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Familien Bjørn, Ribe: 

 

1. generation: 

 

1: Nis eller Niels Bjørnsen: (nr.384 i efterslægtstavlen): 

 Han findes første gang bosat i Sct. Klemens fjerding i 1581, men han betaler ikke 

 skat på noget tidspunkt fremover, og noget kunne tyde på, at han først er flyttet til

 Ribe som ældre. Ifølge Ribe byfogeds tingbog nr.19 s.148 blev hans kålgård synet i 

  1587. 

 Ifølge tingbogen nr. 20 side 43b gjorde Nis Bjørnsen sin søn Peder Nielsen Bjørn- 

 sens skudsmål i 1597. 

 Det er muligvis ham, der som Niels Bjørnsen blev begravet på Ribe domkirkes kir-

 kegård i februar 1601. 

 Børn: 

 1a: Bjørn Nissen Koch: se nedenfor. 

 1b: Peder Nielsen Bjørnsen. 

 

2. generation: 

 

1a: Bjørn Nissen Koch: 

 Han er søn af den forrige, hvilket blev oplyst, da han tog borgerskab i Ribe 4-12- 

1592. At han måtte tage borgerskab i byen, selv om hans far boede der, er ensbe-

tydende med, at han ikke var født i Ribe, men var tilflytter. Hans erhverv blev 

ikkenævnt, men han må have været slagter, da han sammen med sønnen Niels 

Bjørnsen slagter fæstede byens skrange – slagterbod – på torvet 26-11-1613 for 2 

daler årligt. 

 Tilnavnet ”Koch” nævnes kun i denne generation, måske har han giftet sig ind i den  

 familie. 

 Han boede på hjørnet af Peder Dovns Slippe og Sortebrødregade, hvor senere sønnen 

 Jens boede. 

 Han blev nævnt sidste gang i regnskaberne i 1620 med sønnen som indsidder. Han 

 døde i foråret 1621 og blev begravet i Domkirkens Lindegård i maj 1621. 

 Børn: 

 1a1: Niels Bjørnsen: 

  Han var slagter og boede først i Hundegade til sidst i Peder Dovns  

  Slippe. 

  Han døde i 1655 og blev begravet i Domkirkens Lindegård i april dette 

  år. 

  Børn: 

  1a1a: Eline: døbt 13-11-1646 i Domkirken. 

  1a1b: Jens: døbt 2-2-1651 i Domkirken. 

  1a1c: Ingeborg: døbt 29-6-1653 i Domkirken. 

 1a2: Jens Bjørnsen: 

  Han er første gang nævnt i regnskaberne i 1617 og boede da i Peder 

  Dovns Slippe. I 1618 flyttede han til Sct. Klemens fjerding og boede i

  et hus sammen med broderen Peder og Lisbeth Sørensdatter, der var in-

  derster. Året efter boede han ene. Ifølge Ribe byfogeds tingbog 1626

  købte han 16-9 Bertel Strucks enkes hus og gård. Fra slutningen af 
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  1620 boede han sammen med faderen i Peder Dovns Slippe, hvor han

  boede til sin død i 1640, hvor han i juli blev begravet i Domkrikens  

  omgang. 

  Ifølge Ribe byfogeds tingbog 1646 s.43b og 44 solgte Peder Bjørnsen 

   på vegne af hans broderdatter Elle Jensdatter, det ¼ part hus hun havde

  arvet efter sin far, Jens Bjørnsen, til hendes broder Niels Jensen Bjørn.

  Det samme gjorde Georg Nødes, soldat under oberst Daniels regiment

  på vegne af sin hustru, Anne Jensdatter, med hensyn til hendes ¼ part

  af huset. Peder Bjørnsen havde været børnenes værge. 

  Han var gift med Boel, som døde før 1646. 

  Børn: 

  1a2a: Niels: se ovenfor. 

  1a2b: Anne: se ovenfor. 

  1a2c: Unavngiven søn: han var skoledreng, da han døde og blev  

                     begravet i Domkirkens Lindegård i juli 1626.

  1a2d: Bjørn: døbt 31-8-1623 i Domkirken. Død før 1646. 

  1a2e: Ølle / Elle: døbt 17-9-1626 i Domkirken. 

  1a2f: Søren: døbt 8-3-1629 i Domkirken. Død før 1646. 

 1a3: Peder Bjørnsen: se nedenfor. 

 

3. generation: 

 

1a3: Peder Bjørnsen: 

 Han var ”hatstafferer” og blev første gang nævnt i regnskaberne i 1618, hvor han,

 som nævnt ovenfor, boede som inderste sammen med Lisbeth Sørensdatter i Sct. 

  Klemens fjerding hos broderen Jens. 

 Lisbeth Sørensdatter boede i et andet hus i fjerdingen i 1619 og 1620, og her blev 

  Peder Bjørnsen nævnt i 1621, og hvor hun er udgået af regnskaberne, så de må være 

 blevet gift ved den tid. 

 Ifølge regnskaberne boede Søren Madsen i huset i 1614. I regnskaberne står der et 

 kors ud for ham, så det må antages, at han da er død, og året efter boede Lisbeth Sø- 

 rensdatter i huset, så det er jo ikke umuligt, at Søren Madsen er hendes far. 

 Indtil 1622 Boede Peder Bjørnsen i Sct. Klemens fjerding, men flyttede derefter til 

 Sct. Hans fjerding, hvor han boede forskellige steder i årene 1622 til 1626. I 1629 

  boede han i første fjerding i Peder Dovns Slippe i det hus, hvor tidligere en mand 

  ved navn Oluf Koch og før ham hans far Peder Olufsen Koch boede. Peder Olufsen

 Koch fik i øvrigt borgerskab samme dag som 1a: Bjørn Nissen Koch i 1592. Det vi- 

 des ikke, om de er i familie, men de er måske besvogrede. 

 Peder Bjørnsen boede endnu i august 1660 i huset, men må være død før februar 

  1661, hvor sønnen Niels boede i huset, og hvor det i regnskaberne blev sagt: ” at 

  Peder Bjørnsens hus, han iboede, kommer hans arvinger til”. 

 Ifølge Ribe byfogeds tingbog 1661 s.97, 9-7-1661 gav Søren Pedersen Bjørnsen og 

 hans broder Bjørn Pedersen deres broder Niels Pedersen afkald på arv efter foræl- 

 drene Peder Bjørnsen og Lisbeth Sørensdatter. 

 Det kan ikke bevises, men meget taler for, at Peder Bjørnsen var en søn af dette æg-

 tepar. Han var vanfør og over tyve år gammel, altså født før Ribe Domsogns kirke- 

bog begyndte i 1623, da han myrdede en gammel kone i Brøns i 1643 og derfor blev 

henrettet på Hviding Herredsting 20-10-1643. 
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 Børn:  
 1a3a: Søren Pedersen Bjørnsen: se nedenfor. 

 1a3b: Bjørn Pedersen: 

  Døbt 8-6-1628 i Ribe domsogn, død 1674, begravet i Domkirkens  

  omgang i februar. 

  Han var skomager ifølge borgerskabsprotokollen og boede på hjørnet

  af Sortebrødregade og Peder Dovns Slippe. Der blev holdt skifte efter 

   ham 26-3-1675.  

  Han var gift med Margrethe. 

  Børn: 

  1a3b1: Lisbeth: døbt 13-7-1659 i Ribe domsogn. 

  1a3b2: Else: døbt 1661 i Ribe domsogn. 13½ år i 1675, ikke fundet 

   døbt. 

  1a3b3: Margrethe: døbt 21-11-1664 i Ribe domsogn. 

  1a3b4: Mette: døbt 10-7-1666 i Ribe domsogn. 

  1a3b5: Christen: døbt 24-4-1668 i Ribe domsogn. 

 1a3c: Niels Pedersen Bjørnsen: 

  Døbt 18-5-1632 i Ribe domsogn, begravet i Domkirkens omgang i  

  januar 1675. 

  Han var hattemager i Peder Dovns Slippe og boede i sin fars hus. Der 

  var skifte efter ham og hans kone 14-1-1676. 

  Han var gift med ?, som blev begravet i Domkirkens omgang i maj  

  1674. 

  Børn: 

  1a3c1: Peder: døbt 6-4-1662 i Ribe domsogn.  

  1a3c2: Lisbeth: døbt 18-10-1663 i Ribe domsogn. 

  1a3c3: Anne: døbt 29-9-1666 i Ribe domsogn. 

  1a3c4: Margrethe: døbt 20-5-1670 i Ribe domsogn. 

 

4. generation:   

 

1a3a: Søren Pedersen Bjørnsen eller Bjørn: 

 Han var borger og hattemager i Ribe, boede i Peder Dovns Slippe og nævnes i regn- 

 skaberne første gang i december 1650 og sidste gang i januar 1669. Han må være 

 død før februar 1670, hvor hans hustru, Anne Jensdatter nævnes som besidder af

 huset. Hun var født i dette hus omkring 1622 og døde her i 1696 netop 75 år gammel 

  og blev begravet i Domkirkens Lindegård 29-7-1696. 

 Følgende vides om hendes forældre: 27-9-1616 tog hendes far Jens Jensen borger- 

 skab i Ribe, som hvad angives ikke. Indtil da havde han tjent rådmand Bagge Bagge- 

 sen og havde muligvis også senere et vist tilhørsforhold til ham. Han blev nævnt som 

 borger i regnskaberne fra 1617 til 1641 boende i Peder Dovns Slippe, men må være 

 død omkring oktober 1641, idet der blev betalt begravelsespenge for ”Jens til Bag- 

 ges” 6-11-1641. 

 Herefter nævnes enken Dorothea Jenskone som beboer af huset i Peder Dovns Slip- 

 pe, fra 1648 til 1650 sammen med datteren, hvis navn ikke nævnes. 

 I løbet af efteråret 1650 flyttede Søren Pedersen Bjørnsen ind i huset, givetvis efter 

  at have ægtet datteren, hvorefter Dorothea Jenskone ikke mere blev nævnt. 



 4 

 De bevarede skatteregnskaber og hussøgninger gør det muligt at følge Søren Peder-

 sen Bjørnsen. Hans økonomi var ikke særlig god, han betalte kun lidt i skat og måtte

 før 1660 pantsætte sit hus til købmanden Hans Vandel. Pantebrevet eksisterede lige 

  til Anne Jensdatters død i 1696. 

I 1668 blev det efter kongelig befaling bestemt, at også de, der var fødte i købsteder-

ne og som ville holdes for borgere her, skulle aflægge deres borgerlige ed til magi-

straten. 

 Så 12-8-1668 drog brødrene Niels Bjørnsen, Søren Bjørnsen og Bjørn Pedersen ind 

  på Ribe Rådhus og tog borgerskab, selv om de havde virket som mestre i mange år. 

 Efter Søren Pedersen Bjørnsens død blev enken boende i huset og formåede at opfø-

 de de seks børn, der var i ægteskabet, antagelig ved at sy og arbejde for andre, even-

 tuelt også med en hattemagersvend i huset til at holde denne del af beskæftigelsen i

 gang til den yngste søn kunne tage over. Det er ikke let at forstå, hvordan hun fik

 midler til at holde den ældste søn ”til bogen”, men man kan på en måde godt sige, at 

  dette skete på bekostning af de andre søskende, der alle fire endte deres dage i Ribe i 

  beskedne kår. 

 Da Anne Jensdatter var død, blev der holdt skifte efter hende i boet, hvor børnene

 som arvinger blev nævnt. Hun kaldtes i øvrigt her fejlagtigt for ”Hansdatter”. Der

 var tale om et lille 4-5 fags hus med et halvtag i gården og kun med den jord, hvorpå

 det lå. Stuen blev opvarmet af en jernkakkelovn og havde faste alkover og i øvrigt et 

  fattigt, men pænt møblement. Bl.a. var der tin urtepotter i vinduerne. 

 Anne Jensdatter var syg i den sidste tid, hun levede og blev tilset af stadskirurg J. F. 

 Henkel, men altså uden held. Sønnen Jens betalte både ham og moderens begravelse. 

 De to ugifte døtre Anne og Bodil og den ugifte søn, Peder, havde boet sammen med 

 moderen, og de blev boende i huset efter hendes død. Han ernærede sig som hatte- 

 mager, søstrene ved ”ringe syning”. 

 Peder Dovns Slippe ligger lige øst for Domkirken mellem Stenbogade og Sortebrød- 

 regade. De små huse findes stadigvæk, men selvfølgelig af et helt andet udseende

 end den gang, Bjørn familien boede i dem. Bjørn Kochs hus er det nuværende nr.5, 

  Peder Bjørnsens er nr.2 og Søren Pedersen Bjørnsens er nr.8. 

 Børn: 

 1a3a1: Anne: døbt 20-8-1651 i Ribe domsogn, begravet 25-8-1723 samme sted. 

  Sypige, ugift, boede i sit fødehjem. 

 1a3a2: Lisbeth: døbt 12-1-1653 i Ribe domsogn, død 29-10-1724 samme sted. 

  Gift i Domkirken 11-1-1689 med Laurids Mortensen Koldborg, 

  skomager i Sortebrødregade. Ingen børn. 

