4 år, vises på vindrosen årstallet 1774 –
Året for Den Kgl. Grønlandske Handels oprettelse.
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Med lad os se optegnelser for den nysammenførte familie i 1801-1802:

Opslaget er desværre delt over 2 sider – så vi må selv ”samle”
Sivert Johnsen Ψ 11 februar 1774
Seria hans kone – ved Godthaab
John John Gunder Siverts søn infant (spæd) Ψ 28 januar 1802
Christina Augustina Serias datter (som læser ABC) Ψ 25 oktober 1796
Josef Ludvig, Serias søn - barn - Ψ 11 maj 1799
Rosa, Serias søster – barn – ved Godthaab
Christina Methea - tjenerinde? Ψ 9 april 1781 ved F.haab -obs ankommen hertil .?d i form.
Giertrud Johanne Siverti søster Ψ 8 maj 1792 Læser i Catechismo

428

Så langt så godt. - I 1802 er der ikke sket meget - Manasse – Serias broder er dog kommet til.

1804:
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1805:
Med nu Eli Casper Thomas Johnsen Ψ 29 maj 1805 – og vi kan også se Siverts bror Daniels familie

Apropos Daniel som bl.a. her i 1820 kaldes ”blanding”.

Og mere apropos Daniel ser vi i Daniels familie en Astridur – som det kan dokumenteres er hans søster, og dermed Siverts
søster ligeså. Hun er dansk gift med kolonist/matros Jesper Nielsen Berg, og de har bl.a. en datter som hedder Maria
Justine.
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Det er min opfattelse – med baggrund i Astridurs navn, at familien har relationer til Nordatlanten (Færøerne eller Island), og
at Johnsen-brødrene (Johnsen muligvis en fordansking af efternavnet ”Joensen”) derfor kaldes ”blandinger”. Det er derfor
også min opfattelse, at denne familie på det tidspunkt anvender den skandinaviske tradition med navngivning, og at det er
derfor, at Sivert og Serias første fælles søn som hos mig hedder John Gunder Johnsen – i fortsættelsen bliver til John
Gunder Sivertssøn som var ”harpuner” – og dermed gennem sit senere ægteskab med Agathe Amalie Motzfeldt Sivertsen
Ψ 15 september 1807, datter af Peter Hanning Motzfeldt fra Norge – infanterileutenant og kolonibestyrer ved Godhavn –
bliver oprindelse til en meget stor gren af Sivertsen-familierne i Grønland med ”John Sivertsen” som centrum.
Der ses 11 børn som efterkommere af John Gunder Johnsen Sivertsøn og mindst 4 søskende. Udover må formodes, at
der er ½søskende af Sivert Johnsons første ægteskab som vi ikke kender så meget til – så det er et potentiel meget stort
antal efterkommere.
Vi ser folketællingerne færdige for Siverts familie:
1806:

1808:
Maria Elisabeth Sarah Johnsen Ψ 7 juni 1808
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1811:

Augusta Kristine: Har lært 2 Part udenad i Forkl. til 255 og læser in(-)denad nogenledes
Joseph Ludvig Fontaine: stam(m)er og kan næsten intet.

Det de læser i er ”Balles Lærebog” og Luthers Lille Katekismus. Balles Lærebog er en populære betegnelse for en udgave af Luthers Lille
Katekismus med forklaringer, som biskop Nicolai Edinger Balle (1744-1816) udgav i 1791 med titlen Lærebog i den evangelisk christelige
Religion til brug for alle skoler i Danmark til afløsning for Pontoppidans Forklaring af Erik Pontoppidan den yngre. I 1849 blev den delvist
afløst af biskop Balslevs (1805-1895) Luthers Katekismus med en kort Forklaring; men de to var indtil 1856 de eneste autoriserede til
anvendelse i skolen.
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1812:
Christina (i 1823 kaldet Kirstine) Augustine Agathe Johnsen Ψ 10 juli 1812

1823:
Her ser vi også Joseph Fontain med familie (mere senere)
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Sivert Johnsen, som visse kilder antyder er kateket, er † den 4 juni 1831 – 57 år gammel – der står noteret, at han er død på
en rejse til Godthaab ved Sukkertoppen. Da han er begravet den 5 juni må vi derfor antage at det er i Sukkertoppen.
Optegnelsen er imidlertid i Holsteinsborgs kirkebog og ikke i Sukkertoppens. Han benævnes som kolonist, altså ansat ved
”Colonien Holsteinsborg”

FT1834 Holsteinsborg

FT1840 Holsteinsborg

Seria er † 3 juni 1842 i Holsteinsborg – begravet den 5 juni 1842 – ”enke ved Kolonien” – 74 år gammel – død af fnat.

Vi skal dog have snuden i ”Fontain-sporet” som fulgte af ovenstående:
Augusta Kristine (alias Christine Augusta) Fontain Ψ 1796 kan vi se hos familien Sivert Johnsen t.o.m.1810 – herefter
optræder en ”ny” Kirstine Augustine Agathe.
Jeg kan ikke finde Augusta Kristine hverken død, konfirmeret, gift eller bortrejs på nuværende tidspunkt.
Anderledes står det til med Joseph Ludvig Fontain Ψ 25 oktober 1799. I ovenstående familietællinger kan vi se ham helt
frem til 1823 – I hvilken vi oven i købet kan se ham med egen familie. Men familien i 1823 er ikke hans ”første” familie, så
lad os se på kronologien:
Den 1 august (usikker dato) 1819 bliver ungkarl Joseph Ludvig Fontain copuleret (gift) med ”blandingspigen” Justine –
kirkebogen anviser hhv. s. 204 og 201 for familietilhørsforhold, og dermed synes det for mig helt sikkert, at der er tale om
et fætter-½kusine ægteskab. Justina er Justina Maria Nielsen Berg som er datter af Siverts søster Astridur og kom til
verden i ægteskabet med Jesper Nielsen Berg Ψ 22 juni 1796.
Betegnelsen ”blandingspigen”, hvor end ubehageligt udtrykket er, dog da fuldt korrekt, da vi antager at Astridur er ½
Færing og Jesper Nielsen Berg pæredansk.

