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Virum, Februar 2007

FORORD

Denne tredje udgave af HAUBROE STAMTAVLEN, som var planlagt for adskillelige år 
siden, var nær endt som et eksempel på DET MULIGES KUNST. Dvs. lidt halvfærdigt! 
Måske nok godt i det grundlæggende stof, men ellers lidt kludder.

Jeg synes jeg havde planlagt det hele så godt i de o. 25 år, jeg har arbejdet med 
slægtsforskning, et arbejde man kan sidde med i fred og ro - tror man. Alligevel dukker der 
uplanlagte opgaver op - ligesom sygdom og alderdom er vanskelige at forudse.
At det nu ikke gik så galt, skyldes i første række mine to kærlige uforlignelige børnebørn 
NADJA og STINA, der kærligt trak deres gamle farfar op fra Otiumstolen og forklarede ham, 
at de nok skulle give en hånd med, men han måtte altså selv komme med arbejdet. Den slags 
kærlige opfordringer kan man vanskeligt modstå, men uden dem var det ikke blevet færdigt i 
ordentlig udførelse.

Da min storebror HENRIK så sluttede sig til os med hjælp til færdiggørelse og andre 
inspirerende forslag, opnåede vi den glæde, at kunne præsentere en stamtavle udført i 
samarbejde mellem fire medlemmer af samme slægt.

Da intet menneskeligt bliver færdigt uden fejl, slutter vi med det, fra al slægtsforsknings 
kendte vers, idet jeg hermed takker mine tre medredaktører:

Mange kunne have gjort det bedre 
Alle kunne have gjort det anderledes 
Men sådan har vi nu gjort det, og 
hvis vi ikke havde gjort det, var det måske 
aldrig blevet gjort

(ukendt forfatter)

Klaus Haubroe

En speciel tak til firmaet Vester Kopi A/S 
i Lyngby for teknisk udførelse og store 
hjælpsomhed med dette specielle arbejde 
med de mange tal og henvisninger.



Virum, foråret 2007

3. udgave af STAMTAVLEN over FAMILIEN HAUBROE

fra

DET STORE / GAMLE BRÆNDERI i VIBORG

EFTERKOMMERE af SØREN NIELSEN HAUBROE og ELLEN BAGGESDATTER 
1781 - 1831 1785 - 1863

HAUBROE Stavet således med ”au” og ”e” til sidst er et fredet familienavn for
efterkommere af ovennævnte.

SØREN NIELSEN valgte dette efternavn efter den landsby, han kom fra o. 1811, da han blev 
bestyrer af det store brænderi i Viborg, og antagelig samtidig blev gift.
Hans første kendte underskrift er fra 1817 i det der dengang hed Skøde- og Pantebogen, i dag 
tingbogen.

Landsbyen, hvis navn i dag staves havbro, ligger i vesthimmerland når Aars. At navnet i 1811 
stavedes HAUBROE, fremgår af TRAP Danmark, 1961, hvor det oplyses, at landsbyen fra 
1688 benævnedes Nørre- og Sønder HAUBROE. Samme stavemåde ses også i Folketællingen 
1787, og ligeledes på det Matrikelkort, vi har over Nørre Haubroe fra 1803.

Det fremgår af Folketællinger, Kraks Vejviser m.fl. at der o. 1900 fandtes andre familier, der 
stavede efternavnet ligesom vi gør, men disse familier ”døde ud” først i århundredet. 
Med dokumentation i den første slægtsbog, som min far, Werner Christian Lassen Haubroe 
(1878 - 1964) (61) log udarbejde i Viborg o. 1930 blev HAUBROE registreret som 
”forbeholdt familienavn” reserveret for efterkommere af ovennævnte.
Dette støttede sig på ”familiedirektoratets bekendgørelse af 1987”, dejeg undersøgte det. 
Nutids læsere må på Bibilotekets læsesal finde de nye loove og bekendgørelser om navnelove, 
der er blevet ændret over de senere år.
Vor familie var dengang meget lille. Det skyldtes for en stor del; de mange døtre (og få 
sønner, der nåede voksenalderen) i de første generationer. Døtrene skiftede efternavn ved 
indgåelse af ægteskab. De der ikke synes at have været meget samarbejde/sammenhold 
mellem de forskellige linier udgåede fra Bræderiet, har Jyllands udstrækning og vejens 
tilstand på den tid skilt dem ad.
For at beskrive en famile over et så relativt stort tidsrum, er det hensigtsmæssigt at gå udfra et 
billede hvor alle medlemmerne er samlede. Det var vi her i silhuetten fra 1827, hvor vi har 
søren og Ellen med deres seks bøm, fem sønner og datteren Dorothea, der døde seks år 
gammel.

Sønneme er - set fra venstre:
Johan frederik Conrad Haubroe (7) 1813 - 1886
Bagge Haubroe (9) 1816 - 1861 
Anton Haubroe (10) 1819 -1879 
Søren Haubroe (11) 1821 - 1886 
David Haubroe (13) 1826 -1898





HAUBROE SILHOUETTEN

Silhouetten forestiller brænderiejer Søren Nielsen Haubroe og 
hustru Ellen Baggesen, Viborg med deres 6 børn. Efter datteren 
Dorotheas fødsels- og dødsdag kan"kl i ppef'dateres til 1827,

Personerne er (fra venstre):

Søren Nielsen Haubroe, brænderiejer i Viborg, f.i Vognsild 1781 
død i Viborg 1832. Gift 1811 m.Ellen f.Baggesen.

Johan Frederik Conrad Haubroe, f.i Viborg 1813, proprietær, først 
Seilgaard i Funder sogn, senere Nygaard i Eising sogn. Død i Horsens 
1887 (Allégade 45, Norns oldefar). Cand.phil.

Bagge Haubroe, brænderiejer i Viborg, overformynder, f.i Viborg 1816 
død samme sted 1861

Anton Haubroe, gårdejer i Thy, f.i Viborg 1819, død i Jerslev 1879.

Søren Haubroe, sæbefabrikant i Aalborg. F.i Viborg 1821, død i 
Aalborg 1886. Gift m. Erasmine, Hansine Marie f.Lassen. (Hendes 
mor var født Ammitzbøll). Vore oldeforældre.

Dorothea Haubroe, f.i Viborg 1823, d.samme sted 1829.

David Haubroe (sidder på sin mors arm), f.i Viborg 1826. Ejer af 
Sønder Teglgaard i Viborg. Fra 1863 til 1876 ejer af "Det Gamle 
Brænderi" i Viborg. Død i Viborg 1898.

Ellen Haubroe, f.Baggesen, f.i Stenum (Vendsyssel) 1785, gift 1811 
med førnævnte Søren Haubroe. Drev "Det Gamle Brænderi" i Viborg fra 
sin mands død i 1832 til 1845. Efter sønnen Bagges død i 1861 igei. 
til sin død i 1863.

Familieeje.
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Hvordan bruges stamtvlen?

I den første slægtsbog om FAMILIEN HAUBROOE, som min far, Werner Chr. Lassen 
Haubroe (61) lod udarbejde o. 1930, var personeme arrangeret efter med ældre system: 
Indiykningsprincippet.
Formålet med tavlen var engang for alle, at samle og fastslå samtlige descendenter af Søren og 
Ellen Haubroe.

I udgaven fra 1991 og igen i 3. udgave er personerne ordnet GENERATIONSVIS OG 
SØSKENDEFLOKKE holdt samlede.
Under hvert ægtepar er anført: børnenes antal, generations- og kuldbetegnelse, samt 
løbenummer, f.eks.:

”3bøm, 5. generation, IL nr. 53-55

Personer indgiftede i slægten findes under ægtefælles nummer, medens børnene får 
selvstændige numre.

Som følge af dette system - og fars valg i 1930 - har vi vlagt parret Søren og Ellen som vore 
stamforældre, hvorfra slægten registeres. ganske vist går Ellens forslægt langt længere tilbage, 
men disse aner er ikke Haubroe. Det bliver slægten først, da Ellen gifter sig med en 
”haubroe”, Søren og derfor får navn og nummer efter ham.
Det samme er naturligvis også tilfældet for en person af hankøn.
For ikke blot at anføre navne og årstal, er der ved de enkelte personer anført en kort 
levnedsbeskrivelse, hvor sådanne oplysninger har foreligget.
For yderligere oplysninger om slægtens liv henvises til kapitlet;

SLÆGTSMATERIALover de kapitler af bogen:
”En borgerlig famile gennem 500 år!, der er indlagt i Stadsarkivet i Aalborg og 
Lokalhistorisk Arkiv i Viborg Kommune.

Personregistre over MÆND og KVINDER findes sidst i Stamtavlen.
Endelig findes der også tilgængelig litteratur i de artikler der er trykt i tidsskrifter fra Viborg 
og Aalborg, og udsendt i sæktryk til familiens medlemmer. Se også Otto Noms skrifter over 
familiens liv i Horsens.
Alle findes i LITTERATURLISTEN.

Det afgørende for familiskabet er:
Navnets stavemåde, og at vedkommende er efterkommer af Søren og Ellen. 

Disse personer hører til vor familie uanset om Haubroe er efternavn eller mellemnavn.
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Stamtavlen er bygget op over disse fem linier fra Viborg.
Tales der om Anton linie, har vi den linie, der udgår fra Anton og hustru. Vor linie udgår fra 
Søren.

Formålet med denne 3. udgave har derfro ikke alene været en ajour-føring af tildligere 
arbejder, men også et forsøg på at samle materiale om, navnlig, Antons linie, hvor kun én søn 
blev voksen og fik en søn, men ogå døtrene er søgt fulgt i deres ægteskaber.
Her hjalp Jens’ intemet undersøgelse i 1996 efter alle med efternavnet HAUBROE. Ved at 
følge disse navne pr. telefon viste det sig at langt de fleste frasagde sig ”e-et”. Man erklærede 
rent ud, at det var præstens eller kirkekontorets initiativ. De havde ingen forbindelse med os. 
Derved indsnævredes udvalget.
Dog kom der også familie til syne. Bl.a. familien SPIEGELHAUR, der har leveret etr 
fortrinlig stamtavle og som vedkender sig vore tiloldeforældre (Søren og Ellen). Den Fru eller 
Frk. S. der har udarbejdet listerne var desværre død kort før, jeg fik kontakt med dem. Hendes 
broder gav mig kopier af alt.

JOHAN FR. CONRADS linie havde vi noget kendskab til, idet Otto Nom var kendt allerede 
med min Far. Selvom han viste stor interesse for arbejdet, måtte jeg til sidst søge forbindelse 
med hans døtre for at få deres oplysninger om efterslægten.
Det fremgår af litteraturlisten at Nom har bidraget til familiehistorien med sine skrifter om 
familien i Horsens, hvor familierne HAUBROE, CREEMERS og NORN ejede ejendommen i 
Allégade i mere end 100 år.

SØRENS Linie, som er ”vor” linie er formodentlig en del af os bekendt. Søren Haubroe (11) tog 
allerede som dreng til aalborg, antagelig efter faderens død i 1832. Han boede hos morbroder 
og kom efter skolen i købmandslære. Hans og - han familie - er nærmere beskrevet i 
”Familien i Aalborg” (se listen over slægtsmateriale). Med hans børnebørn (6. generation) 
flyttede familien fra Jylland til Købehavn: SØREN Apoteker (59) WERNER Officer (61) og 
KNUT, jurist (63) kom alle til hovedstaden, hvor de formodentlig har fundet større 
udfordringer. Søren vendte som Apoteker tilbage til ”hovedlandet”, hvad han var lykkelig 
over.
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STAMTAVLE

over

FAMILIEN HAUBROE

fra

DET GAMLE BRÆNDERI I VIBORG

I kapitlet FORSLÆGT er gjort rede for ELLEN BAGGESDATTERS 
forslægt. Om Sørens forslægt er fortalt i kapitlet om Him
merland. Da navnet er taget fra hans hjemby, vil vi begy
nde stamtavlen med hans bedsteforældre, og fortsætte lini
en fra Søren og Ellen og deres liv sammen paa Brænderiet. 
ANETAVLEN vil vise et andet billede.

FØRSTE GENERATION

1. SØREN CHRISTENSEN født o.1709 i Nørre Haubroe. Fæste
bonde sst. Begr.15.12.1776 fra Haubroe Kirke. Iflg. 
kirkebogen 67 aar gammel.

GIFT: med ANNE MORTENSDATTER fødsels- og dødsdatoer 
ukendte, men ved Folketællingen 1787 ses hun boende 
hos sønnen Niels Sørensen (3) og familie i 
Nr.Haubroe. Ved skiftet i 1798 nævnes hun ikke.

2 børn, 2.generation nr.2-3.

ANDEN GENERATION

SØREN CHRISTENSENS børn med ANNE MORTENSDATTER 
jvnf.nr.1.

2. CHRISTEN SØRENSEN døbt 18.2.1748 i Haubroe Kirke. 
Fæstebonde i Søttrup, Ulstrup Sogn. Ved en daab i 
1778, hvor han var fadder, omtales han som ugift. Ved 
broderens skifte i 1798 var han børnenes værge. 
Ellers findes ingen oplysninger.

3. NIELS SØRENSEN døbt 1.1.1754 i Haubroe Kirke. Dødsaar 
ikke fundet. Fæstebonde under Mølgaard Gods i Haubroe 
sogn. Boende i Nørre Haubroe, nyt mat r. nr. 5. "En 
Hovedlod østligst i Marken og en Tørvelod nordvest 
for Byen. Brugeren boer paa Hovedlodden". Stedet var 
beskedent. Hartkornet angives som: 4 Tdr. 1 Sk(æppe) 
2/3 Alb(um). (Se udskrift af Mølgaard skifteprotokol 
1794-1850, Fol.70 ff).
Paa matrikelregistreringen anføres Niels Sørensen med 
tilnavnet Fandrup. Der er dog ingen tvivl om identi
teten. (forts.)
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2/3 GENERATION

GIFT: 27.11.1785 i Haubroe Kirke med DORTHEA JENSDAT
TER døbt 7.7.1750 i Vognsild Kirke. Datter af Jens 
Nielsen (Neder Jens) og "Niels Jensens hustru". Det 
har ikke været muligt at finde hustruens navn i kir
kebogen. Familien boede i Østrup.
Niels Sørensen og Dorthe Jensdatter havde da allerede 
en søn.(Se nr.4) Dorthe blev begravet 29.7.1798 fra 
Haubroe Kirke.

3 børn.3.generation I.nr.4-6,

TREDIE GENERATION

I.NIELS SØRENSENS børn med DORTHE JENSDATTER 
jvnf.nr.3.

4. SØREN NIELSEN HAUBROE døbt 4.11.1781 i Vognsild 
Kirke. Brændevinsbrænder og proprietær i Viborg. Død 
i Viborg 16.11.1832, begr.fra Søndersogn Kirke 23.11. 
til Viborg gamle Kirkegaard, hvor gravstedet stadig 
findes.
SØREN NIELSEN forlod hjembyen i slutningen af 1700- 
tallet, da det var blevet muligt for ikke-værneplig
tige at flytte fra sognet paa et amtspas. Han fandt 
arbejde i Viborg antagelig som karl i en købmands- 
gaard, hvor han maa være avanceret til brænderikarl. 
Samtidig har han lært sig at læse, skrive og regne. 
Senere kom han i tjeneste hos generalkrigskommissær, 
oberst Johan Conrad von Schuchardt, der var en af de 
store handelsmænd i Snapstingets sidste tid før Stat
sbankerotten 1813 og andre forandringer i samfundet 
væltede handelen med køb og udstykning af herregaar- 
de. Schuchardt og kompagnoner valgte Søren til be
styrer af det første brændevinsbrænderi i industriel 
naalestok i Viborg.
Dette skete 1811, og Søren tog da navneforandring til 
HAUBROE - og giftede sig.
1817 solgte Schuchardt sin trediedel af Brænderiet 
til Søren, der 1825 købte Gjørups trediedel. 1822 
havde han købt gaarden Sdr.Teglgaard matr.nr.6.m.fl. 
paa byens Markjorder, syd for Viborg.

GIFT: 0.1811 med ELLEN BAGGESDATTER/BAGGESEN født 
23.2.1785 i Stenum i Vendsyssel. Døbt 27.2.i Stenum 
kirke. Datter af gaardfæster Bagge Jacobsen og Hylle- 
borg Andersdatter Hovaldt.
Død i Viborg, Det gamle Brænderi, 14.8.1863, begravet 
18.8. fra Søndersogn Kirke til familiegravstedet paa 
Viborg gamle Kirkegaard.

Efter sin mands død i 1832 drev Ellen Brænderiet med 
ølbryggeri og stort kvæghold foruden Sdr Teglgaard. 
(forts)



FIG.3.

parti af Vibarj, fut Fatfjrs.i. 5'ftr ?n af t4. Tabttruv

Parti fra Viborg set fra Borgvold - fra øst. Brænderiet ses lidt 
til venstre i billedet med den store br;?nderibygning i to etager 
og med to høje skorstene. Stuehuset er eenetages, men havde en 
kvist på 14 fag, der altså må have vendt mod gården. Dæmningen- 
midt i billedet er den nuværende Randersvej, der blev ført tværs 
over Brænderiets jorder. Billedet er fra ca i860. Man ser den 
gamle domkirke på toppen af bakken. 
Også Borgvold hørte til Brænderiet.
På det nederste billede ses omtrent samme parti, men nu fra den 
anden side af søen - fra Overlund. Brænderiet ses også her tyde
ligt med Brænderibygningen og den store kostald bagved. Stuehuset 
ses derimod ikke. Dæmningen - Randersvejen - deler jorderne, og 
det ses tydeligt, at Bagge jvnf.nr.8 og David jvnf.nr.13 har til
plantet Borgvold. Midt i søen tilhøjre ses svagt den tange, hvorp« 
"Salonen" nu ligger. Billedet er fra 187O-'8fi-erne. Man ser den 
nye domkirke.

FIG.4.
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3.GENERATION

1845 solgte hun Brænderiet til sønnen Bagge, men 
efter hans død i 1861 overtog hun igen driften hjul
pet af sønnen David.
Dette par, der kun havde landsbyens ringe skolegang 
bag sig, lagde vægt paa børnenes uddannelse. Den æld
ste søn blev student fra Viborg Katedralskole og 
sendtes derefter til Universitetet i Kbhvn. Bagge og 
Søren sendtes til Ellens familie i Aalborg, hvor der 
sørgedes for gode lærepladser til dem i købmandsgaar- 
dene.
Om dette par se "FAMILIEN I VIBORG" og afsnittet om 
FAMILIEGRAVSTEDERNE paa Viborg gamle Kirkegaard.

7 børn, 4.generation nr:7-13,

5. ANNA KIRSTINE NIELSDATTER: Haubroe kirkebog anfører 
under døbte:

"26.December 1786 lod Niels Branzen og 
Hustru Dorthe Jensdatter af Nørre Hau
broe deres hjemmedøbte Datters Daab 
stadfæste, som var kaldet Anna Kirsti
ne. Fulgt af Anna Jensdatter af 
Vognsild. - Mandsfaddere : Jens Larsen 
og Niels Christensen af Nørre 
Haubroe".

Selvom faderen igen optræder med et andet efternavn 
er der ingen tvivl om Anna Kirstines identitet. Baade 
moderen og mosteren er de samme som tidligere. Ende
lig findes Anna Kirstine i Folketællingen 1787.
Anna Kirstines videre skæbne kender vi ikke. Antage
lig er hun blevet gift i byen, og har dermed levet 
bondekonens dagligliv, sont-alle andre dengang.

6. JENS NIELSEN HAUBROE. Haubroe kirkebog anfører under 
døbte :

"16.August 1789 lod Gaardmand Niels Søren
sen og Hustru Dorthe Jensdatter af Nørre 
Haubroe deres hjemmedøbte Søn fremstille 
til Daabens Bekjendtgørelse 
Barnets Navn var Jens. - Mandsfaddere: Jens 
Larsen og Niels Christensen af Nørre Hau
broe" .

Denne fulgte efter broderen til Viborg, hvor han i 
nogle aar arbejdede paa Brænderiet. Han ses bl.a. som 
fadder til nogle af børnene herfra. Købte senere en 
ejendom i Viborg i LI.Set Michelsgade senere hus 
nr.l6.b og blev værtshusholder. Fik borgerskab 
7.9.1824. Død i Viborg 17.2.1855. (forts)



De tre BRØDRE fra BRÆNDERIET iVIBORG

Søren



DAVID HAUBROE (13) CHRISTIANE HAUBROE f.KROG

BAGGE HAUBROE (9)
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3/4 GENERATION

GIFT:26.12.1823 i Søndersogn Kirke med MAREN OLESDAT
TER født 1795 i Rold. Forlover var Søren Haubroe. Død 
18.11.1860.

2 børn, 4.generation nr:14-15.

4. GENERATION

I. SØREN HAUBROES børn med ELLEN BAGGESDATTER. 
jvnf.nr.4.

7. JOHAN FREDERIK CONRAD HAUBROE født 30.6.1813, hjem- 
medøbt 30.7. fremstillet i Søndersogn Kirke 26.9. 
Student fra Viborg Katedralskole 1832. Cand.phil.fra 
Kbhvns.Universitet. Ejer af Sejlgaard i Funder Sogn 
1837-45. Ejer af Nygaard (Eisingholm) i Eising Sogn i 
Salling 1847-73. 1873-75 ejer af Aldershvile i Bjerre 
(mellem Horsens og Juelsminde). Købte 1875 ejendommen 
Allégade 45 i Horsens, der gik i arv til datteren 
CARLA MARIE (22), gift Cremers, og videre til famili
en NORN, og som forblev i slægtens eje i mere end 100 
aar. (Se:Otto Norn, nr.17)
Død i Horsens i familieejendommen 6.4.1887.

Det er sandsynligt, at Søren og Ellen har opkaldt 
deres ældste søn efter Johan Conrad von Schucardt i 
stedet for, som det var skik, efter farfaderen. Schu
chardt har øjensynligt været dem en god ven. 
Desværre er kirkebogen beskadiget paa en saadan maa- 
de, at det ikke kan ses, hvem der var faddere til 
drengen. Det er sandsynligt, Schuchardt har været 
mellem disse, men det kan ikke bevises.

GIFT: med HANSINE LOUISE NICOLINE BUHL f.1.1.1815 i 
Fredericia. Datter af kancelliraad, herredsfoged Hans 
Hofman Buhl og Charlotte Lovise Ranleff. Død 
21.3.1886 i Horsens.

7 børn.4.generation nr:16-22.

8. BAGGE HAUBROE født 27.7.1815 i Viborg, hjemmedøbt 
27.7. fremstillet i Søndersogn Kirke 26.9. Død 
15.12.1815. Begravet 19.12.

9. BAGGE HAUBROE født 15.10.1816 i Viborg, døbt 5.1.1817 
i Søndersogn Kirke. Købmand og brændevinsbrænder. 
Borgerskab 6.12.1842 som købmand med udvidet ret til 
at drive anden virksomhed bl.a.brændevinsbrænding.
Død 6.10.1861 i Brænderigaarden. Begravet 11.10.fra 
Søndersogn Kirke til Viborg gamle Kirkegaard, hvor 
han havde oprettet en gravsted for hustruen 1855. 
(forts.)
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Dette gravsted findes ogsaa idag, og skal vedligehol
des af Viborg Kommune.
BAGGE købte 1842 Madam Theilgaards trediedel af Bræn
deriet. 24.12.1845 købte han moderens totrediedele, - 
dels ved kontant betaling dels ved aftægt.
BAGGE moderniserede Brænderiet ved at indføre damp
drift. Han oprettede bageri og gartneri og istandsat
te hovedbygningen.
OVERFORMYNDER I VIBORG, et ulønnet hverv, som skaffe
de ham megen sympati i byen p.gr. af den humane maade 
han gennem aarene tog sig af disse opgaver.

Stiftede ved testamente: "BAGGE HAUBROE og OLINE HAU
BROE f.BAGERs LEGAT til værdige Trængende af Handels
og Haandværkerstanden i Viborg By".
Omdannede faderens granplantage paa BORGVOLDHØJEN til 
et Offentligt tilgængeligt Lystanlæg hvorfor han i en 
del af litteraturen om Viborg nævnes som den der lag
de grunden til lystanlægget BORGVOLD.

GIFT: 6.7.1847 i Søndersogn Kirke med OLINE KIRSTINE 
HANSEN BAGER, født 25.9.1816, datter af raadmand Jør
gen Hansen Bager og Sofie Magdalene Selmer.
Død 5.3.1855. Begravet 13.3.fra Søndersogn Kirke til 
Viborg gamle Kirkegaard. Ingen børn.

10. ANTON HAUBROE født 13.11.1819 i Viborg/Brænderigaar- 
den, hjemmedøbt 14.11. fremstillet i Søndersogn Kirke
27.2.1820. Gaardejer i Thy. Død 14.8.1879 i Mellerup, 
begravet paa Jerslev Kirkegaard i Vendsyssel.Sognefoged.

ANTON ejede først Tømmerbygaard, lidt udenfor Tømmer
by i Thy. Flyttede en del rundt. Havde i tidens løb 
flere gaarde bl.a. i en by af smaa gaarde og huse, 
Vester Mellerup i nærheden af Jerslev.

GIFT: 1.30.10.1840 med ANNA CAROLINE de LASSON født 
30.10.1813, død 30.11.1843 i Nederthostrup.
2.23.8.1844 med HENRIKKE MARIE ANDREA de LASSON, født
23.12.1820. Død 27.3.1890 i Sulsted Mølle.
Begge hustruer var døtre af ejeren af Selbjerggaard 
senere boelsmand Peder Rosenørn de Lasson og Jaco
bine Juul.

I andet ægteskab: 5 børn, 5 .generation nr.23".27.



KALDTES I NOGLE GENE
RATIOER :

BJØRNSHOLM

HENRIKKE ANREA MARIE HAUBROE 
føddt ROSENØRN deLASSON 
GGIFT med ANTON HAUBROE (10)

LASSON I



EPITAFIUM i VITSKØL KIRKEBYGNING
Kirkebygningen findes stdig, men inventaret er flyttet til Over- 
ladegaard. Pånnordsiden i bygningen findes stadig dette minde om

1

MATTHIAS de Z.KASSON BIRGITTE CATHRINE ROSENKRANTZ
Fi 30.4.1705 på Rødset FØDT 16.10.1702 pâ SPØTTRUP

Herre til Bjørnsholm, Rødsiet og Gift 16.9.1732 på SPØTTRUP 
Vang. Død 6.6.1756 Død 16.5.175JU

Øverst th på mindetavlen ses en engel rækkende en tropettil det 
rosenkrantscke våben - tv ses Lassons våben.
Se stamtavle og billeder unden NOTER.

Mindetavlen pd Bjornsholm (foto: Niels Nielsen).
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11. SØREN HAUBROE født 16.6.1821 i Viborg/Brænderiet, 
hjemmedøbt 17.6. fremstillet i Søndersogn Kirke 
14.9. Konfirmeret 4.10.1835 i Budolfi Kirke i Aal
borg. Købmand og fabrikant.
Død i familiegaarden paa Nytorv i Aalborg 15.10.1886. 
Begravet 18.10. Gravstedet (Det Lassenske familie 
gravsted) findes stadig paa Almenkirkegaarden.

SØREN blev som 10-12 aarig, antagelig efter faderens 
død i 1832, sendt til en morbroder i Aalborg, købmand 
David Baggesen. Folketællingen for Aalborg 1834 vi
ser, at han er "plejesøn og skolediscipel".

SØREN kom i lære hos købmand og konsul Jens Schibby 
Herskind, hvor han blev i 10 aar. Først som lærling 
derefter som handelsbetjent.
Formodentlig har han i dette hjem truffet den kønne 
frk.Lassen, eneste barn af proprietær Werner Chr.Las
sen paa Vejgaarden udenfor Aalborg. Hendes moder var 
født Ammitzbøl fra Holbækgaard.
SØREN har været en velopdragen ung mand fra et godt 
hjem med gode anbefalinger fra sin principal. De unge 
blev forlovede, og der skulle nu skaffes en 
selvstændig virksomhed for at de kunne gifte sig.

Paa Nytorv laa en traditionsrig købmandsforretning 
med en 70 aar gammel sæbefabrik, lejeboliger og en 
stor have. En virksomhed at tage fat paa for en vel 
uddannet ung mand. Lassen ejede nogle mindre ejen
domme i Aalborg, og ville gerne erhverve flere.

SØREN var i 1845 endnu ikke 25 aar, og paa den tid 
ikke myndig. Det blev derfor hans svigerfader, der 
gennemførte handelen.

LASSEN var en erfaren handelsmand. Alligevel maa han 
have forregnet sig. Gaarden var stærkt belaant.

De unges hjem blev meget smukt udstyret. Vi har skif
terettens fortegnelse over indboet fra 1849. Muligvis 
har "arven fra Holbækgaard" spillet ind. Den eneste 
datter skulle have et passende hjem. Enkelte effekter 
fra dette hjem findes endnu i familien.

De første aar gik alt godt. SØREN har handlet ikke 
blot i byen, men ogsaa i byerne langs Limfjorden. 
Maaske har han været lovlig optimistisk. Regnet med 
at de gode tider ville fortsætte.

1847 kom der mangel paa levnedsmidler og dyrtid. Re 
geringen maatte træde til med hjælp. 1848 kom krigen, 
med paafølgende vanskeligheder. Aalborg havde endnu 
ikke faaet en bank.
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Man bejente sig af vekselmæglere, hvoraf navnlig to 
havde meget stor omsætning. Den ene gik fallit i 
1848 og trak en mængde kunder med sig. 
Mellem disse var Søren...................................................................
SØREN maatte opgive sit bo til Skifterettens behand
ling. Det tog tid. Han var kun een af mange i Aal
borg. Vel fik han hjælp baade af familien i Viborg og 
af Lassen slægten, men alt maatte sælges. Ogsaa gaar- 
den paa Nytorv. Den købte Lassen. Søren boede altsaa 
til leje resten af livet.
Søren gik ikke fallit. Han beholdt sit borgerskab. 
Svigerfaderen overtog det der var tilbage.
Han kom aldrig rigtig i arbejde igen, og med køb
mandshandelen var det forbi. Han prøvede med en min
dre rugbrødsfabrik, men afhændede den efter nogle 
aar.

GIFT: 28.11.1845 i Nørre Tranders Kirke med ERASMINE 
HANSINE MARIE LASSEN (MINNA) født 25.11.1826 paa 
Sofie Amaliegaard. Død 6.2.1904 i familiegaarden paa 
Nytorv i Aalborg (Nytorv 12) . Datter af proprietær 
Werner Christian Lassen, Vejgaarden, og Elise Fre
derikke Mathilde f.Ammitzbøll (Holbækgaard).
Begge ægtefæller er begravede i det Lassenske fami
liegravsted paa Almenkirkegaarden i Aalborg. Nyt 
nr.12, hvor ialt syv medlemmer af familierne Lassen 
og Haubroe er begravede. Der er betalt for gravstedet 
til 2024.
Om dette par, se: FAMILIEN I AALBORG.