 1a3a3: Jens: født 6-1-1655 i Ribe domsogn, død 31-5-1733 i Vodder. Se nedenfor. 

 1a3a4: Dorethe: døbt 25-2-1657 i Ribe domsogn, død 13-5-1695 samme sted. 

  Gift i Domkirken 6-3-1688 med Christen Christensen Kimer, Ribe. 

  Datter:  
  1a3a4a: Mette Christensdatter: døbt 11-3-1692 i Domsognet. 

 1a3a5: Boeld: døbt 3-8-1659 i Ribe domsogn, begravet 16-1-1726 samme sted. 

  Sypige, ugift boede i sit fødehjem. Der var skifte efter hende 6-1-1726, 

  hvor efter broderen Jens og søsterdatteren var arvinger. 

 1a3a6: Peder: døbt 19-5-1662 i Ribe domsogn, død 22-11-1701 samme sted. 

  Ugift hattemager i sit barndomshjem. Han tog borgerskab 28-12-1688. 

  Der blev holdt skifte efter ham i januar 1702, hvor hattemager redska- 

  berne beskrives. Hans søskende arvede det lidt, der var i boet. 
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  I Justitsprotokollen D22-6 s.48b 20-12-1678 bevidnes, at salig Søren 

   Pedersen Bjørn hatmager har avlet en søn Peder med sin hustru. 

 

5. generation: 

 

1a3a3: Jens Sørensen Bjørn: 

 * 6-1-1655 i Peder Dovns Slippe, Ribe domsogn, 

 + 31-5-1733 i Vodder præstegård, Vodder sogn. 

 Gift i Arrild sogn 7-6-1688 med 

 Maria Clausdatter Caspersgaard: 

 * 1671 på nuværende Hofmannsgave, Roost, døbt i Arrild kirke 1-5-1671, 

 + 1751 i Vodder præstegård, begravet 3-6-1751 i Vodder. 

Hun var datter af herredsfoged Claus Clausen Caspersgaard (1639-1675) i Roost, 

født i Vonsbæk præstegård, og Apollonia Lorentzdatter Riggelsen fra 

Løgumkloster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Jens Sørensen Bjørn             Side i Vodder kirkebogs 1684 

 

 Jens Sørensen Bjørn døde som provst for Hvidding herred i Vodder præstegård efter 

 at have været præst i sognet i næsten halvtreds år. Han begyndte Vodder kirkebog 

  ved sin tiltræden i 1684. 

 Ved begravelsen blev der prædiket over ham af doctor Peder Terpager fra Ribe, og 

 dennes  ligprædiken er bevaret i Grønlunds samlinger i Ribe Katedralskole, og heri 

 fortælles der udførligt – efter tidens skik – om hans opvækst, skolegang, studier og 

 videre liv. Efter at have afsluttet skolegangen ved Ribe Latinskole, blev han immatri- 

 kuleret ved Københavns Universitet 24-7-1676 og blev allerede færdig som teolog i 

 1678. Derefter vendte han tilbage til Ribe som hører ved Latinskolen, indtil han i

 1684 blev kaldet til sognepræst for Vodder menighed. Hans skriftlige præsteed på

 latin fra 16-6-1684 og senere hans provsteed fra 22-6-1713, da han blev udnævnt til 

  provst for Hvidding herred, findes i Ribe bispearkiv. 
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 Alt tyder på, at han var en dygtig teolog, der vidste, hvad han ville. Som nævnt star- 

 tede han med at føre den endnu bevarede kirkebog, som i dag findes på Landsarkivet

 i Åbenrå Ved kaldet var der ikke mindre end to præsteenker, en ældre og en yngre, 

 og det var vel venteligt, at han havde ægtet den yngste, som det var almindeligt den

 gang, men han byggede et hus til dem uden for præstegården, og så gik han på frier- 

 fødder i Roost i Arrild sogn på den nuværende Hofmannsgave og fik datteren Maria 

  Clausdatter Caspersgaard til ægte. De blev viet i Arrild kirke 7-6-1688. 

 Han drev præstegårdens landbrug med to karle. På Sct. Karens aften 25-11-1724 

 brændte præstegården med næsten alt indbo og biblioteket, men altså ikke kirkebo-

 gen, så han måtte bygge den op igen i 1725, denne gang med brandmur og tegltag,

 og sådan stod den, bortset fra at tegltaget senere blev erstattet af et stråtag, blandt de

 andre gårde inde i Vodder by, til den blev nedrevet i 1912 og nybygget. 

Der eksisterer en Enkekasseprotokol for Hvidding herred, og den var Jens Bjørn 

medlem af og betalte hvert år 2 rigsdaler indtil sin død. Hans enke fik derfor årligt 

udbetalt 20 mark og havde desuden en formue på 600 rigsdaler, som hun levede af 

på sin aftægt hos sønnen Søren i præstegården. Hos efterkommere i Sverige findes et 

maleri af Jens Sørensen Bjørn, mens et muligt tilsvarende af hans kone ikke er be-

varet. 

 I præstegården blev der født ni børn, og ved deres dåb i Vodder kirke stod familien

 og omegnens præstefamilier faddere, hvilket omhyggeligt er noteret i kirkebogen, li-

 ge som det som regel også blev nævnt, hvem barnet blev opkaldt efter. 

 Børn: 

 1a3a3a: Anna Bjørn: 

  * 10-4-1689 i Vodder præstegård, 

  + 27-2-1753 i Sct. Katrine sogn, Ribe. 

  gift i Vodder 7-12-1718 med 

  Jørgen Andersen Windfeld: 

  + 27-12-1747 i Sct. Katrine sogn, Ribe. 

  Han var fra Tanderupgård i Farup sogn, og her opholdt de sig efter  

  giftermålet, men fra o.1727 var de bosat i Sct. Katrine sogn i Ribe. 

   Deres dødsfald er ikke indført i kirkebogen, men der er skifter bevaret 

   efter dem begge i Ribe byfoged arkiv. 

  Børn: 

  1a3a3a1: Anders: *+ 24-9-1719. 

  1a3a3a2: Johanne: *+ 22-9-1720. 

  1a3a3a3: Anders: * 30-11-1721, + før faderen. 

  1a3a3a4: Mariane: * 24-3-1724, + 3-1-1725.  

  1a3a3a5: Jens Windfeld: 

   * 22-12-1726 på Tanderupgård, Farup sogn,  

   + 7-12-1781 i Naur. 

   Ansat på Nr.Vosborg i 1748 og 1753, kapellan i Varde 

   1761, sognepræst i Naur-Sir sogne.  

   Gift i Naur 25-5-1764 med 

   Marie Schultz Stefansen: 

   * 17-6-1735 i Sct. Jacobi kirke, Varde,  

   + 15-11-1797 i Holstebro.  

Datter af Peder Steffensen / Stefansen,                              

senere Lundenæs. Efterkommere. 
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  1a3a3a6: Hans Windfeld: 

   * 1-11-1731 i Ribe Sct. Catrine sogn, 

   + 20-10-1750 på Astrupgård, begravet i Vodder kirke. 

 

 1a3a3b: Claus Jensen Bjørn kaldet Ursin: 

  * 30-9-1691 i Vodder præstegård, 

  + juni 1742 i Tødsø. 

  Sognepræst til Åsted-Skærum -1739 og Tødsø-Erslev på Mors 1739-

  1742. 

  I Wibergs præstehistorie kaldes han fejlagtigt ”Hans”, hvilket også er 

  anført på Tødsø kirkes præstetavle. 

 

  Gift med 

  Margrethe Sophie Zitscher: 

  * o.1702, + 23-12-1780 i Thisted. Datter af tolder og ejer af Bisgård i 

  Thisted Ulrich Zitscher, + 1736.  

  Barn: 

  1a3a3b1: Claus Caspersgaard Ursin: 

   * 27-12-1737 i Åsted præstegård, 

   + 27-6-1765 i Thisted. 

   Theologisk kandidat fra Københavns universitet i 1761,  

   derefter lærer i Thisted. 

 

  Hans moder lod dels lægge en gravsten i Thisted kirke over sine foræl- 

  dre, søn og sig selv over deres murede begravelse, dels opsætte en min- 

  detavle og ophænge en ottearmet messinglysekrone i Thisted kirkes si-

  degang, og desuden betalte hendes bo i 1781 for to store sølvlysestager, 

  der stadig står på alteret. 

  Gravstenen findes nu i plænen vest for tårnet. 

 

 1a3a3c: Søren Jensen Bjørn: 

  * 25-4-1694 i Vodder præstegård, 

  + 6-11-1758 i Vodder præstegård, Vodder sogn. 

  Immatrikuleret ved Københavns universitet 11-7-1711. Kapellan hos

  faderen i Vodder fra 1730, sognepræst efter faderens død i 1733. Der 

  fandtes i 1766 nu forsvundne malerier af ham og hustruen i kirken. 

  Gift i Vodder 23-10-1738 med 

  Else Marie Clemensdatter Fog: 

  * 26-1-1715 i Hvidding præstegård, Hvidding sogn,  

  + 14-2-1743 i Vodder præstegård, Vodder sogn. 

  Børn: 

  1a3a3c1: Dødfødt søn: *+ 1-8-1739. 

  1a3a3c2: Dødfødt søn: *+ 23-3-1741. 

  1a3a3c3: Jens Sørensen Bjørn: 

   * 1-5-1742 i Vodder præstegård, 

   + 23-10-1799 i Rønne. 

   Han blev student i København i 1760 og fik juridisk 

   eksamen 18-7-1764. Han blev 5-12-1764 ansat som regi-
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   mentskvartermester ved Jydske Kyrassér Regiment i Sla-

   gelse, og 22-4-1766 indsatte han 300 Rdl i Pensionskas-

   senfor Landmilitæretatens enker og børn. Var her stadig

   1772 da han ophævede pensionen. Regimentet blev dette

   år omdøbt til 1. Sjællandske Regiments Rytteri.   

   Han fik afsked herfra 19-2-1783, og 9-9-1785 blev han

   byfoged i Rønne samt herredsfoged og skifteskriver i 

    Bornholms vestre herred. I følge folketælling 1787 var 

   han enkemand og boede til leje hos købmand Bohne i 

   Storegade med sin husholderske, en tjenestepige samt to

   halvvoksne plejebørn. 

I forbindelse med sin død oprettede han et testamente kl.5 

morgen den 23. oktober 1799, inden han døde samme dag 

kl.16, og indsatte heri som eneste arving Friderica Bjørn, 

”avlet uden for ægteskab”. Testamentet oplyser, at hun 

havde boet hos ham i omtrent 8 år, og at han havde tjent 

først 19 år som regimentskvartermester derefter 14 år 

som byfoged i Rønne og herredsfoged i Vester herred. 

(Koncepter og indlæg til Sjællandske registre nr.1466). 

I Rønne byfogeds skifteprotokol  1790-1805 er der et 

stort skifte efter ham 23-10-1799. Han ejede en gård i 

Rønne på husplads 315 samt tilkøbt husplads på nr.394, 

som med tilliggende jord var vurderet for 600 Rdl, og 

med et godt indbo, gode møbler, malerier og meget godt 

tøj. Af interesse af bohavet kan nævnes 4 pistoler og 1 

par floretter, 1 ridepisk og 2 sølvsporer, 1 violin med 

kasse og nodestol, en trekantet og en rund hat, et 

spanskrør med knap og 1 paraply, et otte dages ur samt et 

sølv lommeur, et par sølvskospænder og 3 par sølvknæ-

spænder. Desuden 5 sølvspiseskeer, 6 sølvteskeer, 1 

sølvpotageske og et engelsk fajance spisestel samt en 

messing temaskine. 

Ifølge Rønne byfogeds auktionsprotokol 1799-1808 blev 

der holdt auktion over boet fra 18-11-1799 til 3-7-1800. 

Datteren havde et chatol og en fyrretræs kommode i boet 

og købte kun ellers et vandbord. Gården var det sidste, 

der blev solgt, købesummen skulle forfalde 3-10-1800, og  

 

 

 

 

 

 

 

 
   Jens Bjørns signet og underskrift 1766. 
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så længe måtte datteren blive boende, men i folketælling 

1801 var hun rejst bort. Den samlede indtægt fra auk-

tionen var på omkring 1600 Rdl, og gælden var på o.700 

Rdl, så datteren fik en ganske god arv efter faderen. 

 

   Gift i Sct. Petri kirke, København 7-5-1766 med 

   Christina Lovisa Holler: 

   * 28-2-1747 i Sct. Petri sogn, datter af rektor ved Sct. 

    Petri skole, Johann Friedrich Holler. 

   + 1-12-1768 i Sct. Mikkels sogn, Slagelse. 

   Barn:  

   1a3a3c3a: Frederich Bjørn: 

    * 19-11-1768 i Sct. Mikaels sogn, Slagelse, 

    + 29-12-1768 samme steds. 

 

   Barn uden for ægteskab: 

   1a3a3c3a: Sophie Frederikke Bjørn: 

    * o.1774, hvor vides ikke, 

+27-4-1806 i Nørre Vold nr.73, Trinitatis 

sogn, København, 32 år gammel. 