Den 14 juni 1820 Ψ datteren - med samme navn som moderen - Justine Marie Fontain

Kirkebogen henviser til 19 familie på s. 232 og der ser vi, at datteren Justine Marie opholder sig hos familie nr. 18 – altså
Astridurs familie, og dette fordi moderen Justina Marie er †.
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Justina er † den 19 juni 1820 – og det er stærkt tænkeligt at der er tale om barselskomplikationer jf. datterens fødselsdag,
og mon ikke også det er derfor at datteren får det navn hun nu fik.

Datteren Justine Maries liv har jeg ikke forfulgt, men hun er † den 2 august 1881 som enke Justine Marie Jeremiassen
ved Vester Ejlande Killiit, Egedesminde.

Der var henvisning i familietællingen til s. 256 som vi faktisk har set før – altså Josephs nye familie:

Joseph har nemlig giftet sig med Elenora Justusdatter den 30 september 1821.

Inden vi ser på deres videre liv, så lad os se hvor Eleonora kommer fra:
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Justus er Ψ ca. 1770 og Bolette er født ca. 1771 – hvor ved vi ikke, men det er meget tænkeligt at de begge er fra
Sukkertoppen. Deres familienavne (efternavne) kommer vi ikke til at kende. Fakta er at de begge har været gift før, og at
deres respektive første ægtefæller begge er † ca 1798 eller før.
Med sin første mand har Bolette:
Aquilas Ψ 3 april 1791
Juliane Marie Ψ 20 november 1793
Og Justus har med sin første kone:
Abigail Ψ ca. 1783 (gift med Niels Christian Rønning 1805 – men † 1809) – hun får 2 børn
Ole Gajus Rønning Ψ 30 december 1808 og Tuperna Henriette Rønning Ψ 17 maj 1806 – samt 2 oktober
1822 en uægte datter Hedevig Schiermacher med Schiermacher (smeden i Holsteinsborg).
Bolette har også en søster Veronika – Vi ser søsteren hos familien frem til 1812, hvorefter hun ”forsvinder”. Det jeg kan se
er at trafikken mellem Holsteinsborg og (Ny) Sukkertoppen er ret hæftig. Jeg vil næsten tro, at alle fornævnte faktisk er Ψ i
Sukkertoppen – for det kan ses at Justus ankommer (ankomne grønlændere) til Holsteinsborg i 1801:

Jeg antager at udtrykket ”med fam(ilie)” gælder hele remsen for Justus er blevet gift med Bolette den 26 maj 1799 – jeg
gætter på at det var i Sukkertoppen.
De fosterbørn (plejebørn) vi ser på listen nedenfor, Jonas og Persii er tilsvarende sendt til Sukkertoppen i 1803

Her følger optegnelserne på familien i Holsteinsborg kirkebog 1802-1803:

Lad os se om vi kan løse puslespillet:
Justus - Ψ (døbt 26 april 1772) ved Sukkertoppen – han er givet noget ældre, jf. hans børns alder – vil jeg tro, at han er Ψ
ca. 1765
Jeg tror at man i indlemmelse til kristendommen vil se en del grønlændere døbt noget senere end de er født, således også:
Boletta - hans kone – Ψ 27 marts 1781 (dåb) – jeg tror at hendes fødselsdag er som angivet flere steder ca. 1771
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Elenora - hans datter Ψ 30 marts 1799 – altså før brylluppet – der kan være tale om at Elenora faktisk er barn af et af de
respektive første ægteskaber, og at Bolette måske ikke er moderen, men hun nævnes blandt deres fælles børn – i givet
fald er hun Ψ lige uden for ægteskabet.
Gundil Aline - deres anden datter Ψ 22 august 1803
Abigail – mandens steddatter Ψ ca. 1783
Beathe – hans næstældste datter Ψ 8 august 1784
Aqulias – konens søn Ψ 3 april 1791
Juliane Marie hendes datter Ψ 20 november 1793
Jonas - hans foster søn Ψ 24 marts 1785
Persi - også foster barn Ψ 23 november 1797

1804-1805:

1805-1806:
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1806:

1806-1809:
Vi ser at Sarah Inger Justusdatter er Ψ 16 februar 1809 (læg mærke til hende!)
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I kirkebogen er der også optegnelse af.
Helene Sybille Justusdatter Ψ 16 februar 1809 † 19 februar 1809 – hvilket betyder at Inger Sara er tvilling.

1811 – hvorfor Sarah Inger mangler er der ikke nogen forklaring på:
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1823 Sarah Inger er med igen:

Bolette er † den 9 november 1826 i Holsteinsborg – 55 år gammel

Justus er † den 25 maj 1835 i Holsteinsborg – præsten kender ikke alderen – han er † ”af alderdom”
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Det er Justus’ og Bolettes datter Eleonore Justusdatter Ψ 1799 som vi tidligere så indgå ægteskab med Joseph Ludvig
Fontain den 30 september 1821 i Holsteinsborg Vi husker også at Joseph forud havde været gift med sin ½kusine Justina
Marie, og at der er en et årig datter af dette første ægteskab med til bryllup, nemlig Justine Marie
Justine Marie Fontain Ψ 14 juni 1820 Holsteinsborg († 2 august 1881 Killiit - gift med Christoffer Carl Ole Jeremiassen 23
juni 1843 i Egedesminde.)
Ægteskabets yderligere frugter falder således:
Gregorius Eleazar Adam Fontain Ψ 8 september 1822 († 7 juni 1861 Holsteinsborg gift med Hansine Drusilla Abigail
Jessen)

Jørgen Michael Brandt Fontain Ψ 12 oktober 1824 (Omennarsuk)(Uummanarsuk) († 26 juni 1861 Holsteinsborg – gift med
Helene Frederikke Haldora den 13 juli 1851 i Holsteinsborg)

Bolette Astridur Agathe Fontain Ψ 11 marts 1827 († 26 juni 1861 Umanarssuk, gift med Ole Jokum Kasper Berthelsen Ψ
18 december 1822 † 5 april 1861)

Sivert Elya (Eli) Fontain 7 september 1831 – vi vender tilbage til ham.