2 børn, 5.generation nr:28-29,

12. DORTHEA HAUBROE født 26.12.1822 paa Brænderigaarden i 
Viborg. Hjemmedøbt 17.9.1823. Fremstillet i Sønder
sogn Kirke 2.11.1823. Død i Brænderigaarden i Viborg 
31.7.1829.
Ved datterens død ønskede forældrene af oprette et 
familiegravsted, idet sønnen Bagge død 1815 samt en i 
1828 dødfødt søn var begravede i en "børnelinie". De 
købte derfor det nuværende store gravsted - dengang 
nr 35, for 14 Rdl. Her blev Dorthea begravet, og her
til flyttedes den lille Bagge.
Disse gravsteder har Viborg By forpligtet sig til at 
forny og vedligeholde. Se: GRAVSTEDERNE I VIBORG.
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13 DAVID HAUBROE født 24.4.1826 i Viborg, Det store (gl) 
Brænderi. Hjemmedøbt (dato ikke anført). Fremstillet 
i Søndersogn Kirke 28.12.1826.
Faddere: Barnets Moder, Jomfrue Marie Ellemann Saabye 
Jomfrue Theilgaard, Barnets Fader og Broder Conrad 
Haubroe.
Proprietær, ejer af Sønder Teglgaard, overtog senere 
Det store (gamle) Brænderi efter moderen. Død 
5.1.1898 i Viborg, Ibsgade nr.6. (nu nedrevet). Be
gravet 13.1. i familiegravstedet paa Viborg Kirke
gaard. Gravstedet findes stadig.

David blev uddannet ved landbruget. Han ses i folke
tællingen 1850 som forvalter hos broderen Conrad paa 
Nygaard i Salling. Han drev derefter Sønder Teglgaard 
i Viborg for moderen, der fra 1845 havde den som af- 
tægtsbolig.
David købte gaarden af moderen i 1854, da denne an
tagelig kort efter flyttede tilbage til Brænderigaar- 
den. Han solgte gaarden i 1867, da han overtog Bræn
deriet .
Efter BAGGES død i 1861 maa han have hjulpet moderen 
med at drive Brænderiet, der da ogsaa havde dampba
geri, ølbryggeri, gartneri og stort kohold, hvorfra 
solgtes mælk til byen.
Efter moderens død i 1863 overtog han virksomheden - 
først paa alle arvingers vegne - fra 1867 tilsynela
dende som ejer. Skiftet afsluttedes formelt først i 
1871.
Omtrent samtidig oprettedes De danske Spritfabrikker, 
hvilket snart medførte, at livet for de mindre bræn
derier blev meget lidt lukrativt. David nedlagde 
brænderiet, og solgte 1876 BRÆNDERIGAARDEN med brød
fabrik, ølbryggeri, gartneri og avlsbrug.

Fra salget var undtaget grunden nord for Randersve- 
jen, matr.nr.130 og 131, hvori indgik BORGVOLD højen. 
David og Christiane byggede hus paa matr.nr.130, der 
fik gadenr.Ibsgade 2. Dette solgtes nogle aar senere, 
og i 1888 købte de Ibsgade 6.

BORGVOLD danner det naturlige midtpunkt i det af byen 
anlagte, og Bagge Haubroe paabegyndte lystanlæg. Som 
tidligere nævnt havde der i mange aar været offentlig 
adgang til højen.
VIBORG KØBSTADS HISTORIE bd.II, side 697 skriver: 
"Det var David Haubroes Hustru Christiane Krog, der 
ved Gavebrev (se Skøde- og Pantebog nr.33, side 32) 
skænkede Byen denne Gave (Borgvold) til Minde om Svi
gerforældrene. Gavebrevet siger videre: Borgvold skal 
som et af Landets historiske Steder altid fredes og 
værnes som saadan og maa ingenlunde afhændes fra Byen 
eller bebygges, og ej anvendes i andet Øjemed end som 
Lystanlæg". (forts).
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GIFT: 4.juli 1854 i Skagen Kirke med CHRISTIANE JENS
DATTER KROG født 18.3.1833 i Skagen, konfirmeret 
23.4.1847 i Frederikshavn. Datter af købmand, borger
repræsentant, overformynder og strandingskommissionær 
Jens Fage Krogh og pigen Maren Olesdatter. Død i Vi
borg 12.5.1914. Begravet 19.5 fra Søndersogn Kirke 
til familiegravstedet paa Viborg Kirkegaard.

Om CHRISTIANE, der i familien kaldtes TANTE JANE, se 
"Kvinderne bag Borgvold" i "Fra Viborg Amt", 1989.
Om ægteparret generelt, se FAMILIEN I VIBORG, og 
VIBORG KØBSTADS HISTORIE, bd.II.
Adskillige af de møbler m.m. der fandtes i dette hjem 
findes endnu (1998) i den gamle købmandsgaard i Ska
gen, der stadig ejes af efterkommere af familien 
Krogh.
Der var ingen børn i ægteskabet.

II. JENS HAUBROES børn med MAREN OLESDATTER, jvnf.nr.6.

14. NIELS CHRISTIAN HAUBROE født 20.7.1826 i Viborg. Søn
dersogn. Død 20.7.1827.

15. JOHANNE DORTHEA HAUBROE født 22.2.1829 i Viborg, Søn
dersogn. Død 31.1.1898 i Viborg. LI.Set Mikkelstræde. 
Overtog med ægtefælle(r) værtshuset efter forældrene.

GIFT: 1. 22.12.1854 i Søndersogn Kirke med GERT PE
TERSEN ANDREASEN, gartner, senere værtshusholder, 
født 8.7.1822 i Bov, søn af tjenestekarl i Krusaa, 
Tticho Andreasen og Mariche Juhl. Død i Viborg 
8.11.1862. (Viborg Bys Borgerbog anfører dødsaaret 
til 1863, men Skifteprotokollen anfører at skiftet 
begynder 10.1.1863.. Dødsfaldet maa da have fundet 
sted i 1862.) .
GIFT: 2. 27.11.1863 i Søndersogn Kirke med FRANTZ
CARL WACHE, værtshusholder. Født 18.11 . 4^2-7 i Nibrit 
i Schlesien. Søn af "Gaardfolk i Gräneberg dersteds". 
Død i familieejendommen LI.Set.Mikkelsstræde nr.16 d. 
10.8.1908. Begravet fra Søndersogn Kirke d.14.8.

Iflg.Skifteprotokollerne var der ingen børn i disse 
ægteskaber, og LINIEN MAA DERFOR SLUTTES HER.

1827
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I. JOHAN Fr.CONRAD HAUBROES børn med HANSINE N.L.BUHL 
jvnf.nr.7.

16. ELFRIDA CHARLOTTE HAUBROE født 8.6.1838 paa Sejlgaard 
i Funder Sogn (mellem Silkeborg og Herning). Død 19. 
10.1909 i Horsens.

GIFT: 1.7.1876 i Horsens med ADOLPH FAUSING, født 
27.11.1840 i Foerlev Mølle, Skanderup Sogn. Sagfører. 
Søn af mølleejer Rasmus Fausing og Ane Johanne Møl
ler. Død 1923 i Horsens.

2 børn, 6.generation nr: 30-31

17. CHARLOTTE LOVISA DORTHEA HAUBROE født 5.2.1840 paa 
Sejlgaard i Funder Sogn. Død 16.6.1853 paa Nygaard i 
Eising Sogn i Salling.

18. SØREN OTTO HAUBROE født 21.1.1842 paa Sejlgaard i 
Funder Sogn. Død 5.12.1862 paa Nygaard i Eising Sogn 
i Salling. Skal have været en mand af usædvanlige 
kræfter. Han døde af lungebetændelse, efter at have 
paadraget sig en forkølelse paa damperen fra Aalborg, 
hvor han havde leveret en sending korn, vestpaa hjem 
til Salling.

19. ALBA HAUBROE født 23.4.1844 paa Nygaard, Eising Sogn 
i Salling. Død i Randers 15.4.1879.

GIFT: med løjtnant, senere ritmester, HANS GEORG 
FAITH født 28.7.1840 i Ovst Mølle, Borup Sogn. Død 
27.10.1913 paa Hardenberg. Søn af regimentslæge Hans 
Georg Faith og Mette Marie Lassen.

5 børn, 6.generation nr: 32-36

20. OLGA HANSINE CONRADINE HAUBROE født 18.10.1848 paa 
Nygaard, Eising Sogn i Salling. Død i Aalborg 19. 
2.1918.

GIFT: 24.5.1871 i Eising Kirke med sin fætter SØREN 
HAUBROE født 1.3.1847 i Aalborg/Nytorv. Søn af køb
mand og fabrikant Søren Haubroe og Erasmine Hansine 
Marie Lassen. Død i Nørre Tranders 19.7.1909. Ejer af 
Vejgaarden i Nørre Tranders ved Aalborg.

1 barn, 6. generat ion nr: 3.7

21. FRANTS PEDER BAGGE HAUBROE født 21.12.1851 paa Ny
gaard i Eising Sogn. Død ibidem 22.3.1853.
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22. CARLA MARIE HAUBROE født 17.7.1855 paa Nygaard i Ei- 
sing Sogn. Død 7.11.1883 i Horsens, Allégade 45.

GIFT: .7.1876 i Horsens med OTTO CREEMERS født
28.2.1848 i København. Død 4.10.1905 i Horsens, Allé
gade 45. Direktør for Crome & Goldschmidts Tekstil
fabrik i Horsens. 1875 tysk Konsul i Skanderborg og 
Vejle Amter. Søn af skræddermester Christian Bernhart 
Creemers og Lusine Birgitte Schwartz.

3 børn, 6.generation nr: 33-40

II. ANTON HAUBROES børn med HENRIKKE M.A.de LASSON jvnf. 
nr. 10

23. ELLEN CAROLINE HAUBROE født 23.1.1845 i Tømmerby i 
Thy. Død 11.1.1872. Ingen yderligere oplysninger.

24. JACOBI MARIE DORTHEA HAUBROE født 11.11.1850 i Tøm
merby i Thy. Hjemmedøbt 19.11. Fremstillet i Tømmerby 
Kirke 26.12. Død 7.1.1916 i Kbhvn. S. Østrigsgade 19. 
Begravet paa Vestre Kirkegaard.

GIFT: 21.5.1880 i Jerslev Kirke med NIELS PETER JEN
SEN født 21.11.1853 i landsbyen Horsens. Døbt 
8.3.1954 i Horsens Kirke. Landmand. Død 20.10.1923 
paa Bispebj.Hosp. fra Vartov. Begr. Vester Kirke
gaard. Søn af gaardejer Jens Knudsen og Anne Marie 
f.Andersen.

6 børn, 6.generation nr: 41-46

25. SØREN ROSENØRN HAUBROE født 14.12.1852 i Tømmerby i 
Thy. Død 30.10.1930 i Aalborg. Begravet paa Hasseriis 
Kirkegaard. Drev først egen købmandsforretning i Aal
borg, Nytorv 7. Senere forretningsbestyrer i Aalborg, 
firmaet Unmack & Lange. Var en ivrig jæger. Boede i 
"Jægerhuset•' i Hasseris.

GIFT: med ANNA SØNDERGAARD født 14.2.1870 i Gøttrup, 
Nørgaard pr.Fjerritslev. Død 15.4.1956 i Kolding. 
Efter svigerdatterens død i 1931 flyttede hun til 
denne by for at tage sig af sønnen og et barnebarn. 
Ogsaa efter sønnens død i 1941 blev hun boende og tog 
sig med kærlighed af sit barnebarn. Bisat 20.4. fra 
Kolding Sygehus' Kapel til Hasseriis Kirkegaard.
Datter af gaardejer Gregers Søndergaard og Margrethe 
Marie f.Christoffersen.

1 barn, 6.generation nr: 47

M.A.de
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26. OLUF BAGGE HAUBROE født 19.1.1858 i Tømmerby i Thy. 
Hjemmedøbt 20.1. Død 2.7.1889 i USA. (Richter: Døds
annoncer i Danmark 1791-1890). Vi har ingen oplysnin
ger om denne søn udover, at hans moder averterer hans 
død i Berlingske Tidende og - vistnok - Viborg Stift
stidende. Det er imidlertid værd at bemærke, at han 
var den eneste egentlige udvandrer, som vi idag har 
kendskab til i slægten.

27. PETREA HAUBROE født 27.1.1862 i Tømmerby i Thy. 
GIFT: I. med KRISTIAN HANSEN født 10.8.1860, død 29. 
1.1888. Landmand. Søn af landmand Laust Hansen og Ane 
Sophie f.Jensdatter.

3 børn, 6.generation nr: 48_50

GIFT: II. med NIELS CHRISTIAN JENSEN TRADS født 31. 
12.1864 i Nysum. Landmand. Søn af landmand Peter Jen
sen Trads og Inger f.Nielsen.

ô
.. børn, 6.generation nr: 51-58

III. SØREN HAUBROES børn med ERASMINE HANSINE MARIE LASSEN 
jvnf.nr.il

28. SØREN HAUBROE født 1.3.1847 i Aalborg/Nytorv 16.
Død i Nørre Tranders v.Aalborg 19.7.1909. Begr.i Nr. 
Tranders.
Søren blev student fra Aalborg Latinskole. Arvede 
1869 Vejgaarden i Nørre Tranders, o.130 tdr.land, 12 
1/2 td. hartkorn, efter sin moders forældre: proprie
tær Werner Christian Lassen og Elise Frederikke Ma
thilde Ammitzbøll (fra Holbækgaard). Han forpagtede 
straks gaarden bort, og boede i hovedbygningen. Solg
te gaarden i 1896 og byggede en villa paa den anden 
side af vejen: "Villa Nostra". Ejede ogsaa nogle 
ejendomme "Soldaterhusene" (udlejedes til bolig for 
soldaterne inden man byggede kaserner), i Peter Bar- 
kesgade, og en ejendom herved paa hjørnet af Dan
marksgade og Niels Ebbesensgade, hvor der i mange aar 
laa et bageri.
Selvom Søren fra begyndelsen maa have været ret vel
stillet, har han antagelig brugt for mange penge, og 
da han aldrig ses at have arbejdet, synes det som om 
opførelsen af Villa Nostra har oversteget hans kræf
ter. Ægteparret blev hjulpet af hustruens svogre i 
Horsens, der reddede dem fra en truende katastrofe. 
Om dette se: FAMILIEN I AALBORG.

GIFT: 24.5.1871 i Eising Kirke med sin kusine OLGA 
HANSINE CONRADINE HAUBROE jvnf.nr.20, født 18.10.1848 
paa Nygaard i Eising Sogn i Salling. Død 19.2.1918 i 
Nørre Tranders. (forts)

jvnf.nr.il


Søren Haubroe, 1847-1907, der arvede Vejgaarden, gift med Olga Hansine 
radine Haubroe (kusine) 1848-1918, med sønnen Johan Fr. Conrad Fa 
Haubroe 1872-1908, major i Congostatens h<er.

28

De fire (egti. kun tre) små huse, der dannede gardens facade mod Nytorv i 
Aalborg. Bagved U flere gårde med sidehuse og baghuse, samt - indtil 1895 - 
Aalborg Sæbefabrik.
Huset længst til hejre var gade nr. 12. De to huse i midten udgjordejtilsammen nr. 
14 med indgang i porten. Hjørneejendommen mod Braskensgade var nr. 16. 
Gården omfattede hele vestre side af denne gade og to huse mod St. Nygade. 
Denne gård tilhørte fra 1845 til 1917 familierne Haubroe og Lassen.



Werner Chr. Lassen Haubroe 1848- 
1915, sæbefabrikant og husejer i 
Aalborg, Nytorv 12-16 m.m.
Gift med Wilhelmine Jacobine Hoppe.

(29)

Wilhelmine Jacobine Hoppe 1855- 
1925, datter af boghandler og bygge
entreprenør Johan Chr. Hoppe og Em
ma Marie Theresia Winther, Christia
nia (Oslo).

Nytorv 14. "Koopmann’ var en filial af et hamburgsk svineslagteri, der beher
skede det jyske marked indtil Andelsslagterierne vandt frem. Foto før 1895, da 
sæbefabrikken solgtes.

Nytorv 14, begge huse. Sæbefabrikken er solgt.
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Datter af godsejer Johan Frederik Conrad Haubroe, 
Nygaard i Salling og Hansine Louise Nicoline f.Buhl.

1 barn, 6.generation nr: 37

29. WERNER CHRISTIAN LASSEN HAUBROE født 19.10.1848 i 
Aalborg/Nytorv 16. Døbt i Frue Kirke 15.12. Konfir
meret ibidem 12.4.1863. Død i Aalborg, Nytorv 14, 
10.2.1915. Fabrikant og husejer.
Werner arvede 1869 sæbefabrikken og gaarden paa Ny 
torv. Gade nr. 12.14 og 16, hele den ene side af 
Braskensgade og to ejendomme i St.Nygade efter sin 
mors forældre Proprietær Werner Chr.Lassen og Elise 
Frederikke Mathilde f.Ammitzbøll paa Vejgaarden i 
Nr.Tranders. Jvnf.nr.il.
Werner skal i sin ungdom have ønsket at blive offi
cer, men overtog sæbefabrikken og ejendommene. Han 
ombyggede og moderniserede fabrikken efter at have 

arbejdet nogen tid paa en sæbefabrik i Flensborg.

Fabrikken var kun lille, og regnes ikke med til byens 
industrivirksomheder. Den beskæftigede 1 sæbemester 
og 4-5 arbejdsmænd. Werner solgte fabrikken i 1896. 
GAARDEN omfattede 13 lejligheder foruden værksteder, 
stalde og butikker mod Nytorv.
Efter Werners død solgtes gaarden i 1917 og facade
ejendommene blev hurtigt efter erstattet af en fire
etagers beboelsesejendom. Husene inde i gaarden be
stod indtil 1970-erne, hvor Salling nedrev det hele 
og byggede sit varehus paa denne grund.
1889 købte familien en mindre lystgaard FRYDENDAL paa 
o.50 tdr.land i Nørre Tranders. Her tilbragte man 
sommeren med de fire drenge og fætter Conrad fra Vej
gaarden .

GIFT: 10.7.1874 i Vor Frelsers Kirke i Christiania 
(Oslo) med WILHELMINE JACOBINE HOPPE kaldet MINKEN. 
Født 17.6.1855 i Christiania, døbt i Vor Frelsers 
Kirke 27.7. Konfirmeret ibidem 1.10.1871. Død 17.3. 
1925 i København. Datter af bogbindermester, boghand
ler og byggeentreprenør Johan Christian Hoppe og Emma 
Marie Theresia Winther.

6 børn, 6.generation nr: 59-64

Begravede paa Almenkirkegaarden i Aalborg, nyt nr.11- 
C:1.R. Deres søn Werner har fornyet begge familie
gravstederne i Aalborg til aar 2024.

Jvnf.nr.il


OLAF HAUBROE (64) BØRNENE fra NYTORV 16:
Søren (59) Werner (61) Knut (63)
OLAF (64) og (yderst tv)
CONRAD FAITH HAUBROE (37)

TRE SKOLEKAMMERATER fra LATINSKOLEN i AALBORG OG FRA 
NYTORVit2 - 16 mødwes på Brædstrup Apotek 1948; 
Lærer MADS PASGAARD - Werner HAUBROE og SØREN H.

(61) (59)



Asta H. (59) med datteren 
Else, Minkeen (29) Stående

tra v. Werner CHK.L.H. 1 (29) 
Knut H. (63) Soren H. (59) 
WERCHR.L. Haubroc II (61)
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SJETTE GENERATION

I. ELFRIDA CHARL.HAUBROES børn med ADOLPH FAUSING 
jvnf.nr:iß

30 ELLEN JOHANNE FAUSING født 21.8.1878. Malerinde

31 EBBA HANSINE CONRADINE FAUSING født 3.1.1880, død 
20.10.1916

II. ALBA HAUBROES børn med HANS GEORG FAITH jvnf .nr.19

32 HANS GEORG FAITH født 1.9.1871 i Vellev, Vellev Sogn, 
Proprietær.

GIFT: 2.2.1902 med ANNA ALBERTA PEDERSEN født 18.4. 
1873 i Taars, Taars Sogn. Datter af proprietær Hans 
Pedersen og Ane Dorthea f.Christiansen.

4 børn. 7.generation nr: 65-68

33 JOHAN FREDERIK CONRAD FAITH født 22.11.1872. Adop
teret af sin onkel Søren Haubroe og tante Olga paa 
Vejgaarden, se nr: 11.

34 KAJ VALDEMAR FAITH født 17.12.1874 i Vellev, Vellev 
Sogn.

GIFT: med Anna Cathrine Christensen f.Olsen. Datter
af landmand Niels Olsen og Maren Sofie f.Hansen 
Ingen børn.

35 SIGNE FAITH født 27.7.1877, død 18.12.1914.

36 ALBA FAITH født 16.11.1878 i Randers

GIFT: med CARL JOHAN PETER JØRGENSEN, proprietær født 
7.1.1876. Søn af proprietær Chr.Frederik Jørgensen og 
Jane Mathea f.Mortensen.

2 børn, 7.generation nr: 69-70
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III. OLGA HANSINE C.HAUBROES bam med SØREN HAUBROE 
jvnf.nr.2O og 28.

37 JOHAN FREDERIK CONRAD HAUBROE født FAITH se nr .33

Conrad beskrives som en frisk og livlig dreng, der 
var til stor fornøjelse for sine Aalborg fætre i de
res ferier.
Han blev uddannet ved landbruget. Om det nu ikke har 
interesseret ham, eller aarsagen var, at hans foræl
dre i 1896 solgte slægtsgaarden, ved vi ikke.
Han var i 1892 blevet sekondløjtnant ved 27.bataillon 
og tog i 1897 ansættelse som officer i den uafhængige 
Congostats Hær. Om hans liv her findes flg.beskrivel
ser;
"HAUBROE, der gik til Congo som Underløjtnant i 1897, 
forblev i Congostatens Tjeneste til sin død i 1908. 
Han var hele Tiden i Province Orientale, under Kam
pene mod Soldateroprøret i Manyema. Han forfremmedes 
efterhaanden til Liutenant, Capitaine og Capitaine 
Commandant. Der henvises iøvrigt angaaende hans Tje
neste og Ophold i Congo til
H.Jensen-Tusches Bog, der indholder flere interessan
te Uddrag af hans Breve hjem, samt Billeder af ham. 
Han tilbragte en halv Snes Maaneder i Albertville ved 
Tanganykasøen sammen med Lindegaard, i hvis bog "Sol
daterliv i Congo 1897-1900", Haubroe er omtalt, og i 
hvilken der ogsaa er billeder af ham.
Desværre er Haubroes Breve til Slægtninge hjemme til- 
intetgjorte.
København 23.Oktober 1943, J.Jürgensen".

Jürgen Jürgensen (vor "onkel Jørgen") havde gjort 
tjeneste som officer i Congostatens Hær i to perio
der, og var næsten jævnaldrende med Conrad. Han er 
iøvrigt ogsaa omtalt i Jensen-Tusches bog. Conrad og 
han havde dog aldrig truffet hinanden.
Ovenstaaende tekst er taget fra hans beretning til 
Udvandrerarkivet i Aalborg. Skrevet formodentlig paa 
opfordring af min Far.(jvnf.nr 61 )

Omkring aarhundredskiftet gjorde mange Skandinaver 
tjeneste som officerer i den uafhængige Congostat, 
enten i hæren eller paa de flodbaade, der havde en 
livsvigtig rolle ved at opretholde forbindelsen til 
de ofte langt fra hinanden liggende stationer. Lit
teraturen angiver, at 96-98% af danskerne døde af 
sygdom, blev dræbt i kamp - eller maatte gaa hjem før 
tiden p.gr. af tropesygdomme, der dengang kun sjæl
dent kunne behandles effektivt.
Capitaine Commandant svarer formodentlig til oberst
løjtnant idag. Samtiden omtaler ham dog som "Major".
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Conrad var kommet syg tilbage til Belgien. Han kom 
hjem til Danmark paa rekreation, og vendte tilbage 
for at fortsætte tjenesten. Han blev syg i Liège, og 
døde paa Hôpital Bavière. Begravet i Liège. Ugift. 
DEKORATIONER: L'Etoile de Service og Chevalier de 
1'Ordre Royal du Lion.

I sin bog om bl.a.tiden paa stationen i Albertville 
beskriver løjtnant Lindegaard, Conrad som "en dygtig 
Officer og en udmærket Kollega".
For nærmere beskrivelse se: FAMILIEN I AALBORG. Ugift

IV. CARLA MARIE HAUBROES børn med OTTO CREEMERS,jvnf.nr .2 2

38 INGER MARIE CREEMERS født 28.9.1877 i Horsens, Heste
damsgade 25. Død i Hosens, Allégade 45, d.25.1.1968.

GIFT: 27.12.1906 i Hatting Kirke med VIGGO JOHANNES 
NIELSEN NORN født 13.6.1879 i Torup. Torup Sogn. Død 
20.9.1967. Arkitekt m.a.a. Kgl.Bygningsinspektør. Søn 
af skolebestyrer Valdemar Nielsen Norn og Anna Karna 
Kirstine Mohnsen.
Assistent hos professor Rosen 1899-1902. Afgangsbevis 
fra Kunstakademiet 1904. Kom til Horsens 1905 som 
konduktør paa den jyske Industri- og Landbrugsudstil
ling. Overtog H.F.J.Estrups tegnestue efter dennes 
død samme aar. Estrup havde præget byggeriet i byen i 
1880-90 erne, ligesom Norn kom til at præge det i 
tiden derefter. Kgl.Bygningsinspektør 1921.
Har bygget et megets stort antal baade offentlige 
og private bygninger ikke blot i Horsens, men ogsaa i 
mange andre byer i Jylland............................................................  
Initiativtager til oprettelsen af Horsens Museum og 
formand for dets bestyrelse fra 1918.
("Fra grubehus til grillbar", Horsens i 1000 år, Hor 
sens 1992. Weilbach Kunstner Leksikon, Blaa Bog).

Dette par overtog ejendommen "Pucks Gaard" i Allégade 
45 i Horsens, som Carla Marie Haubroes forældre havde 
købt i 1875. Her var baade bolig og tegnestue. Efter 
deres død, blev ejendommen overtaget af sønnen Otto 
Norn og frue, der ejede den til 1977. Ejendommen var 
saaledes i familiens eje i mere end 100 aar.
Om denne familie - og ejendommen - se Otto Norn: De 
gode gamle dage", Horsens 1980, og "Pucks Gaard, Al
légade 45 i Horsens" En historisk notits, 1975.

2. bom, 7,generation nr; 71-72

39 CONRAD CHRISTIAN CREEMERS født 15.4.1879 i Horsens, 
Hestedamsgade. Død 28.8.1898.



CARLA MARIE HAUBROE (22

OTTO CREEMERS (22)

FAMILIEEJENDOMMEN: ALLÊGADE 45 i HORSENS.
Købet 1875 af JOHAN FR.CONRAD HAUBROE.(7) 
Efter dennes død 1886, overtagetaf datter 
og svigersønsCARLA MARIE HAUBROE (22) og 
OTTO CREEMERS.
Efter dissesovertaget af datteren Inger MARTE 
MARIE CREEMERS- (38) og arkitekt og kgl. 
Bygningsensp. VIGGO JOHS. NORN.
Herefter sønnen OTTO NORN, kunsthistorik er (71 
(71) og Judith f.Kure.
Solgt 1977 til adm m.m. for det af Otto Norn 
oprettede INDUSTRIMUSEUM.
100 ar i familiens besiddelse.Litt.1 nr.17.



OTTO og JUDITH NORN (71) med døtrene ELSEBETH CREEMERS NORN (91) 
tv, og SIGRID CREEMERS NORN (92)

I

ELFRIDA CHARL.FAUSING JOHANNE FAUSING (30) INGER MARIE CREEMERS (38 
f.HAUBROE (16)
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40 Carla Marie Creemers født 4/11 1883 i Horsens, Allégade 45.
Død 1961

Gift: med Johannes Christian Dalhoff
Født d. 24/5 1880 i Roskilde. Departementschef.
Død 3/5 1951. Søn af Pastor Nicolaj Christian Dalhoff og Marie Helene 
Christiane Munck.

2 børn, 7. generation nr: 73-74

V. Jacobi Marie Dorthea Haubroes bøm med Niels Peter Jensen jvnf. nr: 24

41. Antonette Marie Caroline Jensen født 25/3 1881 i Jerslev Sogn, død 8/12 1948 i
København

Gift: med Grosserer Niels Christian Haugaard (intet mere oplyst)

1 bam, 7. generation nr: 75

42. Henriette Marie Andreas Jensen født 20/10 1882 i Bredningen, Jerslev Sogn, Børglum 
Herred. Døbt 1/1 1883 i Jerslev Kirke.

Gift: .4.1907 i Vor Frue Kirke med Axel Thorvald Jensen født 18/4 1883 i
København. Inkassator. Død .9.1916 i Købehavn, Slotsgade 21. Søn af 
formand Christen Jensen og Mette Kirstine f. Pedersen.

1 bam, 7. generation nr: 76

43. Mathilde Marie Jensen født 5/5 1884 i Jerslev.

Gift: med Carl Christian Theodor Møller født 18/12 1858 i
Aalborg. Biavler. Søn af gårdejer Chresten Theodor Gumdorf Møller og 
Ane Marie Kirstine Winding.

2 bøm, 7. generation nr: 77-78

44. Sofie Georgiane Jensen født 11/2 1886 i Sulsted Mølle. Død 16/9 1920.

Gift: med Frederik Wittrup født 20/9 1867 I Nykøbing Falster.
Læge, Sygekasseinspektør. Søn af Adjunkt, Justitsråd Michael Christian 
Wittrup og Louise Judith f. Paludan-Müller. Ingen bøm.

45. Ane Marie Jensen født 25/3 1888

46 HANS CHRISTIAN JENSEN FØDT 5.5.1891
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VI. SØREN ROSENØRN HAUBROES barn med ANNA SØNDERGAARD, 
jvnf.nr: 25

47 AXEL ROSENØRN HAUBROE født 16.7.1892 i Aalborg, døbt
21.8. i Frue Kirke. Død 29.10.1941 i Kolding. 
Repræsentant i isenkramfirma i Kolding.

GIFT: 7.6.1927 i Budolfi Kirke i Aalborg med komtesse 
ELSE von PLATEN-HALLERMUND født 16.2.1899 i Aalborg, 
hjemmedøbt 31.3. fremstillet i Budolfi Kirke 8.10. 
Død 10.5.1931 i Kolding. Datter af Christian greve 
von Platen-Hallermund, maskinmester i Aalborg, senere 
ejer af Bjørumgaard i Vadum Sogn og Laura Sophie 
Charlotte Marckmann.

1 barn, 7.generation nr: 79

VII. PETREA HAUBROES bøm med KRISTIAN HANSEN jvnf .nr .27

48 LAURA HANSEN født 20.9.1884 i Nysum

GIFT; rned ERIK MARTIN NIELSEN BACK født 20.7.1882, 
Landmand. Søn af Gaardejer Peder og Mariane Back. 
Ingen børn.

2 børn, 7.generation nr: 80.81

49 ANTONETTE HANSEN født 8.12.1885 i Nysum,

GIFT: med LAURITS MUNKHOLM født 30.3.1884. Landmand. 
Søn af gaardejer Niels og Mette Marie Munkholm.