Hun var husjomfru på Nøragergård 22-9-

1802, hvor hun stod fadder i Sæby kirke. 

I Adresseavisen (1806/173) skrev enke-

manden følgende dødsanmeldelse: 

”Det blev atter min tunge lod, tredje gang, 

at friste en af livets bitreste sorger ved at 

miste min inderlig elskte hustrue, Sophie 

Fredericke Paasche fød Bjørn, en datter af 

den afdøde regimentskvartermester og 

byfoged Bjørn på Bornholm, efter at hun – 

kun i 3½ år – havde været mit livs huldeste 

livsledsagerinde. I en alder af 32 år efter 

langvarige lidelser, men kun 4 dages 

sygeleje, hensov hun den 27. dennes (april) 

kl. 8 om aftenen. Den ømmeste kjærlighed 

skænke dens dyrebare minde fortjente tårer, 

idet hendes savn dybt føles af en bedrøvet 

ægtefælle, hendes og min 2½ år gamle 

datter så og af hendes stedbørn. Forsikret 

om familie og venners deltagelse i min 

billige sorg, frabeder jeg mig al skriftelig 

bevidnelse. Kjøbenhavn, den 28. april 1806, 

J.B.Barner, cancelliraad”.  

Gift ved huskopulation på Nøragergård, 

Sæby sogn, Holbæk amt 5-11-1802 med  

Joachim Barner Paasche: 

Kancelliråd, ejer af Nøragergård og med 

bopæl i København. 



 10 

+ 7-6-1809 i Nørre Vold 164, Trinitatis 

sogn, København 

Det var hans tredje ægteskab, og som ved 

det 2. blev der oprettet ægtepagt 28-12-1802 

(Dk.2.1516), da han var rig og hun ikke. 

Han nåede at blive gift fjerde gang, og hav-

de en søn og en datter af første ægteskab. 

Farbroderen Andreas Riegelsen Bjørn 

skriver i sin slægtstavle, at hun er gift med 

kancelliråd Paasche i København. Han giver 

hende godt nok et andet navn samt dødsåret 

1805, men det er blot én af mange unøjag-

tigheder i skriftet. 

Barn: 

1a3a3c3a1: Frederikke Berendine  

Paasche: 

* 3-10-1803 på Den kongelige 

Fødselsstiftelse, København 

under nr.931 af gifte forældre. 

+ 7-8-1809 i Trinitatis sogn. 

 

Angående Sofie Frederikke Bjørns oprindelse, så er der én født på Den kongelige 

Fødselsstiftelse af dette navn i 1773-74, som passer perfekt med alderen. Hendes 

navn er Frederikke Sophie * 16-11-1773 døbt 20-11 med tegn 297 og pigens 

(moderens) nr. 191. Desværre findes der ikke supplerende dokumenter før 1774. 

Det har ikke været muligt at finde Sofie Frederikke født i egnen omkring Slagelse. 

  

 1a3a3d: Jacob Jensen Bjørn: 

  * 12-8-1697 i Vodder præstegård, 

  + o.1747 på Høgsbrogård, Hviding sogn, kirkebogen først fra 1749. 

  Han var forpagter af Høgsbrogård i Hviding sogn fra før sit ægteskab i 

  1733 og tillige foged for de under det Lindevedske gods hørende Høgs-

  broske gårde. Han gik konkurs i 1747 og skal være død samme år. Han 

  og hans familie var begravede i Høgsbrogårds gravsted i Hviding kirke. 

 

  Gift i Ballum 16-6-1733 med 

  Else Hansdatter: 

 * 1696 i Kringelum, Ballum sogn, datter af gårdmand Hans Lau-

ridsen. 

  + 18-2-1777 i Ravsted hos datteren og svigersønnen, 81½ år gammel. 

  Hun flyttede til Ribe før 1762 og boede i et hus på Skibbroen sammen 

  med datteren og sin søster Bodil Hansdatter. Hun flyttede fra Ribe i a- 

  pril 1771 til Ravsted. 

  Børn: 

  1a3a3d1: Marine Sophie Bjørn: 

   * o.1734 på Høgsbrogård, Hviding sogn, 

   + 21-3-1793 i Ravsted by og sogn, 58½ år gammel. 

   Barn: 



 11 

   1a3a3d1a: Søren Bjørn: 

    * 3-5-1761 i Ribe Domsogn, 

    + 18-5-1762 i Ribe Domsogn. 

   Han var uægte født i mormoderens hus, og faderen var 

   præstens avlskarl i Henne præstegård, Hans Pedersen, 

   som åbenbart har misforstået gerningen som avlskarl. 

   Marine Sophie Bjørn slap for kirkens disciplin efter bi-

   skop Brorsons forbøn 15-5-1761. (C4.156 sag 68). 

   Gift i Ribe Domkirke 11-8-1668 med 

   Tycho Thomas Thomsen: 

   * o.1737 i Ravsted,  

   + 28-7-1811 i Ravsted by og sogn. 

   Bolsmand og ejendomsejer i Ravsted, måske også knip-

   lingshandler som faderen, der var søn af stedets præst. 

   Børn: 

   1a3a3d1b: Nicolai Tychsen: 

    * 6-7-1769, + 23-9-1815 i Ravsted. 

    Boelsmand i Ravsted, efterkommere. 

   1a3a3d1c: Else Ann Marie Tychsen: 

    * 19-1-1771. 

    Gift med skrædder Jes Filschau, Hynding, 

    Ravsted sogn, efterkommere. 

   1a3a3d1d: Cathrine Lisbeth Tychsen: 

    * 22-11-1774, + 24-9-1775. 

   1a3a3d1e: Cathrine Lisbeth Tychsen: 

    * 16-8-1776, + 6-11-1776.  

 

  1a3a3d2: Hans Bjørn: 

   Ifølge skiftet efter Claus Caspersgaard fra 1766, hvor hele 

   familien Bjørn blev nævnt, var han til søs i 1766. 

   Videre skæbne er ukendt. Men han må være død før mo-

   deren, da kun datteren nævnes i hendes dødsindførsel. 

 

 1a3a3e: Peder Jensen Bjørn: 

  * 1-5-1700 i Vodder præstegård, 

  + 16-10-1758 på Vestre Astrupgård, Brøns sogn. 

  Se nedenfor under 6. generation. 

 

 1a3a3f: Apollone Christin Bjørn: 

  * 24-3-1704 i Vodder præstegård, 

  + 8-1-1737 i Løgumkloster. 

  Gift i Vodder 2-11-1724 med 

  Andreas Holm: 

  * o.1687, + 9-11-1751 i Løgumkloster, 64 år gammel. 

  Kniplingshandler i Løgumkloster, enkemand ved vielsen. 

  Børn: 

  1a3a3f1: Andreas Holm: 

   * 7-10-1725, + 1-4-1790 i Løgumkloster. 
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   Konrektor ved Latinskolen i Haderslev, sognepræst i  

   Løgumkloster 1774-1790. I forbindelse med arvesagen 

   efter hofjunker Claus Caspersgaard, som døde på Tøllø-

   segaard i 1765 uden livsarvinger, nedskrev han slægtens 

   familiehistorie helt tilbage til herredsfoged Claus Clausen 

   Caspersgaard + 1676 i Roost, Arrild sogn. 

   Han indhentede diverse kirkebogsudskrifter, og hans op-

   tegnelser findes i dag i Mollers Stamtavler i Flensborg 

   byarkiv. 

   Ugift. 

  1a3a3f2: Jens Holm: 

   * 26-1-1727, + 1751 på en skibsrejse fra Amsterdam til 

   Batavia / Jakarta, Indonesien, efter før den tid at have  

   gjort flere rejser til Suriname / Hollandsk Guayana, Syda-

   merika. 

  1a3a3f3: Cathrine Margrethe Holm: 

   * 14-12-1728, + 4-4-1730 i Løgumkloster. 

  1a3a3f4: Claus Holm: 

   * 12-11-1730, + 31-8-1735 i Løgumkloster. 

   Opnævnt efter ovennævnte hofjunker Claus Caspers- 

   gaard. 

  1a3a3f5: Cathrine Margrethe Holm: 

   * 17-5-1733. 

  1a3a3f6: Marie Sophie Holm: 

   * 31-10-1734. 

   Broderen, Andreas Holm oplyste i 1766, at de begge var 

   ugifte, men oplyser ikke, hvor de opholdt sig. 

  1a3a3f7: Apollonia Christine Holm: 

   * 6-1-1737, + 29-4-1738 i Løgumkloster. 

 

 1a3a3g: Marine Bjørn: 

  * 30-12-1706 i Vodder præstegård, 

  + 8-3-1707 samme sted. 

 

 1a3a3h: Sophie Marine Bjørn: 

  * 7-5-1711 i Vodder præstegård, 

  + 9-1-1737 samme sted, ugift. 

 

 1a3a3i: Jens Jensen Bjørn: 

  * 2-7-1714 i Vodder præstegård, 

  + 7-2-1770 i Assens. 

  Han var by- og rådstueskriver i Assens fra før sit ægteskab i 1748, men 

  hvordan hans uddannelse har været, vides ikke. 

 

  Gift på Braheborg, Assens sogn 24-8-1748 med 

  Mandrupine Christiansdatter: 

  * 13-2-1715 i Vidstorpe, Gamtofte sogn,  

  + 11-1-1799 i Assens. 



 13 

  Datter af Christian Christopher Hansen, Vidstorpe, Gamtofte sogn. 

  Børn: 

  1a3a3i1: Eleonora Hedvig Bjørn: 

   * 18-7-1749 i Assens, 

   + 16-3-1771 i Assens. 

   Gift i Assens 8-5-1770 med 

   Lorents Bertelsen: (1741-1791), toldbetjent i Assens. 

   1 datter og efterslægt. 

  1a3a3i2: Christian Jensen Bjørn: 

   * 15-3-1752 i Assens, 

   + 7-1-1785 i Assens. 

   Juridisk kandidat 1770, byskriver i Assens, ugift. 

  1a3a3i3: Mariane Bjørn: 

   * 7-1-1757 i Assens, 

   + 29-11-1816 i Assens. 

   Gift i Assens 20-6-1792 med 

   Gumme Clemmensen: (1747-1817), købmand i Assens. 

   3 døtre, efterslægt gennem de to af dem. Se 1a3a3e10c. 

 

 

6. generation: 

 

1a3a3e: Peder Jensen Bjørn: 

 * 1-5-1700 i Vodder præstegård, 

 + 16-10-1758 på Vestre Astrupgård, Brøns sogn. 

 Da han i 1732 blev trolovet, var han allerede sognefoged for Brøns sogn, så anta-

 gelig har han forpagtet Vestre Astrupgård efter ejeren Iver Lorentzens død i 1731.

 Ellers vides der ikke noget om hans færden indtil da. Ved giftermålet blev han ejer af

 Vestre Astrupgård. 

 Efter den første kones død giftede han sig med en datter fra Østre Astrupgård i Brøns 

 sogn. Samtidig skiftede han med sine børn af første ægteskab, og dette skifte er be-

 varet med fine underskrifter. 

 Han var tilsyneladende en oplyst mand, der holdt huslærer til sine børn og formåede

 at give dem en god uddannelse.  

 Han sad rimelig godt i det i økonomisk henseende. Ifølge Ekstraskattekommisionen i 

 1742 havde han en formue på 500 Rdl, hvoraf han måtte betale 2% altså 10 Rdl i ek-

 straskat. Hans senere svigerfader, Niels Hansen Kræmer, på Østre Astrupgård var

 noget mere velhavende, idet han havde en formue på 1500 Rdl. Hans broder, sogne-

 præsten i Vodder havde en formue på godt 566 Rdl, og hans moder, der boede her på

 aftægt, havde en formue på 600 Rdl.  

 Han havde også interesse for fortiden, og det ses deraf, at han i 1757 indberettede om 

 de to Astrupgårde tilbage til 1408 til genealog N. Hofman i København, hvilken ind-

 beretning stadig findes i Rigsarkivet. Han baserede sin viden på gamle dokumenter

 og gamle familieoptegnelser, som han havde adgang til. 

 Da han døde, blev han begravet i det familiegravsted i Brøns kirke, der hørte til Ve-

 stre Astrupgård, ligesom også Østre Astrupgård havde et muret gravsted her. Ifølge 

 arveopgørelsen 1760 for datteren og sønnerne af første ægteskab var boets overskud  

 på omkring 8.800 Rdl. (Hviding & Nr. Rangstrup herreders skiftesager nr. 743). 
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   Peder Bjørns underskrift 1732 

 

 

 Gift 1. i Brøns 6-11-1732 med 

 Anneke Iversdatter Lorentzen: 

 * o.1714 i Braderup sogn, + 10-12-1745 på Vestre Astrupgård, Brøns sogn, 31 år gl. 

 Datter af Iver Lorentzen, ejer af Vestre Astrupgård til sin død 3-7-1731.  

 Han kom fra Braderup sogn syd for Tønder og havde giftet sig ind på gården som 

 enkemand 17-10- 1713 ved at gifte sig med Niels Feddersens enke, Mette Kirstine 

 Outsen, hvis aftægt langt senere voldte Peder Bjørn visse problemer, som han dog 

  fik orden på i forbindelse med hans første kones død. 