Vi kan lige stemme af med FT1834
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Og fortsætte med - Dorthe Salome Augustine Fontain Ψ 13 november 1835 † ?, g.m. Jafet Timus Ψ 24 oktober 1828

Regine Benedicta Helen Ane Fontain 3 maj 1838 † 11 september 1838 – ret utydeligt, men der står hun er død af kighoste

FT1840 Holsteinsborg

Så kommer - Serie Fontain Ψ 17 † 19 juni 1842

Eleonora Justusdatter Fontain † 17 juni 1842

Fødslen koster således Elenora livet idet hun dør i barselsseng. Mor og datter begravet 20 juni 1842

442

Joseph L. Fontain gifter sig nu med (ja det var derfor I skulle lægge mærke til hende) – Inger Sarah Justusdatter den 10
marts 1843 i Holsteinsborg – altså Eleonoras lillesøster.

FT1845

Sarah Inger (navnerækkefølgen anvendes tilfældigt) var den 16 april 1829 som 20 årig blevet gift med Isaak Peter
Boassen i Holsteinsborg, som er død under en (rensdyr)jagt den 7 januar 1836. Overraskende nok ser jeg ingen børn af
dette ægteskab i Holsteinsborg.
Efter ægtemandens død har hun dog udlagt assistent ved handelen Joachim Emanuel Balling som far til hende to uægte
døtre:
Inger Edel Charlotte Justussen Balling Ψ 13 maj 1837 Holsteinsborg
Elenora Serie Mette Sofie Justussen Balling Ψ 5 april 1843 Holsteinsborg - (altså har hun været højgravid ved ægteskabet
med Jospeh Ludvig Fontain)
Sarah Inger er dog fortsat fertil for med Joseph Ludvig får hun børnene:
Beate Lydia Edele Fontain Ψ 30 oktober 1845
Adam Gabriel Aqvilas Joel Justus Fontain Ψ 12 juni 1850
Ane Kristine Eleonora Debora Fontain Ψ 11 december 1854
FT1855
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FT1860

Inger Sarah Justussen er † den 19 september 1862 ”gift med Kolonist Josef Fontain”.

Joseph flytter til Itilleq – FT1870

Joseph Ludvig Fontain er † den 15 december 1874 i Itivdlek – pensioneret Kivfak -75 år gammel – død af skørbug

Det er Joseph Ludvig og Elenora Justussen Fontains søn Sivert Elya (Eli) Fontain som er Møller-søskendes direkte ane og
vi følger derfor ham – vi så hans fødselsoptegnelse:
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Sivert Elya (Eli) Fontain 7 september 1831

Sivert Ely er konfirmeret den 10 august 1845 og fremhæves som ”meget god af kundskab og opførsel”

Måske de gode evner giver ham en plads på afgangslisten fra Holsteinsborg i 1847 – han skal til Godthaab – han skal på
seminariet (seminarieelev):

Tilgangsliste 1847 Godthaab (Kateketlærling):

Afgangsliste 1851 Godthaab

Og HOV! Minsandten om han ikke udover sin rejsekammerat Jens Petersen som har været med på alle turene også rejser
med Krestine Birgithe Kittura Beathe (Christiansen) – ”hans kone på 21 år”

Sivert Ely har ud over at passe seminariet, altså haft tid til at se på de lokale piger i Godthaab! – og det belønnes med
ægteskab den 1 juni 1851 i Godthaab.
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Krestine Birgithe Kittura Beathe Christiansens forældre er Thomas Jens Mads Christiansen og hans kone Beathe, hvis
efternavn vi ikke kommer til at kende. Kirkebogen i Godthaab kan læses fra 1827, og 1827 ligger i tid efter begges
konfirmation og deres vielse. Vi ved derfor heller ikke om de oprindelig er Ψ i Godthaab. På basis af Thomas Jens Mads
Christiansens dødsoptegnelse kan vi beregne af han er Ψ ca. 1804 og Beathes formodede dødsoptegnelse, at hun er født
ca. 1807. Thomas Jens Mads er kolonist i handelens tjeneste i Godthaab.
I Godthaab har de fået en række søskende til Krestine Birgithe Kittura Beathe
Christian Thomas Christiansen Ψ 10 marts † 31 maj 1827

Christian Alexander Thomas Platou Christiansen Ψ 29 maj 1828

Krestine Birgithe Kittura Beathe Christiansen Ψ 9 december 1830

Jonas Lucas Joseph Tittus Christiansen Ψ 10 juni 1834

Ingeborg Susanne Kristine Christiansen Ψ 8 august † 13 november 1838
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Johan Falk Adam Christiansen Ψ 6 juni 1840

Gidion Seth Jacob Lars Christiansen Ψ 29 juni 1844 † 24 januar 1845

Ingeborg Susanne Dorthe Christiansen Ψ 6 august 1846

Thomas Jens Mads Christiansen er † 26 april 1854 i Godthaab – knap 51 år gammel af bryst- og lungebetændelse

Det er min opfattelse, at der er “vores” Beathe der er † den 24 oktober 1858 i Godthaab af svindsot – knap 51 år gammel

1.1) (jf. Lunge-, Slimsvindsot; nu sj. i rigsspr.) sygdom, der (lidt efter lidt) bringer legemets kræfter og sundhed til at svinde; tæring; spec.
om brystsyge, lungetuberkulose (Phthisis pulmonum).