2 børn, 7.generation nr:82-83

50 OLINE HANSEN født 19.9.1887 i Nysum.

GIFT: med LUDVIG MOGENSEN født 7.9.1884. Landmand. 
Søn af Sognefoged Mikael og Karoline Mogensen

1 barn, 7.generation nr: 34

VIII. PETREA HAUBROES bøm med NIELS CHR.JENSEN TRADS, 
jvnf .nr .27

51. PEDER INGVARD JENSEN TRADS født 1.9.1891

52 KRISTIAN HANSEN JENSEN TRADS født 7.9.1893

53 INGER JENSEN TRADS født 17.9.1896

54 METTE MARIE JENSEN TRADS født 15.2.1898 (forts)
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55 SIGNE SOPHIE JENSEN TRADS født9.6.1900

56 HELGA JENSEN TRADS født 18.1.1903, død 10.6.1907

57 ASTA JENSEN TRADS født 13.8.1906

58 EBBA JENSEN TRADS født 15.12.1909

IX. SØREN HAUBROES barn med OLGA H.C.HAUBROE jvnf.nr. 28

DETTE PAR VAR FÆTTER OG KUSINE, se: nr.37

X. WERNER CHR. LASSEN HAUBROES børn med WILHELMINE 
JACOBINE HOPPE, jvnf.nr. 29

59. SØREN HAUBROE født 14.5.1875 i Aalborg, Nytorv 16. 
Hjemmedøbt 29.6. Fremstillet i Frue Kirke 15.10. Kon
firmeret ibidem 13.4.1890. Død 11.3.1860 i Brædstrup 
(Rosengade 20). Apoteker, cand.pharm.

Søren Haubroe lærte farmacien paa Viborg Svaneapotek 
fra 1.9.1891. Der krævedes ikke studentereksamen paa 
den tid til den farmaceutiske uddannelse.
Søren havde derfor 1891 bestaaet "Fjerde studerende 
Klasses Eksamen" fra Aalborg Katedralskole: "til Brug 
ved Udtrædelse af Skolen til Fagstudier eller anden 
Virksomhed".
Læretiden/"discipeltiden" var dengang 3 1/2 aar, og 
arbejdstiden lang. Bl.a. havde disciplene nattevagt 
hveranden nat sammen med den vagthavende kandidat 
(farmaceut) . Hvem af dem, der stod op, naar det rin
gede paa natklokken, kan man selv tænke sig. De to 
disciple havde derfor kun eet værelse (de boede hos 
apotekeren), da den ene jo altid var paa vagt.

Medhjælpereksamen 1895, Kandidateksamen 1899. Begynd
te derefter egen virksomhed og var 1900-15 direktør 
for A/S Helios. Det gik ikke godt under krigen. Søren 
blev saa medindehaver af fa.Schack-Schou 1915-22. Han 
vendte derefter tilbage til Farmacien og blev provi
sor først paa Kroneapoteket, senere GI.Kongevej Apo
tek i København. Apoteker i Bøvlingbjerg 1931-40 og i 
Brædstrup 1940-49. (forts).

GIFT: 29.8.1905 i Ordrup Kirke, Kbhvn med ASTA WARLA 
ITALIANDER SCHOU født 24.6.1877 i Kbhvn.Set.Johannes 
Sogn, døbt 30.11.i Holmens Kirke. Konfirmeret 3.4. 
1892 i Garnisons Kirke, Kbhvn. Død 27.8.1964 i Bi
strup (v.Birkerød) paa et privat plejehjem. Begr.
29.8. til Vestre Kirkegaard - "Apoteker Søren Haubro
es Familiegravsted" afd.I.række 8, nr.l. Der er be
talt med vedligeholdelse til aar 2003. (forts)



Nyudnævnt premierløjtnant 
i Fodfolket 1.10.1901 
Gallauniform.
Foto 1901

61 
WERNER CHR.LASSEN HAUBROE

født i Aalborg 10 februar 1878 
død i København 25 august 1964

Foto 1946
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Datter af løjtnant og fotograf Ole Chr.Rasmussen 
Schou og Asta Warla Italiander.
Søren og Asta boede først i lejlighed paa Islands 
Brygge. Derefter i eget hus i Herlev (indtil 1931). 
Herlev var dengang en lille by udenfor Kbhvn. Da 
Søren gik paa pension i 1949, byggede de et hus i 
Brødstrup, Rosengade 20. Efter Sørens død flyttede 
hun til en niece Tove Haubroe Hansen paa Lolland, og 
tilsidst til plejehjemmet i Bistrup.

1 barn, 7.generation nr 85

60 JOHAN CHRISTIAN HOPPE HAUBROE født 14.7.1876 i Aal
borg, Nytorv 16. Død ibidem 5.2.1877. Begravet 7.2.

61 WERNER CHRISTIAN LASSEN HAUBROE født 10.2.1878 i Aal
borg, Nytorv 16. Døbt 24.4. i Frue Kirke. Død 25.8. 
1964 i Hellerup, Gersonsvej 10. Begr.28.8.fra Kastel
skirken i Kbhvn. til Garnisons Kirkegaard. Litra A, 
Afd.l.Linie nr.2.a.
Kaptajn i Hæren, Direktør i Dansk Industri Syndikat, 
Compagni Madsen, DISA - tidl.Dansk Rekylriffel Syndi
kat - 1917-46.

Werner tog "4.klasses Hovedeksamen" 1894 fra Aalborg 
Katedralskole. Her fandtes paa den tid kun en sprog
lig linie i gymnasiet, og da han skulle være officer, 
maatte han gennemgaa den matematisk naturvidenskabe
lige linie paa Viborg Katedralskole. 1897 student med 
1.karakter. Tog Adgangseksamen til Hærens Officers
skoles Næstældste Klasse i Marts 1898.

Efter aftjent værnepligt i Aalborg om sommeren var 
han paa Sekondløjtnantskolen paa Kronborg i vinteren 
1898/99. Efter geledtjeneste som sekondløjtnant i 
sommeren 1899 fulgte 1 1/2 aar i Officersskolens
næstældste klasse, hvorfra han bestod afgangseksamen 
23.3.1901 som nr.13 udaf 28 elever.
Udnævnt til premierløjtnant 1.10.1901.

Tjenstgjorde derefter ved 21.Bataillon, idet han dog 
1902-04 gennemgik Skydeskolen for Haandvaaben - det 
almindelige saavel som det udvidede kursus. "Skyde
lærer med Hovedkarakter: Meget duelig".
Drev samtidig intensive sprogstudier. Paa den tid var 
fransk det militære sprog, ligesom tysk spillede en 
større rolle end engelsk.

Traadte 1.1.1908 "udenfor Nummer" i hæren, da han 
havde modtaget tilbud om en stilling i DANSK REKYL
RIFFEL SYNDIKAT, der var oprettet 1899.



INGE M.S. HAUBROE (61) og hendes mor LEONORA KNUDSEN,f.KÄHLER 
ssøster til keramikaren HERMAN A.KÄHLER. I midten den ældste søn 
HENRIK (87). Foto: Peer Haubroe 0.1936 i lejligheden, Livjæger- 
gade 23.4.th på Østerbro i Kbhvn (89).



29 april 1949 ved Klaus og
Søndags morgentur. Werner H. (61) med 
sønnen Hnrik H. (87)

Inges bryllup. (88)
Kineserkåben af broderet silke 
var en gave fra sønnen HENRIK, 
da han kom hjem fra Østen i 1945

3 x WERNER CHR.LASSEN HAUBROE

NR: 1 1848 1915 (29)

NR. 2 1878-1964 (61)

NR. 3 1914 død s.å. (86)
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Arbejdet bestod de første aar i at demonstrere MADSEN 
REKYLGEVÆRET, der var et maskingevær konstrueret af 
kaptajn senere generalmajor og krigsminister V.H.O.- 
Madsen og rustmester J.N.A.R Bjarnov omkring slutnin
gen af 1800-tallet. Automatiske vaaben med stor skud
hastighed var paa den tid noget nyt, og kvaliteten 
meget svingende.
Geværet skulle demonstreres for officerer og andre 
embedsmænd i lande, hvor der vistes interesse for 
disse vaaben.

Werner skriver selv om disse ungdomsaar i sit "VITA" 
til den kgl.Ordenshistoriograf i 1925, efter at han 
af Kongen havde faaet tildelt Ridderkorset :

"Det rigt afvekslende Arbejde, der fortrinsvis be
handlede militære Emner samt Forhandlinger med uden
landske Krigsministerier, gav Lejlighed til en Uddan
nelse, som kun falder i de færreste Menneskers Lod. I 
aarene 1908-14 besøgte jeg de allerfleste hovedstæder 
i Europa, demonstrerede Rekylgeværet og førte de ef
terfølgende Forhandlinger.
Af særlig interessante Rejser skal jeg nævne Turene 
til Balkanlandene, hvor jeg tilbragte ca 2 1/2 Aar, 
og oplevede Revolutionerne i Konstantinopel samt Bal 
kankrigen 1912-13".

Under første verdenskrig 1914-18 kom Syndikatet i 
store økonomiske vanskeligheder p.gr. af ledelsens 
dispositioner. 1917 udnævntes Werner til direktør med 
den opgave at rette den stærkt neddrevne, økonomisk 
nærmest fallerede virksomhed op. Rekylgeværet havde i 
de forløbne aar ikke kunnet leve op til de krav, der 
maatte stilles til det.
Reorganiserede virksomheden saavel teknisk/udvik- 
lingsmæssigt som økonomisk og skabte et internatio
nalt anerkendt firma, hvis valutaindtjening var af 
betydning for landet i de svære kriseaar sidst i 
1920-erne og 1930-erne. Ændrede firmanavnet til DISA.

Trak sig 10.2.1946 - paa sin 68 aars fødselsdag - 
tilbage fra arbejdet efter paa sikker og neutral maa- 
de at have ledet fabrikken gennem krigsaarene.

Gjorde tjeneste i Sikringsstyrken under 1.verden
skrig, som kompagnichef ved 31.Bataillon. Kaptajn af 
reserven i fodfolket 3.3.1920. Afsked i Naade og med 
Pension 30.6.1923.
DEKORATIONER: Ridder af Dbg. 1925, Ridder af 1.K1. af 
den kgl Norske "Set.Olav Orden" 1926, Dannebrogsmand 
1933, Ridder af l.kl.af "Finlands Vita Ros Orden 
1941. (forts)



DISA's hold under indmarchen 
paa Stadion i Kbhvn. ved 
FAGENES FEST i 1941.
Forrest, ved siden af fane
bæreren, gaar Syndikatets 

idrætsleder, en officiant 
fra Hærens Gymnastikskole, 
derefter følger orkestret 
paa 0.55 mand under ledelse 
af tambourmaioren og 

dirigent Max Maller.
Bagest følger holdet naa 
o.90 idrætsfolk.



FARS STOLTHED og store INTER- arbejdere, der vidste, de 
ESSE: . havde deres virksomheds
Orkestret og idrætsforeningen fulde opbakning.



GERSONSVEJ 10, Hellerup. WERNER og INGE HAUBROES 
domicil 1940 - 1973. (61)

Tivolitur med gode venner i slutningen af 1920-erne. 
Tilhest; fra v. INGE HAUBROE (61) forfatteren kaptajn 
Jürgen Jürgensen og hustru ELISE f.Christensen - den 
ældste søn, HENRIK (87).
Foran i bilen, Werner H.(61). Bagved de to yngste, KLAUS 
og PEER (88) (89). Pigerne er fru Jürgensens niecer fra 
Raanders: Grethe og Lise Christensen



50 ÅRS JUBILÆUM FOR FOR OFFICERSSKOLENS NÆSTÆLDSTE KLASSE, ÅRGANG 1901, (13 udaf 26) 
(Forår 1951) Fejret i hjemmet GERSONSVEJ 10, hos INGEog WERNER HAUBROE (61)

SIDDENDE fra v. oberst F.O.Jørgensen, obewrst O.H.Permin, ukendt, kaptajn og kammerjunker 
J,F,H.E Boeck (klasseformand) ritmester C.E.Suhh-Hansen, oberst E.OLunn,

STÅEENDE fra v. ukewndt, ? I.E.A. la Cour, kaptajn og kammerjunker I.G.Becker, oberst 
P.C.E.Krarup, kaptajn Werner Haubroe (61), oberst F.E.Essemann,kaptajn E.Holm (MUK) 
(Klassens digter).



INGE og WERNER HAUBROES GULDBRYLLUP
2.september 1961 (61)

Formiddagsbesøg af hele familien undtages PINKIE (89) 
og Annette (102), der var syg.
Guldbrudeparret sidder i midten med Pernille (Z101) og 
Mette (100) på skødet.
STAAENDE fra v. Niels H.(98) og Kasper (99) Jens (96) 
Kirsten (87) Henrik (med fisk skæg) (87) Peer (89), 
Klaus (88) og Inge (Ingse) (88). Foran Inge Ulla 
Charlotte Krarup H.(97)

Gersonsvej 10 i Hellerup/Kbhvn.
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GIFT: 2.9.1911 i Kastelskirken,Kbhvn.med INGE MARIANE 
SOPHIE KNUDSEN født 7.11.1886 i Næstved, Købmagergade 
13. Døbt 6.3.1887 i St.Peders Kirke. Død 5.2.1975 i 
Birkerød, Lion Clubs kollektivboliger, efter i 1973 
at være fraflyttet boligen paa Gersonsvej 10 i Hel
lerup. Begravet 10.2.fra Kastelskirken til Garnisons 
Kirkegaard. Datter af tobaksfabrikant i Næstved Carl 
Henrik Knudsen II og Eleonore Mariane Claudine 
Kähler.

4 børn, 7.generation nr: Ö6-89

62 FANNY HELENE HAUBROE født 27.9.1879 i Aalborg, Nytorv 
16. Død ibidem 4.10.1880, begr.7.10. paa Almenkirke- 
gaarden i Aalborg, Lassen Familiegravstedet.

63 KNUT HAUBROE født 3.7.1881 i Aalborg, Nytorv 16.
Døbt i Frue Kirke. Død 24.8.1933 i Nakskov. Overrets
sagfører, cand.jur.

Student fra Aalborg Katedralskole 1899,cand.jur.1905. 
5.7.1905 - 29.3.1906 fuldmægtig hos overretssagfører 
Per Holm. 29.3.1906 - 3.8.1907 fuldmægtig hos over
retssagfører G.Hartvig.
21.9.1907 overretssagfører (senere: landsretssag
fører, nu: advokat med møderet for Landsretten).
8.12.1909 bestallingen deponeret, By og herredsfuld
mægtig i Holstebro. 26.1.1910 beskikkelsen udleveret. 
Praktiserede i København til nytaar 1910, derefter i 
Nakskov som fuldmægtig hos sagfører Kjersgaard. Efter 
dennes død i 1926 overtog han forretningen og ogsaa 
dennes stilling som forretningsfører for Kreaturfor
sikringen for Lolland-Falster.
17.2.1927 off.og beneficerede sager ved retten i 
Retskreds nr.31, Nakskov Købstad m.v. 1932 medlem af 
kredsbestyrelsen for 4.sagførerkreds og bestyrelsens 
næstformand. (H.Hjorth-Nielsen: Danske Sagførere
m.m). Knut havde mange tillidshverv i byen og oplan
det, og var meget anset/populær baade p.gr. af sin 
juridiske kunnen, men ogsaa for sit væsen og væremaa- 
de.

GIFT: 4.11.1911 i København med AGNES MARTINE JØRGEN
SEN, født i Kbhvn 17.1.1885, død i Maribo 24.3.1958. 
Datter af drejermester Martin Jørgensen og Elisabeth 
Margrethe Hansen.

1 barn, 7.generation nr: 90

64 OLAF HAUBROE født 7.6.1883 i Aalborg, Nytorv 16. Død 
2.10.1902 paa Vejlefjord Tuberkulose Sanatorium, 
(forts)
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OLAF var den eneste af de fire brødre, der ikke ville 
læse. Hans glade og livlige temperament og sprudlende 
humør, kunne end ikke hans fars energi og - efter 
tidens skik - slaaende argumenter faa bugt med. Tal
rige historier om hans paahitsomhed og saakaldte 
"gale streger" fortaltes af brødrene paa deres ældre 
dage.
OLAF kom derfor i lære paa et kontor. Iflg hans brød
res beretninger blev han placeret ved en pult og med 
skriveredskaber m.m. hvor den forrige medarbejder 
havde hostet sig ihjel af tuberkulose.

Litteraturen om Aalborg - og andre byer - fra denne 
tid taler sit tydelige sprog om udbredelsen af denne 
uhyggelige sygdom, der dengang var stærkt udbredt 
p.gr. af betydelig smittefare.
Væsentligst p.gr. af daarlige bolig- og arbejdsfor
hold, manglende kloakering af byen og daarlige sani
tære forhold iøvrigt. Dødeligheden var stor.
OLAF fik den bedste behandling, hans forældre kunne 
skaffe ham. Vejlefjord var dengang et privat Sana
torium for behandling af tuberkulose. Opført efter 
tysk mønster. Datidens behandlingsformer var primiti
ve i forhold til nutidens. Antibiotika fandtes ikke. 
Trods alle anstrengelser døde Olaf kun 19 aar gammel. 
Ugift.

SYVENDE GENERATION

I. HANS GEORG FAITHS børn med ANNA ALBERTA PEDERSEN 
jvnf.nr. 32

65 ALBA FAITH født 9.11.1902, død 25.12.1918

66 HANS GEORG FAITH født 18.3.1904

67 VAGN FAITH født 16.6.1907

68 EVA DORTHEA FAITH født 3.3.1913, død 12.1.1914

II. ALBA FAITHS børn med CARL JOHAN PETER JØRGENSEN 
jvnf.nr.36

69 ANNATHEA FAITH JØRGENSEN født 31.8.1903

70 HANS CHRISTAN FAITH JØRGENSEN
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III. INGER MARIE CREEMERS børn med VIGGO NORN 
jvnf.nr.38

71 OTTO CREEMERS NORN født 13.12.1915 i Horsens, Alléga
de 45, døbt i Vor Frelser Kirke i Horsens.
Kunsthistoriker, professor, dr.phil.
Efter studentereksamen i 1935 begyndte Norn det 
kunsthistoriske studium ved Kbhvns Universitet med 
særlig interesse for arkitekturens historie. Efter 
magisterkonferens i 1942 ansættelse ved Danmarks Kir
ker, den kultur- og kunsthistoriske registrering af 
vore vigtigste mindesmærker.
1949 dr.phil. med disputatsen: CHRISTIAN III.s BORGE. 
Udnævntes samme aar til museumsinspektør ved Natio
nalmuseets 2.afd.
1957-58 var Norn som direktør med til at opbygge Det 
danske Institut i Rom. Han grundlagde i disse aar in
stitutets årbog: Analecta Romana Instituti Danica, 
hvis første bind udkom i 1960 under hans redaktion. 
Norn skriver heri "Serlio og Danmark", hvori han 
skildrer den italienske indflydelse paa dansk renæs
sancearkitektur .

Samme emne behandledes i 1961 i bogen: "Hesselager- 
gaard og Jacob Brinck", hvori Norn ogsaa dyrker sin 
interesse for ikonografiske problemer.
Norns interesse for middelalderkunsten ses baade i 
bogen "Jysk Granit" og ved grundlæggelsen af Kirke
historisk Instituts kalkmaleriregistrant.
Fra 1968 til 1977 professor i Kunsthistorie ved Århus 
Universitet med bolig i familieejendommen Allégade 45 
i Horsens.
I denne periode vises spændvidden i hans forfatter
skab med interessen for industriens bygningshistorie 
og de forandringer industrialismens arbejderkultur 
gav bl.a. i en provinsby som Horsens. "En Købstads 
Industrialisering" der kom i 1973 er et af de første 
arbejder af denne art her i landet.
1977 var Otto Norn initiativtager til oprettelsen af 
et Industrimuseum i Horsens, som hans fader havde 
været dét for byens museum.
Da familien i 1977 vendte tilbage til København, 
solgtes familieejendommen til den nye leder af dette 
museum. (Dansk Biografisk Leksikon, mundtlige medde
lelser m.m. ) .

1990 - paa sin 75 aars fødselsdag - hædredes Nom med 
et festskrift med 21 bidrag skrevet af venner og kol
leger. Bidragyderne er kunsthistorikere, arkitekter, 
middelalderarkæologer og teologer. Desuden omfatter 
skriftet en bibliografi over Norns omfattende forfat
terskab. Selv markerede han fødselsdagen med sammen 
med en kollega at udsende "en lærd analyse" af nogle 
figurer paa det gyldne alter i Sahl Kirke, (forts)

Død 5.12.200? 4
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Gift: 28/3 1942 i Frederiksberg med Judith Kure, født 25/8
1915 på Kofoedgård, Bornholm. Fysioterapeut. Datter af gårdejer Anker 
Kure og Tore Elisabeth Kofoed. Død 9.8.06

2 børn, 8. generation nr: 91-92

72. Ebbe Creemers Nom født 13/3 1921 i Horsens, Allégade 45. Arkitekt.

Gift: ikke oplyst. 2 børn Viggo og Thorkild Nom. Ingen oplysninger, hvorfor
linjen slutter her.

IV. Carla Marie Creemers børn med Johannes Christian Dalhoff, jvnf. nr. 40

73. Hans Henning Creemers Dalhoff født 30/10 1908

74. Kjeld Otto Creemers Dalhoff født 26/10 1912

V. Antonette Marie Caroline Jensens barn med Niels Christian Haugaard, jvnf. nr: 41

75. Svend Åge Haugaard født 12/6 1900. Død 10/5 1939.

Gift: med Dora Petersen født 22/10 1904. Død 17/3 1997 i
Bylderup Bov.

2 bøm, 8. generation nr: 93-94

VI. Henriette Marie Jensens barn med Axel Thorvald Jensen, jvnf. nr: 42

76. ADELHEID VIOLA KIRSTINE JENSEN født 4/12 1906 i København, Wildersgade
52. Døbt 21/7 1907 i Vor Frelsers Kirke. Konfirmeret 3/4 1921 i Skt. Johannes Kirke. 
Død 31/8 1980

Gift: 7/3 1930 på Københavns Rådhus med Alfred Sniegelhauer (Julius)
Overmontør i KTAS. Født 5/12 1906 i Brønshøj. Døbt 17/3 1907 i 
Gladsaxe Kirke. Død 26/11 1956 på Københavns Amtssygehus i 
Gentofte. Begravet 15/12 på Glostrup Kirkegård.

3 bøm, 8. generation, (Se noter.)

Familen Spiegelhauer har en ikke ubetydelig efterslægt. Da familien imidlertid ikke 
har nogen forbindelse med andre grene af ANTONS linie, henvises til noter, hvor der 
er en af familien selv fremstillet oversigt.

VII. MATHILDE M. JENSENS bøm md Carl Christian T. Møller jvnf. nr: 43

77. KIRSTINE THEODORA ELISABETH SOFIE MØLLER f.3.4.1906
78. ERNST PETER HERMAN MØLLER f.29.8.1907



GRETHE ROSENØØRN
HAUBROE 79

SIGRID HAUBRE FLYGARE (120)LENE HAUBROE (Jørgensen) (95)
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VII. AXEL ROSENØRN HAUBROES barn med ELSE von PLATEN-HAL
LERMUND j vnf. nr .47

) GRETHE ROSENØRN HAUBROE født 12.2.1928 i Kolding. 
Student, kontoruddannet.Død 2.5.1999

GIFT: 19.10.1948 med JOHAN JØRGENSEN født 26.9.1922 i 
Bramdrupdam v.Kolding. Lærer. Ved Skolevæsenet i 
Lyngby-Taarbæk Kommune/Virum Skole 1947-71. Derefter 
ved Faaborg Skolevæsen 1971-86. Søn af smedemester 
Laurits Jørgensen og Anna Katrina Andersen.
Død 18.12.2001

1 barn, 8.generation nr: 95

VIII. LAURA HANSENS bøm med ERIK MARTIN NIELSEN BACK. 
jvnf.nr.48

80 NIELS CHRISTIAN HANSEN BACK født 18.2.1909

81 JENS PETER MARINUS BACK født 12.5.1911

IX. ANTONETTE HANSENS bøm med LAURITS MUNKHOLM jvnf.nr.^g

82 NIELS KRISTIAN MUNKHOLM født 23.5.1909

83 KAJ MUNKHOLM født 29.3.1912



W
V

HOVEDGÅRDEN NØRRE WOSBORG, RINGKØBING AMT

LILLE WOSBORG



HENRIK og KIRSTEN HAUBROE (87) med deres tre tre børn 
flytter ind pâ HJORTEKÆRGAARD i 1958.
JENS (96) LOTTE (97) og NIELS (98)



n

7.GENERATION

X. OLINE HANSENS barn med LUDVIG MOGENSEN jvnf.nr.5Q

HILDA MOGENSEN født 21.11.1911

XI. SØREN HAUBROES barn med ASTA WARLA ITALIÅNDER# SCHOU 
jvnf.nr.59

85 ELSE HAUBROE født 22.3.1907 i København, døbt 21.4. i
Set.Marcuskirken, Frederiksberg. Død 4.4.1908. Begr. 
i familiegravstedet paa Vestre Kirkegaard.

XII. WERNER CHR.LASSEN HAUBROES børn med INGE M.S.KNUDSEN 
jvnf.nr.61

86 WERNER CHRISTIAN LASSEN HAUBROE f.16.4.1914 i Kbhvn. 
Carl Johansgade 15, døbt i Kastelskirken, død 23.6. 
Begravet paa Garnisons Kirkegaard, Kbhvn.

87 HENRIK HAUBROE født 16.4.1915 i Kbhvn. døbt 15.6. i 
Kastelskirken i Kbhvn.
Henrik lærte 1932-36 i en købmands- og trælasthandel 
i Køge. Efter aftjent værnepligt ved Livgarden til
bragte han to aar i Tyskland og England for at lære 
sprog og arbejde i firmaer i disse lande. Fra 1939 
ansat i A.P.Møller i Kbhvn. Tidligt 1941 sendt til 
fjernøsten af dette firma. Efter krigsudbruddet i en
gelsk tjeneste først i Singapore, senere Rangoon. 
Efter atter at være blivet civil p.gr. af sygdom, 
ansat i et dansk firma Larsen & Toubro i Bombay. Der
efter manager i John Masters i Calcutta.
Hjemsendt i slutningen af 1945 med rang af 2nd Lt. 
China Commando Group. Startede eget firma i 1946 med 
repræsentation af "den kemiske handske", KERODEX. 
Efterhaanden udvidet med adskillige agenturer for 
arbejds og sikkerhedsmateriel.
Nuværende firmanavn: AR-SI-MA, domicil Lyskjær 13 i 
Herlev.
Ejer af hovedgaarden NØRRE WOSBORG i Ringkøbing Amt 
som han i aarenes løb har restaureret i samarbejde 
med sin broder Peer Haubroe, arkitekt m.a.a. (gg )

Stiftede i 1978, sammen med Peer Haubroe, BYFO, Byg
nings Frednings Organisationen til bevarelse og 
istandsættelse af fredede bygninger i Danmark.
TildeKes samme aar Europa Nostra medaljen (den ene
ste der til dato er uddelt i Danmark) for restaure
ringen af Nørre Wosborg.
Det lykkedés de to stiftere, efter lange og svære 
forhandlinger med myndighederne, at faa godkendt 
begrebet: Forfald pr.aar, hvorved ejere af fredede 
bygninger har ret til at fratrække i skat den bereg 
nede udgift til aarlig vedligeholdelse.
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Foreningen har vundet bred tilslutning imellem ejerne 
af fredede ejendomme af enhver art, og er idag en 
faktor i bevarelse af landets kultur.

GIFT: 13.4.1949 i Elmelunde Kirke, Møn med KIRSTEN 
KRARUP født 22.11.1924 i Kbhvn. Døbt 28.12. i Hel
lerup Kirke. Cand.jur. og medejer af I/S Nordfeld, 
Møn. Datter af Overretssagfører, godsejer Janus 
Krarup og Magrethe Olivia f.Bøgelund.

3 børn, 8.generation nr:g6-98

88 KJELD KLAUS HAUBROE født 1.9.1919 i København, Carl 
Johansgade 15. Hjemmedøbt 16.11. (fra Kastelskirken i 
Kbhvn). Konfirmeret 8.4.1934 i Kastelskirken. Exami- 
natus pharmmaciae.
Student 1938 fra Østersøgades Gymnasium (nu: Kilde- 
gaard Gymnasium). Adgangseksamen til Hærens Officers
skole 1939. Soldatertjeneste s.aa.
Lærte farmacien paa Det kgl.Militær- og Vaisenhus 
Apotek i Kbhvn. 1939-42. Exam.pharm, okt.1942. Arbej
dede paa apoteker i Vordingborg, Hjørring og Kolding 
til novbr.1945. 1945-48 paa Den farmaceutiske Højsko
le, men uden at opnaa afsluttende eksamen. 1948-61 
ansættelse i H.Struers chemiske Laboratorium som re
præsentant i København m.m.
1962-86 ansat i medicinalfabrikken A/S DUMEX, DUMEX 
Ltd. i salgs- og informationsarbejde. International 
produktchef for psykofarmaka.

SLÆGTSFORSKER og historiker. Har udarbejdet beskri
velser af familierne Haubroe, Knudsen, Munck og An
dersen, hvoraf nogle er publicerede i lokalhistoriske 
tidsskrifter, samt STAMTAVLER over disse slægter. Bi
ografi over forældrene herunder beskrivelse af histo
rien om MADSEN REKYLGEVÆRET og MASKINKANONEN, der 
bl.a.findes paa Tøjhusmuseet, Det kgl.Bibliotek og 
Erhvervsarkivet. Oprettet privatarkiver i Rigsarkivet 
for flere af disse slægters medlemmer.
Oversigt og beskrivelse af møbler og andre genstande, 
der har tilhørt familierne.

GIFT: 29.4.1949 i Gentofte Kirke med INGE MUNCK 
ANDERSEN født 9.9.1924 i København. Døbt 12.10. i 
Solbjerg Kirke, Frederiksberg.
Fransk korrespondent fra Handelshøjskolen i Kbhvn. 
Exam.art.i russisk og finsk ved Københavns Universi
tet . Datter af vicekonsul Poul Edvard Andersen og 
Maria Nadeshda (Nadja) f.Munck.
Død 26.11.1993. Bisat fra Virum Kirke 30.11. Urnen 
nedsat 10.12. paa Sorgenfri Kirkegaard.
Separerede 13.5.1992.

2 børn, 8.generation nr; 99-100



Villaen på STRUENSE ALLE; 9. PEER og PINKIES domicil.

ARKITEKTEN hviler på sit værk. PEER HAUBROE (89)



KLAUS HAUBROES 80 års fødselsdag 1.9.1999 holdtes på 
restaaurant Jægerhuset i Holte. Familie og gode venner.

Tre generationee: Bagerst Mette (100) foran tre 
børnebørn.og et oldebarn, fra v. Nadja (121) med 
Kamilla (136), Stina (./2V) og Mathilde (124)

udaf fire 
dattewr



NIELS Skriversvej 3 i Virum/Kbhvn. Bygget for Inge og
Klaus H.(88) i 1955. Arkitekt PEER HAUBROE (89) 
Solgt 1992.

Dagligstuen i huset på Niels Skriversveej 3. Inge og g 
Klaus H. (88) i solskin.
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89 PEER HAUBROE født 18.3.1923 i Kbhvn. Carl Johansgade 
15. Døbt 11.5.i Kastelskirken, Kbhvn. Konfirmeret 
11.4.1937 ibidem. Arkitekt m.a.a.1951. Medindehaver 
af firmaet Ammentorp og Haubroe oprettet 1953. Død 
13.12.1991, bisat 19.12. fra Søllerød Kirke. Urnen 
nedsat 27.12. paa Søllerød Kirkegaard.

Deltog i modstandskampen under den tyske besættelse 
af Danmark 1940-45. Maatte i slutningen af 1944 gaa 
illegalt til Sverige. Meldte sig her til Den Danske 
Brigade/DANFORCE, der 5.maj 1945 kom hjem over Hel
singør. Brigaden opløstes i juli s.aa.