 Børn: 

 1a3a3e1: Iver Lorentzen Bjørn: 

  * 15-8-1733 på Vestre Astrupgård, Brøns sogn, 

  + 25-5-1797 i Bjolderup præstegård. 

  Student fra Ribe, immatrikuleret ved teologistudiet ved Københavns 

  universitet 31-7-1753. I 1766 opholdt han sig hos husfoged Outzen i 

  Roost, Arrild sogn. Herefter hører ved Ribe latinskole og bosat på 

   Vestre Astrupgård til han omkring 1774 blev personel kapellan ved 

  Ribe Domkirke og flyttede til Ribe, til han blev præst i Åstrup ved  

Haderslev sidst i 1775. Hans højgravide kone blev boende i Ribe til 

efter fødslen af deres fjerde barn, som også døde, inden familien sam-

ledes i Åstrup. 

  I 1782 blev han præst i Bjolderup, og det fortælles, at han dels var me- 

  get veltalende dels meget dansksindet, og derfor blev han foretrukket 

   til embedet i frem for to andre – tyskorienterede ansøgere. 

  Han skrev på dansk i kirkebogen og prædikede på dansk, og hans præ- 

 dikener var inderlige, vækkende og trøstende. Man kan vel sige, at han

 levede, som han prædikede. Han tog sig af flere af sine brødres børn,

 som det ses af både begravelses- og konfirmationsregisteret, og han 

 skrev meget hjertevarmt i kirkebogen ved hustruens og en ung nevøs

 død. Den senere kong Frederik den VI besøgte Bjolderup præstegård

 flere gange som kronprinsregent og forærede bl.a. præstekonen en sølv 

  kaffekande. 

Han skrev følgende i kirkebogen 14-4-1793, da hans kone døde: 

”Catharina Steenbech Biørn: hvis kærlighed var mig sød, hvis troskab 

usvigelig, hvis renhed mageløs. Ingen under derfor, at ved dette kære 

ler græder nu en bedrøvet mand, som Herren revsede, thi aldrig be-

drøvede hun mig, førend Skaberen vinkede, og her neden var intet 

mere af hende end det sønderbrudte ler. På jorden hed hun Catharina 

Steenbech, født i Brøns præstegård af hæderlige forældre, faderen den 

velædle, velærværdige herr. Matthias Vind, sognepræst i Brøns menig-

hed, moderen højædle højærværdige herr. Hans Adolph Brorson, bi-

skop over Riber stift, og Catharina Steenbech Clausen. 

Vor jordiske foreningsdag skete i Brøns præstegård 1768 den 31. okto-

ber. Trofast delte hun byrderne med mig. 7 børn fødte hun med stor 
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smerte, nemlig 4 sønner og 3 døtre, deraf en datter og 2 sønner efterle-

ver, nemlig: Matthia Hedevig, Christian Ludvig Schütz Biørn og den 

yngste, Matthias Wind Biørn. 

Styrk mig, Herre, at jeg nogenledes måtte opfylde de pligter imod vore 

børn, som nu hviler på mig arme, svage menneske alene. Hjælp mig at 

opdrage dem til dit navns ære til sande kristne. Forbarm dig, Fader i 

Himlen over dem og mig. 

Efter 3 ugers og 2 dages smertelige sygeleje af inflammation i under-

livet blev hun ved en salig død forløst fra alle smerter op optaget til 

evig glæde for Jesu skyld i en alder af 45 år 4 måneder og 3 dage. Du 

er lykkelig, din dyrekøbte sjæl fandt en tilberedet frelse i det allerhel-

ligste og er evig lykkelig. 

Hvil dig nu efter dine udstandne møjsommeligheder og trængsler i livet 

– og i 24 års 5 måneders og 14 dages ægteskab. 

Dette må og bør jeg sige: Her hviler til glad opstandelse den bedste ko-

ne, den ømmeste moder. Hun er alligevel borte, mit livs glæde, min 

elskværdige hustru, og kommer ej mere til mig. Lovet være Gud, denne 

er min fortrøstning. Lovet være Jesus Christus at døden ikke for evig 

kan berøve denne min elskelige mig. Min sjæl dø denne retfærdige 

død, og vi skulle se os igen, og vi skulle glæde os derover med en evig 

himmelsk glæde. 

I Himlen har du nu et nyt navn. Jeg bærer endnu iblandt store synderes 

tal det navn Ivar Biørn. 

Den jordiske del af hende blev nedsat i præstebegravelsen for alteret 

(18.april)”. 

 

Da han døde skrev degnen i kirkebogen: 

”Den 25. maj (1797) døde herr. pastor Ivar Bjørn. Han var født i året 

1733 den 15. august i Astrup, Brøns sogn. Hans fader var velædle herr. 

Peder Bjørn, sognefoged, hans moder Anke født Lorentzen. Efter at 

have tilbagelagt hans akademiske løbebane blev han præst i Ribe, der-

efter i Aastrup, Haderslev amt, året 1782 her i Bjolderup. 

Kirkebogen opbevarer pastor Bjørns navn, men hans gravskrift står 

skrevet i manges hjerter med de ord: O, hvor stort et tab for os. Hans 

alder beløb sig til 64 år mindre end 12 uger”. 

   

  Gift i Brøns 31-10-1768 med 

  Cathrine Steenbæk Vind: 

  * 11-12-1747 i Brøns præstegård, 

  + 14-4-1793 i Bjolderup præstegård. 

  Hun var datter af sognepræst Mathias Vind i Brøns og barnebarn af 

   biskop og salmedigter H.A.Brorson i Ribe. 

  Børn: 

  1a3a3e1a: Mathia Hedvig Bjørn: 

   * 31-8-1770 på Vestre Astrupgård, Brøns sogn, 

   + 9-11-1770 samme sted. 

  1a3a3e1b: Mathia Hedvig Bjørn: 

   * 18-12-1771 på Vestre Astrupgård, 
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   + 19-6-1846 i Ødis. 

   Gift i Bevtoft 6-11-1801 med 

   Johannes Ratenburg:  
   (1774-1806), sognepræst i Hjerpsted og Hjordkær.  

   Hun har sikkert arvet faderens hjælpsomhed. Det var  

   hende, der hjalp kusinens datter, Johanne Nicoline 

    Lorentzen fra Gram, da hun fik en datter udenfor 

    ægteskab 1844. Efterslægtstavler på RA. Aabenraa. 

   Børn: 

   1a3a3e1b1: Catharina Steenbæk Ratenburg: 

    * 5-8-1802 i Hjerpsted, 

    + 19-12-1876 i Ørby, Vonsbæk sogn. 

    Gift med 

    Christian Pedersen Schmidt: 

    (1790-1856), lærer, død i Kolding. 

    5 sønner, 6 døtre, efterslægt. 

   1a3a3e1b2: Nicoline Eleanore / Helene Ratenburg: 

    * 18-12-1803 i Hjerpsted,  

    + 21-9-1874 i Bevtoft. 

    Gift med 

    Asmus Nielsen: 

    (1781-1840), lærer, + i Bjerndrup, Stepping. 

    1 søn, 6 døtre, efterslægt. 

   1a3a3e1b3: Johanne Mathie Ratenburg: 

    * 2-6-1806 i Hjordkær, 

    + 5-5-1807 samme sted. 

  1a3a3e1c: Broder Brodersen Bjørn: 

   * 11-2-1774 i Ribe Domsogn, 

   + 9-5-1774 her og begravet i Domkirkens søndre gang. 

  1a3a3e1d: Tønne Peder Bjørn: 

   * 14-2-1776 i Ribe Domsogn, 

   + 27-3-1776 her og begravet i Domkirkens søndre gang. 

  1a3a3e1e: Christian Ludvig Schütz Bjørn: 

   * 19-10-1777 i Åstrup præstegård, 

   + 17-1-1840 i Udengen, Lier, Buskerud, Norge. 

Købmand i Drammen, Norge, sluttede som lensmand i 

Lier. Han drev en ret stor trælast- og købmandshandel 

Drammen fra Bjørnegården, ligesom han var skibsreder. 

Gift i Bragenæs ved Drammen 11-8-1806 med 

   Maren Edwardsdatter Arctander: 

   * 18-3-1776 i Moss, købmandsenke i Drammen, 

   + 19-6-1838 i Lier. 

Hun var først gift med købmand og skibsreder Nils 

Andreas Christensen, Drammen. 

   Børn: (dem med efterslægt, se efterslægtstavler): 

   1a3a3e1e1: Nils Andreas Bjørn: 

    * 27-12-1807 i Drammen, 

        Christian Ludvig Schütz Bjørn   + 14-8-1886 i Oslo. 
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    Cand.theol. sognepræst i Leksviken 1850 og

    i Nord-Aurdal 1863-1884. 

    Gift 1. 28-8-1832 med 

    Marthine Stoltenberg: 

    Børn:  

    1a3a3e1e1a: Petra Marthine Bjørn: 

     * 7-1-1833 i Moss. 

     Gift med handelsmand Lars  

     Jacob Larsen, Tronheim. 

    1a3a3e1e1b: Ludvig Marinus Bjørn: 

     * 7-9-1834 i Moss, 

     + 14-6-1908 i Minneola, Min-

     nesota, USA. Præst. 11 børn.

    1a3a3e1e1c: Emilie Sofie Bjørn: 

     * 4-7-1836 i Moss, 

     Lever i 1904 i Tronheim. 

    Gift i Tronheim 1866 med 

    Hans Jakob Lian, Tronheim. 

    3 børn. 

   1a3a3e1e1d: Carl Henry Edward Bjørn: 

     * 27-2-1838 i Holla, Telem.

     + 12-11-1873 i Bahia, New

     Guinea, Gul Feber. Skibsfører. 

   Nils Andreas Bjørn og families gravsten, Aurdal. 1a3a3e1e1e: Valborg Bjørn: 

     * 28-11-1840 i Moss, 

     + 21-2-1904 i Hamar. 

     Ugift lærerinde i Hamar. 

    1a3a3e1e1f: Axel Bjørn: 

     * 7-6-1843 i Oslo,  

+ 8-7-1844 i Oslo. 

 

    Gift 2. i Oslo 21-8-1846 med 

    Amalie Sophie Bekkevold: 

    Enke efter digteren Henrik Vergeland  

    (1809-1845),som Niels A. Bjørn begravede. 

    Børn: 

    1a3a3e1e1g: Henrik Vergeland Bjørn: 

     * 16-5-1847 i Leksviken, 

    + 1-12-1881 i Lande, 

     Sarpsborg. 

     Gift med Sine Emilie Rogne- 

     rud. 1 datter. 

    1a3a3e1e1h: Axel Fritjof Bjørn: 

                            Nils Andreas Bjørn.   * 4-12-1848 i Sørum, 

     + som lille i Sørum. 

1a3a3e1e1i: Thina Olava Bjørn: 

     * 9-9-1850 i Leksviken, 

     + 1928 i Valdres. Ugift. 
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    1a3a3e1e1j: Thora Bjørn: 
     * 25-1-1852 i Leksviken, 

     + 20-4-1938 i Evergreen, Wis-

     consin, USA. Efterslægt. 

     Gift med Otto Sonsterhagen. 

    1a3a3e1e1k: Einar Frithjof Bjørn: 

     * 6-5-1854 i Leksviken, 

     + 30-1-1857 i Leksviken. 

    1a3a3e1e1l: Hilda Amalie Bjørn: 

     * 6-8-1855 i Leksviken, 

     + 9-11-1860 i Leksviken. 

    1a3a3e1e1m: Ejnar Frithjof Bjørn: 

     * 14-3-1857 i Leksviken, 

     + 1937 i Valdres. 

      Ludvig Marinus Bjørn, 1834-1908.   Hotelejer, stationsmester i 

      Nord-Aurdal, Opland, gift, 1 

      søn. 

    1a3a3e1e1n: Nils Frederik Bjørn: 

     * 18-7-1860 i Leksviken. 

     Landhandler i Neder Aurdal  

     1883, hvor han gik konkurs. 

     + 5-12-1912 i Minneapolis,  

     Minnesota, gift, 1 søn. 

   1a3a3e1e5: Anton Georg Bjørn: 

    * 23-7-1813 i Drammen, 

    + 19-12-1858 i Kristiania. 

    Landmand i Lier 1837, indsidder i Tranby  

    1842, sygeoppasser ved Kristiania sygehus. 

    Gift i Tranby, Lier 6-4-1837 med 

    Ingeborg Marie Andersdatter Sørsdal: 

    * 1815 i Lier, enke i Kristiania 1865. 

    4 børn, efterslægt, se efterslægtstavler. 

   1a3a3e1e6: Margrethe Justine Bjørn: 

    * 15-8-1814 i Drammen, 

    + 18-1-1882 i Løken, Akershus, bosat ugift 

     i 1865 hos halvsøsteren Gjertrud Christiane  

    Christensdatter gift med sognepræst Gabriel  

  Ludvig Marinus Bjørns gravsten, USA.  Smith Faye i Hølands præstegård, Løken. 