Vi vender tilbage til at Krestine Birgithe Kittura Beathe Christiansens og Sivert Ely Fontain er returneret til Holsteinsborg.
Colonien Holsteinsborg med sine 6 udsteder dengang husede vel lidt over 500 sjæle. (Mandtalslisten 1884 = 573
personer)
Vi ser at der kommer børn til familien:
Lars Pele Thomas Karl Fontain Ψ 17 marts 1852 † 6 september 1853, Sakkak, Holsteinsborg – død af Trødske.
2) (især med.) en af en svamp (trøskesvampen) fremkaldt (godartet) s l i m h i n d e l i d e l s e , især optrædende i m u n d h u l e n h o s

s m a a b ø r n og visse dyr(e-unger), som ytrer sig ved hvidlige, svampede, blærede belægninger paa tungen, ganen, i svælget osv.; ogs.
(især foræld.) om forsk. andre (af mundhulelidelser ledsagede) sygdomme, saaledes (jf. Mundskørbug) om skørbug (JHSmidth.Ords.165.
OrdbS.). Hand har Vattersot . . sort Guulsot og Trøske. Luxd. Dagb.I.266. JCLange.B.97.208. LeopMeyer. Den
førsteBarnepleje.(1891).106f. LandbO.IV. 611. JSMøll.MB.70.75. Feilb. LollO.
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Lars Pele Thomas Karl Fontain Ψ 10 november 1853 † 18 oktober 1856 Sakkak, Holsteinsborg – død af sting.

Gerhard Jens Kristian Israel Rafael Fontain Ψ 21 september 1855 † 19 august 1857 Sakkak, Holsteinsborg

FT1855 Itilleq

Eleonora Bebiane Ane Inger Hedevig Fontain Ψ 13 september 1858 Itivdlek, Holsteinsborg

FT1860 Itilleq

Lars Peter Karl Kristian Fontain Ψ 21 september 1860 Itivdlek, Holsteinsborg

Krestine Birgithe Kittara Beathe Christiansen Fontain er † den 17 november 1861 – 31 år gammel – død af sting
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Den 31 maj 1863 gifter Sivert Ely Fontain med ”afdøde Davids” datter fra udstedet Sakkak, Katrine Sofie Ane Marie
Davidsen i Itivdlek.

Sammen får de sønnen:
Adam Mikael John Fontain Ψ 29 april 1864, Holsteinsborg

FT1870 Itilleq – Sivert Ely er gået bort – Davidsen er blevet enke. Eleonora Ane bor hos familien sammen med bedstefar.

Jeg ser ikke flere børn i dette ægteskab forud for at kateketformand i Itivdlek, Sivert Ely Fontain er † den 22 november
1870 – 39 år gammel – omkommet i kajak – liget ikke fundet.

Katrine Sofie Ane Marie Davidsen er † den 15 november 1873 som kateketsenke i Itivdlek af en blodstyrtning, 34 år
gammel.

På Møller-søskendes aneside efterlader det nu Eleonora Bebiane Ane Inger Hedevig Fontain, som altså er deres
tipoldemor, som ca. 15-årig ikke bare biologisk forældreløs i Itivdlek – men også uden en stedfamilie, for tilsyneladende var
Katrine Sofie Ane Marie jo ikke blevet gift igen efter Sivert Elys død.
Helt uden familie er hun ikke – hendes lillebror Lars Pele (III) er i Holsteinsborg konfirmeret i 1877 og hendes stedbror
Adam Mikael er konfirmeret i 1879, men hos hvem de opholder sig fremgår ikke. Det gør det heller ikke ved Eleonora
Bebiane Ane Inger Hedevig Fontains konfirmation i september 1872 – altså inden hendes stedmors død.
At livet ikke er helt let for Ane viser præstens bemærkning i konfirmationsoptegnelsen, hvor der står:

”var ikke uden gode Evner, syntes ogsaa ret godt forberedt, men havde ofte helt andre Ting i Hovedet, end hun skulde”.
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Hvad Ane lavede i årene efter, om hun blev i Itivdlek eller opholdt sig i Holsteinsborg eller andetsteds i området – ja det ved
vi ikke noget om, indtil vi ser at hun er skrevet i præstens afgangsliste fra sognet, da hun er draget til Godthaab i 1877. – og
efter ca. 2 år der drager videre sydpå til Frederikshaab for som vi så tidligere, den 21 september 1879, at blive gift med
Stefanus Nikodemus Karl Theofilius Lazarus Ejgildsen.
Jeg lovede at vente til efter bryllupsnatten, med hvad der videre skete, men nu er den overstået, og lad os så se – man
fristes jo næsten til at beregne sig frem til at bryllupsnatten har givet bonus:

Sivert John Sakarias Ejgildsen Ψ 3 juli 1880, † 18 maj 1882 Kangilinek 2 år gammel af mavesygdom
Eigil Nathan Ludvig Abraham Ejgilsen Ψ 29 marts 1882 Konfirmeret 7 juni 1896 i Frederikshaab – ugift, † 28 februar 1901 –
frosset ihjel på isen.
Sivart Zacharias Josva Kornelius Enok Ejgilsen Ψ 18 december 1884, konfirmeret den 13 august 1899, † 5 juni 1920 - gift
den 20 oktober 1909 med Konkordie Susanne Kitsia Thorsen Ψ 9 januar 1888, datter af Apollus Christian Titus Thorsen,
Kangilinek.
Karl David Johan Ludvig Ejgilsen Ψ 13 august 1910
Emmanuel Mathias Josef Markus Ejgilsen Ψ 6 december 1912
Augusta Karen Kristiane Leoma Ejgilsen Ψ 19 september 1916
Manasse Jakob Andreas Johannes Ejgilsen Ψ 11 september 1919
Konkordie Susanne Kitsia gifter sig igen med Morten Jacob Kristian Anthonsen den 5 november 1926.Jeg
ser ikke umiddelbart børn af dette ægteskab

Fødselsoptegnelserne mangler i Frederikshaab kirkebog i en periode, men på konfirmationsoptegnelser synes der ikke at
være kommet børn i denne familie født i perioden 1885-1890, ud over:
Adam John Esra Augustius Ejgilsen Ψ 14 januar 1887, hvis fødselsdag vi kender fra konfirmationsoptegnelsen, da han er
konfirmeret den 14 juni 1901 i Frederikshaab

Titken Jakob Nathaniel Mathias Anders Ejgilsen Ψ 28 oktober 1891, konfirmeret 26 august 1906 † 1 juni 1920, gift som
bare 16 årig den 24 oktober 1916 med Johanne Judithe Karoline Thorsen Ψ 17 december 1893, datter af enke Margrethe
Birthe Eunike Nille.
Abraham Isak Apollus Nahman Ejgilsen Ψ 3 januar 1918
Titken Cornelius Karl Kristian Ejgilsen Ψ 14 juli † 21 december 1920 (dermed Ψ faderløs)
Johanne Judithe Karoline gifter sig den 6 juli 1924 bødkeren i Frederikshaab Kristian Lars Daniel Habakuk
Møller Ψ 31 januar 1882 i Frederikshaab, og enkemand efter sit første ægteskab med Agathe Møller.
Jeg har ikke fulgt dette ægteskab videre, men har dog set at der kommer et par børn.