Efter realeksamen 1939 begyndte Peer i tømrerlære, og 
blev bygningskonstruktør fra Tekn.Skole. Paa Kunst
akademiets arkitektskole, Kbhvn.1948-51. Arbejdede 
paa tegnestuer i Kbhvn, Dublin, London og Stockholm. 
Modtog 1982 Europa Nostras Diplom for restaureringen 
af hovedgaarden Nørre Wosborg i Ringkøbing Amt. 
Syns- og skønsmand for Bikuben.
Var sammen med broderen Henrik H.( 87) initiativtager 
til Bygnings Frednings Foreningen BYFO, stiftet 1978, 
for hvilken han til sin død var konsulent. Ydede her 
en stor indsats, bl.a. som den der stod bag "forfald 
pr aar"-ordningen for fredede ejendomme.
Medlem af det særlige Bygningssyn 1985-91.

WEILBACH, Dansk Kunstnerleksikon, 1996, bd.III, 
pag.207 beskriver Peers arbejde saaledes:

"PEER HAUBROE fik sammen med Paul Ammentorp betydeli
ge opgaver inden for bolig- og enfamiliehusbyggeri 
fra midten af 1950-erne og frem til byggeriets afmat
ning i midten af 1970-erne. Især de mange rundskuehu
se (1958-70) skabte dem et navn i den bedste ende af 
typehusmarkedet. Flere af deres tæt-lav bebyggelser 
f.eks. Niverød Park og Holte Avlsgaard, maa betegnes 
som vægtige bidrag til denne boligform, hvor variere
de bebyggelsesplaner med stor tæthed kombineres med 
forskelligartede boligtyper.
Fra 1969 stod de for opførelsen af en del idrætshal
ler, med Brøndbyhallen som den mest markante, hvor 
det enorme bygningsvolumen er søgt mildnet ved de 
skraa overflader og gavlenes tremmeværk over indgan
gene .
Gennem hele H.s virke mærkes sansen for gode planløs
ninger og gode solide materialer, gerne med haand- 
værksmæssige detaljer lidt ud over det sædvanlige, 
som aldrig er paa bekostning af det brugsbetonede.
I de sidste 13 aar af sit liv ydede H. er stor ind
sats i BYFO, og var en af ophavsmændene til den siden 
knæsatte "forfald-pr-aar"-regel for fredede ejendom
me". (forts)
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En fuldstændig liste over de to arkitekters byggeri 
findes samme sted og under Paul Ammentorp.

NEKROLOG skrevet af BYFOs første formand, kammerherre 
Henrik Berner, Clausholm findes som note

GIFT: 5.9.1953 i Kastelskirken, Kbhvn med EVA
(PINKIE) POULSEN født 15.2.1930 i London, døbt 16.10. 
i Esajas Kirken i Kbhvn. Datter af direktør i Store 
Nordiske i Shanghaj Herman Sigurd Poulsen og Aase 
Hilda Stilling Christensen.

2 børn.8. generation nr: 101-10?

90

91

XIII. KNUT HAUBROES bam med AGNES JØRGENSEN jvnf.nr.63

KIRSTEN TOVE HAUBROE født 16.2.1921 i Nakskov, døbt 
5.6. i Nakskov Kirke. Sygeplejerske. Død 6.9.1995 i 
Maribo. Begravet 12.9. fra Østofte Kirke til Maribo 
Kirkegaard.

GIFT: 13.1.1951 i Maribo Kirke med HARRY HANSEN 
født 7.6.1914. Ejer af gaarden "Elisabethsminde" 
i Erikstrup v.Maribo indtil han i 1978 solgte 
den til den ældste søn. Død 23.3.1993 i Maribo. 
Begravet 26.3. fra Østofte Kirke til Maribo Kir
kegaard. Søn af gaardejer Johannes Hansen og 
Marie Jørgensen.

4 børn, 8.generation nr: 103 - 106

OTTENDE GENERATION.

I. OTTO CREEMERS NORNS bøm med JUDTIH KURE jvnf.nr. 71

ELSEBETH CREEMERS NORN født 21.6.1943 i Kbhvn. BA og 
MA korrespondent og lærer fra Zahles Seminarium.

GIFT: I. 1967 i U.S.A, med JON CREIGHTON GORNSTEIN. 
Chicago, Illinois. Ægteskabet opløst.

2 børn, 9.generation nr: 107 -108

II. 31.3.1986 i Birkerød Kirke med SVEND ERIK 
BENTZEN, født 19.6.1945 i Haslev. Statsautoriseret 
ejendomsmægler. Søn af Holger og Karen Bentzen, Has
lev.
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92. Sigrid Creemers Nom født 14/4 1946 i København.

Gift: 15/2 1969 i Eskildstrup Kirke med Michael Hammen. Læge. Søn af
Læge Richard Hammen og Elisabeth Steen.

Separerede 1999.

3 bøm, 9. generation nr. 109-111

Svend Aage Haugaards bøm med Dora Petersen jvnf. nr. 75

93 Albert Haugaard født 16/3 1934 i Bylderup Bov. El Installatør. Død 5/3 2000 
Der var 1 søn ved navn Alfred, men ingen yderligere oplysninger.

94 Svend Aage Haugaard født 22/10 1936 i Bylderup Bov.

Gift: 31/3 1962 i Tveje-Merløse Kirke med Lissi Klevig, født 19/2 1941. Datter af 
Christian og Anni Klevig.

2 bøm, 9. generation nr. 94. a - 94. b

94. a Lone Haugaard født 4/5 1964. Social- og sundhedsassistent

I parforhold med Stig Jensen, Selvstændig.

2 bøm, 10. generation nr. 94. c - 94. d

94. b Pia Haugaard født 5/8 1967, Reklamebureau.

Gift: 5/8 2000 med Michael Frandsen, Selvstændig

2 bøm, 10. generation nr. 94. e - 94. f

SV.AAGE HAUGAAKu 
(94)

LONE HAUGAARD PIA HAUGAARDLIZZI HAUGAARD 
f.CLEVIG (94)



Nørdfeld, Møn

julefrokost 25.12.06 hos Jens og Hanne (96).Siddende Henrik
(87) ,, Stående foran Hanne (96) og Kirstine (113), Klaus H.
(88) , Lotte H.(97) med Torbj ørn (116). BAggest frav.Anders H 

(112) Niels-Martin^ MeWthmann (97) Erik Methmann (115) og
Asger M. (114)



NORDFELD. Jens og Hannes dagligstue med de "ammitzbøls
ske konsoller. Henrik H.(87) og Klaus H.(88) sidde 
i deres oldeforældres sofa fra 1845 og med 
maleriet af deres Mor (Inge H.(61) bag dem.

Sommeren 2005.

Værtetfn: JENS HAUBRROE (96) og Klaus H.(88)
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V. GRETHE ROSENØRN HAUBROES bam med JOHAN JØRGENSEN 
jvnf.nr. 79

95 LENE HAUBROE født 23.4.1954 i Virum/Kbhvn. Realeksa
men 1971. HF og lærereksamen 1980 fra Skårup Stats
seminarium. 1990 ansat ved VUC (voksenundervisnings
center) i Odense.

GIFT: 12.10.1984 (i parforhold fra 1977) med HENRIK 
FLYGARE født 28.2.1953 i København, cand.mag. 
Ægteskabet opløst 11.5.1987.

1 barn.9.generation nr: 120

VI. HENRIK HAUBROES bøm med KIRSTEN KRARUP jvnf.nr.87

96 JENS KRARUP HAUBROE født 31.5.1951 i Hellerup/Kbhnv. 
Døbt 22.7. i Elmelunde Kirke, Møn. Yddanet ved land
væsenet i Danmark, England, U.S.A. Canada og Austra
lien. Premierløjtnant af reserven i Livgarden.
1972 ejer af Klosterskovgaard, Møn, 1981 bestyrer af 
Nørdfeld Avlsgaard, Møn. 1984 medejer af I/S Nord
feld. Ejer ar Nordfeld

GIFT: 11.6.1983 i Elmelunde Kirke med HANNE JOHANSSON 
født 31.8.1956 i Herning, døbt 7.10 i Herning Kirke. 
Erhvervssproglig korrespondent 1977 fra Handelshøj - 
skolen i København. Datter af Poul Henry Johansson og 
Elin Sandin Lauridsen.

2 børn, 9.generation nr:112 -113

8.GENERATION

97 ULLA CHARLOTTE KRARUP HAUBROE født 22.3.1954 i Helle- 
rup/Kbhvn. Døbt 8.8.i Elmelunde Kirke, Møn. Journa
list fra Danmarks Journalist Højskole.

GIFT: 19.3.1984 paa Frederiksberg Raadhus med NIELS- 
MARTIN METHMANN født 26.3.1955. Journalist. Redak
tionssekretær ved Ritzaus Bureau. Søn af Kay Villy 
Methmann og Ulla Studsgaard Madsen.

3 børn, 9. generat ion nr: 116. -116

98 NIELS BAGGE KRARUP HAUBROE født 29.11.1955 i Hel-
lerup/Kbhvn. Døbt 1.7.1956 i Elmelunde Kirke, Møn. 
Ingeniør fra Københavns Elektroteknikum 1979.

GIFT: 7.4.1984 i Frederiksberg Kirke med BENEDICTE 
ERREBO KNUDSEN født 5.4.1953 i København. Hushold
ningslærer. Datter af overlæge dr.med.E.O.Errebo 
Knudsen og Else Marie Jørgensen.

3 børn, 9.generatio nr: H7 - H9
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Ki eld Klaus Haubroes bøm med Inge Munck Andersen jvnf. nr. 88

99. Niels Kasper Munck Haubroe født 8/10 1953 i København. Døbt 28/11 1954 i 
Gentofte Kirke. Sømand og Spcialpædagog. Adoptivbarn.

Parforhold med Leni Jette Klit født 23/6 1952, Socialpædagog og Dramalærer. Datter 
af Axel Axelsen Klit og Inga Betty Hevring Christensen.

2 bøm. 9. generation nr. 121-122

99 a Gift: 12/8 1999 på Vrå Rådhus med Anita Schultz Olofsen født 25/7 1964 i
Gladsaxe/København. Datter af Steffen Schultz og Anni F. Olofson

100. Mette Munck Haubroe født 3/1 1957. Døbt 27/4 1958 i Virum Kirke. Konfirmeret 2/5 
1971. Psykoterapeut.

Gift: 13/12 1985 på Lyngby Rådhus, bekræftet i Virum Kirke 7/6 1986, med
Flemming Rasmussen. Reg. Revisor. Cand. Merck. Født 11/1 1951. Søn 
af Revisor H.D. Carl Preben Rasmussen og Lilian Käthe Louise 
Ferdinansen.

1 barn. 9. generation nr. 12J z/

99.a 1 barn, 9.generation nr: 123
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VIII. PEER HAUBROES børn med EVA (PINKIE) POULSEN jvnf.nr

101 PERNILLE HAUBROE født 18.10.1955 i G1.Holte/Kbhvn.
Døbt 20.5.1956 i Søllerød Kirke. Student, kontorud
dannet. Ekspeditionssekretær i Udenrigsministeriet, 
Danida. 1992-95 vicekonsul ved Generalkonsulatet i 
St.Petersborg. P.t.attaché ved Ambassaden i Washing
ton .

GIFT: 23.6.1985 i Søllerød Kirke med NIELS VILHELMSEN 
født 20.12.1956. Telegrafist. Ekspeditionssekretær i 
Udenrigsministeriet. Søn af Knud og Lise Vilhelmsen.

1 barn, 9.generation nr: 125

89

102; ANNETTE HAUBROE født 15.5.1959 i Søllerød/Kbhvn. 
Døbt 1.5.1960 i Søllerød Kirke. Student. Socialpæda
gog og kunstmaler. Underviser i billedkunst. Medlem 
af malerværkstedet "Farveladegaarden" 1988-92. 
Kursusophold paa Holbæk Kunsthøjskole 1986-90. Har 
udstillet i adskillige kunstforeninger og kunstbi
blioteker.

GIFT: 26.11.1993 paa Københavns Raadhus med BJARNE 
JACOBSEN født 7.5.1958 i Brejninge. Socialpædagog og 
forstander. Søn af forstander, socialpædagog Living
stone Lyngholm Jacobsen og Kirstine Magdalene Jensen.

1 barn gengrat i o n nr: 126

IX. KIRSTEN TOVE HAUBROES børn med HARRY HANSEN jvnf.nr. gQ

103KNUT HAUBROE HANSEN født 28.1.1952 i paa "Endelade- 
gaarden" i Hillested, Lolland. Døbt 6.4.1952 i Hille- 
sted Kirke. Konfirmeret 17.4.1966 i Østofte Kirke. 
Landmand, lærer. Købte 31.12.1978 gaarden "Elisabeth- 
sminde" i Erikstrup v.Maribo af forældrene. Solgte 
1994 jorden, men beholdt hovedbygningen. Lærer paa 
Nysted Efterskole.

GIFT: 16.8.1980 i Østofte Kirke med JONNA MARIANNE 
OLSEN født 12.10.1952 i Købelev sogn, Skovbølle. Døbt 
26.12. i Sankt Franciskus Kirken i Nakskov. Konfir
meret 17.4.1966 i Hunseby Kirke. Datter af Rudolf 
Olsen og Marie Agathe Bendtsen.

2 børn, 9.generation nr: 127--128



KNUT og AGNES HAUBROE (63) med datteren TOVE (90) 1922

TOVE og HARRY HANSEN (90) 1976
KNUT H.HANSEN (103)
ANNE-MARIE H.H.(104)LISBET (105)
JENS H'H.(106) 1976
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V 104 Anne Marie Haubroe Hansen født29/l 1935 på Endeladegården i Hillested. Døbt i 
hjemmet, fremstillet i Hillested Kirke 7/6 1953. Konfirmeret i Østofte Kirke 2/4 1967, 
Lolland. Kontoruddannet, Lægesekretær

Gift: 13/1 1979 i Østofte Kirke. Lolland med Jørgen Andersen. Lagerchef.
Født 6/12 1947. Søn af Peter Johan Christian Andersen og Katrine 
Jensen

1 barn, 9. generation nr. 129

105 Lisbeth Agnes Haubroe Hansen født 18/8 1959 på ”Elisabethsminde”, døbt i Østofte 
Kirke 18/10 1959, konfirmeret samme sted 15/4 1973. Pædagogmedhjælper.

Gift: 16/6 1984 i Birket Kirke med Amt Mikael Hiorth Enoch, født 14/2 1959,
søn af Børge Enoch og Inge Hjorth.

2 børn, 9. generation nr. 130-131

106 Jens Haubroe Hansen født 28/12 1961 på ”Elisabethminde”, døbt 25/2 1962 i Østofte 
Kirke, Lolland. Konfirmeret samme sted 25/4 1976. Automekaniker, 
Landbrugsmontør.

Gift: med Lene Slente. født 19/12 1962, datter af Børge og Lise Slente.

2 børn, 9. generation nr. 132-133
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I Elisabeth Creemers Noms børn med Jon Creighton Gomstein jvnf. nr. 91

107. Sean Eric Nom Gomstein født 7/9 1967 i alabama USA.

108. Peter Stuart Nom Gomstein født 6/7 1971 i København.

II Sigrid Creemers Noms børn med Michael Hammen, jvnf. nr. 92

109. Julie Nom Hammen født 5/9 1969 i København. Designer

Gift: 17/7 1998 i Sorø med Heino Agerskov.

1 barn, 10. generation nr. 134

110. Ida Cecilie Nom Hammen født 9/8 1071 i København, Eurytmist.

Parforhold med Patrick Schengstrøm Nørrsted.

1 barn, 10. generation nr. 135

111. Laura Matie Nom Hammen født 8/4 1980. Student.

III Jens Kramp Haubroes børn med Hanne Johansson jvnf. nr.ÅSx 96

112. Anders Kramp Haubroe født 21/10 1990 på Nordfeld, Møn. Døbt 27/1 1991 i 
Elmelund Kirke, Møn

113. Kirstine Kramp Haubroe født 25/5 1992 på Nordfeld, Møn. Døbt 26/7 1992 i 
Elmelund Kirke, Møn

Ulla Charlotte Kramp Haubroes bøm med Niels-Martin Methmann jvnf.nr. 97.

114. Asger Haubroe Methmann født 28/3 1984 i København. Navngivet

115. Erik Asbjørn Haubroe Methmann født 15/6 1987 i København, Navngivet.

116. Torbjørn Haubroe Methmann født 30/1 1994 i København, Navngivet.

Niels Bagge Kramp Haubroes bøm med Benedicte Errebo Knudsen jvnf. nr. 98.

117. Janus Frederik Errebo Haubroe født 10/4 1985 i København. Døbt 6/6 1985 i 
Elmelund Kirke, Møn.

118. Nicolai Werner Kramp Haubroe født 28/4 1987 i København. Døbt 1/8 1987 i Ulfborg 
Kirke, Jylland

119. Andreas Christian Kramp Haubroe født 24/11 1988 i Købehavn. Døbt 19/3 1989 i 
Ulfborg Kirke, Jylland



”DEN GAMLE KISTE MED VÄBESKJOLDENE" 
der har tilhørt familiene: 

GERSDORF - HAUBROE - de LASSON - ROSENKRANTZ - RO?SEN0RN

BRUDEKISTE ved ANDREA HENRIKKE MARIE dehASSONS 
bryllup med ANTON HAUBROE (1819-79) (?) 
Kistens alder angives af Nationalmusseet m.èlL til 

- i hvertfaid - 1733, muligvis fra sutningen af 160 
1600 tallet.
Antagelig det ældste slægtsmøbel i familiens eje. 
Tilhører Jens og Hanne Haubroe.
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IV Lene Haubroe (Jørgensens) bøm med Henrik Flygare jvnf. nr. 95

120. Signe Haubroe Flygare født 1/11 1982, Student.

VI Niels Kasper Munck Haubroes bøm med Jette Klit jvnf. nr. 99

121. Nadia Klit Haubroe født 31/12 1975 i Virum/København. Døbt i Virum Kirke 18/4 
1976, Konfirmeret i Lundtofte Kirke 19/5 1990. Student. Sekretær

Parforhold med Klaus Kierstein Thomsen født 19/9 1965 i Lyngby. Søn af Jørgen 
Kierstein Thomsen og Anne Grethe Thomsen.

2 bøm. 10. generation jr. 136-137

122. Stina Rie Klit Haubroe født 12/11 1977 i Virum/København. Døbt i Virum Kirke 26/3 
1978. Konfirmeret i Lundtofte Kirke 28/5 1992. Student. Kundekoordinator.

Parforhold med Stephan Alexander Fly født 17/9 1979. Flymekaniker. Søn af Court 
Hugo Schwerdfegger og Mai-Britt Fly.

Niels Kasper Munck Haubroes barn med Anita Schultz Olofsen jvnf. nr. 99 a

123. Paw Ole Schultz Haubroe født 2/10 1993 i Virum/København. Døbt 28/4 1994 i 
Sorgenfri Kirke.

VII Mette Munck Haubroe Rasmussens bøm med Flemming Rasmussen jvnf. nr. 100

124. Mathilde Haubroe Rasmussen født 29/11 1985 i Virum/København. Døbt i Virum 6/4 
1986 i Virum Kirke. Student.

VIII Pernille Haubroes barn med Niels Wilhelmsen jvnf. nr. 101.

125. Kristian Haubroe født 18/3 1985. Døbt 23/6 1985 i Søllerød Kirke, Studerer.

Anette Haubroes barn med Bjarne Jacobsen jvnf. nr. 102.

126. Marie Lvngholm Haubroe født 5/11 2000. Døbt 3/6 2001 i Elmelunde Kirke, Møn.

IX Knut Haubroe Hansens bøm med Jonna Marianne Olsen jvnf. nr. 108

127 Ane-Dorte Haubroe Hansen født 3/7 1977. Døbt 2/10 1977 i Landet Kirke, Lolland.

128 Lars Haubroe Hansen født 17/6 1980. Døbt 16/8 1980 i Østofte Kirke, Lolland.

Ane Marie Haubroe Hansens barn med Jørgen Andersen jvnf. nr. 104.

129. Morten Haubroe Andersen født 6/6 1979 i Hillerød. Døbt 14/10 1979 i Frederiksborg 
Slotskirke, Hillerød.
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Lisbeth Agnes Haubroe Hansens bøm med Amt Michael Hjorth Enoch jvnf. nr. 105

130. Joachim Haubroe Hiorth Enoch født 2/4 1984. Døbt 16/6 1984 i Birket Kirke, Lolland

131. Sabine Haubroe Hiorth Enoch født 14/2 1989. Døbt.

Jens Haubroe Hansens bøm med Lene Slente jvnf. nr. 106.

132. Maria Haubroe Hansen født 28/8 1995. Døbt.

133. Christoffer Haubroe Hansen født 28/8 1995, Døbt.

10. GENERATION

X Julie Nom Hammens barn med Heino Agerskov jvnf. nr. 109.

134. Rasmus Hammen Agerskov født 9/2 1999. Døbt i Kastelkirken i København.

Ida Cecilie Nom Hammens barn med Patrick Schengstrøm Nørrested jvnf. nr. 110

135. Clara Freja Schengstrøm Hammen født 5/3 1999. Døbt.

XI Nadia Klit Haubroes bøm med Klaus Kierstein Thomsen jvnf. nr. 121

136. Kamilla Kierstein Haubroe født 29/9 1997 i Lyngby/København. Døbt 8/2 1998 i 
Lyngby Kirke.

137. Karoline Kierstein Haubroe født 19/7 2004 i Lyngby/København. Døbt 21/10 2004 i 
Lyngby Kirke.

XII Lone Haugaards bøm ned Stig Jensen, jvnf, nr. 94. a

13 8 Kristian Haugaard Jensen født 27/2 1991

139 Kamilla Haugaard Jensen født 1 /3 1994

XIII Pia Haugaards bøm med Michael Frandsen

140 Biøm Haugaard Frandsen født 22/4 2001

141 Thomas Haugaard Frandsen født 6/2 2003





PERSONREGISTER MÆND
Agerskov, Heino 109
Agerskov, Rasmus Hammen 134
Andersen, Jørgen 104
Andersen, Morten Hauboe 129
Andreasen, Gert Petersen 15
Back, Erik Martin Nielsen 48
Back, Jens Peter Marinus 81
Back, Niels Christian Hansen 80
Bentzen, Svend Erik 91
Chirstensen, Søren 1
Creemers, Conrad Christian 39
Creemers, Otto 22
Dalhoff, Hans Henning Creemers 73
Dalhoff, Johannes Christian 40
Dalhoff, Kjeld Otto Creemers 74
Enoch, Joachim Haubroe Hjorth 130
Enock, Amt Mikael Hjorth 105
Faith, Hans Georg 19
Faith, Hans Georg 32
Faith, Hans Georg 66
Faith, Johan Frederik Conrad 33
Faith, Kaj Valdemar 34
Faith, Vagn 67
Fausing, Adolph 16
Fly, Stephan Alexander 122
Flygare, Henrik 95
Gornstein, Jon Creighton 91
Gornstein, Peter Stuart Norn 108
Gornstein, Sean Eric Norn 107
Hammen, Michael 92
Hansen, Christoffer Haubroe 133
Hansen, Harry 90
Hansen, Jens Haubroe 106
Hansen, Knut Haubroe 103
Hansen, Kristian 27
Hansen, Lars Haubroe 128
Haubroe, Anders Krarup 112
Haubroe, Andreas Christian Krarup 119
Haubroe, Anton 10
Haubroe, Axel Rosenørn 47
Haubroe, Bagge 8
Haubroe, Bagge 9
Haubroe, David 13
Haubroe, Frants Peder Bagge 21
Haubroe, Henrik 87
Haubroe, Janus Frederik Errebo 117



Haubroe, Jens Krarup 96
Haubroe, Jens Nielsen 6
Haubroe, Johan Christian Hoppe 60
Haubroe, Johan Conrad (født Faith, se nr. C 37
Haubroe, Johan Frederik Conrad 7
Haubroe, Kjeld Klaus 88
Haubroe, Knut 63
Haubroe, Kristian 125
Haubroe, Nicolaj Werner Krarup 118
Haubroe, Niels Bagge Krarup 98
Haubroe, Niels Christian 14
Haubroe, Niels Kasper Munck 99
Haubroe, Olaf 64
Haubroe, Oluf Bagge 26
Haubroe, Paw Ole Schultz 123
Haubroe, Peer 89
Haubroe, Søren 11
Haubroe, Søren 20
Haubroe, Søren 28
Haubroe, Søren 59
Haubroe, Søren Nielsen 4
Haubroe, Søren Otto 18
Haubroe, Søren Rosenørn 25
Haubroe, Werner Christian Lassen 29
Haubroe, Werner Christian Lassen 61
Haubroe, Werner Christian Lassen 86
Haugaard, Albert 93
Haugaard, Svend Aage 75
Haugaard, Svend Aage 94
Jacobsen, Bjarne 102
Jensen, Axel Thorvald 42
Jensen, Hans Christian 46
Jensen, Niels Peter 24
Jørgensen, Carl Johan Peter 36
Jørgensen, Hans Christian Faith 70
Jørgensen, Johan 79
Methmann, Asger Haubroe 114
Methmann, Erik Asbjørn 115
Methmann, Niels-Martin 97
Methmann, Thorbjørn Haubroe 116
Mogensen, Ludvig 50
Munkholm, Kaj 83
Munkholm, Laurits 49
Munkholm, Niels Christian 82
Møller, Carl Christian Theodor 43
Møller, Ernst Peter Herman 78
Norn, Ebbe Creemers 72
Norn, Otto Creemers 71



Norn, Viggo Johannes Nielsen 38
Rasmussen, Flemming 100
Spiegelhauer, Alfred 76
Sørensen, Christen 2
Sørensen, Niels 3
Thomsen, Klaus Kirstein 121
Trads, Kristian Hansen Jensen 52
Trads, Niels Christian Jensen 27
Trads, Peder Ingvard Jensen 51
Vilhelmsen, Niels 101
Wache, Frantz Carl 15
Wittrup, Frederik 44



PERSONREGISTER KVINDER
Andersen, Inge Munck 88
Bager, Oline Kirstine Hansen 9
Baggesen, Ellen 4
Buhl, Hansine Louise Nicoline 7
Christensen, Anna Cathrine 34
Creemers, Carla Marie 40
Creemers, Inger Marie 38
Enoch, Sabine Haubroe Hjorth 131
Faith, Alba 36
faith, Alba 65
Faith, Eva Dorthea 68
Faith, Signe 35
Fausing, Ebba Hansine Conradine 31
Fausing, Ellen Johanne 30
Flygare, Signe Haubroe 120
Hallermund, Else von Platen 47
Hammen, Clara Freja Schengstrøm 135
Hammen, Ida Cecilie Norn 110
Hammen, Julie Norn 109
Hammen, Laura Marie Norn 111
Hansen, Ane-Dorte Haubroe 127
Hansen, Anne Marie Haubroe 104
Hansen, Antonette 49
Hansen, Laura 48
Hansen, Lisbeth Agnes Haubroe 105
Hansen, Maria Haubroe 132
Hansen, Oline 50
Haubroe, Alba 19
Haubroe, Annette 102
Haubroe, Carla Marie 22
Haubroe, Charlotte Lovise Dorthea 17
Haubroe, Dorthea 12
Haubroe, Elfrida Charlotte 16
Haubroe, Ellen Caroline 23
Haubroe, Else 85
Haubroe, Fanny Helene 62
Haubroe, Grethe Rosenørn 79
Haubroe, Hansine Conradine 28
Haubroe, Jacobi Marie Dorthea 24
Haubroe, Johanne Dorthea 15
Haubroe, Kamilla Kirstein 136
Haubroe, Karoline Kirstein 137
Haubroe, Kirsten Tove 90
Haubroe, Kirstine Krarup 113
Haubroe, Lene 95
Haubroe, Marie Lyngholm 126



Haubroe, Mette Munck 100
Haubroe, Nadja Klit 121
Haubroe, Olga 20
Haubroe, Pernille 101
Haubroe, Petrea 27
Haubroe, Stina Rie Klit 122
Haubroe, Ulla Charlotte Krarup 97
Hoppe, Wilhelmine Jacobine 29
Jensdatter, Dorthea 3
Jensen, Adelheid Viola Kirstine Haubroe 76
Jensen, Ane Marie 45
Jensen, Antonette Marie Caroline 41
Jensen, Henriette Marie Andrea 42
Jensen, Mathilde Marie 43
Jensen, Sofie Georgiane 44
Johansson, Hanne 96
Jørgensen, Agnes Martine 63
Jørgensen, Annathea Faith 69
Klevig, Lissi 94
Klit, Leni Jette 99
Knudsen, Benedicte Errebo 98
Knudsen, Inge Mariane Sophie 61
Krarup, Kirsten 87
Krog, Christiane Jensdatter 13
Kure, Judith 71
Lassen, Erasmine Hansine Marie 11
de Lasson, Anne Caroline 10
de Lasson, Henrikke Marie Andrea 10
Mogensen, Hilda 84
Mortensdatter, Anne 1
Møller, Kirstine Theodora Elisabeth Sofie 77
Nielsdatter, Anna Kirstine 5
Norn, Elsebeth Creemers 91
Norn, Sigrid Creemers 92
Olesdatter, Maren 6
Olofson, Anita Schultz 99
Olsen, Jonna Marianne 103
Pedersen, Anna Alberta 32
Petersen, Dora 75
Poulsen, Eva (Pinkie) 89
Rasmussen, Mathilde Haubroe 124
Schou, Asta Warla Italiander 59
Slente, Lene 106
Søndergaard, Anna 25
Trads, Asta Jensen 57
Trads, Ebba Jensen 58
Trads, Helga Jensen 56
Trads, Inger Jensen 53
Trads, Mette Marie Jensen 54
Trads, Signe Sophie Jensen 55



ELLEN BAGGESENS FORSLÆGT 1530 1786

ELLEN HAUBROE født BAGGESEN 1785-186?
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VIRUM i september 1997

FORSLÆGT

I den familie HAUBROE, der stammer fra "DET GAMLE 
BRÆNDERI" i Viborg, har vi altid betragtet 
de to, der, først som bestyrere senere som ejere, drev 
denne virksomhed:

SØREN NIELSEN HAUBROE og ELLEN BAGGESEN 
1781-1832 1786-1861

som vore STAMFORÆLDRE, bl.a. fordi de var de første, der 
antog familienavnet HAUBROE efter Sørens hjemstavn, lands
byen Nørre HAUBROE, hvis navn dengang stavedes saaledes.

Det er almindeligt i slægtsforskningen at vælge et par som 
stamforældre. Enten fordi de er de første af navnet, eller 
fordi de har markeret sig paa een eller anden maade. 
Fælles for dem er naturligvis, at de ogsaa har forældre, 
bedsteforældre o.s.v. Maaske er disse ikke saa markante i 
slægtshistorisk henseende, men som aner er de virkelige 
for os, - eller bør være det.

Det gør sig ogsaa gældende for Søren og Ellens vedkom
mende. Sørens forslægt er de navnløse slægter af bønder i 
Vesthimmerland. Vi kender kun hans forældre og bedstefor
ældre, men sandsynligheden for, at de i generationer har 
boet paa denne egn er stor. Bønderne var utrolig bofaste i 
disse aarhundreder. Bl.a. p.gr. af de forskellige former 
for stavnsbaand.
Denne trælse tilværelse har forfatteren Johs.V.Jensen, der 
selv var barnefødt i denne landsdel skildret smukt og tro
værdigt i sin "HIMMERLANDSHISTORIER".
Sørens forslægt er der gjort rede for i STAMTAVLEN og i 
kapitlet "HIMMERLAND".