   1a3a3e1e10: Christian Ludvig Bjørn: 

    * 11-6-1822 i Lier, Buskerud, 

    + 2-7-1899 i Kristiania. 

    Bogbinder i Akersgade 36, Kristania, 1875. 

    Gift i Tronheim 27-12-1852 med 

    Caroline Agnete Heyerdahl: 

    * 1-11-1826, + 23-12-1886. 

    4 børn, efterslægt, se efterslægtstavler. 

1a3a3e1f: Dødfødt datter: 

   *+ 29-9-1778 i Åstrup præstegård. 



 19 

  1a3a3e1g: Matthias Wind Bjørn: 

   * 20-4-1780 i Åstrup præstegård, 

   + 7-3-1831 i Frederikskog mølle, Højer sogn. 

Ejer af møllen Nørre Mølle i Frederikskog, Højer sogn 

fra 1800 og rådmand i Tønder. Stuehuset er fra 1739. 

   Gift 1. i Emmerlev 1813 (kirkebog mangler) med 

   Cathrine Marie Hansen: 

   + 29-8-1781 i Søndergårde, Emmerlev sogn,  

+ 27-4-1819 på Frederikskog mølle. 

Datter af forpagter Nicolai Hansen, Søndergårde. 

   Børn: 

   1a3a3e1g1: Ingeborg Nicoline Catrine Marie Bjørn: 

    * 24-7-1814 i Frederikskog mølle, 

    + 6-12-1883 i Løgumkloster. 

    Gift med Andreas Feddersen Marcussen: 

    Løgumkloster. Se efterslægtstavle. 

   1a3a3e1g2: Ivar Peter Bjørn: 

    * 27-3-1819 i Frederikskog mølle, 

    + 28-3-1819 samme sted. 

   Gift 2. i Gl. Haderslev 27-8-1819 med 

   Cathrine Margrethe Boysen: 

   * o.1787, datter af pastor Jacob Boysen, Gl. Haderslev. 

+ 7-7-1853 i Haderslev Domsogn. 

   Børn: 

   1a3a3e1g3: Ivar Jacob Bjørn: 

    * 20-7-1820 i Frederikskog mølle. 

    + mellem 1831 og 1853. 

   1a3a3e1g4: Bahne Johannes Sigismund Bjørn: 

    * 2-3-1824 i Frederikskog mølle, 

    + 2-5-1856 i Løgumkloster. 

    Snedker, gift, ingen børn. 

   1a3a3e1g5: Cathrine Marie Bjørn: 

    * 8-6-1826 i Frederikskog mølle, 

    + 28-8-1826 samme sted. 

   1a3a3e1g5: Cathrine Marie Elisabeth Bjørn: 

    * 24-6-1828 i Frederikskog mølle. 

    Lever 1853, videre skæbne kendes ikke. 

   1a3a3e1g6: Eduard Bjørn: 

    * 21-7-1830 i Frederikskog mølle. 

    Lever 1853, videre skæbne kendes ikke. 

 1a3a3e2: Jens Pedersen Bjørn: 

  * 16-3-1735 på Astrupgård, Brøns sogn, 

  + 21-3-1736 på Astrupgård. 

  

 1a3a3e3: Marie Sophie Bjørn: 

  * 26-8-1736 på Astrupgård, Brøns sogn, 

  + 10-11-1736 på Astrupgård. 
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 1a3a3e4: Jens Pedersen Bjørn: 

  * 13-11-1737 på Astrupgård, Brøns sogn, 

  + 3-1-1818 i Viby præstegård, Odense amt. 

  Han blev privat student og blev immatrikuleret ved Københavns  

  universitet 27-8-1757 sammen med broderen Peder og blev teologisk 

  kandidat i 1766. I 1766 var han huslærer for slotforvalterens børn på 

  Jægersborg slot ved København. 

  Den 6.november 1771 satte han 220 Rdl ind i Pensionskassen for  

  Landmilitær Etatens enker og børn til fordel for sin hustru. Han var da 

  blevet skibspræst på transportskibet Grevinde Moltke, som med det 

  første skulle sejle til ”den Midlandske Søe” (Middelhavet) til Algier. 

  Herefter var han præst i Viby, Odense amt, fra han blev kongelig ud- 

  nævnt 11-3-1773 til sin død i 1818. 

Han og hans kone havde ikke børn, men tog hendes brorsøn, Johan 

Friedrick Müller fra Sattrup i Sydslesvig og hans halvbroder Johannes 

Nicolai Bjørns ene søn, Hans Outzen Bjørn til sig efter fædrenes død i 

1786 og opdrog som deres egne sønner, hvilket Jens Bjørn skrev i kir-

kebogen ved deres konfirmationer i Viby i 1788 og 1792. I folketæl-

ling 1787 var Johan 14 år og læste latin i Viby præstegård. 

  Jens Bjørn blev malet, og maleriet fulgte med Hans Outzen Bjørn og 

  findes i dag hos efterkommere i Sverige. 

Om Johan Frederick Møller Bjørn, som han kaldte sig vides følgen-

de: Født 1774, død 2-7-1826 i Skindergade 37, Helligånds sogn, for-

mand for Københavns ligbærere fra før 1816 med kontor på Regensen, 

blev gift i Frue kirke i København som studiosus 9-7-1801 med Karen 

Marie Langemarch fra Lille Kannikestræde. I 1806 ejede han Lille 

Kannikestræde nr.39, som blev sammenlagt med nr.38, 40 & 41 i 1819. 

(København, Skifter, Forseglingsprotokol 1826, 2 s.72). 

 

  Gift i København 28-10-1771 med 

  Ingeborg Marie Møller: 

  * 10-11-1733 i Møgeltønder præstegård,  

  datter af pastor Godske Møller, Møgeltønder.  

  + 11-4-1814 i Viby præstegård, 80½ år gammel. 

Da hun døde, skrev han i kirkebogen: ” Ingeborg Marie Møller, min 

dyrebare hustru, 80½ år gammel. Hendes dyd og virksomhed såre stor, 

hendes kærlighed til mig uden lige. I 18 fulde måneder var hendes 

lidelser såre store og tunge, men i tro og tålmodighed hensov hun d.11. 

april(1814) om aftenen kl.10. Vi levede med hverandre på 43. år 

ibedste ægteskab. O, min dyrebare, Du er velfaren ! Gud hjælpe mig 

syge, gamle og elendige mand ! 

  Hun var datter af sal. pastor Møller i Møgeltønder.” 

I koncepter og indlæg til fynske og smålandske registre nr.164, 5-7-

1793 findes deres testamente af 9-5-1792, som erstattede et gensidigt 

testamente af 3-4-1778. Det nye testamente blev oprettet til fordel for 

de to adopterede broderbørn, hvis mødre ”ere meget fattige enker, som 

trænge til got foks hjælp”. 
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Arvinger foruden de to adopterede brødrebørn var Jens Bjørns 

helsøster, Marie Christine Bjørn gift med degn Holm i Brøns, som 

skulle arve 50 Rdl, og hvis hun var død, skulle pengene i stedet gå til 

sønnen Peder Bjørn Holm, samt Ingeborg Marie Møllers søster jfr. 

Godsken Møller, som boede hos dem i præstegården, som også skulle 

arve 50 Rdl, og var hun død, skulle pengene komme boet til gode. 

 

 1a3a3e5: Peder Pedersen Bjørn: 

  * 14-9-1739 på Vestre Astrupgårde, Brøns sogn, 

  + i december 1780 på fortet Christiansborg på Guineakysten. 

  Han blev indskrevet som stud.juris ved Københavns universitet 27-8-

  1757, men gennemførte ikke studierne. Ifølge arveopgørelsen i 1766

  var han da købmand på Guineakysten givetvis med alt, det indebar som

  f.eks. slavehandel. Antagelig kaptajn ved Infanteriet. 

  I 1770-71 var han i Danmark, idet han dels var forlover for halvbrode-

  ren Johannes Nicolai Bjørn i Frederiksberg kirke i 1770, hvor det angi-

  ved, at han var ansat under ” Kongens Finantzer under Generaltold- 

  kammered og Commersecollegiet ”dels stod fadder i Brøns kirke til 

sammes datter Marianne. Ifølge halvbroderen, Andreas R. Bjørn, blev 

han derefter overkøbmand og kommandant ved fortet Fredensborg på 

Guineakysten, og som den ældste af overkøbmændene bukkede han 

under for ”landets sygdom” (antagelig Malaria) i december 1780. 

  Han var gift med en negerinde. 

 Da han var død, påtog halvbroderen Andreas R. Bjørn, der også var på 

 Guineakysten, sig opdragelsen af hans to sønner, f.eks. skriver Kay 

 Larsen i hans bog ”De danske i Guinea”: ”En søndag i november 1785 

 var Andreas Riggelsen Bjørn og flere danske samt tre mulatter ved 
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 navn Iver Aarestrup, Peter og Christian Bjørn langs stranden på ud- 

 flugt, men da de vendte hjem til fortet Prinsensten, blev de angrebet af

 de indfødte, som de dog slog tilbage”. I 1789 tog han de to brorsønner 

med til Danmark til halvbroderen i Bjolderup præstegård, så han kunne 

tage sig af deres videre opdragelse. 

  Børn: 

  1a3a3e5a: Peter Bjørn: 

   * 14-9-1774 i Ningo ved fortet Fredensborg på  

   Guineakysten. 

   Konfirmeret 22-4-1791 i Bjolderup. 

   + 17-6-1793 i Bjolderup præstegård. 

   Ved hans død skrev Iver Bjørn i kirkebogen: 

   ” Peter Bjørn var født på kysten Guinea ved de danske 

   etablissementer 29. august 1774. Faderen var Peder  

Bjørn, capitain og commandant på en del forter og til 

 sidst på Christiansborg, hvor han døde. Hans farbroder,

 Andreas Riegelsen Bjørn, nu generalguvernør samme-

 steds, bragte ham hertil 1789 den 25. maj for at opdrages

 og oplæres i fornødne kundskaber, hvori han og med me-

 gen møje gjorde fortræffelig fremgang i læsning, skriv-

 ning, regning, historie og geografi så og i Guds læren, 

 hvor han samlede sig en ypperlig kundskab med følelse 

og overbevisning deraf, hvorpå han aflagde offentlig prø- 

ve på sin konfirmationsdag den 22. april 1791. 

   Hans kongelige højhed, kronprinsen, gav ham og hans

   broder 1792 den 23. maj her i mit hus det nådige løfte at

   ville sørge for deres vel. Denne nu salige fortjente vist al-

   les yndest. Han var det frommeste og dydigste unge men-

   neske, jeg har kendt, ren og ustraffelig i hele sin vandel,

   og alle, der kendte ham, elskede ham for hans yndige, fø-

   jelige og milde væsen. Han var mig meget elskelig, og 

   jeg kan sige med sandhed, at han forfremmedes hver dag 

  som i alder så og i visdom og måde for Gud og menne- 

sker. 

   Ondartede kopper forkortede hans levedage ”. 

 

  1a3a3e5b: Christian Nicolai Urban Bjørn: 

   * 31-5-1777 i Ursue ved fortet Christiansborg på  

   Guineakysten. 

   Konfirmeret i Bjolderup 27-4-1797. 

   Ifølge Andreas Riggelsen Bjørn endte han som kaptajn 

ved hæren i Bombay (Mumbay), Indien, gift og med fa-

milie. 

 

 1a3a3e6: Christian Frederik Schnell Bjørn: 

  * 31-3-1740 på Vester Astrupgård, Brøns sogn, 

  + 7-3-1817 i Jerslev præstegård, Jerslev sogn. 
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Han blev privat student og blev immatrikuleret ved Københavns 

Universitet 27-8-1757 ved teologistudiet. Han blev allerede cand. 

theol.18-6-1759. Han blev ordineret til Grønlands missionær i Frue 

kirke i København 23-3-1763 og blev samtidig gift. Han var missionær 

i Godthåb fra 1763 til 1767. Han foretog den første præsteordination på 

Grønland, idet han i juni 1764 ordinerede kateketen Berthel Larsen til 

præst. I starten gik det godt for ham, men ret hurtigt kom han på kant 

med Herrnhutterne, der var veletablerede omkring Godthåb, og især en 

lokal herrnhuttisk sindet købmand generede både ham og hans kone på 

mange forskellige måder, og da det til sidst udviklede sig til 

håndgribeligheder, rejste han og hans kone tilbage til Danmark ved 

første skibslejlighed i 1767, hvorefter han og hans kone tog ophold hos 

hendes forældre i Hundstrup på Fyn. 

C.F.S.Bjørn  Derefter blev han af kongen beskikket til præst i Tæbring, Outrup og 

  Rakkeby på Mors fra 20-10-1769 til 1787 og provst sammesteds fra 

  1784. Fra 1787 til 1805 var han præst i Tværsted, Uggerby og Bislev i 

  Vendsyssel, og endte som præst i Jerslev og Vester Brønderslev fra 

   1805 til 1816, hvor han tog sin afsked 9.oktober og døde et halvt år 

   senere i marts 1817 efter næsten 50 år som teolog. 