Andreas Josef Kristian Hans Ejgilsen Ψ 7 maj 1894, konfirmeret den 16 august 1908. Gift den 23 oktober 1915 med
Johanne Judithe Kori Lorentzen Ψ 13 juni 1893 Kvaneø og forældre til:
Elisabeth Riborg Johanne Eva Ejgilsen Ψ 8 december 1915 Kangilinek
Johan Josef Stefanus Sivert Ejgilsen Ψ 13 februar 1918 Kangilinek
Debora Karen Henrikke Sabine Ejgilsen Ψ 22 marts 1921 † 27 november 1922 Kangilinek
Debora Magdaline Louise Maren (Karen) Ejgilsen Ψ 20 december 1923 Kangilinek † 23 september 1928
Frederikshaab.
Karl Kornelius Johannes Joel Ejgilsen Ψ 4 februar 1926
Ane Ejgilsen Ψ 21 september † den 22 september 1928 Frederikshaab
Johanne Judithe Kori Lorentzen er † den 25 september 1928 i Frederikshaab. Man kunne mistænke en
fødselskomplikation i forbindelse med fødslen af Ane, men det forklarer ikke hvorfor 5 årige Debora
Magdaline dør dagen efter søsterens fødsel og 2 dage før moderens død. Jeg bemærker, at dødsfaldene
finder sted i Frederikshaab og ikke ”hjemme” i Kangilinek. I dødoptegnelsen står at hun efterlader sig 3
børn, hvilket i givet fald ”stemmer”.
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Josef gifter sig nu med Louise Kori Thale Berthelsen den 20 november 1929 i Kangilinek. Louise Kori
Thale er Ψ den 24 marts 1902, datter af August Jakob Mikale Berthelsen Ψ 1965 og Louise Margrethe
Riborg Justine Ψ 1871. Såvidt jeg forstår er Louise Kori Thales mor død på vielsestidspunktet.
Josef og Louise Kori Thale får sammen børnene:
Jens Lars Gedion Ejgilsen Ψ 8 september 1930 † 16 december 1936
Magdaline Margrethe Ellen Ejgilsen tvilling Ψ 29 august 1932 Frederikshaab sygehus
Udøbt tvillingesøster Ψ 29 augsut 1932 † inden dåb 1932 Frederikshaab sygehus
Johannes Jakob Peter Mikael Ejgilsen Ψ 22 juni 1934
Karl Lars Mortaarak Thor Ejgilsen Ψ 29 januar 1937
Der kan være flere efter 1937, men kirkebøgerne er ikke tilgængelige.

Ellen Birgitte Safine Filipine Ejgilsen Ψ 10 marts 1897 gift den 11 maj 1916 med Kristian Levi Nathaniel Berthelsen i
Kangilinek. Hun er † den 26 marts 1918 Kangilinek, hvorfor vi må mistænke et tilfælde af barselskomplikationer idet
hendes søn:
Karl Elias Eigil Magnus Berthelsen Ψ 26 marts 1918, som dog overlevede – i hvert fald er han konfirmeret
den 7 juli 1932.
Kristian Levi Nathaniel Berthelsen leverer yderlige 2 ægteskaber og bliver far til mange Berthelsen børn i
klanen Berthelsen/Berglund. Iflg. kilder på nettet skulle han være † i 1969 i Godthaab
FT1901 Kangilineq

Stefanus Nikodemus Karl Theofilius Lazarus Ejgildsen † 7 juni 1920, Kangilinek 67 år gammel

FT1921 Kangilineq
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Ane Ejgilsen Fontain † 11 april 1927, Kangilinek – 68 år gammel

Stefanus Nikodemus Karl Theofilius Lazarus Ejgildsen og Ane Ejgilsen Fontain var Møller-søskendes oldeforældre på
deres morfars side.

Lad os følge:
Adam John Esra Augustinus Ejgilsen Ψ 14 januar 1887, hvis fødselsdag vi altså kun kender fra hans
konfirmationsoptegnelse 14 juni 1901 i Frederikshaab

Omkring årskiftet 1906/1907 har Adam John Esra Augustinus Ejgilsen besovet den ugifte 29årige Saphine Agathe Pauline
Mathiesen Ψ 13 juni 1787, datter af Mogens Apollus Jakob Mathiesen og hustru Nikoline Apolonia Rachel - for den 11
september1907 udlægger Saphine Agathe Pauline Mathiesen nemlig Adam John Esra Augustinus Ejgilsen som
barnefader til:
Uægte Rebekke Bolethe Martha Mathiesen Ψ 11 september 1907 Kangilinek. Konfirmeret den 28 august 1921

Jeg ser ikke at det fører til ægteskab – heller ikke et andet ægteskab for Saphine Agathe Pauline Mathiesen som forbliver
ugift, men som ved sin † som 42 årig den 9 juni 1920 ved Ungilak, Kvaneø til trods herfor noteres for at efterlade sig 3
døtre.

Adam John Esra Augustinus Ejgilsen besover på ny en ugift kvinde. Denne gang den ligeledes 29 årige Ane Sofie
(Sabine) Ingeborg Thorsen Ψ 13 august 1881, datter af Paul David Jakob Benjamin Thorsen og hustru Pernille Johanne
Jakobine Evodie hvilket resulterer i:
Uægte Evodie Marie Riborg Elisabeth Thorsen Ψ 11 januar 1911 Kangilinek † 17 marts 1911, Kangilinek
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FT1911 Kvanø – Adam John Esra endnu ugift – trods anstrengelserne.