Anderledes stiller det sig, naar vi ser paa ELLENS for
slægt . Hun var født i landsbyen Stenum i Vendsyssel. Hen
des far var BAGGE JACOBSEN, der var fæstebonde. Ham ved 
vi ikke mere om, men hans hustru: HYLLEBORG ANDERSDATTERS 
forslægt kender vi tilbage til Reformationstiden, og den 
vil vi nu anføre udfra den betragtning, at en familie op
bygges af saavel mandens som hustruens familier.
Disse oplysninger skyldes i første række Kr.Værnfelt, der 
har faaet dem bekræftet af Landsarkivet i Viborg.(

1. GENERATION

1. MADS THOMSEN født o.1530 i Aalborg. Død o.1590-1600 
sst. Snedker. Vi ved ikke mere om ham. At vi i det 
hele taget kender hans navn skyldes, at hans søn og 
sønnesøn blev præster. Præsterne efter Reformations- 
tiden er godt registrerede i teskernes bøger, 
(forts.)
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Mads Thomsen blev født i en for Aalborg by ulykkelig 
tid. 1530 hærgedes byen af en stor ildebrand, der 
lagde store dele af den dengang hovedsagelig straa- 
tækte by i aske. 1535 sluttede byen sig til Skipper 
Clemens oprøret (I resten af landet: "Grevens Fej
de") . Den nyvalgte konge, Christian III sendte sin 
feltherre, Johan Rantzau,med en hær af landsknægte 
til byen. De erobrede Aalborg d.18. december efter en 
haard kamp. De 8-900 forsvarere "blev alle dræbt". 
Byen plyndredes derefter, efter tidens skik, i tre 
dage af landsknægtene. Det menes, at yderligere 
o.1000 indbyggere herved mistede livet.
Enten maa Mads'forældre have forladt byen inden disse 
begivenheder, eller ogsaa har han været heldig at 
undgaa ødelæggelsen. Hvilke tragedier der skjuler sig 
under disse navne, faar vi aldrig noget at vide om. 
GIFT: med KIRSTEN IBSDATTER, en af de ukendte aner, 
hvis betydning ikke skal underkendes.

Bl.muligvis flere børn: 1 barn, 2.gen.nr.2,

2. GENERATION

I.MADS THOMSENS Søn med KIRSTEN IBSDATTER. 
jvnf.nr.l.

2. JENS MADSEN født 0.1575 i Aalborg, død o.1640 i Hals. 
Sognepræst i Hals, Kjær herred, Aalborg amt og 
stift, paa nordsiden af Limfjordens udløb i Kattegat. 
Jens Madsen har gaaet i Latinskolen i Aalborg, hvor 
der var en "præstelinie". Præsterne uddannedes den
gang ikke blot ved universitetet i Kbhvn. men oftest 
ved disse skoler, der fandtes i domkirkebyerne. Alli
gevel har det været en præstation af en haandværker 
at bringe sønnen gennem en saadan uddannelse, hvorved 
efterkommernes sociale stilling i samfundet ændredes 
totalt.
Jens Madsen døde iflg.Wiberg (20) efter 1635, men før 

1640, hvor eftermanden ordineredes.

GIFT: med KIRSTEN JENSDATTER. Det eneste vi ved om 
hende, er at hun blev gift med eftermanden Gregers 
Davidsen.

Bl.muligvis flere børn: 2 sønner.3.gen.nr.3-4.

3. GENERATION

JENS MADSENS bøm med KIRSTEN JENSDATTER jvnf.nr.2

3. BALTHASAR JENSEN HALS født 29.8.1635 i Hals. Student
i Aalborg 1655, hilket angiver en teologisk uddannel
se. Rektor i Sæby 1661, og blev 2.6.1665 ordineret





stolen. Den latinske Indskrift — se Billedet — lyder i Over
sættelse omtrent saalcdes:

»Magister Jacobus Johannis Holinius
>som var Rektor ved den navnkundige Viborg Skole, 
»Domherre og tro Præsi i 13 Aar, dernæst Vendelbo 
»Stifts aarvaagne Tilsynsmand i 22 Aar, døde 29. Maj 
»1609, 66 Aar gi. Hans første Hustru var ELSE. Datter 
»af Magister PEDER THØGERSEN, Biskop i Viborg. Hun 
»var Moder til 9 Børn og døde 17. Maj 1591, 32 Aar 
»gi. Hans anden Hustru var ELISABETH, Datter af 
»PEDER HEGELUNI), Borgmester og Domherre i Ribe. 
»Hun var Moder til .... døde i Marts 1641, 64 Aar gi.

Over Familiebillede! ses el Maleri af Christus, der pr;v- 
diker for Skarerne.

Om Biskop Holms Efterslægt er vor Viden desværre 
meget mangelfuld. I Giessing: Jubellærere, 111 Bind, findes 
en Æt-Tavle; men Giessing beklager selv dens Ufuldstæn
dighed.

Det er dobbelt beklageligt for os, idet det indtil nu ikke 
er lykkedes at finde den agnaliske Linje, der iflg. Wibergs 
Præstehistorie skulde føre os frem til

ABELCATHR1NE Holm
* ca. 1707, t 4. September 1772 i Uldbjerg, 65 Aar gi.

Første Gang vi finder hende, er den 22. Februar 1736, 
da hendes næstaddsle Barn i Ægteskabet med

CLAUS BORCH,
Skolemester i Hellested paa Stevns, bliver døbt Peder. Næste 
Gang er 5. September 1737, da Sønnen Hans Clausen Borch 
bliver døbt. Det er ved Omtalen af denne Søn, der blev 
Provst i Vedersø, at Wiberg nævner Slægtskabet med 
Biskop Holm.

Om Slægten Borch handler det følgende, der for de 
ældre Slægtleds Vedkommende er baseret paa de Oplysnin
ger, jeg fandt i P. Borch: Den jydske Slægt BORCH, supple
ret med en Del, jeg fandt i Arkiverne og andre Steder.

Biskop Jacob Holms EpItuHum i Budolli.

Mag. Jacobus Johannis Holmius
<|ui fuit inelyti Collegii Vlburgensium Gymnaslarcha Ca« 
nonicus Â Ecclesiastes lidelis annis 13. Eccleslarum Vanda-, 
licurum Superintendens vigllantissimus annis 22. Murtuus 
16U9 d 29 Mai i irtati-* 64». Coniux ejus primo Elisa 
Mug. Pc I ri Tneocari Episcopi Viburgensis lilla 9 
l.ibcrorum Muler obdormil 1S9I Muji 17 ætat. 32 U« 
xor altera Elisabetha Petrl Hcgrlund Consu« 
lis & canonicus Ripensis fllia. Mater .... obiit 1611 
Mart. æt. 64

At Jacob Halm var Enkemand i 4,/l Aar har maaske Relation til de forskellige 
Udtryk: C.unjux — der indebærer en Betoning af noget, der sættes højt — ved 
Else og Uxar — det almindelige Udtryk for .Egtchustru — ved Elisabeth.



I datidens siandssamfund betonede man i hoj grad uligheden blandt landets borgere. Man 
klædte sig efter sin stand, og der uar skrevne og uskrevne loue for den måde, hvorpå man i så 
henseende forte sig frem - klædedragten uar ret beset et symbol på den plads, man havde i det 
sociale hierarki. Og dette gjaldt naturligvis også kvinderne.

De to kvinder på det afbildede epitafium tilhorte begge det selvbevidste ripensiske borger
skab, »de smukke, fine og ærensagtige folk» - oven i kobet selue rådsaristokratiet. De forestiller 
nemlig for den nærmestes vedkommende rådmand Lauge Steffensen hustru MetteJfristens- 

Nielsen i Varde. Hun dode 1554, "samme 
år som sin mand.

Men det er ret uvist, hvem den unge kvinde bag Mette Kristensdatter er. Det drejer sig 
^ul‘g^f °^ den eneste kendte datter i rådmandsparrets store bomejlok, Marine Laugesdatter, 
der 1561 blev gift med den senere borgmester og kannik i Ribe Peder Mortensen Hegelund 
(1527-84). Som enke efter ham blev hun 1593 gift med magister Laurids Codesen (1531-97), 
sognepræst ued St. Katharine kirke. Hun dode i Ålborg den 9. februar 1600.

Kvindernes. dragt er efter spansk mode^ således som denne f.eks. gav sig udslag i samtidens 
Lübeck. En tætsluttende hue dækker deres hår og orer. En kjole, der kun antyder barmen, går 
helt op til hagen og skjuler nakken, men lader en underkrave komme til syne. Ærmerne er 
snævre, og kjolen har brede læg, uden på kjolen bærer de begge et forklæde. Til beskyttelse 
mod kulde og andet dårligt vejrlig tjener et skulderslag med lange læg. Tojet er sandsynligvis 
udenlandsk klæde.

Alt i respektabilitetens sarte og uantastelighedens hvide farver, således som det sømmede sig 
for den alvorlige, pligttro og sædelige lutheranske kvinde.

Som undertøj havde datidens kvinder ofte et livstykke, der dækkede og sluttede tæt om 
brystet, en såkaldt oplader, derunder en særk.

Kvinderne anvendte ikke benklæder. På benene havde man hoser, syet af tøj, lærred o.lign., 
strikkede strømper slog først senere igennem. Hoserne eller strømperne holdtes oppe med et 
hosebånd, der blev anbragt under knæet. På fødderne bar de to kvinder en eller anden form far 
sko - med lav hæl eller uden hæl - så godt som skomagerne i Ribe nu formåede at lave dem.

Pig. 16. Ripensiske kvinder ved det 16. århundredes mia 
Epitafium i Ribe domkirke.
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se. Rektor i Sæby 1661, og blev 2.6.1665 ordineret 
som sognepræst i Understed og Kamp i Dronninglund 
herred i Østvendsyssel noget nord for Sæby.
Det var paa den tid blevet skik, at "studerede folk" 
at antage familienavne. Ofte latinske betegnelser for 
erhverv eller lign. I dette tilfælde valgte de at 
tage navn efter den by, hvor de var født, HALS.

4. ANDERS JENSEN HALS født 1636-38 i Hals. Student 1656 
i Aalborg. Allerede 1660 residerende kapellan i Hel
levad og Ørum, hvor han blev gift med enken efter den 
forrige kapellan. 1665 blev han ordineret som sogne
præst, hvilket formodentlig tildels skyldtes, hans 
ægteskab. Succession.
Sognet var stort og blev senere delt. Der holdtes 
derfor fast kapellan. Provst 1679.
Præstegaarden skal have ligget i Bredkjær.
Anders J.Hals har været en velstaaende mand. Han trak 
sig allerede 1698 tilbage, og maa have kunnet leve af 
den pension hans efterfølger - og svigersøn - Peder 
Andersen Brøndlund gift med Gunhild Andersdatter 
Hals, har skullet svare ham. Han døde 1706. (22)

GIFT: 17.9.1662 med GIDSEL PEDERSDATTER HVAS født 
o.1630 i Byrum paa Læsø, hvor hendes fader Peder Thø- 
gersen Hvas (o.1605-1658) var sognepræst. Hun blev 
først gift med sin faders kapellan J.E.Bredkær. De 
flyttede til Hel levad-Ørum, hvor han døde 1660. Hun 
blev da gift med sin første mands efterfølger, som 
det ofte skete dengang.
GIDSEL PEDERSDATTER HVAS var oldebarn af Morten Mor
tensen Hvas (død 1577 i Viborg) den anden protestan
tiske sognepræst ved Sdr Sogns kirke i Viborg, og 
ANNE PEDERSDATTER, (død efter 1577) enke efter for
manden THØGER JENSEN (død 1544) Hun havde været nonne 
før Reformationen. THØGER havde været munk og god ven 
med Hans Tavsen. Deres eneste barn PEDER THØGERSEN 
var en kendt og agtet mand, der blev biskop i Viborg.

I sit andet ægteskab havde Anne Pedersdatter tre søn
ner og een datter - som er kendte. Dette par blev 
stamforældre til den store HVAS-SLÆGT, der i flere 
grene stadig lever.

ANDERS JENSEN HALS og GIDSEL PEDERSDATTER HVAS er 
tipoldeforældre til ELLEN BAGGESDATTER. Det ses saa- 
ledes, hvordan linierne krydses mellem to slægter.
Gidsel overlevede manden og døde engang efter 1710.

Kendte: to sønner og fire døtre. 4.gen.nr.5.
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4.G ENERATION

ANDERS JENSEN HALS børn/bam med GIDSEL PEDERSDATTER HVAS 
jvnf.nr.3.

Dette par havde fire døtre og to sønner. Den ene af 
sønnerne JENS ANDERSEN HALS blev præst i Tøstrup i 
Randers stift. løvrigt kender vi kun datteren:

5. HYLLEEBORG ANDERSDATER HALS født O.1680 i Hellevad- 
Ørum. Død o.1760.
GIFT: o.1703-04 med DAVID HAVOLD eller HOVALDT født 
o.1675-80. Død 0.1756. Sergent i "det tredie nørre- 
jydske rytterregiment", der maa have været et hvervet 
regiment, der oprettedes p.gr. af den store Nordiske 
Krig 1701-20. (Forsvarets arkiv kunne ikke umiddel
bart finde noget om det).

HOVALD var indvandret fra Tyskland. Slægten findes 
idag ret udbredt i Vendsyssel. "De geworbne", som de 
hvervede soldater kaldtes, var i almindelighed ikke 
velsete i befolkningen. En underofficer skulle kunne 
læse, skrive og ogsaa helst regne lidt. De havde i 
fredstid ofte et beskedent civilt arbejde for at 
hjælpe paa den ringe militære lønning. Efter afgang 
fra hæren havde de forret til visse stillinger i 
told- post- og forstvæsen. Desuden virkede mange af 
dem som "skoleholdere" p.gr. af deres kundskaber i de 
basale fag. De boede da oftest paa en af gaardene i 
sognet i den vintertid, hvor bønderne accepterede at 
undvære børnene i bedriften.
For en præstedatter som HYLLEBORG har det nok ikke 
været det mest passende parti i social henseende. Vi 
har derfor lov til at tænke os en romantisk forbin
delse mellem den kønne præstedatter og den flotte 
soldat. Hvorfor egentlig ikke?
Hvormange børn de har haft, ved vi ikke, vi kender 
kun eet. Det er muligt, forældrene - eller sønnen 
selv - har spejdet efter præstegaardens herlighed, 
men i 1700-tallet var det blevet saaledes, at de, der 
ville være præster, skulle studere i hvert fald et 
par aar ved Universitetet i Kbhvn. Det har nok været 
umuligt for hjemmet at betale for, saa sønnen har 
maattet klare sig med degnens mere beskedne, men ab
solut vigtige stilling i hierarkiet. Selv dette kræ
vede nogle aar i Latinskolen, vel det vi idag vil 
kalde studentereksamen. løvrigt kun en overhøring hos 
biskoppen.
HYLLEBORG og hendes mand DAVID blev begge meget gam
le. De overlevede begge deres søn degnen. Sandsynlig
vis har de været stærke og livskraftige typer.
Egenskaber der i rigt maal fandtes hos deres barne
barn ELLEN BAGGESDATTER.

Mellem muligvis flere børn: 1 søn.5.gen. nr:6.
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5. GENERATION

I. HYLLEBORG ANDERSDATTER HALS barn med DAVID HAVOLD 
jvnf.nr.5.

6. ANDERS DAVIDSEN HOVALDT, født 1706 i Ørum i Vendsys
sel. Sognedegn i Tolstrup-Stenum. Død 16.4.1748 i 
Tolstrup.
Degnens arbejde og levevilkaar er smukt og grundigt 
beskrevet af Georg Hansen i "Degnen” Kbhvn 1944.( ).
Dennes placering i det gejstlige hierarki var skole
mesterens og den praktiske udøver af det administra
tive arbejde, der paahvilede den gejstlige stand i de 
enkelte sogne.
Vor forfader omtales i ovennævnte bog, side 137.
ALLE et sogns beboere skulle gaa til alters i hvert 
fald eengang om aaret, hvilket noteredes i kirkebo
gen. Før dette kunne ske, skulle de til skrifte hos 
præsten. De skulle derfor melde sig søndagen før hos 
degnen, der optog en fortegnelse over dem. Ikke-kon- 
firmerede personer kunne ikke gaa til alters. De reg
nedes derfor ikke for voksne, og kunne f.eks. ikke 
opnaa at faa en gaard i fæste, komme i lære eller 
lign. En for et ungt menneske selvsagt belastende 
situation.

"Helt anderledes stillede sagen sig for hr.Anders 
Davidsen Hawott degn til Tholstrup i Vendsyssel, da 
han 1747 havde taget 4 ukonfirmerede til alters. 
Manglende kundskaber lukkede dem ude fra konfirmatio
nen, hvorfor de jævnligt tryglede degnen om adgang 
til skriftet; men hindret af lovens ord - Danske Lov 
2.5.11. og præstens bagvedstaaende magt, afslog han 
blankt. Imidlertid blev præsteembedet vakant, og 
paany overrendt af ansøgninger, lod han sig til slut 
overtale og optog på listen de 4 forstødte, som nu 
havde nået en alder af 17-20 år. Den vikarierende 
præst var de ubekendt, og først efter kommunionen 
blev han underrettet om sagens sammenhæng.

Hele ansvaret faldt på degnen, og forseelsen var af 
en så forfærdelig karakter, at han stod selvskreven 
til fald. Alene den nye præsts forbøn frelste ham fra 
så skrækkelige følger af et øjebliks vankelmod". 
(Aalborgs bispearkiv.cap.C.loc.7.)
Anders Davidsen Hovaldt døde aaret efter denne begi
venhed, 1748.

GIFT. 1. med METTE MARIE LAURIDSDATTER 1717-37.
2. 1738 med ANE CHRISTENSDATTER

Mellem muligvis flere børn: 1 barn 6.gen.nr.7,
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6. GENERATION

ANDERS DAVIDSEN HOVALDS bam med ANE CHRISTENDATTER 
jvnf.nr.6.

Mellem muligvis flere børn kendes kun:

7. HYLLEBORG ANDERSDATTER HAVOLD født 0.1745 i Tolstrup. 
Dødsaar ubekendt.

GIFT: med BAGGE JACOBSEN, født 0.1735 i Stenum, 
fæstebonde. Død 1800.

7 børn, 7.generation nr:8-14.

7.G ENERATION

HYLLEBORG ANDERSDATTER HAVOLDS børn med BAGGE JACOBSEN 
jvnf.nr.7.

Børnene er anført, som de findes i Folketællingen 1787. 
Forskellen i efternavne kan ikke umiddelbart forklares, 
men paa den tid kunne faderen frit bestemme barnets efter
navn. Reglen var, at det første barn opkaldtes efter far
faderen/ farmoderen, det andet efter morfaderen/mormoderen. 
Denne regel ses imidlertid ikke fulgt her.

8. KAREN BAGGESDATTER født O.1770, død 1803.

GIFT: 25.3.1791 med ANDERS THOMSEN HOVALD (fætter), 
gørtlermester og ejer af Voerbjerggaard ved Nr.Sund
by. Død 1816 som ejer af hovedgaarden Aas i Taars 
sogn.

9. ANE BAGGESDATTER født 0.1774 i Stenum.

10. ANDERS DAVIDSEN født 0.1776 i Stenum.

11. CHRIST.DAVIDSEN født 0.1781 i Stenum.

12. CHRISTIANA BAGGESDATTER født 0.1784 i Stenum.

13. ELLEN BAGGESDATTER født 23.2.1786 i Stenum. Død 
14.8.1863 i Viborg paa Det Gamle Brænderi. Begravet 
18.8. fra Sdr.Sogns kirke til Viborg Gamle Kirkegaard 
i familiegravstedet.

GIFT: 0.1812 antagelig i en landsbykirke i nærheden 
af Viborg med SØREN NIELSEN HAUBROE født 16.10.1781 i 
Vonsild i Vesthimmerland. Brændevinsbrænder i Viborg 
og ejer af Sdr.Teglgaard ved Viborg, (forts.)
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Død 16.11.1832 i Det Gamle Brænderi i Viborg. Begra
vet 23.11. fra Sønder Sogns Kirke til det i 1829 op
rettede familiegravsted på Viborg Gamle Kirkegaard, 
hvor børnene Bagge (f.1815) og Dorthea (f.1823) al
lerede hvilede.
Gravstedet eksisterer endnu, og skal fornyes og ved
ligeholdes af Viborg By som gengæld for at David og 
Christiane Haubroe skænkede Borgvold højen til byen. 
Paa gravstenen staar "SALIGE ERE DE MILDE".

7 børn. 8.generatio nr:

14. DAVID BAGGESEN født 0.1786 i Stenum. Købmand i Aal
borg. Boede i Vesteraagade. Det kvarter, hvor købmænd 
der mest handlede nordenfjords, boede. Han var ugift. 
Folketællingen 1834 anfører, at nevøen SØREN HAUBROE 
fra Viborg boede hos ham. Desuden var der en tjene
stepige.

DETTE VAR ELLENS FORSLÆGT, DER ALTSÅ FØRER OS TILBAGE 
TIL REFORMATIONSTIDEN - TIL MIDDELALDERENS OPHØR EF
TER DANSKE NORMER.



LITTERATURLISTE 11/96
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Forum, Kbhvn 1973.

22 "Sædelighedsforhold blandt Landbefolkningen i Danmark i 
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INDHOLDSFORTEGNELSE :

1. ANETAVLERNE I-X for Klaus Haubroe.
LOKALHISTORISK ARKIV for VIBORG KOMMUNE og STADSARKIVET I 
AALBORG.

2. FAMILIEN "HAUBROE" i NØRRE-HAUBROE fra O.1700 til O.1800.
Beskrivelse af egnen, menneskene, tiden, skolegang, Stavn
sbåndet. Litteraturliste, matrikelkort i A.4 format. Ma
trikelkontorets original fremsendes separat. "Familien i 
Nør-Haubroe" (side 18) . Skiftet i 1798 i O.Hofmann Bangs 
afskrift i A.4. Sammes afskrift af forhandlingen mellem 
Søren Nielsen og godsets "autoriteter". Afskrevet o.1930 
efter aftale med min Far. Brev herom. Originalen i folio 
fremsendes separat.
LOKALHISTORISK ARKIV for VIBORG KOMMUNE.

3. FAMILIEN HAUBROE I VIBORG fra o.1800 til 1914. Beskrivelse 
af byen og egnen. Tiden med Snapstinget og herregårdsud
stykningerne. Industrialiseringens begyndelse. Søren Hau- 
broes mange ejendomshandler. Fremstillingen af brændevin. 
Ægteskab, børnene, erhvervelsen af Sønder Teglgaard.
Borgvoldanlægget. Ejendommens historie. Gravstederne på 
Viborg gamle Kirkegård.
Indholdsfortegnelse. Litteraturliste og personregister. 
100 "BILAG" med fortegnelse. En del fotokopier og øvrige 
papirer fra arbejdet fremsendes separat.
Med illustrationer i form af tegninger, fotokopier men 
også familiefotos.
LOKALHISTORISK ARKIV for VIBORG KOMMUNE.

4. FAMILIEN HAUBROE I AALBORG fra 0.1835 til 1915. En søn fra 
Brænderiet i Viborg SØREN HAUBROE (1821-86) kom i køb
mandslære i Aalborg og blev 1845 gift med ERASMINE HANSINE 
MARIE LASSEN (1826-1904), datter af proprietær WERNER CHR. 
LASSEN på Vejgaarden og ELISE FREDERIKKE MATHILDE AMMITZ- 
BØLL fra Holbækgaard.
Parret og senere deres yngste søn ejede - med Lassens 
hjælp - ejendommen Nytorv 12-14-16 med sæbefabrik og køb
mandshandel 1845-1915.
Det lidt bevægede liv er forsøgt beskrevet. Forholdet til 
Lassen, børnene, familielivet og tiden.

Sønnerne: SØREN HAUBROE (1847-1909), arvede Vejgaarden 
gift med sin kusine OLGA HANSINE CONRADINE HAUBROE (1848- 
1918) fra Nygaard i Ejsing Sogn. WERNER CHR.LASSEN HAUBROE 
I (1848-1915) gift 1874 i Christiania (Oslo) med WILHELMI
NE JACOBINE (MINKEN) HOPPE (1855-1925), der arvede ejen
dommen på Nytorv med sæbefabriken. Min Farmor og Farfar. 
Indholdsfortegnelse, litteraturliste, personregister.
53 "BILAG" med fortegnelse.
Illustreret med kort og tegninger samt en hel del familie
fotos .
STADSARKIVET I AALBORG.
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5. FAMILIEN (HAUBROE)/HOPPE/WINTHER I NORGE. Dette afsnit er 
medtaget i beskrivelse af min families liv, da planen i 
arbejdet har været: DE FIRE PAR OLDEFORÆLDRE, deres for
slægt, børn m.fl.
Da eet af disse par: Boghandler, bogbinder og - ikke 
mindst - byggeentreprenør JOHAN CHR.HOPPE, f. i Aalborg 
1809, søn af købmand Jacob Hoppe, (der, såvidt vides, kom 
fra Norge), død i Christiania (Oslo) 1865 - og 2.hustru 
EMMA MARIE THERESIA WINTHER (1817-96).

Hoppe byggede meget i Oslo. Bl.a. ejendommen Carl Johans- 
gade 12, der stadig findes. (Foto) Ejendommen Øvre Slotts
gate 25, der er (eller var) bogtrykkerfirmaet FABRITIUS, 
hovedsæde (Foto).
Med sin første hustru havde Hoppe en datter JOHANNE GUN
HILD MARIE, der blev gift med købmand Carl Schmidt i Aal
borg.
I andet ægteskab var fire børn: en søn, THØGER HOPPE døde 
i København og tre døtre: EMMA MARIE CATHRINE, der blev 
gift med LAURITS SCHMIDT, bror til Carl Schmidt, min Far
mor WILHELMINE JACOBINE (MINKEN) og den yngste søster FAN
NY HOPPE, der forblev ugift og døde i København.

Da slægterne således flyttede mellem landene, men oftest 
slog sig ned i Aalborg, finder jeg det rimeligt at medtage 
dette kapitel i HAUBROE slægtshistorien.

Dette skyldes ikke mindst Emma Marie Theresias forældre, 
mine tipoldeforældre : HANS THØGER WINtHER født i Thisted i 
Danmark i 1785, død 1851 i Christiania. Hans forslægt i 
Thisted er kendt tilbage til o.1680. Han flyttede med sine 
forældre til Norge i 1801, blev dansk jurist og over- 
retsprokurator. Gift med CATHRINE MARIE GUNDERSEN 1792- 
1879, om hvis forslægt vi kun kender nogle navne.

HANS THØGER WINTHER er en af de mest farverige personer i 
vor slægt, og ønsket om at medtage denne "udvandrede" dan
sker er derfor levende. Jura har næppe interesseret ham 
særligt. Hans virke var i stedet opfinderens. Han var Nor
ges første fotograf. Han var litograf, bogforlægger, for
fatter (bl.a. af en mængde digte, der findes blandt bila
gene) Han anses i Norge som den første, der udsendte uge
blade og en hel del andet.
Det store materiale bl.a. af Winthers første fotografier 
samt det meste af den norske slægtshistorie skyldes et 
flerårigt samarbejde med en norsk fotograf og slægtsfor
sker ROBERT MEYER, der ville skrive en bog om Winther. Han 
ønskede derfor at komme i kontakt med den danske efter
slægt, og henvendte sig til mig i 1974. Vi havde et særde
les udbytterigt samarbejde i nogle år. Bogen kom ikke ud. 
Vist nok fordi der allerede var skrevet om Winther både i 
Sverige og Norge. Forbindelsen med Meyer er, meget bekla
geligt, gledet ud i årenes løb.
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Da vi/jeg er i besiddelse af et maleri af Winther fra hans 
unge år i overretsprokuratoruniform er dette naturligvis 
afbildet, ligesom en hel del andre familiefotos er skaffet 
tilveje under arbejdet. De mange illustrationer fra Norge 
stammer alle fra Robert Meyers undersøgelser. Ligesom den 
gamle bog fra Winthers forfatterskab er fundet i Oslo af 
samme.

KAPITLET er forsynet med INDHOLDSFORTEGNELSE, PERSONREGI
STER, LITTERATURLISTER og oversigter over familierne, 
bl.a. Winthers forslægt og efterkommere. Samlinger af win
thers digte, tidlige billeder fremkaldt efter Winthers 
metoder m.m.
Kopier af breve fra FANNY HOPPE til en veninde skuespil
lerinden Aagot Gjems, der anses som tidstypiske, og hvoraf 
nogle er citerede i AALBORG KAPITLET.
Jeg har yderligere ladet min korrespondance med Robert 
Meyer forblive i arbejdet.
STADSARKIVET I AALBORG.

6. PRÆSTERNE I SLÆGTEN. Selvstændigt kapitel, der omhandler 
de sognepræster, biskopper og en degn, der findes blandt 
vore aner i tiden fra Reformationen til o.midt i 1700-tal
let. Reformationstiden, præsternes uddannelse og vilkår er 
forsøgt skildret. Med Litteraturliste og personregister. 
LOKALHISTORISK ARKIV for VIBORG KOMMUNE og AALBORG STADS
ARKIV.

7. MINE FORÆLDRES GENERATION. De tre sønner fra Nytorv i Aal
borg.
Som nævnt flyttede de tre sønner alle til København.
Den ældste Søren Haubroe (1875-1960) blev apoteker i Jyl
land. Han blev 1905 gift med Asta Warla Italiander 
f.Schou. Deres biografi er i 2002 indlagt i Apotekshisto
risk Samling c/o Pharmacon, Milnersvej 40 i Hillerød.
Den yngste Knut H.(1881-1933) blev overretssagfører i Nak
skov. Gift 1911 med Agnes f.Jørgensen. I ægteskabet var en 
datter, hvis fire børn danner en efterslægt under navnet 
Haubroe Hansen. Da mit kendskab til min farbror, der døde 
tidligt, var begrænset er der kun skrevet et mindre arbej
de, der er givet til familien på Lolland.

8. MINE FORÆLDRES BIOGRAFI findes i to bind. Årsagen hertil 
er, at første bind, som jeg anså for dækkende, blev fær
diggjort i 1993. Det var et "familiemanuskript", der inde
holdt ALT, hvad jeg kom frem til.

Da arbejdet i væsentlig grad kom til at omfatte min Fars 
arbejde som direktør for våbenfabrikken DANSK REKYLRIFFEL 
SYNDIKAT, senere DANSK INDUSTRI SYNDIKAT/DISA, udarbejdede 
jeg en ny forkortet udgave, der i højere grad handlede om 
min Fars arbejde i denne virksomhed. Selvfølgelig medta
gende alt væsentligt om parrets liv, familie og venner. 
Det er i denne forbindelse værd at anføre, at der først i 
1995 blev givet adgang til ministeriernes arkiver vedr. 
besættelsestiden.
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Dette arbejde er skrevet før jeg fik computer og er derfor 
et noget uordentligt manuskript, hvilket jeg beklager. Jeg 
havde tænkt at skrive det om, men tiltagende alder og mere 
presserende opgaver har umuliggjort dette.
Ikke mindst nødvendigheden af at skrive BIND II.