 

  Gift 1. i Jersie 23-3-1763 med 

  Elisabeth Cathrine Altenhof: 

  * o.1734, + 29-8-1788 i Tversted præstegård, Tversted sogn, 54 år gl. 

  Barn:  

  1a3a3e6a: Casper Altenhof Bjørn: 

   * 1-1-1769 i Hundstrup, Svendborg amt, 

   + 28-5-1847 i Vemmetofte, Vemmetofte sogn. 

   Han blev student fra Viborg Latinskole i 1787, og fik  

   teologisk embedseksamen fra Københavns Universitet i 

   1792. Herefter blev han lærer ved Vajsenhuset i Køben- 

   havn, indtil han i 1797 blev residerende kapellan for Mid-

   delfart og Kauslunde sogne. 

   I 1799 blev han præst for Vemmetofte adelige Frøkenklo-

   ster og menigheden dér og var det til sin død i 1847. 

   I 1835 blev han udnævnt til konsistorialråd. 

Det siges om ham, at ”han var brav og dygtig og besad u-

almindelig lærdom”. Bl.a. findes forskellige videnskabe-

lige forhandlinger ved Sjællands stifts landemode fra 

hans hånd skrevet på latin. 

 

   Gift i Ousted sogn 7-6-1798 med 

   Kirstine Nielsdatter: 

   * 14-5-1756 i Rigstrup, Voldum sogn, 

   + 7-6-1827 i Vemmetofte, Vemmetofte sogn. 

   Ved giftermålet var hun enke efter kaptajn i det Dansk-

   Asiatiske Kompagni Christian Gregersen på Blågård i 

   København. Ingen børn.    
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  Gift 2. i Sindal ved huskopulation 24-9-1789 med 

   Cathrine Marie Sommer: 

   * 5-4-1740 i Fævejle, Lyngby sogn, Randers amt, 

   + 22-5-1832 i Overklit, Vennebjerg sogn, Hjørring amt. 

   Ved ægteskabet var hun enke efter Christen Andersen 

   Tødslef, sognepræst i Sindal, + 1783. 

 

 1a3a3e7: Marie Christine Bjørn: 

  * 4-4-1743 på Vestre Astrupgård, Brøns sogn, 

  + 16-12-1802 i Brøns by og sogn. 

  Gift i Brøns 12-7-1765 med 

  Ægidius Peter Holm: 

  * o.1744, + 23-12-1797 i Brøns, 53 år gammel. 

Han var organist, degn og skoleholder i Brøns. Han havde jo gjort sin 

kæreste gravid før trolovelsen, som det jo ses af første barns fødsel, og 

det var jo ikke så godt for en degn, som skulle gå foran menigheden i 

sædelig vandel, men biskop Bloch i Ribe var familien Bjørn en god 

mand og fik udvirket, at han fik tilgivelse fra højeste sted, så han kunne 

fortsætte med sit degneembede. (C4.156 sag 83). Ifølge Krigsskatte-

kommissionen for Hertugdømmerne 11-3-1789 besad han en hel ejen-

domsgård i Brøns.  

  Børn: 

  1a3a3e7a: Petræa Frederica Holm: 

   * 4-11-1765 i Brøns, 

   + 17-9-1781 i Brøns. 

  1a3a3e7b: Peder Bjørn Holm: kaldte sig Peder Holm Bjørn:  

   * 18-3-1768 i Brøns, 

   + 21-11-1832 i Hjortlund. 

   Familien boede i Brøns til 1803, hvor Peder Holm Bjørn 

   blev degn for Hjortlund og Kalvslund menigheder, da for-

   gængeren døde. Det er ikke oplyst, hvad han beskæftige- 

   de sig med i Brøns. 

   Degn for Hjortlund og Kalvslund menigheder fra 1803.  

   Gift 1. i Brøns 28-11-1795 med 

   Maren Nielsdatter: 

   * o.1773 i Brøns, + 10-10-1812 i Hjortlund, 39 år gl. 

   Børn: 

   1a3a3e7b1: Johan Peter Holm Bjørn: 

    * 3-4-1796 i Brøns, 

    + 5-12-1868 i Ribe. 

Arbejdsmand i Ribe. 

Gift i Ribe 9-1-1826 med 

Anne Johanne Cathrine Pedersdatter: 

* 14-9-1793 i Varde, 

+ 11-12-1862 i Ribe. 

Barn: 

1a3a3e7b1a: Ægidius Peter Bjørn: 

 * 3-2-1833 i Ribe, 
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 + 11-12-1924 i Ribe. 

 Snedkermester, se efterslægts- 

 tavle. 

  1a3a3e7b2: Giertrud Pedersdatter Holm: 

   * 26-5-1797 i Brøns. I Ribe 1826. 

   Gift i Ribe Sct. Cathrine 30-1-1829 med 

   Rasmus Poulsen Jensen Seest: 

   Toldbetjent og 41 år gammel. 

  Gift 2. i Hjortlund 30-11-1816 med 

  Mette Petersdatter. 

  Børn: 

  1a3a3e7b3: Maren Holm Bjørn: 

   * 19-5-1818 i Hjortlund, 

   + 6-1-1889 i Vilslev by og sogn.  

   Gift i Vilslev 25-5-1844 med 

   Niels Poulsen: 

   Gårdejer i Vilslev (1821-1888).  Ingen børn. 

  1a3a3e7b4: Dødfødt dreng: 

   *+ 25-1-1821 i Hjortlund. 

  1a3a3e7b5: Jens Holm Bjørn: 

   * 31-3-1822 i Hjortlund, 

   + 8-2-1844 i Hjortlund. 

  1a3a3e7b6: Ægidius Peter Holm Bjørn: 

   * 6-4-1825 i Hjortlund, 

   + 9-4-1825 i Hjortlund. 

  1a3a3e7b7: Ægidius Peter Tøgersen Bjørn: 

   * 13-7-1826 i Hjortlund. 

   I snedkerlære i Ribe i 1845. 

Gift i Garnisons kirke, København 24-1-

1858 med Anne Hansdatter, 36 år gl.  

+ 26-6-1895 på Almindeligt Hospital, hvor 

han var snedker og enkemand, i 1885 var 

han lem i Ladegården, København. 

   1a3a3e7b8: Christian Peter Bjørn: 

    * 30-7-1831 i Hjortlund, 

    + 5-3-1909 i Kalvslund. 

    Gårdejer i Farup Kirkeby, efterslægtstavle. 

  1a3a3e7c: Anche Lorentzen Holm: 

   * 23-11-1769 i Brøns, 

   + 1-10-1785 i Brøns. 

  1a3a3e7d: Johan Peter Holm: 

   * 5-6-1774 i Brøns. 

   Andreas Riggelsen Bjørn skriver, at han var skovridder i 

   Linnet skov, men der vides ikke noget derom. 

  1a3a3e7e: Margrethe Christine Holm: 

   * 19-1-1778 i Brøns, + 23-1-1860 i Salby, Mesinge. 

   Muligvis i huset hos pastor Jens Bjørn i Viby, hvor jom-

   fru Holm er gudmor til Christiane Thomsens datter 1807. 
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   Husholderske hos grev Ahlefeldt Laurvig, Lundsgård. 

   Gift i Revninge 14-11-1828 med enkemand og klokker i 

    Kerteminde Johan Monrad, død i Salby, Mesinge 1862.  

 

 1a3a3e8: Søren Pedersen Bjørn: 

  * 24-9-1744 på Vestre Astrupgård, Brøns sogn, 

  + 26-10-1819 i Danzig. 

  Han gik i Haderslev latinskole og blev student i København 14-7-1762. 

  Herefter var han kopist på General Krigskontoret i København til 

1765, hvor efter han blev bogholder hos storkøbmanden Garben i 

Danzig. 

I 1770 blev han selv købmand og vinhandler, jordbruger i Gischbau 

1778, ansat i landbrugsrådet i Danzig 1784, vandinspektør 1791, hvor 

han udførte et stort arbejde med at beplante digerne udfor Danzig med 

tagrør, kongelig plantageinspektør 1798. 

Gift med  

Susanna Konstantia Gebhardt, præstedatter fra Weichselmünde. 

Børn: (ifølge Andreas Riegelsen Bjørn): 

1a3a3e8a: Severin Bjørn: 

 Faderens efterfølger i Danzig. 

1a3a3e8b: Johannes Bjørn: 

 Vejinspektør i Pommern.  

 

 Gift 2. i Brøns 12-8-1746 med 

 Mette Kirstine Kræmer: 

 * 8-7-1725 på Østre Astrupgård, Brøns sogn, 

 + 19-6-1812 på Vestre Astrupgård, Brøns sogn. 

 

 Hun var datter af ejeren af Østre Astrupgård, Niels Hansen Kræmer: (1694-1763) 

  og Marie Andersdatter: (1686-1758), hvis forfædre havde beboet de to Astrup- 

 gårde siden 1408. 

 Efter Peder Bjørns død overtog enken gården, og man kan se af gårdens folium i 

 Hvidding herreds skyld- og panteprotokol, at hun havde problemer med at få hold på 

 økonomien, hvorfor hun stiftede en del gæld frem til 1773, hvor sønnen Johannes 

  Nicolai overtog gården. 

 Hun flyttede derefter på aftægt i gårdens aftægtshus sammen med de børn, der end-

 nu var hjemme. Hun skulle have en stor aftægt, og den yngste datter skulle ydermere 

 frit holdes i syskole i to somre. Da sønnen gik fallit med gården i 1786 måtte den nye 

 ejer give hende aftægt til hendes død. 

På sit enkesæde gav hun anledning til en lidt sørgmunter historie. I 1764 indledte 

hun et forhold til herredsskriver Johan Frederik Holm, der boede på Holmgård i 

Brøns sogn. Det var meningen, at de skulle troloves, som det så smukt hed, men 

inden døde han pludselig på vej til Tønder 7-9-1764, 47 år gammel. Men ikke nok 

med det, forholdet havde fået følger, så Mette Kirstine Kræmer var gravid og fødte 

sønnen Johan Frederik Holm 7-11-1764, + 4-5-1809 i Astrup, Brøns søgn. 

 Nu var gode råd dyre, for hun burde jo være en dydig enke, og sådan en bør ikke 

  have et uægte barn, men ved biskop Blochs hjælp og lidt penge blev sagen klaret 

  Efter ansøgning legitimerede kongelig majestæt barnet som ægtebarn, mod at hun 
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betalte 5 Rdl til Ribe hospital. Hun slap for at stå offentligt skrifte i kirken, og søn-

nen kunne endelig fremstilles den 27.januar 1765 i Brøns kirke, og han kunne 

tinglyses som ægte barn. På grund af svaghed, var han blevet døbt straks efter 

fødselen. Mon ikke der er  blevet snakket lidt i sognet om den historie. (C4.156 sag 

77). Det var ikke noget, hendes søn Andreas Riegelsen Bjørn nævnte i sin slægts-

fortælling, det har nok ikke passet så godt ind i familiebilledet. 

Sønnen Johan Frederik Holm boede den meste tid sammen med moderen i Astrup, 

men blev dog konfirmeret 13-4-1783 i Bjolderup under et ophold hos halvfarbro-

deren Ivar Bjørn i præstegården, som tog sig kærligt af mange af familien. 

 Mette Kirstine Kræmer døde først i 1812 som en gammel kone, og i kirkebogen er 

  det angivet ved begravelsen, at der blev givet lys til kirken. Mon ikke det sidste tegn 

  på fordums storhed. Der siges ikke noget om, at hun blev begravet i kirken, så hun er 

  nok blevet begravet på kirkegården sammen med den uægte søn, der var død i 1809. 

 Børn: 

 1a3a3e9: Claus Caspersgaard Bjørn: 

  * 7-4-1747 på Vestre Astrupgård, Brøns sogn, 

  + 11-2-1748 samme sted. 

 

 1a3a3e10: Anche Sophie Bjørn: 

  * 30-9-1748 på Vestre Astrupgård, Brøns sogn, 

  + 10-5-1802 på Papegoi, Gammel Haderslev. 

  I kirkebogen står, at hun efterlader de fire nedennævnte børn, men ikke 

  hvor de opholder sig. 

  Gift 1. i Brøns 11-9-1767 med 

  Christen Thomsen: 

  * o.1725, + 15-11-1785 i Brøns sogn, 60 år gammel. Begravet i kirken. 

  Herredsskriver i Hvidding-Nr.Rangstrup herreder og bosat i Brøns. 

  Børn: 

  1a3a3e10a: Peter Christian Thomsen: 

   * 1-1-1768 i Brøns by og sogn, 

   + 21-5-1768 i Brøns. 

  1a3a3e10b: Mette Malene Thomsen: 

   * 11-11-1769 i Brøns by og sogn, 

   +24-3-1827 i Tønder. 

   Gift i Tønder 21-1-1798 med 

   Christian Hazel: 

   * o.1767 i Tønder, + 5-10.1830 i Tønder. 

   Borger og skræddermester i Tønder. 

   Ægteskabet var barnløst, og ægtefællerne blev skilt 

o.1810. 

  1a3a3e10c: Christiane Thomsen: 

   * 18-4-1774 i Brøns by og sogn, 

   + 6-1-1837 i Skåphus, Sunds sogn. 