Adam John Esra Augustinus Ejgilsen springer nu tilbage på Saphine Agathe Pauline Mathiesen og avler endnu en uægte
datter udenfor ægteskab:
Uægte Henrikke Marie Elisabeth Apolonnie Mathiesen Ψ 15 april 1912, Kangilinek. I hvertfald udlægges han til
barnefader.

Nu spekulerer du måske som jeg på om Adam også er far til hendes 3de datter, men det er han ikke idet denne datter –
uægte Eleonora Kore Ane Mathiesen Ψ den 11 september 1901 er datter af udlagt barnefader Sivert Eigil Habakuk
Esekias Ludvigsen ved Kangilinek.
Men – en som hedder Olova Louise Emilie Bertha Agathe Johansen bliver nu mor til:
Emanuel Elias Ludvig Karl Johansen Ψ 31 december 1913
Olova er Ψ den 2 august 1889 i Frederikshaab. Datter af Johan Kristoffer Habakuk Johansen og Kathrine Margrethe
Charlotte, også hun udlægger Adam som barnefader, men gifter sig så den 26 september 1915 med Esias Peter Ole
Nathaniel Esiassen fra Kekertak.

Adam har nemlig giftet sig med Kristiane Agathe Ane Sila Ejgilsen den 29 oktober 1913 (altså mens Olova var gravid) i
Frederikshaab kirke.

Så følger børnene:
Elisabeth Helene Leoma Ejgilsen Ψ 28 januar 1815 † 17 juni 1815 Ungilak, Kangilinek
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Isak Nathan Levi Elias Ejgilsen Ψ 10 maj 1916 † 17 oktober 1916 - Kangilinek

Nathan Elias Marius Theofilius Ejgilsen Ψ 11 oktober 1917, konfirmeret 17 juli 1932

Sofie Ellen Haldora Helene Ejgilsen Ψ 31 august 1920 Kangilinek, konfirmeret 9 september 1934

FT1921 – Jeg ser ikke en datter kaldet Thale i kirkebogen, men en Thale S. Eigilsen er nævnt her.

Så kommer:
Henriette Bolette Safine Mathilde Ejgilsen Ψ 22 september 1923, konfirmeret den 8 august 1937 – hende vender vi
naturligvis tilbage til.

Karl Kornelius Gabriel Esekias Ejgilsen Ψ 15 september 1926
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Ane Rebekka Avsuba Ejgilsen Ψ 2 marts 1931 † 12 marts 1931 Kangilinek

Ane Ellen Else Judithe Ejgilsen Ψ 30 maj 1933 † 7 august 1969 gift med Bent Holm Eskildsen den 16 juli 1957 i Paamiut

Bent Holm Eskildsen er Ψ 20 december på Frederikssund sygehus, søn af Johan Julius Holm Eskildsen
(1896-1948) og Karla Kristine Pedersen (1906-1996)

Adam John Esra Augustinus Ejgilsen og Kristiane Agathe Ane Sila Ejgilsen er Møller-søskendes bedsteforældre (morfar
og mormor). Det bliver svært at følge deres børn når kirkebogen ikke er tilgængelig efter 1937. På den anden side er vi nu
så langt, at familien burde kunne ”huske resten” af historien, men selvom vi er nysgerrige kommer vi nok ikke til at lede
efter ”andre ægteskaber” eller ”uægte børn”.
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Møller-søskendes oldeforældre på deres mormors side
Karl Ulrik Hendrik Theofilius Mogensen og Birgitte Frederikke Haldora Bathseba
FT1855

Da kirkebogen for Frederikshaab præstegæld kun går tilbage til 1864, kommer vi ikke langt tilbage i tiden. En medvirkende
faktor er også at kun én oldeforælder er ung nok til at være konfirmeret i 1864 hvor bogen starter, men også det faktum at:
Birgitte Frederikke Haldora Bathseba Ψ 26 april 1850 – formentlig i Narssalik. Fødselsdagen fremgår af hende
konfirmationsoptegnelse af 21 maj 1865, og det er også her at vi ser at hun er forældreløs, dvs. at begge hendes forældre
er afgået ved døden mellem april 1850 og inden folketællingen 1855 jf. ovenfor

Ovenfor er der den forvirrende sammenhæng at Tittus Stephansen nævnes som søn af afdøde Habakuk (som vi tidligere
har mødt). Habakuks eller Titus’ alder må være misvisende da Tittus som er 49 år i FT1855 betegnes som 41 år gammel i
FT 1845, hvor hans far betegnes som 53 år gammel. Det hænger ikke sammen. Vi finder derfor næppe nogensinde
korrekt frem til Birgittes forældre.
Birgitte Frederikke Haldora Bathseba gifter sig den 14 juli 1869 med Karl Ulrik Hendrik Theofilius Mogensen
Karl Ulriks (Carl Olriks) ophav kan vi måske konkludere os frem til ved at læse folketællingerne nedenfor fra 1834-1855
under et. – Familierne flytter en del mellem Storeøen, Kangilineq og Neria og Narsalik
FT1834 Kekertarsuak og Kangilineq
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FT1840

FT1845 Kekertarsuak
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FT1855 Neria og Narsalik

Det ser ud til at man delvis anvender gammel efternavnemåde – altså fornavnet bliver efternavn-sen – jeg anvender den
metode, selvom den ikke er sikker. Min status på optegnelserne må blive:

Marcus Tobiassen Ψ ca. 1791 † før 1855 og Andrea Ψ ca. 1793 † før 1855 får en del børn – formentlig alle på
Kekertarsuak, Storeøen
Tobias Moses Marcussen Ψ ca. 1814
Mogens Paul Egede Marcussen Ψ ca. 1815
Nikolaj Alexander Egede Marcussen Ψ ca. 1818
Sakarias Raphael Cornelius Marcussen Ψ ca. 1820
Augustinus Malakias Nathan Marcussen Ψ ca. 1824
Abraham Poul Gedion Marcussen Ψ ca. 1826
Ane Salome Agnethe Marie Marcussen Ψ ca. 1830
Louise Tersis Asnath Malene Ψ ca. 1836
Christopher Paulus Eskild (Ejgil) David Marcussen Ψ ca. 1838