I efteråret 1999 begyndte i Berlingske Tidende en kampagne 
mod afdøde skibsreder A.P.Møller, der beskyldtes for una
tional optræden under den tyske besættelse 1940-45.
Dette begrundedes bl.a. med at skibsrederen i 1940 ejede 
31% af aktiekapitalen i DISA, der beskyldtes for groft 
værnemageri og endog landsforræderi ved salg af våben til 
Tyskland.
Da min Far 1917-46 havde været den ledende direktør for 
DISA, og da jeg var overbevist om anklagepunkternes usand
hed, samlede jeg, i løbet af de 18 måneder debatten vare
de, 132 avisartikler og skrev på basis heraf Bind II. Det
te omhandler derfor denne sag og er ikke en biografi om 
mine forældre.
Da den imidlertid følger BIND I om Dansk Industri Syndi
kat /MADSEN REKYLGEVÆRET og min Far, finder jeg det natur
ligt at holde dem sammen.

Disse to bind er indlagt på Rigsarkivet i mine forældres 
Privatarkiv, men tilgængelige, Det kgl Bibliotek Hånd- 
skriftafdelingen, Tøjhusmuseet, Det .kgl.Garnisonsbiblio
tek, Orlogsmuseet, Erhvervsarkivet i Århus.
Nu altså også i lokalarkiverne i de to byer, hvorfra min 
Far og hans familie kom, som beskrevet i ovennævnte kapit
ler.

"En dansk opfindelse: MADSEN rekylgevsret/maskingeværet og 
maskinkanonen - fra Dansk Rekylriffel Syndikat/DISA 1900- 
1960 - og dets direktør 1917-46 - kaptajn Werner Chr.Las
sen Haubroe (1878-1964)". Bind I 1993 og Bind II 2001, af 
Klaus Haubroe.

STADSARKIVET I AALBORG og LOKALHISTORISK ARKIV FOR VIBORG 
KOMMUNE.

9. STAMTAVLE. I 1988 udarbejdede jeg en "EFTERSLÆGTSTAVLE for 
familien HAUBROE fra DET STORE BRÆNDERI i Viborg, Efter
kommerne af SØREN NIELSEN HAUBROE og ELLEN BAGGESDATTER". 
Tavlen er revideret i 1991, og bliver løbende ført a jour 
i det eneste eksemplar, jeg har tilbage.
Det trænger dog stærkt til en ny udgave (skrevet på compu
ter) . Et arbejde, der er påbegyndt, men hvis færdiggørelse 
afhænger af omstændighederne. (Jeg har det bedste håb).
Da jeg ikke har flere ekspl.af arbejdet fra 1991 og den 
nye udgave ikke er færdig endnu, er denne lange "smøre" 
kun medtaget for at fudstændiggøre HISTORIEN OM FAMILIEN 
HAUBROE fra JYLLAND.
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Sophie 
Pallene, 
f. 12. 8.

1814. 
t s. A.

Sophie Georgine, 
f. 29. 2. 1816. 

ugift.

Peder Rosenørn 
de Lasson, 

I. 29. S. 1838. Smed 
i hjænt, l.ild Sogn, 
ir. 19. 10. 1860 in. 
Anne Kirstine, I. 19. 
3. 1887. D. af G nn rd- 
mand Christi n Thom

sen i Kjæret.
I

Jakobe 
Mane, 

f. 10. 12.
1839. g. 
ni. Amt 

Schnnnow.

Mette Marie Cecilie,
»• G I. 1863.

I
Lars Hansen 

tie Lasson,
f. 24.4. 1841. 
Ureier i Oden- 
*»•, er gill ng 
liar tn Dottrc.

Anne 
Lorent

sine. . 
f. 12. 8.

1842. 
t-

Anne 
Caroline 

Lorentsine, 
f. 13. 11. 

1843.

Lorent* 
Lend 

(le Lasson, 
f. I. 2. 1845, 

Strandfoged 
pan Kjæret.

Christiane Jacobe.
I. h>. 2. HiH.

Carl Hansen 
de Lasson, 

f. 3. 2. 1846, 
IInusmand i

Kjærel, g. m. 
Vilhrlniinr 

< hriMteiibcn. 
f. 4. 7. 

1855.
i

Anne Cathrine.

•*1 ne Caroline 
Lorentsine, 

f. 9. 4. 1817.
g. in. Jens 
Andersen.

Iliuismand i 
Kullernp Sogn.

Hen/ikke Marie

f. 23. 12. 182(1,
23.8. 1844 m. Antvn 

liavhn».. f. 182(1.
Gaanki'-t .«e S..-n. • 

loerd i Tømniirbv.

Axelinc Jørgen ( 7« rislia n
Christiane, Gudt de Lasson,

f. 10.5. 1819. L 21 1. |S51.
g. in. Oh;
Petersen,

Skolelærer i
llaii?t<*d.

«I ntoinette 
Elrinc.

I. *. 7. H.VV 
e. in. Gf..i_ 

Xii-l.-cn.
llldsidd* I i 
Tuiiiinvi'h).



EtatsraadAxel Rosenkrantz Lasson til Astrup 
1740-1813

(Nr. 15)

Margrethe von Gersdorff 
1744-1794g. M. Etatsraad Axel Rosenkrantz Lasson

(Nr. 15)
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Otto Nom hædret 

med vægtig bog
Af H.P. JENSEN

Hugo Johannsen (red): Syn
ligt og usynligt. Studier til
egnede Otto Norn.
□ 324 sider. Pris 325 kr.
□ Poul Kristensens Forlag. 
Herning

■ Bogen er et festskrift til 
professor, dr. phil. Otto 
Norn. der i december fyldte 
75 år. Han fejrede selv da
gen ved at sammen med Sø
ren Skovgaard Jensen at 
udsende en lærd analyse af 
nogle figurer på det gyldne 
alter i Sahl kirke.

Samtidig har hans elever, 
venner og kolleger onsket 
at hylde ham med et for
nemt værk, som Poul Kri
stensens Forlag i Herning 
har stor ære af.

Bogen, der er rigt illustre
ret. har som ledemotiv nog
le af de områder, som Otto 
Norn har beskæftiget sig 
med. og de spænder fra 
middelalderens kirkekunst 
til industrialismens ma
skinkultur.

Otto Norn tog i 1977 
initiativet til oprettelsen af 
et dansk industrimuseum i 
Horsens, som iøvrigt er 
hans fødeby, og derfor tager 
nogle af forfatterne også de
res udgangspunkt netop i 
denne by, hvor faderen var 
arkitekt.

Bogen rummer 21 artikler 
og en bibliografi over Norns 
omfattende og vidtspæn
dende forfatterskab. Han 
har været en uhyre flittig 
skribent, samtidig med at 
han har passet sit arbejde 
fra 1949 til 1968 som inspek

tør ved Nationalmuseets 2. 
afdeling med særligt ansvar 
for det antikvariske arbejde 
omkring vore slotte, herre
gårde og især de gamle kir
ker med den rige skat af 
kalkmalerier.

Senere blev han professor 
ved Arhus Universitet. Bi
dragyderne er kunsthistori
kere, arkitekter, middelal
derarkæologer og teologer. 
Fra middelalderen fortælles 
om relikviekrucifikser, 
kunstfilosofi, altertavler, 
klokkehuse og kalkmaleri
er.

Fra 15-, 16-, og 1700-tallet 
er der artikler om kalkmale
rier i kirke og slot, om et ne
derlandsk gravmæle, om to 
malere på Ribe-egnen og 
om en hidtil ukendt billed
skærer i Nordvestjylland.

Der er fine analyser af to 
prædikestole i Højby kirke 
og Fredensborg slotskirke, 
og der er en afstikker til 
Pompeji, hvor danske 
kunstnere aftegnede vag
malerier som mønster for 
hjemlige udsmykninger.

Endelig får vi et interes
sant indblik i restaurering
shistorien bag Koldinghus, 
hvor både Otto Norn og fa- ( 
deren Viggo Norn spillede 
en rolle. ’

Det er ikke en bog, der 
siuges på en aften. Ikke for
di den ikke er spændende 1 
og i det store og hele med 
velskrevne artikler, men 
den skal tages stykkevis for 
at man kan få det fulde ud
bytte.

Det er virkelig blevet et 
værk, som er et meget 
smukt bidrag til dansk 
kunst- og kulturhistorie.

DANSK 
BIOGRAFISK 
LEKSIKON

GRUNDLAGT 1887 AF C. F BRICKA

OG VIDEREFORT 1933-44

AF POVL ENGELSTOFT

UNDER MEDVIRKEN AFSVEND DAHL

TREDJE UDGAVE

REDAKTØR SV. CEDERGREEN BECH 

UDGIVET MED STÖTTE AF CARLSBERGFONDET

TIENDE BIND
Moltke - Olrik

GYLDENDAL

/• ,



Norrie. Charlotte

Nielsen H. (1864-1949) og Ane Jørgine Thorsen 
(1864-1947).
Efter endt skolegang blev N.A. assistent i Han
delsbanken i Kbh. 1916. Samtidig studerede han 
musikteori og klaverspil, og 1919 opsagde han 
sil arbejde i banken og rejste som teaterkapelme
ster i provinsen. I sin fritid komponerede han 
lette og lyse melodier, og allerede 1922 blev han 
landskendt for sine sange til Scalarevyen Rosen 
blusser. 1924 skrev han sin senere så berømte vi. 
se Du gamle mdnetil et tekstforlæg af forfatteren 
Ludvig Brandstrup. Det lette, charmerende ta
lent han allerede i sin tidligste ungdom lagde for 
dagen styrkede han i de følgende år ved fonsatte 
musikteoretiske studier. Hans kompositioner 
blev mere og mere elegante og på trods af deres 
let sangbare karakter særdeles særprægede og 
personlige. 1926 blev han fast huskomponist og 
r: ist hos Co-Optimisterne og fra 1932 var han 
i irbejder ved Apollo- og Dagmar-revyeme. 
1928 debuterede N.A. som teater- og operette
komponist med sine kompositioner til Den gron- 
ne vogn. Derefter skrev han scenemusik til fx 
Landmandsliv. Der var engang på Frederiksberg 
og .Vdr bonder elsker. - Fundamentet til en side
løbende karriere blev lagt da N.A. 1931 skrev 
underlægningsmusik til Filmen Hotel Paradis. 
Musikken vakte berettiget opsigt og medførte at 
N.A. blev fast huskomponist for flere danske 
Filmselskaber. I hastig rækkefølge skrev han der
efter musik til Film som Odds 777. Nyhavn 17, 
SkaJ en sensation. Mille. Marie og mig. Under by
ens tage. Alle går rundt og forelsker sig. Man el
sker kun een gang. Mod mig på Cassiopeia og 
Den kloge mand.
Det var som om krigens oplevelser gjorde hans 
kunstneriske indstilling mere alvorlig. Dette 
mærkes navnlig på hans kompositioner til Kaj 
Munks skuespil Puslespil 1939. Herfra huskes 
især den yndefulde Så sodt som i gamle dage. 
der Findes i flere grammofonindspilninger. 1940 
fulgte musik til Kjell Abeils Guderne tér sig og 
1946 til samme forfatters Silkeborg. N.A. huskes 
dog specielt for sit store repertoire af danse, re- 
vyv-'-r og sange der næsten alle giver udtryk for 
et og naturligt, men særdeles gedigent talent. 
□1 egn. af B. O. Grandjean, 1955. Foto.

Nodemanus i Kgl.bibl.
Hans I7angkilde

Norn. Otto Creemers. • 1915. kunsthistoriker. 
• 13.12.1915 i Horsens (Vor Frelser). F: arkitekt, 
senere kgl. bygningsinspektor Viggo Johannes 
N. (1879-1967) og Inger Marie Creemers (1877- 
1968). *28.3.1942 på Frbg. med fysioterapeut

Judith Kure, *25.8.1915 på Kolbedgård. Born
holm, d. af gårdejer Anker K. (1884-1960) og 
Thora Elisabeth Kofoed ( 1887-1973).
Straks efter studentereksamen 1935 tog N. fat på 
det kunsthistoriske studium som gennemfortes 
på rekordtid. N. har været usædvanlig motiveret 
for dette studium, faderen var arkitekt og kgl. 
bygningsinspektor. Det blev da også arkitektu
rens historie der i første omgang fangede N. som 
straks efter magisterkonferensen 1942 blev ansat 
ved Danmarks kirker, den kultur- og kunsthi
storiske registrering af vore vigtigste mindes
mærker. 1949 udnævntes N. til museumsinspek
tør ved Nationalmuseets 2. afd. I en kon. men 
vigtig periode (1957-58) var N. med ved opbyg
ningen af Det danske institut i Rom som dets di
rektør. og han nåede at grundlægge instituttets 
årbog Analecta Romana Instituti Danici hvis 
første bind udkom I960 under hans redaktion. 
Fra 1968 til 1977 var N. professor i kunsthistorie 
ved Arhus univ. Som museumsmand havde N. 
evnen til at konfronteres med monumentet, 
kunstværket på første hånd. Han lærte sine stu
denter hvor vigtigt dette enkle faktum var. men 
måske var hans evne til at begejstres for og over 
for kunstværket selv et endnu vigtigere bidrag til 
at øge studenternes forståelse for faget.
N.s interesser har været vidtspændende. I mange 
år stod arkitekturen hans hjerte nærmest. I Nico
lai Taam. 1945 viser han hvor langt man kan 
komme omkring i arkitekturen og dens historie 
selv om man begrænser sig til et enkelt beske
dent monument. Disputatsen fra 1949. Christian 
IH.S Borge, er hovedværket i den litterære pro
duktion hvor N.s sans for at kombinere byg
ningsarkæologiske iagttagelser med omfattende 
arkivalske og litterære studier har sat en frugt af 
grundlæggende betydning for forståelsen af 
dansk fortiFikationsvæsen og renæssancearkitek- 
tur. Denne interesse udmøntedes på specielle 
områder som fx i bogen Kronborgs Bastioner. 
1954. N. har interesseret sig for italiensk indfly
delse på dansk renæssancearkitektur i et arbejde 
om Serlio og Danmark (Analecta I960) og i bo
gen Hesselagergaard og Jacob Binck, 1961. i 
sidstnævnte ses tillige en interesse for ikonogra
fiske problemer. Denne side af kunsthistorien 
dyrker N. ivrigt og skarpsindigt i en række min
dre arbejder jævnsides med interessen for sam
menhængen mellem kunst- og liturgihistorie. N.s 
stigende interesse for middelalderkunsten viser 
sig heri såvel som i bogen Jydsk granit. 1968 og i 
hans indsats ved grundlæggelsen af Kirkehisto
risk instituts kalkmaleriregistrant. Karakteristisk 
for spændvidden i N.s interesser og forfatter
skab er hans behandling af fødebyen Horsens' 
udvikling som industriby i En kobstads industri

alisering. 1973 hvori han som en af de forste i 
landet beskæftiger sig med industriens bygnings
historie og de udslag industrialismens arbejder
kultur gav sig i provinsbyen. Fødebyen Horsens 
og hjemmet synes at have været et centrum for 
meget af det N. har kredset om. men cirklerne 
har ikke være snævre. - R. 1966. QFoto.

Selvbiografi i Feslskr. ud g. af Kbh.s univ. 1949 212f.
Hakon Lund

Norrie, Helga Charlotte, 1855-1940. kvindesags
forkæmper. * 12.10.1855 i Altona. + 19.12.1940 i 
Kbh.. urne på Helsingør kgd. F: oberstløjtnant, 
senere generalmajor Johannes *Harbou (1810- 
91) og Louise U. M. Hellesen (1833-97). *6.5. 
1885 i Kbh. (Garn.) med læge, senere stabslæge 
Gordon *N.. * 6.5.1855 i Helsingør, t II.10.1941 
i Kbh.. s. af skibsklarerer William N. (1827-65) 
og Fanny Thea Marie Wright (1832-85). - Søster 
til H. W. "Harbou og Alvilda Harbou ’Hoff.
Sine første år levede N. i Altona og Rendsborg 
og kom 1863 til Kbh. Fra sin tidlige ungdom var 
hun optaget af sociale sporgsmål og onskede at 
blive sygeplejerske. 1877-80 virkede hun dog 
som lærer på den fynske herregård Julskov ind
til hun 1880 blev sygeplejeelev på Almindelig 
hospital hvor hun lærte sin senere mand at ken
de. 1881-82 var hun ansat på Dronning Louises 
børnehospital og 1383 begyndte hun sammen 
med sin senere mand at undervise i sygepleje og 
nødhjælp. Med stor energi arbejdede hun for at 
få oprettet en egentlig sygeplejerskeskole, bl.a. 
offentliggjorde hun 1888 i Ugeskrift for Læger 
en plan herfor og holdt mange foredrag om sa
gen der dog først blev virkelighed da Rigshospi
talet åbnede 1910. 1899 var hun medstifter af 
Dansk sygeplejeråd hvis første formand hun 
blev en kort ud. og 1924 udnævntes hun til æres
medlem. Den internationale sygeplejerskeorga
nisation International Council of Nurses var 
hun også medstifter af. Gennem sine erfaringer 
fra arbejdet med sygeplejerskeuddannelsen blev 
hun optaget af Dansk kvindesamfunds bestræ
belser for at forbedre kvindernes samfundsmæs
sige stilling og sluttede sig til organisationen. 
Her blev hun 1898-1904 medlem af Kbh.s-kred- 
sens ledelse og 1898 medstifter af Danske kvin
ders valgretsforbund. Aret efter var hun en af 
Dansk kvinderåds (det senere Danske kvinders 
nationalråd) stiftere og valgtes til førstesekretær 
(dvs. næstformand) indtil 1904. i denne periode 
fungerede hun ofte som formand under Ida 
"Falbe-Hansens sygdom og formand blev hun 
1906-07. Kvindernes internationale samarbejde 
havde hendes store interesse og hun var med til 
at stifte International Woman Suffrage Alliance
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Feer Haubroe
Vi må med sorg meddele, at Peer Haubroédøde fredag 13. dec. 1991 efter 
længere tids sygdom, og blev begravet i stilhed efter eget ønske torsdag 
19. dec. 1991 i Søllerød Kirke.

Feer Haubroe in Memorium
Peer Haubroe var nok den af BYFOs ledelse, der var bedst kendt blandt vore 
medlemmer.

Peer Haubroe var bogstaveligt talt arkitekten bag "Forfald-pr-år" ordnin
gen, som, vi roser os af, har bragt Danmark frem i forreste række, hvad 
angår muligheder for bevaring af de fredede bygninger.

Peer Haubroe udførte her det kunststykke på een gang at udarbejde et saglig 
korrekt mål for, hvad tidens tand og menneskers færden nedbryder på en 
bygning samtidig med, at systemet lader sig administrere. Dette var helt 
afgjort baggrunden for ordningens gennemførelse og succes.

Ved ansættelseh af de årlige forfaldsbeløb kom Peer Haubroe i tæt og 
frugtbar kontakt med et bredt udsnit af vore medlemmer. Dette er blevet 
uddybet gennem ledelsen af vort sekretariat, bl.a. ved besvarelser af 
talrige konkrete forespørgsler af mange arter, hvorved tilliden til vore 
muligheder for bistand er bygget op, sikkert og metodisk.

I forlængelse heraf blev Peer Haubroe også sjælen i - og organisatoren af - 
vore seminarer, der er med til på mere generel basis at formidle oplys
ninger om problemer og muligheder omkring de fredede bygninger.

Peer Haubroe var herudover i mange år "vor mand" i Det særlige Bygnings- 
syn - en såre vigtig opgave, som PH løste med fornøden bestemthed parret 
med smidighed, hvor BYFOs forhold til myndighederne befæstedes.

Med karakteristisk sans for realiteterne nåede Peer Haubroe at beskikke sit 
bo således, at hans efterfølger som sekretariatsleder, Jens Skak, overtager 
et ajourført og velsmurt kontor.

Vi, der har været så priviligerede gennem årene at have haft et nært 
samarbejde med Peer Haubroe, har ikke blot mistet en næsten uundværlig 
medarbejder, men også en god og munter ven, hvorved savnet tillige er 
blevet en dyb sorg, som det vil tage en rum tid at forvinde.

Henrik Berner 
Fhv formand for BYFO
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Haubroe. Peer
Hauberg, Peter Christian. 
1844-1928. maler.
’29.9.1844 i Kbh.. fll.11.1928 
på Fr.berg. begr. i Kbh. (Vestre). 
Forældre: Apoteker, senere etats
råd Jørgen Christian H. og Mar
grethe Sophie Arboe. '28.4.1874 i 
Rønne med Michelle Christiane 
Stender. •12.11.1852 på Store Ga- 
degaard. Vester Marie Sogn. *14.1. 
1921 på Fr.berg. datter af proprie
tær. kancelliråd Adolf Schoubye 
S. og Karen Elisabeth Arboe. 
Uddannelse: Stud. 1863: forb. til 
Kunstakad. af maleren H.J. Ham
mer og ark. Chr. V. Nielsen: Kunst
akad. Kbh.. aim. forberedelseskl. 
1869. forlod modelsk. 1871: har 
till, modtaget undervisn. af P.C. 
Skovgaard.
Selvstændigt erhverv: Medejer af 
bog- og papirfirmaet P. Hauberg 
indtil 1885.
Stillinger og hverv: Numismati
ker ved Møntsamlingen 1885; 
insp. ved Nat.mus. og Thorvald
sens Mus.
Udstillinger: Chart. Forår 1873- 
77.
Værker: Udsigt ved Helligdoms
klipperne på Bornholm (1873): Fi
skere ved Stranden. Bovbjerg 
(1875): Strandparti ved Kalø Slots 
Ruiner (1876): Udsigt til Himmel
bjerget fra Ringholmen (1876). 
Skriftlige arbejder: Bornholm. Bille
der og Tekst. 1879 (ill., genudg. 
1887).
P. Hauberg har fortrinsvis malet 
på Bornholm, hvor især dramati
ske klippepartier og Hammershus 
borgruin har optaget ham. I 1879 
udgav han Bornholm. Billeder og 
Tekst med egne illustrationer.

L.K.M.

Haubroe, Peer. 1923-1991. 
arkitekt.
•18.3.1923 i Kbh.. tB.12.1991 
smsl.. begr. på Søllerød Kgrd. For
ældre: Dir., kaptajn Werner Chri
stian Lassen H. og Inge Marie So
phie Knudsen. -5.9.1953 i Kbh. 
med Eva Poulsen. • 15.2.1930 i 
London, datter af dir. Herman Si
gurd P. og Åse Stilling Christen

sen.
Uddannelse: Realeks.: i tømrerlæ
re: bygn.konstr. fra Tekn. Sk.: 
Kunstakad. Kbh.. ark.sk. 1948- 
51. Ansættelser: Hos Henning Han
sen. Thyge Hvass og på tegnestue 
i Dublin. London og Sth.: hos Kay 
Fisker 1953-54.
Stipendier og udmærkelser: Euro
pa Nostra Dipl, for restaur, af Nør
re Vodsborg 1982.
Tegnestue: S.m. Paul Ammentorp 
fra 1953.
Stillinger og hverv: Syns- og 
skønsmand for Bikuben: s.m. bro
deren Henrik H. initiativtager til. 
senere kons. for Bygn.fredn.foren. 
BYFO. stiftet 1978: medl. af Det 
særlige Bygn.syn 1985-91. 
Udstillinger: S.m. Paul Ammen- 
torp: lypehusudst. i Søllerød Krat 
1959: Charl. Forår 1961-63. 
Værker: Eget hus. Slruensee Allé 
9. Holte ( 1960). S.m. Paul Ammen- 
torp: Over 40 enfam.huse samt lav
energihuse i Skive og Søllerød: 
ca. 400 typehuse, bl.a. 10 rund
skuehuse (1958-70). Boligbyggeri: 
250 lejl. for Glostrup Boligselsk. 
( 1952): Skovshovedpynten ( 1955): 
Utterslev Torv (1956): Bragesv.. 
Helsingør (1957): i Hover ved Vej
le (1960). Tæt-lav byggeri: Sølle
rød Terrasserne (1961): Niverod 
Park (1968): Holte Avlsgård 
(1969): Humlebæk (1970); Breu- 
gelv.. Værløse (1971). Institutio
ner: Børnehjem i Gladsaxe ( 1961): 
integr. inst. i GI. Holte ( 1969); vug
gestue. Hortensiav.. Fr.berg 
( 1978): børnehave og fritidshjem, 
la Coursv.. smst. (1978): Louis Pe
tersens Børnegård. Godthåbsv.. 
smst. (1981): inst. for Børnerin- 
gen. Åboulev., Kbh. ( 1983). Kon
tor- og industribyggeri: Lows Bog
tryk. Glostrup (1966): adm.bygn. 
for Stenløse Komm. (1978): Leo 
Motor. Grønrisv.. Kgs. Enghave 
(1987): ArSiMa. Lvskær 23. Her
lev (1989). Idrætsbyggeri: Hørs
holm Skøjtehal (1969): Brøndby- 
hallen (1971): skøjtehal i Farum 
(1972): Odense Skøjtehal (1975): 
idrætshaller i Slangerup (1976): 
ved Søndersøsk.. Værløse ( 1977): i
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København, den 8* Oktober 1928

Herr Direktør W. Haubroe.

pr. Adr. Dansk Rekylriffel Syndikat.

Rekylvej. Frihavnen. 0.

Paa Bestyrelsesmødet Torsdagen den 27’ f.M. blev jeg anmodet 

om at fastsætte Retningslinierne for de to Herrer Direktørers 

Virksomhed i Rekylriiiel Syndikatet i Overensstemmelse med de Me

ninger, der var fremsat paa Bestyrelsesmødet af de forskellige 

Bestyrelsesmedlemmer.

I den Anledning skal jeg tillade mig at meddele følgende:. 

Direktør Haubroe har Tilsynet med og Ansvaret for Værksteder,

Tegnestuer, Forsøg, Indkøb ai Maskiner, Værktøj, Materialif 

kort sagt hele den tekniske Forvaltning med de Forhandlin

ger, der knytter sig dertil, og de Kontorer, der behandler 

disse Sager.

Direktør Henckel har Tilsynet med og Ansvaret for Bogføringen, 

Regnskabsvæsen, Forsendelse ar færdige Vaaben med de For

handlinger, der knytter sig dertil, og de Kontorer, der 

behandler disse Sager.

Alle andre Sager, ai hvad Art nævnes kan, behandles i Fællesskab 

at begge de to Direktører, hvorved bemærkes, at Direktør 

Haubroe er at betragte som 1’ Direktør, og at hans Mening 

vil være afgørende i Tilfælde af Uoverensstemmelse mellem 

Direktørerne.



København, den 8’ Oktober 1928

II.

Herr Direktør Jf. Haubroe.

Dog vil Sager af større Betydning altid være at drøfte

med Bestyrelsens Formand.

Forudsætningen for ovenstaaende Ordning er et venskabeligt 

og kollegialt Forhold mellem de to Direktører.

Med Højagtelse

P.B.V
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HIMMERLAND

6/99. HAUSTAMT.910

4.november 1781 blev der i Vognsild Kirke i Vesthimmerland 
døbt en lille dreng, der senere i livet skulle blive STAM
FADER for vor familie. Hvilken dag han var født, vides 
ikke, men da loven foreskrev, at et barn skulle døbes in
den det var otte dage gammelt, maa fødselen have fundet 
sted omkring slutningen af oktober eller første november.

Drengen fik navnet SØREN, og kirkebogen oplyser flg:

"4.11.1781: Døbt Neder Jenses Datter Doreth af Vognsild 
hendes uægte Søn, Søren, fremstillet af Quindens Søster 
Ane Jensdatter, Knud i Vestrup". Blandt fadderne ses ogsaa 
"Quindens Broder Hans, ibidem" m.fl.

For en nutids læser findes her begyndelsen til det helt 
usandsynlige: et "uægte" barn, hvis hele livsforløb den
gang blev præget af denne paategning.
Loven, Danske Lov fra 1683, anfører bl.a. "Egtefolkis Børn 
døbis, naar Tienisten er ude, men Hore- og Slegfred Børn 
skulle i Kiøbsttæderne døbis efter tolv Slet, og paa Land
sbyerne naar de have offret med de egte Børn; Og med saa- 
danne Hore- og Slegfred-Børn maa ej offris".
Der var forskel i behandlingen af disse børn allerede fra 
daaben.

Søren var altsaa "uægte". Aldeles uden egen skyld, men 
lide for det kom et saadant barn til dengang.
Det frengaar af teksten, at Doreth absolut ikke var for
skudt af sin egen familie. Foruden familien var der flere 
gode folk fra egnen blandt fadderne. Det viser, at hun 
ikke havde været "letsindig", men maaske blot lidt for 
tillidsfuld og stolet for meget paa sin kæreste.

Kirkebogen fortsætter nemlig: "Barnefaderen blev udlagt 
Niels Sørensen, Gaardmand i Haubroe under Mølgaard Gods. 
Lejermaal tilkjendegav jeg straks til Hr Hecht i Aars".
Haubroe Kirke var anneks til Aars, og Hr.Herch var altsaa 
sognepræst for begge kirker.

Iflg. Danske Lov var "Lejermaal" - d.v.s. kønsligt samkvem 
mellem to ugifte - en alvorlig sag, der medførte straf.

DANSKE LOV, 6.13.11 siger flg om lejermaal: "Hvo nogen 
Quindis-Person beligger, bøde til sit Herskab fire og tyve 
Lod Sølv, og Quindfolket 12 Lod Sølv, og stande begge aa- 
benbare Skrifte. Have de ikke Middel til Bøderne, da stra
ffis de efter deris Formue og med Fængsel paa Kroppene; 
Men dersom de ægte hver andre, da betale hand til Bøder 
half femte Lod Sølv og hun halvt saa meget, og være fri 
for Skriftemaal".
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24 lod sølv svarede til o. 12 rigsdaler, hvilket var et 
anseligt beløb dengang for fattigfolk, som de begge var. 
Af lovteksten fremgaar det desuden, at hvis de giftede 
sig, blev straffen meget mindre. Loven tilskyndede saale- 
des til ægteskabs indgaaelse.

Hvorfor disse to, Niels og Dorthea, som hun rigtig hed, 
ikke giftede sig straks, men ventede fire aar, er vanske
ligt at forklare, og noget bestemt ved vi selvfølgelig 
ikke.

Vi har kun kirkebøgerne og andre skriftlige kilder at hol
de os til. Parrets følelser for hinanden, og de heraf kom
mende begivenheder er en lukket bog for os. Usædvanlig var 
begivenheden ikke blandt landbefolkningen dengang, men det 
ordnedes oftest ved, at parret giftede sig. Havde de været 
ordentlig trolovede, ville Søren være blevet døbt ægte, 
naar forældrene havde giftet sig. Vi kan derfor slutte, at 
Niels og Dorthea ikke har været trolovede.

Helt efter lovens bogstav gik det heller ikke paa denne 
tid, næsten hundred aar efter Danske Lovs ikrafttræden. 
Aabenbare skriftemaal som loven taler om, var gaaet af 
brug de fleste steder. At betale bøder til herskabet eller 
staten var ogsaa under diskussion. Man begyndte paa den 
tid at lade pengene komme barnet til gode, da man var klar 
over, at disse børn ofte havde en elendig skæbne. I mange 
tilfælde ordnedes sagen med en kortere fængselstraf paa 
vand og brød. Noget man dog kunne købe sig fri af.
En nutidig forfatter har udregnet at kun meget faa "uægte
fødte" drengebørn opnaaede voksenalderen.

Hvorledes sagen videre er forløbet, kunne man maaske finde 
ud af ved at undersøge amtsarkivet for Aalborghus Amt, 
hvor det skulle findes omtalt.
Dette er ikke gjort og der er derfor noget at gaa igang 
med for en fremtidig slægtforsker i familien.