   Gift i Viby 15-10-1806 efter kongelig bevilling 14-10 

med 

   Niels Peter Clemmensen: 

   * 31-3-1782 i Assens købstad, 

   + 19-2-1816 i Kjørup, Tamdrup sogn. 
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Søn af købmand Gumme Clemmensen. I folketælling 

1801 var han købmandskarl, 20 år gammel, hos faderen.  

De blev gift i Viby præstegård hos brudens morbroder, 

Jens Bjørn, efter kongebrev af 14-10-1806. Forlovere var 

forvalter Tagge, Hverringe, der også stammede fra 

Assens, samt præsten Jens Bjørn. Bruden boede i 

præstegården ifølge folketælling 1801. Præsten har 

noteret ”død” ud for brudgommen.  

Ifølge Juridisk tidsskrift bind 12 side 129 var købmand 

Niels Bech i Assens værge for afdøde Niels Peter Clem-

mensens børn i skiftet efter deres farfar, købmand 

Gumme Clemmensen og afdøde hustru i Assens, 1-8-

1821. Farfaderen døde 9-2-1817, og selv om Niels Peter 

Clemmensen havde givet afkald på arv i 1807, så skulle 

hans børn arve fuld lod. 

Hvad der skete mellem Niels Peter Clemmensen og fade-

ren, vides ikke, men i hvert fald flyttede familien til He-

densted, hvor han forpagtede præstegården, hvorefter de 

omkring 1810 købte gården Møballegård i Kattrup sogn i 

Skanderborg amt. Kirkebogen her mangler 1803-1813. 

Før 1816 solgte de og flyttede til Kjørup by i Kattrup 

sogn, hvor han forpagtede en gård. I skiftet kaldes han 

”selvejer”, men ved dødsfaldet skriver præsten ”for-

pagter”. 

Da manden var død, søgte enken om at måtte sidde i 

uskiftet bo med børnene, og det fik hun en kongelig 

tilladelse til 14-3-1816 (Voer-Nim herreds skifteprotokol 

1810-18, s.252 & 259). 

Enken flytter åbenbart fra sognet, for de to døtre er ikke 

konfirmerede her, og er i øvrigt ikke fundet konfirmeret. 

Før 1826, hvor sønnen Christian blev konfirmeret, 

flyttede hun til Fruering sogn, hvor hun i folketælling 

1834 beboede en såkaldt enkebolig med sine tre børn, 

datteren og de to sønner, hvoraf Gumme kaldes maler og 

Christian snedker af profession, og hvor hun ”levede af 

sin formue”. 

Christiane Thomsen flyttede med sønnen Christian til 

Skåphus i Sunds sogn, hvor hun døde i 1837. Der blev 

holdt privat skifte mellem de tre søskende (Hammerum 

herreds skifteprotokol 1832-37, s.623). 

Familien på Kjelleupgård fortæller (2014), at børnenes 

formynder brugte arven efter faderen, således at de to 

sønner, der var sat i Viborg Latinskole, måtte tages ud og 

sættes til at lære et håndværk i stedet. 

   Børn: 

   1a3a3e10c1: Ide Johanne Cathrine Marie Clemmen- 

    sen: 

    * 27-2-1807 i Viby, Odense amt, 
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    + 16-5-1832 i Fruering sogn. 

    Blandt fadderne var Hans Clemmensen fra 

    Assens og Jomfru Holm, antagelig kusine til 

    barnets moder. 

1a3a3e10c2: Maria Anne Sophie Wilhelmine 

 Clemmensen: 

 * 28-7-1808 i præstegården, Hedensted 

sogn, 

    + 4-11-1874 i Randers Hospital, Randers. 

I folketælling 1834 boede hun sammen med 

moderen i Fruering, ved moderens død i 

1837 boede hun i Skanderborg, i 

folketælling 1840 og 1845 boede hun hos 

broderen i Kjellerup, i folketælling 1850 var 

hun husholderske i Astrup præstegård, Ning 

herred. I folketælling 1860 boede hun som 

ugift indsidder på en af gårdene i Kjellerup, 

ikke hos broderen, og levede af en 

understøttelse fra Randers Hospital. Hun var 

gudmor i Skjød 1846, hvor hun da boede i 

Sølvsten hos broderen, sidst gang, hun blev 

brugt som gudmor, var i 1850 i Skjød, hvor 

hun da boede i Astrup præstegård, hvor hun 

var husjomfru. 

Hun døde i Randers Hospital af tarmslyng, 

ligesom lillebroderen. I kirkebogen står: tid-

ligere husjomfru nu hospitalslem. 

   1a3a3e10c3: Gumme / Gomme Clemmensen: 

* 21-12-1809 i præstegården, Hedensted 

sogn 

    + 14-4-1884 i Skjød by og sogn. 

Han var uddannet maler, antagelig i Hader-

slev, hvor til han var sendt og blev konfir-

meret i Domkirken i 1824. Han blev først 

koppevaccineret 24-8-1823 af dr. Roll i 

Haderslev, det havde forældrene forsømt. 

Da moderen døde i 1837 var han maler på 

Frisenborg gods. Ifølge folketælling 1840 

var han malermester i Haurum by, 

Houlbjerg herred, hvor han havde fæstet et 

hus og havde en svend i arbejde. I 1842 var 

han igen malermester på Frisenborg, da han 

stod fadder i Sunds. Ved sit bryllup i 1844 

var han husfæster og malermester på et hus i 

Sølvsten, Skjød sogn, derefter som fæster til 

ejendommen Brokholm i samme sogn. I 

Sølvsten drev han en ret stor forretning med 

svend og lærling i 1850 og fire tjenestefolk, 
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i 1860 var han ene, men havde igen en 

svend i 1870. I 1854 rejste han med hele 

familien til Onsbjerg på Samsø, hvor han      

både var maler og handelsmand, men fa-

milien vendte tilbage til Skjød by i 1856, 

ifølge sognets til- og afgangslister. Ved  

 hans bryllup blev både fødselsdato og sted 

samt koppevaccinations dato og sted anført. 

På Skjød kirkegård findes en gravsten 

hvorpå står ”Gomme Clemmensens fami-

liegravsted”. 

Gift i Holstebro 22-11-1844 efter 

forudgående trolovelse i Søby sogn, 

Skanderborg amt, hvor hans tilkommende 

var husjomfru på Søbygård, med 

Else Cathrine Bønding: 

* 25-10-1817 i Holstebro, 

+ 15-9-1885 i Skjød by og sogn. 

Børn: 

    1a3a3e10c3a: Christian Clemmensen: 

 * 10-6-1845 i Sølvsten, Skjød, 

     + 24-5-1848 samme sted. 

1a3a3e10c3b: Hans Wilhelm 

  Clemmensen: 

 * 25-10-1846 i Sølvsten, 

 + 25-5-1848 samme sted. 

1a3a3e10c3c: Ida Johanne Cathrine 

  Marie Clemmensen:  

* 19-4-1848 i Sølvsten, 

+ 12-5-1938 i Års. 

 Gift Lund, Nyborg. 

    1a3a3e10c3d: Christian Clemmensen: 

 * 1-4-1850 i Sølvsten. 

Skibsfører i København 1888. 

1a3a3e10c3e: Hans Wilhelm 

  Clemmensen: husmand. 

 * 24-8-1851 på Brokholm. 

 + 12-4-1932 i Terndrup, Aalb. 

1a3a3e10c3f: Emil Rudolph 

  Clemmensen: købmand. 

 * 30-7-1853 på Brokholm. 

 + 29-7-1902 i Brovst. 

1a3a3e10c3g: Jensine / Jenny Vilhelmine 

  Dorthea Clemmensen: 

* 12-10-1855 i Onsbjerg,  

+ 22-5-1947 i Hjørring. 

Gift Kraglund. 

1a3a3e10c3h: Nielsine Petrea Christiane 
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  Clemmensen:  

* 19-4-1858 i Skjød by, 

  + 16-6-1860 samme sted. 

1a3a3e10c3i: Petra Secapia Clemmensen: 

 * 3-9-1861 i Skjød by. 

 + 23-3-1937 i Vorup sogn. 

 Gift Gundersen. 

   1a3a3e10c4: Christian Clemmensen: 

* 31-10-1811 på Møballegård, Kattrup 

sogn, 

    + 22-7-1894 på Kjellerupgård, Hørup sogn. 

Han blev konfirmeret i Fruering 1826, hvor 

hans fødselsdato angives, lige som ved hans 

bryllup, og hvor der siges, at han blev kop-

pevaccineret i Horsens af dr. Mich 1-8-

1814. 

Han lærte snedkerhåndværket i København 

som lærling i 6 år, var derefter svend i 3 år, 

som det ses af folketælling 1834, hvor han 

er snedker. Herefter lærte han landbrug hos 

Koch på Østergård ved Langå, og omkring 

1836 købte han ejendommen Skåphus i 

Sunds på 5.500 tdr. land og blev herved 

proprietær. I stedet for de oprindelige nøj-

somme hedefår på ejendommen forsøgte 

han sig med forædlede får, som ikke tålte 

den megen lyng, så i 1843 solgte han og 

købte i stedet Kjellerupgård i Gammel  

          Christian Clemmensen 1811-1894  Kjellerup, Hørup sogn. Han var en myndig 

mand med mange offentlige hverv, 18 år i 

sognerådet heraf 12 som formand, forligs-

mægler og taxationsmand for Viborg Kre-

ditforening. Ved sin myndige fremtræden 

stoppede han den tyske fremmarch ved 

Rindsholm kro syd for Viborg i 1864, og 

blev af den grund udnævnt til kammerråd 

på sin Guldbryllupsdag 

Han døde som følge af tarmslyng, efter at 

man forgæves havde kørt ham rundt i fuld 

fart i bakkerne ved Kjellerupgård for om 

muligt at rette tarmslynget. 

Gift i Søvind 25-3-1837 med 

Ane Methea Monrad: 

* 1-2-1804 på Skerrildgård, Nebsager sogn, 

Vejle amt, husjomfru på Reballegård 1837, 

+ 30-6-1888 på Kjellerupgård, Hørup sogn. 

Børn: 
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1a3a3e10c4a: Niels Peter Clemmensen: 

* 20-10-1838 på Skåphus, 

Sunds sogn, nu Ilskov sogn, 

+ 19-11-1931 på Kjellerup-

gård, Kjellerup sogn. 

Han var soldat i krigen 1864 

ved 8. regiment og deltog i 

 alle slag og fik erindrings-

medaljen samt veterangaven 

på 100 kr årligt fra 1913 til sin 

død og blev senere Danne-

brogsmand. 

Han lærte landbrug på Det 

Classenske Fidecommis land-

brugsskole på Falster, var fær-

dig her i 1860 og var derefter 

7 år forpagter på Ørslevklo-

ster, hvor han lærte sin tilkom- 

mende at kende. Efter deres 

bryllup blev han forpag- 

     ter på fødegården, til hans far 

døde, idet faderen ikke havde 

stor lyst til at overgive styret 

til sønnen, som var en stor sel-

skabsmand. Efter faderens død 

blev han ejer. 

Gift i Hørup 31-10-1867 med 

Caroline Christiane 

Binderup 

* 16-7-1837 i Grejs by og 

sogn, 

+ 28-11-1907 på 

Kjellerupgård. 

Børn: 

1a3a3e10c4a1: Christian 

Clemmensen: * 7-8-1868,  

+ 5-3-1912. Fødegården. 

1a3a3e10c4a2: Niels Juel 

Clemmensen: * 27-2-1870. 

Kaffehandler i København. 

                   Niels Peter Clemmensen 1838-1931 1a3a3e10c4a3: Augusta 

Henriette Clemmensen: 

* 25-5-1872,+ 15-2-1959. 

Gift m. lærer Mikkelsen, Ulse. 

1a3a3e10c4a4: Marcus Nico-

lai Clemmensen: * 4-9-1874, 

+ 24-10-1942. Skytte i 

Halland, skotøjshandler i 
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Kjellerup, skovfoged i Hald 

Ege. 

1a3a3e10c4a5: Georg Julius 

Clemmensen: * 27-8-1876, 

+ 24-4-1942. Husmand i 

Kjellerup, murer. 

1a3a3e10c4a6: Aksel Valde-

mar Clemmensen: 

* 12-8-1878, + 21-3-1880. 

 

Om deres efterkommere, se 

efterslægtstavler. 

 

1a3a3e10c4b: Christiane Clemmensen: 

 * 18-3-1840 på Skophus,  

 + 14-4-1913 på Kjellerupgård. 

Hun levede ugift på gården si-

den 1843. 14-4-1872 fik hun 

en dødfødt søn. Ifølge fami-

lien var hun hjerneskadet efter 

et fald som barn. 

1a3a3e10c4c: Marcus Nicolai Clemmen-

  sen: 

* 19-4-1842 i Skophus, fød-

selsdato oplyses ved konfir-

mationen i Hørup 1856, 

+ 22-3-1896 på Dr. med 

Alfred Pers klinik på Platanvej 

22, Frederiksberg, begravet i 

Løsning. 