Nogenlunde samtidigt får Sachæus Andreasen Ψ ca. 1796 † før 1860 og hans kone Louise Ψ ca. 1798 † før 1860 børn i
Kangilineq:
Helene Agathe Sachæussen Ψ ca. 1819
Maren Louise Sachæussen Ψ ca. 1823
Tvillingerne Nicoline Jensine Margrethe og Eleonora Sophis Sachæussen Ψ ca. 1826
Asnath Eleonora Elisabeth Sachæussen Ψ ca. 1829
Ejgil Andreas Philippus Sachæussen Ψ ca. 1832

Mogens Paul Egede Marcussen og Helen Agathe Sachæussen gifter sig ca. 1838 og får børn på Storeøen.
Jonathan Josva Enoch Mogensen Ψ ca. 1839
Karl Ulrik Hendrik Theophilius Mogensen Ψ ca. 1845
Agnethe Caroline Berthe Frederikke Mogensen Ψ ca. 1848
Carl Jakob Themothæus Morten Mogensen Ψ ca. 1852
Andrea Rebekka Eunike Nicoline Mogensen Ψ ca. 1858
Hvis sidstnævnt barn er Mogens’ barn er hans †-tidspunkt at kunne fastsætte til mellem 1858 og 1860, idet han ikke
figurerer i folketællingen, og som det ses er Helene Agathe enke i Narsalik
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FT1860

FT1870 – Helene Agathe – stadig enke og stadig i Narsalik

Jeg ser ikke at hun gifter sig igen, men hun bliver en aldrende dame, som bl.a. overlever de kraftige sygdomme i 18751876 og vi finder hende i FT1901 Narsalik hos fanger Paul og Magdalene og med hendes ugifte datter.

Helene Agathe (her kaldet ”Mogensen”) er † af alderdom – 84 år - den 16 juli 1903 i Narsalik.
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Vi følger Helene Agathes og Mogens Pauls’ søn Carl Ulrik Hendrik Theofilius Mogensen. Vi har hverken fødsel eller
konfirmation, men der stod ved brylluppet at han er 24 år gammel – altså Ψ ca.1845, og fra hans dødsoptegnelsen ved vi at
han blev født på Storeøen. Vi så tidligere at han blev gift med forældreløse Birgitte Frederikke Haldora Bathseba den 14
juli 1869.

Det bemærkelsesværdige ved den 14 juli er, at man kan læse, at der er bryllup både formiddag og eftermiddag i
Frederikshaab kirke. 9 bryllupper den dag – sikke en fest der har været!

Vi har allerede set det nygifte par i FT1870 i Narsalik

Børn følger i Narssalik:
Nahman Mogens Jochum Gabriel Mogensen Ψ 30 juni 1871

Han giftede sig den 12 oktober 1892 i Narssalik med Ellen Edel Hedevig Elenora Petersen Ψ 10 april 1873 som datter
af Mathæus Benjamin Jonathan Petersen og hans hustru Vilhelmine Nikoline Asnath Benjaminsen. Ellen Edel Hedevig
Elenora Petersen døde imidlertid efter få års ægteskab den 21 august 1894, hvorefter han giftede sig med hendes 4 år
ældre søster Ane Helene Valborg Petersen Ψ 5 juni 1867 i Ukalersalik † 13 september 1928. Nahman Mogens
Jochum Gabriel Mogensen døde 6 år tidligere den 18 oktober 1922. Den 2 maj 1899 fik han en uægte søn med Birgitte
Frederikke Eleonora Riborg ved Neria
Børn: (flere?)
1 ægteskab) Birthe Eunike Jensine Ingeborg Mogensen Ψ 27 juli 1894
Udlagt) Villiam John Nikodemus Pavia Ψ 2maj 1899
2 ægteskab) Morthen Lorenz Hans Ole Nathanael Mogensen Ψ 6 oktober 1894. Fra 1 maj 1916 i Frederikshaab gift
med Ane Salomine Jensine Gertrud Mogensen Ψ 2 februar 1890, og fra 23 september 1923 gift med Sara Ambrosia
Rakel Isabel Lydie Petersen Ψ 28 juli 1892
Edel Karoline Tora Mogensen Ψ18 februar 1902
Agathe Asnath Benigne Johanne Mogensen Ψ 18 september 1905
Josef Theofilius Ole Abraham Mogensen Ψ 10 oktober 1910

Andreas Joseph Isak Peter Mogensen Ψ 8 februar 1874

Han giftede sig den 7 juli 1898 i Frederikshaab med Eunike Euphenia Juditha Mikol Ψ 8 august 1872 i Neria , datter af
Anders Tittus Jakob Lukas og Ane Marie Ketura (Gideonsen) Petersen Ψ 13 august 1849 i Ukalersalik. Andreas
Joseph Isak Peter Mogensen er † 14 august 1907 i Narssalik.
Børn i Narssalik:
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Edel Birgitte Asnat Mogensen Ψ 11 januar 1900
Marsilie Ane Cecilie Mogensen Ψ 2 september 1902
Helene Rakel Kristine Filipine Mogensen Ψ 17 september 1905
Det ser ikke ud til at Eunike Euphenia Juditha Mikol er gift igen og er † den 31 juli 1935 som enke ved Narssalik.

Ludvig Amasa David Michael Eigel Mogensen Ψ 26 juni 1876 i Narssalik

Han blev den 27 juni 1897 i Frederikshaab gift med Ellen Edel Riborg Mathilde Ψ 21 januar 1874 † 13 juni 1922 (søster
til Ane Maria Ketura)
Børn i Narssalik:
Edel Sofie Elisabeth Mogensen Ψ 18 september 1898 † 31 oktober 1898 af forkølelse
Apollus Johannes Nathanael Mogensen Ψ 2 juni 1900 gift med Benigne Marselis Else
Lorents Markus Mikael Mogensen Ψ 11 juli 1903 gift med Katrine Kirsten Gertrud Litsia Petersen
Elsebeth Loema Katrine Eufinie Mogensen Ψ 9 juni 1907
Theofilius Isak Karl Andersen Mogensen Ψ 9 februar 1910 † 5 februar 1926
Jeg ser ikke Ludvig Amasa gift på ny – og han må være † efter 1936, da jeg ikke kan se ham i kirkebøgerne

Elisabeth Sophie Salome Else Mogensen Ψ 8 januar 1879

Jeg kan se at Elisabeth Sophie Salome Else Mogensen er konfirmeret den 21 maj 1893 i Frederikshaab, men derefter
taber jeg sporet.