Da hele problemet kunne være løst ved giftermaal, maa det 
være rimeligt at se lidt nærmere paa faderens rolle. Noget 
tyder paa, at Niels Sørensen har været en lidt "kantet" 
type, der let kom i karambolage med myndigheder og antage
lig ogsaa sine standsfæller - de andre bønder i samfundet.

Vi har imidlertid et dokument, der kan sige os lidt om 
dette. Skifteopgørelsen fra 1798, da Dorthea var død, og 
Søren skulle skifte med børnene. Muligvis fordi han ville 
gifte sig igen.

Forinden skete der det, at parret endelig blev gift. Kir
kebogen for Haubroe Kirke anfører: "1785, 27.November: 
Ungkarl Niels Sørensen og Pigen Dorthe Jensdatter viede i 
Haubroe. Brylluppet stod i Brudgommens Gaard".
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Dette er ikke en afskrift af kirkebogen, der er beskadiget 
for disse aar, men et notat, som en anden har skaffet for 
flere aar siden.

Doreth eller Dorthe - som hun kaldes her - var født 1750 i 
Vognsild, og anføres i kirkebogen som DORTHEA, uanset hvad 
hun saa er blevet kaldt. Adskillige Haubroe-døtre i de 
flg.generationer blev opkaldt efter hende. Sørens datter 
kom ogsaa til at hedde Dorthea som sin farmor.
Niels Sørensen var født 1754 i Haubroe, hvor ogsaa hans 
forældre boede. Hans far var død, allerede 1767, men hans 
mor ses ved folketællingen 1787 boende hos sønnen og svi
gerdatteren.
Denne folketælling oplyser, at foruden mand og kone, boede 
der "Søren Nielsen, deres uægte Søn 5 Aar", saa betegnel
sen hang ved. Desuden karl og pige, samt mandens moder.

Stedet var meget fattigt. Der var een stue og et kammer, 
der dog var fuldt af redskaber m.m. samt et "Brøgers", 
d.v.s. køkkenet, som har været et gennemgangsrum fra yder
dør til stue, med aabent ildsted.
Stuen rummede 3 sengesteder: "En halv Fyrsengested med 
hjemgjort Omhæng" med to dyner og to hovedpuder.
"En gammel halv Sengested af Fyr med hiemgjort Omhæng". 
Her er sengetøjet noget enklere og ældre, ligesom i det 
tredie "gammel halv Fyrsengested o.s.v." Derudover fandtes 
en "Fyrkiste med brun Mahling, Laas og Nøgle". En spin
derok har ogsaa været nødvendig. Dertil et gammelt Fyr
bord, en gammel Træestol med Læddersæde, 9 ditto med Halm
sæde. Dette udgjorde hele møblementet. Der nævnes ingen 
ovn, saa maaske har man klaret sig med varmen fra ildste
det i køkkenet.
I dette rum har de 5 voksne og sønnen, samt de to børn, 
der efterhaanden kom til, opholdt sig ved dag og ved nat, 
naar arbejdet ikke krævede deres nærværelse andre steder.

Et saadant sted kan man idag se paa FRILANDSMUSEET i Kgs. 
Lyngby aldeles som her beskrevet.
Der var dengang baade et Nørre og et Sønder Haubroe. 
Niels' sted laa i det mindste: NØRRE HAUBROE med kun 7 
familier ialt 30 personer. Begge landsbyer hørte under 
Hovedgaarden Møldrup, hvis hovedbygning stadig findes. Der 
havde ogsaa været en Haubroegaard, der 1779 kom under Møl
drup som to bøndergaarde. Den findes ikke mere.

Dorthea og Niels fik 13 aar sammen. Hvorledes deres liv 
har været kan man faa et indtryk af ved at læse den bety
delige litteratur, der findes idag om livet paa landet i 
1700-tallet.

De fik endnu to børn: KIRSTINE, døbt 26.12.1786 og JENS 
døbt 16.8.1789. Kirstines liv kender vi ikke, hun er for
modentlig blevet i byen, og har levet bondekonens sædvan
lige liv. Jens træffer vi senere. Han fulgte den ældre 
broder til Viborg.
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Hvordan de har haft det ned hinanden kan vi kun gisne 
om. At de ikke havde held med sig økonomisk vidner 
skiftet, vi skal se paa om lidt, tydeligt nok.

Næste gang vi finder parret i kirkebogen er i juli 1798, 
hvor der for Haubroe Kirke anføres:

"1798, 29.7 begraves Niels Sørensens Kone af Nørre 
Haubroe".
Saa kortfattet kunne en kvindes jordfæstelse omtales, vi 
ved dog, hvornaar hun døde, og hendes navn.

Ved skiftet anføres det: "Anno 1798 den 21,Augusti som 
30te Dag efter Gaardfæster Niels Sørensen i Nør Haubroe 
hans ved Døden afgangne Hustrue Dorthea Jensdatter---- ". 
Dorthea, der her for første gang omtales ved sit døbenavn, 
maa altsaa være død 21.juli 1798.

Foruden det rent familiemæssige, er et saadant skifte med 
fuldstændig beskrivelse af en fattig fæstegaard saavel 
stuehus som udhuse med angivelse af antallet af dyr og 
redskaber, et kulturhistorisk interessant dokument. Her 
findes ogsaa refereret forhandlingerne mellem Enkemanden 
paa den ene side og godsfuldmægtigen og herredsfogeden paa 
den anden side. Sluttelig følger den økonomiske opgørelse, 
der viser Niels Sørensens ret saa elendige status.

Derudover fortæller skiftet, hvilket forhold der var mel
lem godset og fæsteren. Niels Sørensen har nemlig nægtet 
hidtil at underskive sit nye fæstebrev, efter at jordtil- 
liggendet er udskiftet. Han stritter imod til det sidste, 
og fuldmægtigen maa indanke sagen for herredsfogeden, der 
giver ham komplet medhold. Niels maa give sig.

Man faar det indtryk, at Niels Sørensen udmærket godt var 
klar over situationen, men at han blot har strittet imod 
et eller andet, som han i aarenes løb har set sig gal paa. 
Embedsmændene, navnlig godsets fuldmægtig, har ikke megen 
taalmodighed med ham. De to har kendt hinanden for godt. 
Det er da ogsaa denne, der harmfuldt dikterer til proto
kollen om sin modpart: "At han nu efter saa mange Aars 
Forløb er blevet uroelig i Hovedet kunde man mindst for 
vente --" og "-- at Niels Sørensens paafundne Sminke og 
utidige Indfald i saa maade kan være ligemeget".

Der holdes ogsaa syn og skøn over gaardens tilstand. Noget 
der egentlig skulle gøres aarligt i november maaned. Det 
falder heller ikke for godt ud: "--til Brøstfæld, Besæt
ning og Inventarium/: foruden Tære- og Sædekorn til igien 
vorder indavlet/: ialt 134 rdl 5 mk og 10 sk. Hertil kom 
landgilden: 3 rdl 2 mk og 2/3 sk. Da boets "formue" ud
gjorde 0.175 rdl var der ikke meget overskud.









MATRIKLEN

Affotografering af MATIKELKORT og sider fra den tilhørende 
protokol er foretaget af Kort- og Matrikelstyrelsen 1973. 
(dengang blot Matrikelkontoret).

Matrikelkontoret, der gennemsaa vort materiale fra 1798, 
hvori Niels Sørensen erklærer, at han vil blive ved gaar- 
den, mente det "næsten sikkert", at Niels Sørensen Fandrup 
er identisk med vor forfader. Denne kalder sig et andet 
sted "Branzen". Flere forfattere meddeler, at bønderne 
ofte tog et tilnavn.
Da kortet er udfærdiget i 1803, kan vi regne med, at her 
er tale om Niels Sørensens fæstegaard.

Teksten i protokollen meddeler:

"EN HOVEDLOD ØSTLIGST I MARKEN OG EN TØRVELOD NORDVEST FOR 
BYEN. BRUGEREN BOR PAA HOVEDLODDEN".

Kortet menes udfærdiget i forbindelse med en udflytning. 
Ved paategning 1814 neddeles det, at kortet er godkendt 
til brug ved opmaalingen til det, der efterhaanden blev 
til "1844 Matriklen".

Af gode grunde har vi intet billede af vore forfædres 
gaard, men et kort over deres jord har vi dog.
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Det værste kom tilsidst. Da forholdet til godset omsider 
var gjort op, fulgte opgørelsem over enkemandens økonomi
ske situation iøvrigt. Det viste sig, at han havde en be
tydelig gæld, som han selv fremhæver, og som han bruger 
som undskyldning for ikke at kunne betale landgilde. Det 
drejer sig navnlig om fire poster paa hver 20 rdl. Et be
tydeligt beløb paa denne tid for en mand i hans stilling. 
Tre af hans kreditorer var lokale folk, men der var ogsaa 
en saa langt borte som i Løgstør. I samme by havde han 
ogsaa lidt "klatgæld" hos to andre.

Det er vanskeligt at forestille sig, at Niels skulle være 
i stand til at laane saa store beløb hos flere personer, 
paa baggrund af den økonomi han opviser. Et bo til værdi 
175 rdl. Mon alle disse gældsposter har været reelle og 
generende for ham? Stilles de op, fordi han søgte et 
underskud?
Livet paa landet i disse aar efter Stavnsbaandets ophævel
se var fuldt af stridigheder mellem herskab og bønder, 
idet sidstnævnte nu ikke mere behøvede frygte korporlig 
afstraffelse. Der blev derfor oprettet FORLIGSKOMMISIONER, 
der skulle søge at mægle i disse sager, da domstolene var 
overbebyrdede.

Protokollen slutter med en lang række forpligtelser, som 
Niels villigt paatog sig - "om han ei i Mindelighed kan 
accordere med nogen om Gaarden". Fuldmægtigen kunne for
modentlig have sat fæsteren fra gaarden, men har ikke øn
sket det, da han næppe kunne faa nogen anden til at over
tage den paa samme vilkaar.

At faa landgildet inddrevet var ikke altid lige let. Det, 
godset dog mest frygtede, var at komme til at hæfte for de 
kongelige skatter. Det paahvilede nemlig godset at udrede 
skatten for gaardene, uanset om disse var "ødegaarde" 
eller i drift. Sandsynligvis havde Niels været klog nok 
til at betale disse skatter, og var derfor næppe bange for 
at blive sagt op. De omtales i hvert fald ikke i skiftet.

OPGØRELSEN viser da en formue/indtægt paa 175 rdl og en 
gæld paa 235 rdl. Altsaa et underskud paa 59 rdl. Fæsteren 
lover at forsøge paa at betale sine kreditorer. Til skifte 
og deling d.v.s til børnene bliver der intet. Deres inter
esser var blevet varetaget af deres farbror Christen 
Sørensen, som vi ikke ved noget om, og derfor ikke kan se, 
om han virkede for disse eller for broderen.

HVILKEN "ARV" gav dette par deres børn med i livet? Økono
misk ingenting, men det var det de færreste, der fik. 
SØREN forlod derimod landsbyen saasnart det blev muligt. 
Han har næppe haft lyst til at efterfølge faderen som fæ
stebonde paa disse magre jorde og under eftervirkningerne 
af Stavnsbaandet, der først endeligt afskaffedes i aaret 
1800.
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Som mange andre i disse aar, tog han skridtet bort fra 
jorden og det mange steder gammeldags landbrug med hoveri 
og anden ufrihed. Han har ønsket at prøve kræfter med ud
fordringen i det byliv, der syntes saa helt forskelligt 
fra det liv, han var vokset op i.

Et spørgsmaal for denne driftige mand, der vovede overgan
gen fra land til by, og som forstod at klare sig, selvom 
han fra fødslen var sat i baas som "uægte", er, hvorfor 
han tog saa langt væk fra sin fødestavn som til Viborg og 
ikke til en af de nærmeste købstæder Nibe eller Løgstør. 
Vi ved fra skiftet, at hans far havde forretninger i bl.a. 
Løgstør. Disse byer var købstæder for det fattige Vesthim- 
merland, medens Viborg var en driftigere handelsby med 
havn i Hjarbæk fjord.
Noget synes at antyde, at Søren har ønsket at komme langt 
bort fra faderen og helt igennen staa pa egne ben.

Selvom der har været et saadant forhold mellem far og søn, 
kan man dog næppe se bort fra den "arv" der gaar gennem 
slægterne.
Søren lærte sig at læse, skrive og regne i Viborg. Han 
lærte brændevinsbrænderiet. Han arbejdede sig op i en god 
stilling og blev en af byens største skatteydere.

HVORFOR, - HVOR havde han disse anlæg fra?
Han tjente jo ikke sine penge udelukkende som en flink og 
paalidelig funktionær paa Brænderiet. Han handlede og vir
kede i byen med penge og med ejendomme.

Man kan spørge sig selv, om hans fars gældsposter har 
været fiktive, et dække over en handelsvirksomhed f.eks 
ved handel og fiskeri i Limfjorden, som var almindeligt 
for de fattige bønder i Himmerland paa den tid?
Det kan selvfølgeligt ogsaa være fra hans mor, fra DORO
THEA og hendes slægt. Vi ved det ikke, men almindeligt for 
en dreng fra landet, blev Sørens liv ikke.
Efter tidens ret saa faste navneskik, skulle den første 
søn opkaldes efter sin farfar, og den næste efter sin mor
far. Søren blev gift o.1811 med Ellen Baggesdatter. Deres 
første søn blev ikke døbt Niels. Han blev opkaldt efter en 
mand i Viborg, der havde været familien god.
Den næste søn blev opkaldt efter sin morfar. Her var der 
ingen problemer.

Det er kun antagelser alt sammen nu tohundrede aar efter, 
men det er interessant at følge menneskeskæbnerne i dette 
perspektiv.
Med disse to sønner SØREN og NIELS vandrede vor familie 
fra land til by. Et vigtigt punkt i næsten al dansk slægt
shistorie. To af Sørens sønner vendte tilbage til landet, 
men ellers har vi stort set været byboer siden.
Først et 3 x tipoldebarn af Niels Sørensen og Dorthea i 
Nørre Haubroe: JENS KRARUP HAUBROE vendte tilbage til lan
det paa herregaarden Nordfeld paa Møn. De øvrige er indtil 
i dag blevet i byen.
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Vi omtaler SØREN NIELSEN HAUBROE 1781-1832 som vor stam
fader. Broderen JENS NIELSEN HAUBROE 1789-1855 kom, som 
mævnt, ogsaa til Viborg, hvor han fik arbejde hos brode
ren. Han købte senere en ejendom og drev værtshusnæring. 
Han blev gift og fik to børn. En dreng Niels Christian, 
der døde spæd og en datter Dorthea, der arvede ejendommen. 
Hun blev gift to gange, men der var ingen børn i nogen af 
ægteskaberne. Denne linie af slægten sluttede derfor med 
hende.
Om NIELS SØRENSEN ved vi ikke mere end her beskrevet. Blev 
han ved gaarden, eller søgte han andre steder hen? Vi ved 
det ikke. Heller ikke hans datter Anne har vi oplysninger 
om. De kan muligvis spores, men det er ikke gjort.
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FAMILIEN i VIBORG

1800 - 1914

SØREN NIELSEN - der senere tog navneforandring til HAUBROE 
efter sin hjemby, var født 1781 i Vognsild i Vesthimmer- 
land, fire aar født hans forældre DOROTHEA JENSDATTER og 
NIELS SØRENSEN fra Nørre Haubroe giftede sig.
Søren levede bondedrengens liv i faderens fæstegaard, hvor 
der fødtes en pige og senere, endnu en dreng.

Sørens moder døde i 1798, og faderen skiftede med børnene, 
muligvis fordi han ville gifte sig igen. Dette skifte er 
beskrevet i kapitlet HIMMERLAND. Det frengik heraf, at 
fæstegaarden var meget lille, og familien meget fattig.

Stavnsbaandet ophævedes i princippet 1788. Der var dog en 
overgangsperiode, da godsejerne paaberaabte sig ikke at 
kunne stille det antal soldater, der krævedes. Militærtje
neste paahvilede kun bondestanden. Først 1800 stod det den 
enkelte frit for at forlade hjemstavnen, og kun hvis han 
ikke var udskrevet til soldat.

Søren har ikke været soldat, i modsætning til den yngre 
broder JENS, der da ogsaa kom meget senere til byen.
Da Søren tilsyneladende ikke trivedes ret godt med 
faderen, og muligvis dennes nye kone, kan vi antage, at 
han, straks det blev lovligt, har pakket sine faa klæder i 
et tørklæde, og med dette i den ene haand og træskoene i 
den anden har givet sig paa vej til byen - der altsaa blev 
VIBORG.

SØREN kom til en gammel, men paa den tid endnu livskraftig 
stad. Saa langt tilbage skriftlige kilder rækker om Dan
marks historie, har Viborg eksisteret som by. Viborg har 
fra den ældste tid været et betydeligt handelssted. Paa 
Knud d.Stores tid, o. 1030, blev der slaaet mønter i Vi
borg. Landets tre første LANDSTING var Viborg, Ringsted og 
Lund.
Her hyldedes landets konger saa langt tilbage, vor histo
rie rækker. Senere blev det en formalitet, som dog fort
sattes til enevælden i 1660 indførte det arvelige konge
dømme .

VIBORG laa i denne gamle tid centralt. Selv med tidens 
primitive transportmidler kunne man paa faa timer naa ud 
til seks af de syv sysler syd for Limfjorden.
Fra alle verdenshjørner søgte vejene fra ældgammel tid mod 
Viborg.
Vigtigst var den ganle "Hærvej", som fra Viborg førte ned 
gennem Jylland og Sønderjylland.
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Nordpaa forbandt den byen med Aalborg og Nørrejylland, og 
ad denne vej gik i den katolske tid pilgrimmene paa vej 
sydpaa. Den satte byen i forbindelse med den store kultur
verden .
En anden vej, kun o. 10 km lang, førte ud til Limfjorden 
ved Hjarbæk Vig. Ogsaa til søs var Viborg saaledes i for
bindelse med omverdenen. Dette var særlig vigtigt i den 
ældre tid, da Limfjorden var aaben mod vest.

Samfundsforholdene i og omkring Viborg ændredes i meget 
betydelig grad o.midten af 1300-tallet. Byen blev uundgaa- 
eligt inddraget i krigene. Ikke fordi den var særlig 
stærkt befæstet, men for de tyske fyrster der trængte ind 
i landet i denne periode, var det vigtigt at blive hyldet 
paa Viborg landsting.

VALDEMAR ATTERDAG samlede ved diplomati og krig igen lan
det, men kort efter udbrød den værste pestepidemi, landet, 
har oplevet.
"DEN SORTE DØD" hærgede landet - navnlig Jylland - i en 
saadan grad, at det blev skæbnesvangert for det midtjyske 
omraade. Hele landsbyer affolkedes, og huse og gaarde 
faldt sammen. Kirkerne stod tomme, og blev i tidens løb 
brudt ned. HEDEN BREDTE SIG OVERALT.

Samtidig medførte den politiske og kulturelle udvikling, 
at tyngdepunktet i landet blev forskudt mod øst. Jyllands 
betydning formindskedes, og dermed var Viborgs største 
glansperiode forbi.

REFORMATIONEN i Danmark tog sin begyndelse i Viborg, hvor 
HANS TAUSEN var munk i Johanniterklostret. En god ven af 
ham, var munken i samme kloster BRODER THØGER (9404) 
Thøger Jensen, der advarede Hans Tausen, da biskoppen vil
le ham til livs. Thøger giftede sig, ligesom Hans Tausen, 
med en nonne, ANNE (9405) . Om deres søn PEDER THØGERSEN, 
der blev biskop i Viborg samt deres efterslægt iøvrigt, 
fortælles i kapitlet "PRÆSTERNE I SLÆGTEN".

Senere krigsperioder under CHRISTIAN IV og FREDERIK III 
1627-<j7 ramte egnen haardt og bidrog til affolkningen. 
Befæstningen var allerede i 1496 erstattet af et planke
værk. Det tjente senere til at afgrænse byen mod oplandet, 
- at danne en accisse - en toldgrænse.

Alligevel voksede byen støt. Portene maatte flyttes læn
gere og længere ud. St.Mikkel Port mod syd aabnede for 
gaden af samme navn, der fortsatte i Riddergade/Ridder- 
stræde eller Adelgade, hvor adelen havde deres store gaar
de, indtil branden i 1726, der lagde størstedelen af byen 
i aske.
I Riddergade laa BORGVOLDGAARDEN, hvor Det Store/Gamle 
Brænderi senere kom til at ligge.

Herfra kom senere færgefart over søen fra den lille land
tange, hvor restauranten ligger.



22) Viborg set fra Borgvold ca. 1859. Midt i billedet ses den nyanlagte Randersvej og det store sving, der fører vejen videre gennem Sa. 
Mathias Gade. Til venstre sespoppeltræeme fra den nedlagte Allé - i mellemgrunden den ensomt beliggende Brænderigård. Efter maleri af N. 
G. Rademacher på Viborg Stiftsmuseum.

Den nye dæmning var et led i udbyg
ningen af det jyske vejnet. Randersvej- 
en, der tidligere havde gået nord om 
Nørresø, blev nu ført gennem Over
lund ôg over søen. Også Holstebrovej 
blev forlagt. Tidligere havde vejen gået 
over Finderup og var løbet sammen 
med Hærvejen og Århusvejen syd for 

Set. Mikkels port. Nu kom den nye 
Holstebrochaussé til at gå over Møn- 
sted og Ravnstrup og ind gennem Set. 
Mathias port. Trafikomlægningen fik 
snart betydning for bybilledet. Langs 
Set. Mathias Gade blev de øde tomter 
bebygget og de ældre gårde modernise
ret. For Set. Mogens Gade betød om
lægningen, at trafikken fra Randers og 
Hobro ikke længere kom gennem ga
den. Den blev derfor ikke præget af det 
efterfølgende økonomiske opsving i 
byen, og gadens mange gamle huse fik 
lov at bestå. Det er således den økono
miske stagnation i Set. Mogens Gade i 
forrige århundrede, der gør, at gaden er 
så velbevaret idag.

I den højestliggende del af byen 
havde borgene ofte besvær med at skaffe 
frisk drikkevand. Fra gammel tid havde 
man hentet vand ved de naturlige kilder, 
der fandtes i skræntområdet mod øst, 
som Set. Leonis’ kilde i strædet af 
samme navn og Thekilden ved Borg
vold. Ved den sidste fik man det bedste 
vand til tebrygning. Andre kilder som 
fx Set. Mikkels brønd uden for Mikkels- 
port havde kun en kortere levetid.

Naturligvis var der gravet brønde i 
mange private gårde; men det var ofte 
nødvendigt med en meget stor dybde 
for at undgå, at brønden løb tør om 
sommeren. For at skaffe bedre vand be
sluttede byens råd at anlægge nogle of
fentlige brønde, således i Gravene for 
enden af Set. Mathias Gade og ved 
Gammel Vagt i 1841 samt ved hjørnet af 
Lille Set. Hans Gade og Set. Mogens 
Gade i 1843. På Gammel Torv og Hjul
torvet var der ældre offentlige brønde.

24) Pumpetorvet pd hjørnet af Lille Sa. Hans Gade og Sa. Mogens Gade med den offentlige 
brønd. Foto: Hugo Matthiessen.

Som følge af en forordning fra 1805 
om nedlæggelse af kirkegårde inde i 
købstæderne blev der i 1806 anlagt e • 
kirkegård uden for den daværende b . 
De gamle kirkegårde i byens indre veJ 
domkirken og Nørre og Søndre Sogns 
kirker blev så i de følgende årtier om
dannet til parkanlæg. Den nye kirke
gård blev senere udvidet og dens nuvæ
rende udstrækning og beliggenhed ved 
siden af kasernearealet giver en del by
planmæssige problemer i nutiden.

20 Viborg Leksikon
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1813 blev STATSBANKEROTTEN en realitet. Siden krigsud
bruddet var skatterne steget og steget. Seddelmassen var 
øget udover det forsvarlige, og den nye Rigsbank fik til 
opgave at opsuge denne. En opgave den ikke magtede.

RIGSDALERENS VÆRDI NEDSKREVES til 1/6 af den paalydende. 
Mennesker der troede sig rige, ruineredes ubarmhjertigt. 
Prisen paa jord faldt. Ejendomme, der var købt faa aar 
forinden, maatte nu afhændes, undertiden for skatterestan
cer alene.

FREDEN 1814 VAR TUNG. Norge afstaaet til Sverige - et vig
tigt marked for vore landbrugsvarer var borte.
Finansvæsenets sammenbrud forkvaklede for mange aar hele 
det økonomiske liv. Penge fandtes næsten ikke mere i Jyl
land - sagde man - men skatter i overflod. Det var svært 
at sælge vort korn, der var af ringe kvalitet, og som Nor
ge hidtil havde taget imod. Kreaturhandelen laa længe 
stille.
Alt kom dog langsomt igang igen. For saa atter 1819 at 
blive ramt af den værste krise for lamd og by, Danmark har 
oplevet. Denne krise ruinerede - eller gjorde fattige - 
ikke blot spekulanterne, men ogsaa de almindelige, agtvær- 
dige næringsdrivende. Den varede til 0.1828.

SØREN NIELSENS FØRSTE AAR I VIBORG

Søren maa være kommet til Viborg o. 1800, da han var 19 
aar. Som andre bondedrenge har han formodentlig faaet ar
bejde som karl i en købmandsgaard. Iflg.familietraditionen 
skal han have været kusk. Derom ved vi ikke nærmere. Vi 
ved derimod, at han tidligt har forstaaet, at det var vig
tigt at kunne læse, skrive og regne.

Det lyder saa selvfølgeligt idag, men vi kan se i Skøde- 
og Pantebogen (idag: TINGBOGEN), at han selv skriver sit 
navn, medens baade hans broder Jens og ogsaa hans kone 
ELLEN BAGGESEN, underskriver m.f.p. dvs "med ført pen". De 
havde ikke lært at skrive i deres barndom. ELLEN lærte sig 
det iøvrigt selv, men først da hun blev enke, hjulpet af 
sine store sønner.

En anden og meget nyttig ting, Søren maa have lært i køb- 
mandsgaarden var brændevinsbrænding. Alle købmænd, krohol
dere og mange haandværkere fremstillede selv deres brænde
vin baade til salg og til eget forbrug. Regeringen gjorde 
meget for at begrænse fremstillingen. Ikke af ædruelig- 
hedsaarsager, men for at kunne opkræve skat af produktio
nen. Desuden ønskede man at hjælpe købstæderne, der fik 
eneret paa fremstillingen.
Det var bønderne forbudt at "brænde" - selv til eget for
brug. Det lykkedes at haandhæve forbudet i store dele af 
landet, men i Midt- og Nørrejylland førte Toldvæsenet i 
mere end 50 aar en forbitret kamp med bønderne for at ind
drage "brændevinstøjet".
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Det kan derfor ikke udelukkes, at Søren har haft lidt er
faring i brændevinsfremstilling fra sin hjemegn.

Af hensyn til beskatningen optoges 1812 en fortegnelse 
over samtlige brændevinskedler i Viborg. Der var da 101 
destillationskedler. Mange af disse har naturligvis været 
meget smaa. De tre største - allerstørste - fandtes natur
ligvis paa det i 1811 oprettede STORE BRÆNDERI,

Dette tilsyneladende betydelige forbrug af brændevin var 
ikke noget særligt for Viborg. Det fandtes alle steder i 
by og paa land. Det maa huskes, at drikkevandet paa den 
tid var slet, brøndene ofte forurenede. Det hjemmebryggede 
øl maatte dække behovet for væske. Vin var meget sjældent 
forekommende og kun blandt meget velhavende mennesker.
Alle kunne imidlertid supplere øllet med den billige og 
let tilgængelige snaps, der betragtedes som noget selvføl
geligt .
Under den store krise i 1820-erne refereres det fra Aal
borg, at byen eksporterede (til andre byer) sæbe m.m. 
Tobak, brændevin og kridtpiber forbrugte byen dog selv. 
Brændevin kunne en by ikke undvære. Det har været en af 
aarsagerne til at Søren kunne klare sig saa godt i denne 
krisetid.

En mand, der har betydet meget for Søren og siden for fa
milien i dennes første tid i Viborg, var:

JOHAN CONRAD von SCHUCHARDT
1763-1819

Generalkrigskommissær, oberst i Landeværnet Johan Conrad 
von Schuchardt var officerssøn fra Fredericia. Han fik sin 
uddannelse ved Landkadetakademiet i Kbhvn - gjorde tjene
ste i rytteriet og blev ritmester, før han 1802 over
flyttedes til Landeværnet.
Siden tiden paa akademiet havde han interesseret sig for 
LANDMAALING, og det er sikkert dette, der fra 1790-erne 
førte ham ind paa udstykningernes brogede bane.
Dels alene dels sammen med andre opkøbte, parterede eller 
videresolgte han saaledes alene i aarene 1799-1806 ikke 
mindre end en halv snes herregaarde. Siden kom flere til.

"Sammen med Fønss og v.Schmidten indtog han en førsteplads 
i Snapstinget, og hans glæde over luksus, hans gavmildhed 
og flotte vaner forenedes - efter samstemmende udsagn - 
med ordholdenhed og en sindets blidhed, der gjorde ham 
yndet blandt venner".

Bag terminens maske glødede ilden, men tilsyneladende ad
stadigt gik pengeomsætningerne deres formelle gang, og 
amtmænd, bisper og provster var optagne af at hæve renter 
eller udbyde laan af offentlige midler, som skik havde 
været i aarhundreder.



Ville manden i huset have sit eget pri

vate snapsebæger, som kun han selv og 

konen eller hædersgæster fik i hænde, 

kunne han lade det gøre af sølv. Iler 

slår et sølvbæger, vundet i 1758 i præ

miespil til fordel for en bonde i Attrup 

i Hanherred, hvis gård var brændt. På 

kummen er indgraveret:

Tree om morgenen lienlig er 

Fem er sundhed alt for nær

Siv forlit at blive giæck 

Thi til pas at fald i dræck.

Bægeret er gjort af Jens Kieldsen Som

merfeld. guldsmed i Aalborg 1726-68. 

Nogle år senere lavede mester Henrik 

Lundsgaard i Nibe en serie bægre i 

form af skæppemål til brændevinsbræn

der Rasmus Færch i Nibe. Færch for

sk ullc bære en tønde. Bægeret rummer 

5 centiliter og en tønde er 8 skæpper, så 

en tønde altså var = 40 cl - en god 

halv flaske

Det lille bæger fra 1798 er af mester 

Hans Busch i Aalborg. Formen er den 

mest private af alle, den stod gerne i 

hjørneskabet (il den velsignede mor

gendram, som Øhlenschlagcr taler om i 

»Set. Hansaften Spil«:

Midlcrtid den geskæftige hustru dækkede 

bordet, 
skienktc sin husbond en dram i den

sølverne tumling, 
som af sin moster hun fik til brudegave 

om morgenen 
for i dens dyb at drukne de ægteskabe

restaurant i Bcrnslorffsgadc i Køben
havn. 1 spi^^lcn opstillede han denne 

snapsefontæne af sølv med tre haner til 

akvavitterne Brøndum, Aalborg og GI. 

Dansk. Omkring beholderne var fyldt 

op med is. Frokoslgæslcr kunne gratis 

lappe af hanerne.

Omkring århundredeskiftet kom en min

dre forhøjelse af brændevinsafgiften. 

Ni mb satte så en sparebøsse ved siden 

af fontænen og skrev: »Læg 5 øre i og 

gå til hanerne«.