Jonathan Morthen Anders Sakarias Mogensen Ψ 31 juli 1885
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Apolus Abraham Morthen Mogensen Ψ ca. april 1887 † 11 oktober 1887 i Narssalik
Kirkebogen har tabt 1886-1889 f.s.v.a fødselsoptegnelser, men opført som konfirmand 2 juni 1901 kan vi se:

Johan Kornelius Karl Anders Mogensen Ψ 6 april 1887 - Også her forbliver jeg uden yderligere spor.
Og til sidst:
Kristiane Agathe Ane Sila Mogensen Ψ 30 oktober 1889 Narssalik, konfirmeret den 2 oktober 1904 i Frederikshaab

Vi ser den del af familien som bor sammen med Carl og Birgitte i 1901 i Narsalik:

Karl Ulrik Hendrik Theofilius Mogensen er † den 30 marts 1909 i Narssalik – 64 år gammel

Birgitte Frederikke Haldora Bathseba Mogensen er † den 28 maj 1919 i Narssalik – 69 år gammel

Carl Ulrik Hendrik Theofilius Mogensen og Birgitte Frederikke Haldora Bathseba er Møller-søskendes Oldeforældre på
deres mors mødrende side. Og altså forældre til Møller-søskendes mormor Kristiane Agathe Ane Sila Mogensen Ψ 30
oktober 1889 Narssalik, og gift med Adam den 29 oktober 1913, som vi har set tidligere, men som jeg gentager her:
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Adam og Kristiane Agathe Ane Sila Mogensen – herefter Ejgilsen, den 29 oktober 1913.

Kristiane Agathe Ane Sila Mogensen er † 16 december 1934

Jeg ser ikke Adam gifte sig igen, og finder ikke hans dødsoptegnelse i kirkebøgerne, hvorfor jeg antager at han er † efter
1936. Derfor mangler vi også historien om, at børnene iflg. Møller-søskendes udsagn - vokser op hos ”Eva”, og vi mangler
historien og dokumentationen for hvad der skete efter Kristianes † i 1934.

Adam og Kristiane Agathe Ane forældreskab erindres for den for denne historie vigtigste del:
Henriette Bolette Safine Mathilde Ejgilsen Ψ 22 september 1923, konfirmeret den 8 august 1937 –

Henriette Bolette Safine Mathilde Ejgilsen er den Henriette som blev min svigermor, og det var hende vi startede denne
del-historie med – så hvorfor ikke slutte på nøjagtig samme måde:

Karl Møller og Henriette Ejgilsen er viet den 15. maj 1949 i Avigait. Henriette 5 år ældre end Karl, og Henriette 4 måneder
inde i en graviditet som er startskuddet en række barnefødsler over de næste 18 år i Avigait.
Gerda Salomine Bolethe Dorthe Møller Ψ 1 november 1949
Kori Cecilie Klaudia Regine Møller Ψ 18 december 1851 † 2006 (?)
Ane Sofie (”Anso”) Maren Eva Møller Ψ 28 september 1953
Rosine Kornelie Bolette Hedevig Kuki Møller Ψ 4 september 1955
Petrine Julie Mikaline Cecilie Møller Ψ 1 juli 1957
(”Ajo”) Karl Titken Josef Jakob Møller Ψ 12 januar 1960
Siverth Nielserak Lars Johannes Møller Ψ 31 oktober 1961
Apollonie Sofie Marie Johanne Ψ 26 februar 1964
Karl Ludvig Møller Ψ 27 august 1966
Nikolaj Møller Ψ 10 august 1968

Henriette er † den 13 februar 1996 i Paamiut – 72 år gammel. Efter et langt liv som husmoder og jordemoder.
Karl Møller er † 16 august 2001 i Paamiut -72 år gammel. Efter et langt liv som fisker. I sine sidste dage led han slemt af
”Parkintons”.
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Karl og Henriette

Karl og Henriette gift i 45 år 15 maj 1994
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Forrest.v (fletninger), Gerda Jakobsen, Kori Møller, Ane Sofie Krogh (Anso), Dorthe Edel Dine Gedionsen Møller (1899-1978), Andreas
Jakob Stefen Møller (1896-1972), Patrice Poulsen, Kornelius Møller, Margrethe Jakobsen. fletninger)
Midt v: ?, Rosine Møller Christensen, Henriette Ejgildsen Møller, Karl Møller, Manasse Møller, Lamek Møller, Cecilie Jakobsen, Sem
Møller, Mikael Poulsen, Nathan Jakobsen, Dorthea Poulsen
Bag v. Sofie Møller Kielsen, Susanne Møller
Billedet ca. 1956

AG 1979

465

Møller-søskendes barndomshjem (gult hus) i Kuannit (Avigait)

Avigait og Kuannit – hhv. 26 og 29 kilometer nord for Paamiut
Avigait (da: ”den halverede”) – Ø – boplads 1868-1925 beboet af de mennesker (1919 37 indbyggere), som ikke i 1868 flyttede med til den
større Ø Kuanit (da: ”sted med kvan”) (ikke at forveksle med da: Kvaneø grl. Kangilineq (da: ”det østlige sted”) (1919 60 indbyggere/1980
49 indbyggere)
Begge steder formentlig oprindeligt beboet af folk som er flyttet fra det større sted ”Storeøen”- Kekertarsuak
Udstedet Kuanit fraflyttet 1984

Kangilineq (da: Kvanø) på Øen Qeqertat i Kvanefjordens munding – 14 kilometer sydøst for Paamiut.
Bopladsen fraflyttet 1963 (1960 – 86 indbyggere)
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