I 1917 var den herlighed forbi. Fontæ

nen blev for dyr i drift og klodset op. 

Brændevinens styrke måltes med en gra

destok eller flydevægt, og kunne være af 

glas med blyhagl som vægt, men skulle 

fint være, var gradestokken af sølv.

Den mest brugte gradestok var konstru

eret af cand, theol. Peter Mathias Spen- 

drup, som arvede sin faders brænderi i 

København. Hans gradestok var i brug i 

100 ar, indtil den i 1908 afløstes af 

Tralles 100-delte alkoholmeler.

Spendrupgradestokken er en relikvie i 

sprittens historie, og det var den som 

Isidor Henius brugte på Aalborg privili

gerede Sirups- og Spritfabrik.

Ole Rømer havde konstrueret et alko

holmeter allerede i 1684. Rummålet var 

også Rømers, det var hans pol fra for

ordningen af 1698, delt i fire pægle.

Delle pottemål er lavet af en kistepladc 

fra en adelig begravelse i 1652. I 1787 

er pladen gjort til potlcmål og justeret i 

Aalborg. Kobber var dyrt, man log al

ting nøje med.



Del falder ikke el nulidsmenneske ind 

al drikke snaps af andet end små glas. 

Del er så selvfølgeligt, at man synes, del 

må allid have været sådan. Og så er 

snapseglasset dog ikke mere end højst 

300 år gammelt. I Danmark endda ikke 

slort over 200 år.

I tiden 1750-1807 fik Danmark alt sit 

glas leveret fra de norske glasværker. Da 

var glas endnu en luksus, så da foden 

blev slået af del fint graverede Nøsle- 

tangcn-glas, ofrede ejeren en ny fod af 

jernblik. Det slanke glas på hvælvet fod 

er også fra Nøstctangcn eller Hurdal.

Men en tradition for snapseglassets 

form er endnu ikke skabt, det er endnu 

bare små vinglas.

Med glasset til højre har brændevins* 

glasset fundet sin form. Det hedder et 

frimurerglas allerede i verdens ældste 

glaskatalog, udsendt i 1762 af de norske 

glasværker, og bærer navnet endnu. Del

te frimurerglas er gjort på Gjøvik Verk 

i Norge omkring 1810-30, men lige til 

1870 blev frirnurcrglas lavet på alle nor

diske glasværker.

I Rold Skov lå i midten af 1800-årenc to 

glasværker, Conradsminde (1835-57) og 

Mylenberg (1852-63). Begge lavede i tu

sindvis af snapseglas, for nu var det lille 

glas slået igennem.

Del svære, lave glas er gjort på Mylen

berg. Del er til værtshusbrug, solidt som 

cl hammerhoved. I købmandsbutikken 

stod et sådant glas på disken ved siden 

af brændevinsankret, og hver kunde, der 

betalte k^tont, fik en dram - alle af 
samme gl^rFrimureiglasset i midten cr

1 1825 begyndte Holmcgaards Glasværk 

sin produktion, og fra 1832 lavede de 

også snapseglas. Her cr et par glas af 
Molmegaards berømte serie Anglaise, 

både et glat og cl optisk, kaldet Snerle

glas. Desuden et værtshusglas af simpel 

og ædel form. Alle fra tiden 1850-70. 

Hvem kunne i dag tænke sig at drikke 

snaps af andet end små glas. Ja, selve 

ordet snaps betyder ligefrem en mund

fuld - så meget som man drak i cel drag. 

Schnapps!
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KRIGENS UDBRUD i 1807 lagde en foreløbig dæmper paa den 
feberagtige jordspekulation, ------ ingen var mere i stand 
til at vurdere jordegods.
1809 svømmede Snapstinget igen i penge — da seddelkursen 
samtidig rivende gik nedad.

KLAR OVER FARERNE VED JORD, havde Schuchardt efterhaanden 
anbragt en del af sine penge i industrielle virksomheder i 
Viborg. Han oprettede og var medejer af Farvergaarden, et 
stort garveri, en klædefabrik og et brændevinsbrænderi, 
der kastede godt af sig i krigsaarene.

STATSBANKEROTTEN, jordens faldende priser, pengemangelen 
slog dog tilsidst dem alle ud. Ogsaa Schuchardt. Han mi
stede sin hustru i 1816. Hertil føjedes snart efter en næ
sten overmægtig anspændelse for at undgaa ruin, da land
brugskrisen ynderligere kom til.

Schuchardt levede tilsidst som i en stadig termin, og hans 
helbred led herunder. 15.oktober 1819 døde han af apoplek
si i sin gaard paa Nytorv. 1820 erklæredes han fallit, og 
staten lagde haand paa hans ejendomme.

HVORNAAR OG HVORLEDES Søren Nielsen har stiftet bekendt
skab med denne ansete mand, kan vi desværre kun gisne om. 
Der findes ingen familietradition, der forbinder de to. Et 
bevis for det nære bekendt skab/venskab finder man dog i 
dette, at Søren og Ellen opkaldte deres ældste søn efter 
Schuchardt: JOHAN FREDERIK CONRAD HAUBROE født 30.6.1813, 
medens Schuchardts forretninger endnu gik som hidtil, og 
to aar efter at Søren var blevet bestyrer paa DET STORE 
BRÆNDERI.

Det lyder af saa lidt som "bevis", men navneskikken var 
dengang, og faktisk helt til vore dage, saaledes, at den 
ældste søn skulle opkaldes efter sin farfar, den næste 
efter sin morfar. Pigerne opkaldtes efter farmor hhv mor
mor. At Søren og Ellen afveg fra denne gamle og faste sæd
vane, maa have haft tungtvjende aarsager. Det kan ikke 
blot have været et ønske om at sætte sig ud over navne
skikken. Tværtimod. Søn nr to blev opkaldt efter sin mor
far: BAGGE. Deres datter blev døbt DOROTHEA efter sin far
mor.
Den eneste rimelige forklaring er, at Søren og Ellen har 
været taknemmelige overfor generalkrigskommissæren, der 
har været dem en god og venlig støtte. Han omtales maaske 
ikke for ingen ting som "ordholdende og af en sindets 
blidhed". At han til gengæld har faaet hæderlige og dygti
ge folk i sin tjeneste, er sikkert.

Det er tænkeligt, at Schuchardt har været fadder ved bar
nets daab. Det er undersøgt, men desværre er Sønder Sogns 
Kirkebog for disse dage beskadiget, og fadderne mangler.
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Det kan ikke være som kusk eller karl, at Søren Nielsen 
har lært en mand som Schuchardt at kende.
Søren har formodentlig arbejdet som brænderikarl hos køb
mand og vejermester Niels Nielsen GJØRUP, der arbejdede 
sammen med Schuchardt i flere af dennes industrielle pro
jekter i Viborg. Da Søren har vist sig baade at kunne læse 
og skrive og maaske ogsaa føre regnskabet, har Gjørup an
befalet ham til Schuchardt, der har søgt en duelige mand 
til sin skrivestue.
Efterhaanden er Søren blevet forfremmet til ogsaa at følge 
med paa rejser rundt til de gaarde, Schuchardt har ønsket 
at købe. Søren har formodentlig vist sig baade dygtig og 
lærenem. Hans virksomhed med laan og ejendomshandel efter 
at han er blevet bofast paa Brænderiet, viser, hvor han 
har været "i lære".

SØREN NIELSEN maa have fundet sin senere hustru paa disse 
rejser. ELLEN BAGGESDATTER var født 1785 og opvokset paa 
fæstegaarden i Sneum i Vendsyssel. Faderen var BAGGE JA
COBSEN og moderen HYLLEBORG ANDERSDATTER. Der synes at 
have været en vis velstand i dette hjem, og Ellen har nok 
haft en lidt anden opvækst end Søren. Der var syv børn, og 
de træffes saavel i Aalborg som i andre nørrejyske omraa- 
der.

Søskendeflokken forstod at drage fordel af opbrudstiden i 
slutningen af aarhundredet. Den ældste søster blev i 1791 
gift med sin fætter, gørtlermester og ejer af Voerbjerg- 
gaard ved Nørre Sundby, Anders Thomsen HOVALDT, der døde 
1816 som ejer af herregaarden Aas i Taars Sogn. En broder, 
Anders, blev brændevinsbrænder i Aalborg og den yngste 
broder David blev købmand i samme by.

Desværre ved vi ikke, hvor de to, Søren og Ellen, har 
truffet hinanden, - hvor de blev gift eller datoen for 
brylluppet. Vielsen er hverken fundet i Viborg Sønder Sogn 
Kirke eller Sneum Kirke. Det mest sandsynlige er derfor, 
at Søren har fulgt sin chef paa rejser, og paa en af disse 
gaarde har truffet Ellen, der som andre bønderpiger har 
været ude at tjene. Schuchardts virke strakte sig ogsaa i 
flere tilfælde til Vendsyssel.
Søren boede, som alle ansatte paa den tid gjorde, hos sin 
arbejdsgiver, og har derfor ikke kunnet gifte sig.

I 1811 ændrer hans tilværelse sig imidlertid, idet han 
bliver udpeget til bestyrer af DET STORE BRÆNDERI, der 
skal oprettes i Viborg.
Nu blev det nødvendigt, at han giftede sig, for bestyreren 
skulle staa for folkehusholdningen, og konen maatte ogsaa 
tage ansvaret for malkningen af de køer, der hørte til en 
saadan virksomhed.
Da BRÆNDERIET OPRETTEDES 1811, er det mest sandsynligt, AT 
VIELS®! HAR FUNDET STED DETTE AAR. Formodentlig er de 
blevet gift i en landsbykirke i nærheden af Ellens 
arbejdssted.



15

Det kan være nyttigt nu at give en oversigt over SØREN og 
ELLENS liv i Viborg.

De etablerede sig i Brænderigaarden o. 1811. I 1817 købte 
de Schuchardts trediedel af virksomheden. 1822 købte de 
SØNDER TEGLGAARD, hvis tørvemoser allerede tilhørte Bræn
deriet. 1825 købte de den da afdøde købmand Gjørups tredi
edel af Brænderiet. Søren handlede i alle aarene med ejen
domme i byen. Han laante penge - og han laante penge ud. 
Han var en periode eligeret borger.
SØREN og ELLEN fik i aarene 1813-26 syv børn. Seks drenge 
og een pige. Een af drengene døde som spæd, og datteren 
DORTHEA døde 1829 kun 5 aar gammel. Gravstedet paa Viborg 
Kirkegaard stammer fra dette aar.

I 1815 maa familien have følt sig etablerede. De købte den 
- saavidt vi ved - første større sølvting til deres hjem. 
En smuk SØLVSUKKERBØSSE fremstillet i København af sølv
smeden Mathias Gertsen. Den bærer deres initialer:

SH - EB 1815
(SØREN HAUBROE - ELLEN BAGGESEN 1815)

Den ses paa fotografiet af Buffeten i Gersonsvej 10 fra 
1973. Denne buffet findes nu hos Hanne og Jens paa Nord
feld. Desværre synes dette sjældne familiestykke at være 
"forsvundet" for den p.t.ældste generation. Forhaabentlig 
dukker den op igen for næste generation.
DEN ER VÆRD AT HOLDE ØJE MED! Kunstindustrimuseet i Kbhnv. 
har betegnet den som en meget smuk Empire sølvting.

Det kan nævnes, at 1824 købte de en sølvskaal: baadformet, 
høj fod med to cirkelrunde hanke, der er bøjet ind i skaa- 
len. Den er mrk: E - SH 1824, C - DH 1863 (Christiane og 
David Haubroe) I - WH 1914 (Inge og Werner Haubroe) og en
delig K - HH 1949 (Kirsten og Henrik Haubroe), hvem den 
stadig tilhører.

Det er naturligvis meget lidt, der findes fra dette de 
første HAUBROERS hjem. Sølv forgaar ikke saa let, og det 
vil glæde en gammel slægtsforsker, hvis den første sukker- 
bøsse engang bliver fundet.

SØREN døde 1832. Ellen fortsatte med at drive Brænderiet 
og Sønder Teglgaard indtil hun i 1845 solgte de to tredie- 
dele af Brænderiet til sønnen BAGGE, der i 1842 havde købt 
den sidste trediedel. 1854 solgte hun Sdr.Teglgaard til 
sønnen DAVID. Efter Bagges død i 1861 drev hun atter Bræn
deriet, - nu utvivlsomt hjulpet af David - til sin død i 
1863.

Alle de her nævnte personer er begravet paa Viborg Kirke
gaard, hvor de to gravsteder stadig findes. Viborg By har 
forpligtet sig til at vedligeholde disse som gengæld for 
den gave, byen modtog i 1907, da Christiane Haubroe 
f.Krogh paa egne og sin afdøde mands vegne skænkede byen
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BOGVOLD HØJEN.

Det havde været interesant, hvis vi havde vidst lidt om,. 
hvordan de levede sammen paa BRÆNDERIET. Det er imidlertid 
for længe siden. Der er intet bevaret derom.

Hvordan har tonen i hjemmet været?

Det eneste holdepunkt vi har, er inskriptionen paa grav
stenen:

SALIGE ERE DE MILDE
og

TAKNEMMELIGE SØNNER SATTE DETTE MINDE

Den slags indskrifter affattes ofte i stemningsbetonede 
øjeblikke, men den er alligevel bemærkelsesværdig.
Hvorfor har sønnerne valgt ordene "de milde". De kunne 
have skrevet "flittige" "dygtige" "stræbsomme" eller lign 
for at karakterisere deres forældre.

NU SKREV DE ALTSAA "MILDE".

Det maa betyde, at da de fire overlevende sønner i 1863, 
efter deres Mors død, sætter den smukke sten paa graven, 
er associationerne til deres barndom af en saadan art, at 
de vælger netop dette ord.
Det tyder paa, at der i hjemmet har hersket en god stem
ning. Hvis der havde været strid mellem forældrene - over
forbrug af brændevin eller lign, havde sønnerne ikke brugt 
dette ord.
DER HAR VÆRET EN AARSAG TIL AT DE VALGTE DETTE ORD!

At de tilføjer: "Taknemmelige Sønner satte dette Minde", 
er ogsaa naturligt. Takket være deres forældres indsats 
ændredes deres livsvilkaar fra at være tyende paa landet 
til selvejere eller borgerfolk.

Vi kan derfor nok slutte, at de har haft det godt sammen 
paa Det Gamle Brænderi med de mange børn.

Karakteristisk for dette par Søren og Ellen er, at de øn
skede, at deres børn skulle modtage en bedre uddannelse 
end de selv havde faaet. Den ældste søn blev student fra 
Viborg Lærde Skole og siden cand.phil. fra Universitetet i 
Kbhvn. De andre fik gode uddannelser i handel og landbrug.
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SKØDE- OG PANTEPROTOKOL FOR VIBORG KØBSTAD.

-o-O-o-

Nr.733, den 2O.marts 1907

GA V E B_R_E_V_

I henhold til bestemmelse i det af mig og min afdøde mand, tid

ligere ejer af det gamle brænderi i Viborg, David Haubro^ oprettede 

testamente af 10. oktober 1894 og skrivelse fra Viborg byråd af 31.jam 

ar d.å., skænker og overdrager underskrevne enkefru Christiane Haubro 

f.Krogh, af Viborg herved til Viborg by til minde om min mands foræld: 

brænderiejer Søren Haubro og hustru Ellen Haubro, f.Saggesen, ejendom

men ”Borgvold", skyldsat under:

matr.nr.l31-b Viborg købstads bygrund, hartkorn 2i alb.

î P 131-c do. " Oi "

på følgende betingelser:

1.

Borgvold skal som et af landets gamle historiske steder altid 

bevares og fredes som sådan, og den må ingensinde afhændes £fa byen 

eller benyttes til egentlig bebyggelse eller overhovedet anvendes til 

anden brug eller i andet øjemed end som nu, som hørende til lystanleg< 

ved Borgvold.

2.

Byen har forpligtelse til at vedligeholde og frede om brænderi

ejer. Søren Haubro og hustru Ellan Haubro f.Baggesen og min afdødetmam 

David ^aubro og mit gravsted samt købmand Bagge Haubro og hustru 01in< 

f.Bagger*s gravsted på Viborg kirkegård og bevare disse gravsteder me< 



indhegning i ordentlig og god stand, sålænge kirkegården eksisterer 

som sådan, og som følge heraf også forny gravstederne.

3.

At byen årlig, sålænge jeg lever, betaler mig den sum 100 kr., 

er et hundrede kroner, som jeg hidtil har haft i leje af en del af 

Borgvold.

Dette gavebrev bliver tillige at tinglæse som deklaration og 

hæftelse på Borgvold, for såvidt angår bestemmelserne i post 1 og 2.

Det bemærkes, at jeg i henhold til testamente har overtaget bo 

efter min afdøde mand David Haubro som eneste og myndig arving, og a 

min mand ejede Borgvold:

Matr.nr.l31-b iflg.udlægspåtegning på testamente, tinglæst 5.juli 18 
og 

matr.nr.l31-c iflg.skøcteaf 10*, tinglæst 16.januar 1889.

For det stemplede papir og tinglæsningsgeby/ansættes ejendomme 

værdi til 3.500 kr.

Viborg, den 4.marts 1907

Christiane Haubro

Til vitterlighed:

F.C.Jacobsen L.K.Villesen

Der påhviler ikke ejendommen restancer af skatter og afgift tx- 

til kemnerkassen, dog bemærkes, at ejendomsskyld til stat og kommune 

for 1906/07 først opkræves i indeværende regnskabsår.

Viborg kæmnerkontor, den 5.marts 1907

N.P.Poulsen

Læst inden Viborg bything, den 20.marts 1907 og prot.353/33, 

reg.I - 174.

Kr. 31,90



En EFTERSL/EGTSTäVLE bliver forhaabentlig aldrig afsluttet.
Der dannes stadig nye familier, og der kommer flere born til.
Tavlen skal stadig suppleres.

Virum i februar 1991
Klaus Haubroe
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FAMILIEGRAVSTEDERNE I VIBORG

De tre brændevinsbrændere og deres hustruer er begravede paa
Viborg gamle kirkegaard. Gravstederne ligger i den sydlige 
del af kirkegaarden nær ved indgangen ved Landsarkivet for 
Nørrejylland.

LITRA A. NR 589: er et dobbeltgravsted, der ligger paa hjørnet 
af lindealleen og en sidegang mod kirkegaardsmuren i syd.
Her hviler: SØREN HAUBROE og ELLEN f.BAGGESEN

samt af børnene: BAGGE og DOROTHEA

og: DAVID HAUBROE og CHRISTIANE f.KROGH

LITRA A.NR 268: er et enkelt gravsted, der ligger paa samme 
sidegang mod syd.
Her hviler: BAGGE HAUBROE og OLINE f.BAGER.

Paa gravstederne findes tre ens sten af rhinsk sandsted* med en 
bort af ornamenter omkring den marmorplade, hvorpaa navnene er 
indhugne. Marmorpladerne er fornyede i 1990/91.

DISSE TRE GRAVSTEDER HAR VIBORG KOMMUNE PAATAGET SIG AT FORNY
OG VEDLIGEHOLDE I HENHOLD TIL BESTEMMELSE I GAVEBREV AF 20.MARTS 
1907, hvormed Christiane Haubroe f.Krogh skænkede BORGVOLD HØJEN 
matr. nr.131.b & c til byen.

CHRISTIANE ønskede hermed at sætte fosiAere/svigerforældr« 
og familien i Viborg i øvrigt, et varigt minde.

Det dobbelte gravsted er iflg.kirkegaardens protokoller 
oprettet 1829. ,

i ,

Den første begravelse i denne famili^/fandt sted 18.12.1815, 
da den første Bagge, f.27.7.s.aa. var død. Han blev begravet i 
"2.Linie", der var forbeholdt børn. Her begravede yderligere 
"en dødfødt søn" 10.jan.1828. (Fol.15.Nr.44 i Protokol nr.l 
paabegyndt 1808).
I samme protokol ses :
Fol.108, 6.August 1829, No 34:
"Kiøbt af Søren Haubroe: 28 Q Alen, 14 Rdl) (o.17.5 m^)

No.35: "7.August: Dorthea Haubroe og Bagge Haubroe" t
1^*1 J

Dorthea, der var født 26.12.1822 dødéi Brænderigaarden 31.juli,'/ 
og forældrene har nu ønsket at oprette et familiegravsted.
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OLINE KIRSTINE 
HANSINE HAUBROE 

født BAGER 
født d.25 Septbr. 1816 
død d. 5.Marts 1855

KJØBMAND

BAGGE HAUBROE
født d.15 Octbr. 1816
død d.6 Octbr 4861

Her hviler StøW

Brænde vi ln.sbrænaBl 

Søren Haubro^ 
født d.18 Ocibr. 1781 
død d.16 Novbr. 1832

og Hustru

Ellen Baggesen
født d.23 Febr 1785
død d.14 Aug. 1863 
samt af Børnene

%

Bagge og Dorthea

I I
David Haubroe

og Hustru

Christiane

Æ y ri født Krogh

Salige ere de Milde

Fred være med eders Støv - / 
'1 ■> 

,ij Taknemlige Sønner satte delte Minde u

191A

n

W f
*
i





No.36. 23.Novbr.1832 Brænderibestyrer Søren Haubroe,
Udførsel 5 Rdl."

Gravstedet laa dengang i 12.Linie.

I samme protokol ses yderligere:
Fol.111: "8.Marts 1855: Kiøbt af Kiøbman Haubro 16 ü Alen

Jord, 8 Rdl'.’ Hans Kone deri begravet .Udførsel 6 Rdl’'.

Det er Bagge Haubroe (1816-61) købmand og brændevinsbrænder 
i Viborg, der lod sin hustru Oline f.Bager begrave.(1816-55) 
Paa Olines grav satte Bagge samme aar den smukke sten, der 
skulle blive den første af de tre.
Gravstedet laa dengang i "Linie 15" og var altsaa ikke identisk 
med hans forældres.

I Protokol Nr.2. ses:
"Fol.111, 11 Ocotober 1861 Kjøbmand Bagge Haubroe, 46 Aar, 
Linie 15 , sydøstlige. Indkjøbt Jord, - begraved i den herved 
indkiøbte Gravplads for den gamle Gravhøj ( ------ ".
"Udførsel 8 Rdl".

Bagge og Oline er imidlertid ikke begravede, hvor stenen idag 
findes. Iflg.kirkegaardens protokoller (fotokopi) er gravstener 
flyttet hertil. Der er ingen dato anført for flytningen, eller 
forklaring paa hvorfor det er sket. Desværre heller ingen 
angivelse af, hvor stenen har ligget tidligere.
Iflg.kirkegaardsinspektøren er "Linierne" ændret saa mange 
gange, at det er umuligt at angive dette gravsteds placering.
Vi ved saaledes ikke, hvor Bagge og Oline blev begravede. Vi 
kan kun være glade for at stenen er bevaret.
Protokollerne oplyser, at det er helt andre personer, der er 
begravede i dette gravsted, der er murede grave, der ikke bruges 
mere.

Der har oprindelig været et gitter omkring dobbeltgravstedet, sc 
det ses paa billedet i Viborg Stifts Folkeblad 3.7.1948. Det 
maa være blevet fjernet, da træerne i alleen voksede til, eller 
det blev for medtaget. Det var væk i 1970.

Stenen for Søren og Ellen bærer indsrk’ftet.: "Taknemmelige Sønner 
satte dette Minde". Den er altsaa fra tiden efter Ellens død 
i 1863.



Gavebrevet af 20.marts 1907 (der ogsaa findes her i bogen), 
hvormed BORGVOLD højen skænkedes til byen, mod at denne til 
gengæld paatog sig af FORNY OG VEDLIGEHOLDE de her nævnte 
gravtsder "saalænge Kirkegaarden eksisterer som saadan".

Dette har Kommunalbestyrelsen accepteret, og det er de*V forplig
tede til at staa ved.

Den nuværende kirkegaardsinspektør har venligst sørget for, at 
kommunen vedstod sit ansvar, og lod stenene gøre i stand 
med nye marmorplader. Paa sandstenskanten findes ornamenter 
i hjørnerne, som inspektøren mener kan renoveres i tidens løb. 
Vandretiiggende sten har den svaghed, at bogstaverne i tidens 
løb let forsvinder. Den oprindelige tekst var næsten forsvundet 
i 1970, hvor de blev malede op. I 1990 var de/hæsten helt 
udslettede. De nye marmorplader vil forhaabentlig sikre navne 
og aarstal langt frem i tiden.

Det har tidligere været vanskeligt at vække kirkegaardsinspek- 
tørernes interesse for byens forpligtelse til at vedligeholde 
vore gravsteder. Det synes dog som om forevisning af gave
brevet meget hurtigt har faaet myndighederne til at reagere.
Det er derfor vigtigt, at kopier af dette gavebrev, hvis original 
J^kke^Æincles i vor del a-f familien, findes hos saa mange af 
slægtens medlemmer som muligt.
Tre generationers anstrengelser har nu faaet gravsteder og sten 
gjort i stand: 1948, 1970 og 1990, men ogsaa i fremtiden bør 
disse vore stamforældres grave holdes i hævd.
Den nuværende kirkegaardsinspektør Niels Kruse er enig i dette 
synspunkt, og udtrykker sig saaledes: "Kommunen har jo stadig 
Borgvold". Han har nu indført byens forpligtelse i kirkegaardens 
protokoller.
Gavebrevet findes i "Skøde- og pantebogen". En affotografering 
heraf findes i "Kvinderne bag Borgvold". (12)



1

Februar 1999

ANEHISTORIE

I STAMTAVLEN er gjort rede for HAUBROE FAMILIENS historie 
gaaende ud fra SØREN og ELLEN fra Brænderigaarden i Vi
borg, og ogsaa - som naturligt er - for deres forslægt, 
saa langt tilbage vi kender den.

I ANETAVLEN ser billedet anderledes ud. Medens vi i STAM
TAVLEN medtager samtlige børn af et ægtepar, anfører vi i 
ANETAVLEN kun eet par, d.v.s. personens forældre, derefter 
bedsteforældre, oldeforældre o.s.v.

Der er derfor ikke tale om NAVNET HAUBROE, men mange for
skellige navne paa de slægter, vi nedstammer fra. Det 
aaremaal, der herved berøres gaar langt tilbage. Det har 
vist sig at vore forfædre omfatter tiden tilbage til om
kring Reformationen, der i Danmark sættes til 1536, de/o/ 
KIRKEORDINANSEN for Danmark og Norge underskrives af Kon
gen, Christian III og Rigsraadet.

Vi kan udfra min person gaa 10 generationer tilbage. Mine 
børn, børnebørn og oldebørn kan saa lægge deres til, og 
tælle flere generationer. De skal blot huske paa, at de 
skal føje deres ægtefællers aner ind i tavlen, saa langt 
de nu kan finde dem.

ANETAVLEN er vifteformet, idet dem ikke repræsenterer een / 
lang linie, men spreder sig ud jo længere vi kommer tilba
ge. Naturligvis er generationerne langt fra fyldt ud. I 
nogen er der kun eet eller et par aner.

ANETAVLEN i dens nuværende udformning har mig som PROBAND 
(den om hvem noget skal udforskes). Man kan ogsaa sige jeg 
er udgangspunktet.
Alle mennesker har to forældre (nr.2 og 3) fire bedste
forældre (nr.4-5 og 6-7), otte oldeforældre (8-9 og 10-11 
- 12-13 og 14-15) Vi ser saaledes, at numrene hele tiden 
fordobles, saaledes at de mandlige aner har lige numre og 
de kvindelige ulige. Systemet kaldes STRADONITZ system 
efter den der først brugte det, og er idag det mest an
vendte, og dermed lettest sammenligneligt med andre ane
tavler .

Ved at følge dette system naar vi op paa tipoldeforældre
ne, der omfatter 32 aner, som vi alle kender. Ved tip.- 
tip.oldeforældrene, der altsaa omfatter 64 aner glipper 
det imdlertid. Her mangler vi tre par d.v.s. 6 personer, 
men vi er nu ogsaa tilbage i første halvdel af 1700-tal- 
let.
Det er oftest kun adelige familier, eller familier af gej
stlige eller embedsmænd, hvor man har ført registre over 
de ansatte, at man kan fylde denne generation.
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I de næste generationer bliver det tyndere besat. Ofte 
finder man kun enkelte personer, men hele tiden er linien 
klar. Slægtskabet skal kunne dokumenteres - og er det og
saa.

Vi naar tilsidst ned - eller frem om man vil - til fire 
familier, der levede omkring reformationstiden. Udover 
dette tidspunkt er det meget vanskeligt, og dermed usik
kert, hvad man kan finde. Vi kan gisne om deres forældre, 
men intet sikkert vide. Dette er almindeligt i slægts
forskningen i Danmark, og med det, der kan dokumenteres, 
synes jeg, vi kan være tilfredse med kendskabet til vor 
slægt.

DISSE FIRE FAMILIER REPRÆSENTERES AF:

BRODER THØGER - THØGER JENSEN, munk i Johannitterklostret 
og derefter sognepræst til Sortebrødre Kirken (senere 
Sdr.Sogns Kirke) i Viborg. Hans hustru var ANNE PEDERSDAT- 
TER, tidligere nonne i Vor Frue Kloster i Viborg.
Thøger Jensen levede fra o.1490-95 til 1538. Anne Peders- 
datters data kendes ikke nøjagtigt, men hun har været en 
del yngre end sin mand. Hun blev anden gang gift med sin 
mands efterfølger og dermed stammoder til den store HVAS- 
SLÆGT.

MADS THOMSEN, snedker i Aalborg, levede o.1530-90. Vi ken
der intet nøjagtigt aarstal, men maa slutte udfra kendska
bet til hans børn. Hans hustru var KIRSTEN IBSDATTER, om 
hvem vi kun kender navnet. Aarsagen til at vi kender disse 
to er, at en af deres sønner og en sønnesøn blev præster 
og dermed registrerede i kirkernes historie. løvrigt fører 
denne gren af vore aner til ELLEN BAGGESDATTER, hvis 3 x 
tipoldeforældre de var.

MORTEN CHRISTENSEN HEGELUND, raadmand i Viborg og en mar
kant skikkelse i denne bys reformationshistorie. Hans 
hustru er ikke fundet omtalt, men derimod en broder og 
nogle af børnene. HEGELUND er en af de gamle Viborg slæg
ter med forgreninger til Ribe og et par andre sønderjyske 
byer.

MIKKEL (MICHEL) HANSEN, købmand, raadmand og borgmester i 
Aalborg født o.1480, død 0.1555. "Betydeligst blandt de 
ældre magistratsslægter var Michel Hansen". "Stamfar" til 
en lang række af borgmestre og raadmænd i Aalborg. Hans 
opholdsstue findes paa Aalborg Museum. Forældre og hustru 
er ukendte. Levede vistnok et usikkert liv under Grevens 
Fejde, men har forstaaet at klare sig.
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Af historien ser vi, at vor fædrene slægt er udpræget nør- 
rejysk. Fra Vendsyssel over Aalborg via talrige sognekir
ker i Himmerland m.m. til Viborg. Et par slægtninge har vi 
i Ribe, men jysk var det hele. Først min Far og hans brød
re rejste til København, men een af dem vendte med begej
string tilbage til "hovedlandet". Ogsaa i min generation 
er een vendt tilbage dog kun som "deltidsherremand" paa 
NØRRE WOSBORG.

Det sjællandske kommer med min Mors familie: KNUDSEN og 
KAHLER fra NÆSTVED. De kom fra Holsten, Sønderjylland og 
Fyn. Disse familier er beskrevet i KNUDSEN SLÆGTSBOGEN.