Gæstgiver og købmand i Løs-

ning Stationsby, hvortil han og 

hans kone kom i 1872 fra 

Hornslet. 

Han var soldat på Fyn i 1864. 

Gift 1867, hvor er ikke fundet, 

oplyses i folketælling 1901, 

med 

Martine Elisabeth Thomsen: 

* 25-3-1842 i Ebeltoft. 

Overtog gæstgiveri og køb-

mandshandel efter manden. 

Ingen børn.   

  1a3a3e10d: Sophie Marie Thomsen: 

   * 17-6-1777 i Brøns by og sogn, 

   + 16-1-1840 i Tønder fattighus, ugift. 

Ifølge morbroderen Andreas Riegelsen Bjørn boede hun 

ugift hos søsteren i Tønder.   
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  1a3a3e10e: Peter Christian Thomsen: 

   * 17-8-1780 i Brøns by og sogn. 

   Skal være død i Vestindien ifølge morbroderen Andreas 

   Riegelsen Bjørns optegnelser. 

 

  Gift 2. i Brøns 3-4-1790 med 

  Johan Christian von Jessen: 

  * 6-12-1745 i København,  

  + 19-3-1801 i Haderslev Domsogn. 

  Konsistorialråd, herredsfoged for Haderslev herred. Hans 3.ægteskab. 

 

 1a3a3e11: Johannes Nicolai Bjørn: 

  * 17-1-1751 på Vestre Astrupgård, Brøns sogn, 

  + 21-11-1786 samme sted. 

  Se nedenfor. 

 

 1a3a3e12: Anne Kirstine Bjørn: 

  * 16-8-1753 på Vestre Astrupgård, Brøns sogn, 

  + 24-10-1826 i Løngangsstræde 53, Helligånds sogn, København. 

  Gift i Krønge, Maribo amt efter kgl. bevilling 20-8-1784 med 

  Jørgen Stæhr: 

  * 19-3-1748 på Biskopstorp, Simmersbølle sogn, 

  + 16-5-1807 i Kastrup, Tårnby sogn, Sokkelund herred. 

Han var ved giftermålet forpagter af Søholt gods i Krønge, og var der 

til omkring 1786, hvor familien flyttede til Rødby. I folketælling 1787 

kaldes han forhenværende forpagter og boede i Vestergade. 

I folketælling 1801 boede han til leje hos broderen Hans Stæhr i Uden-

bys Vestre Kvarter, familie 97, i Frederiksberg sogn, og var da ekstra 

skriver på Gammel Holm. Da han døde, var han kongelig toldbetjent 

og kontrollør i Kastrup, hvortil familien flyttede efter 1803. 

  Børn: 

  1a3a3e12a: Mette Kirstine Stæhr: 

   * 12-7-1786 i Rødby, 

Konfirmeret i Frederiksberg kirke fra Vesterbro 3-10-

1802. 

   + 25-6-1807 i Kastrup, Tårnby sogn. 

  1a3a3e12b: Agnethe Stæhr: 

   * 8-6-1789 i Rødby, 

   Konfirmeret i Frederiksberg kirke 2-10-1803. 

Ifølge morbroderen Andreas Riegelsen Bjørn opholdt hun 

sig som voksen hos sin kusine Hanne Stæhr og dennes 

mand, Rasmus Kjerulf, præst på Citadellet (Kastellet) i 

København. Hun var enearving og ugift, da moderen 

døde. 

De beboede en tre værelsers lejlighed møbleret med en 

himmelseng, et gammelt egetræs chatol, en birketræs 

kommode, en sofa med fire stole og et bord med en 

taburet, en mahogni fineret divan, seks stole og et 
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mahogni frokostbord samt tre spejle. Moderens svoger, 

hørkræmmer Stæhr, påtog sig begravelsen og betalingen 

af huslejen mod at få indboet. 

   Datteren opgav sin alder til 33 år mod næsten 37 ! 

Det er muligvis hende, der som Annette Stæhr døde i 

Abel Cathrines Stiftelse i Dronningens Tværgade 341 af 

mavekræft 20-11-1841 og blev begravet fra Trinitatis 

kirke 26-11, 50½ år gammel på Sct. Anna kirkegård litra 

O grav 53. Ifølge Abel Catrines Stiftelses kirkebog, var 

hun stiftsdame i stiftelsen og 53 år gammel. 

I folketælling 1840 for Sct. Annæ Vester kvarter (II ops. 

181) er hun ugift lem i Abel Cathrines Stiftelse i værelse 

6 i stuen til gaden og 52 år gammel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Jørgen Stæhrs underskrift og signet 1789 

 

 1a3a3e13: Andreas Riegelsen Bjørn: 

  * 4-1-1755 på Vestre Astrupgård, Brøns sogn, 

  + 19-5-1821 på Højbro Plads 46, Sct. Petri sogn, København. 

  Begravet på Assistens kirkegård grav 435 B. 

  Det vides, at han i januar 1783 var købmand på Guineakysten, givetvis 

  sammen med broderen Peder Bjørn. 

  21.januar 1789 fik han bestalling som guvernør. Det må have været, 

  mens han samtidig var hjemme med de to brodersønner, for derefter 

  rejste han igen tilbage og tiltrådte 1.november 1789. Han fratrådte em-

  bedet 27.januar 1793, vist nok væsentligst p.g.af rod i regnskaberne, og 

  vendte hjem til København. 

Han må have tjent godt som købmand og guvernør, for 18.marts 1791 

indsatte han 2066 Rdl ind i Den almindelige Enkekasse. Han betegnes 
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da som kaptajn af infanteriet og guvernør. Han skulle samtidig 

indsende dåbsattester for sig og sin kone samt en helbredserklæring. 

Den var udstedt 21.september 1790 på ”Hovedfortet Christiansborg i 

Guinea” og underskrevet af 1. overkirurg og 2. overkirurg ved ”Eta-

blissementerne” og lyder som følger: 

”At rekvirenten S.T. hr. guvernør Andreas Riegelsen Bjørn hverken er 

syg eller sengeliggende og med ingen dødelig morbo cronico som 

svindsot, vattersot, blodspytten og deslige eller anden svaghed, som 

lader hans tidligere død befrygte for nærværende tid efter anseende, er 

behæftet, ej heller i det sidst forløbne år har udstået nogen sygdom, der 

har efterladt sig kendelige følger til hans livs mulige forkortelse, men 

at han så vidt sig lader til syne efter hans alder befinder sig ved fuld-

komkommen gode sinds og legems kræfter, og er i stand til vedbør-

ligen at besørge sine sædvanlige forretninger, det bekræftes under 

embeds ed”. 

  Han var altså frisk og rask og omkom ikke, modsat mange af hans sam- 

  tidige på Guineakysten, af ”landets sygdom”, men vendte hjem til Dan-

  mark og København ved godt helbred. 

  Lægernes attest blev attesteret af stedets præst, bogholder og sekretær 

  for at udvise, at der ikke var slægtsskab mellem ansøger og læger, og 

  det hele blev igen attesteret af Guvernementet med Andreas Riegelsen 

  Bjørn i spidsen for at være i orden ! 

Andreas Riegelsen Bjørn var en stor modstander af slavehandlens op-

hævelse og har skrevet derom i to skrifter: ”Beretning om De Danske 

Forter og Negerier 1788” i Thaarups Archiv III, københavn 1797-98, 

og ”Tanker om Slavehandelen”, København 1806. 

Han har også skrevet et utrykt skrift om ”Familien Bjørn”, som i dag 

kun foreligger i et maskinskrevet eksemplar fra o.1900 af senere 

sognepræst i Nykøbing Mors, A.Th.Bjørn-Lorentzen, der var ud af 

slægten Bjørn og fra Frydendal kro. Andreas Riegelsen Bjørn har 

muligvis haft arvesagen fra Claus Caspersgård med alle de mange 

navne og har ikke kunnet få stamtavlen fin nok, så stamfaderen i Ribe 

var biskop og ikke den fattige hattemager, og der er mange opdigtede 

slægtsskaber og navne, selv om der også ind imellem er noget rigtigt. 

Oversætteren har på omslaget skrevet, sikkert i frustration: ” Og skønt 

en del deraf var sandt, var der dog megen løgn iblandt ”. ! 

  I værket Vore Gamle Tropekolonier bind 8. s.242 ff. står der følgende 

  om ham:  Andreas Riegelsen Bjørn udnævntes til guvernør på Guinea-

  kysten med rang af kaptajn. Var da i København, men var tilbage 1.no-

  vember 1789. Bjørn var for stort anlagt, stor i slaget på alle områder. 

  Han ville have været major. Var meget ivrig for, at de danske embeds-

  mænd i Guinea skulle bære uniform. Ødsel i den daglige husholdning. 

  Han bar sig dumt ad over for negrene, så der udvikledes et fjendskab. 

  Ydermere var han en dårlig administrator. Måtte til sidst afgive guver-

  nørposten og blev entlediget 11. november 1792, og 27.januar 1793 

  rejste han hjem over Vestindien til Europa efter at have været mange år

  på Guineakysten. 
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Forfatteren Thorkild Hansen har ham også med i sin bog Slavernes 

Kyst. Det mest positive han kan sige om ham er på side 157, hvor han 

skriver ”Det usle kapel … var nu erstattet af en smuk kirke, som den 

christelige Bjørn havde opført på den østlige side af fortgården (på 

fæstningen Christiansborg) ”. Ellers kalder han ham en forhærdet 

gammel slavehandler og negermishandler, der som den sidste dansker 

havde mod til at gå imod slavehandelens ophævelse. Han havde 

deltaget i krigen mod Avunastammen og mente, at man gjorde slaverne 

en tjeneste ved at sende dem fra det dyriske Afrika til det civiliserede 

Vestindien ! Der findes et samtidigt kobberstik, hvor han som fortchef 

sidder i lejren ved Volta sammen med guvernøren, lægen og en enkelt 

slavehandler og forhandler med venligtsindede negre, alt imens der 

blev udskænket brændevin til alle. (siderne 83, 118, 152 & 153).   

Det med uniformen passer godt med, at han lod sig male i fuld uni-

form, dog uden hat. Maleriet gik fra datteren til familien Bjørn-

Lorentzen, som var indgiftet i familien Aschenfeldt, og til dens efter-

kommere. 

De senere år af hans liv boede han og familien på Højbro Plads nr.46 i 

en lejlighed med tre fags sal og et et fags kammer til gaden, samt endnu 

et kammer samt et køkken. Lejligheden var pænt, men ikke overdådigt 

møbleret. De er tilsyneladende ikke i København eller omegn i 1801, 

hvor de ikke er optegnede i folketællingen. Familien boede i Køben-

havn fra i hvert fald 1805, men det har ikke været muligt at finde dem i 

Vejviseren før i 1816 på Højbro Plads 46. 

Hans kone var modehandlerinde og kan følges som sådan i Vejviseren. 

I 1830 boede hun stadig på Højbro Plads 46, i 1831 på hjørnet af Skov-

boegade og Nygade 93, i 1832 i Knabbrostræde 108 og fra 1833 og 

frem på Nytorv 2, men her benævnes hun ikke mere modehandlerinde. 

Hun boede med datteren Emilie til Nytorv 2, 2.sal, hvor de findes i fol-

ketælling 1840 og 1845. De to steddøtre nævnes ikke. 

Talesproget i hjemmet må have været tysk som følge af hans andens 

kones tyske fødsel. I hvert fald er både dødsannoncen i Adresseavisen 

over datteren Marie og over ham på tysk, mens dødsannoncen over 

hans kone er på dansk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Andreas Riegelsen Bjørn 

 

 

 



 38 

Hans hustru skrev, at han døde pludselig, men at datterens død 11 må-

neder tidligere havde svækket ham. 

Da hustruen døde, skrev datteren Emilie bl.a. ”mit tab vil de kun fatte, 

der kendte hendes elskende, deltagende, opofrende hjerte og de stille 

glæder i vort hjem”. 

 

  Gift 1. i Garnisons sogns danske menighed ved huskopulation  

  28-2-1788 med 

  Birgitte Marie Elisabeth von Stell: 

  * 2-11-1769 i Garnisons sogns danske menighed, København, 

  datter af kaptajn Johan Nicolai von Stell, 

  + 23-9-1792 på Guineakysten. Se Enkekasseprotokollens regnskab. 

  Børn: 

  1a3a3e13a: Christine Regine Bjørn: 

   * o.1789 på Guineakysten. 

   Konfirmeret 6-10-1805 i Sct. Petri sogn, København, 16

   år. 30 år i skiftet efter faderen. 

I folketælling 1845 var hun bosat ugift i Trittau, Holsten, 

og ernærede sig som skrædder. 

  1a3a3e13b: Wilhelmine Bjørn: 

   * o.1791 på Guineakysten. 

  Konfirmeret 6-10-1805 i Sct. Petri sogn, København, 14

  år. 28 år i skiftet efter faderen. 

 

  Gift 2. med 

  Marie Helene Christine Rudolph: 

  * o.1778 i Schwerin, 67 år gammel i folketælling 1845,  

  + 27-4-1847 på Nytorv (Neumarkt) 2, Sct. Petri sogn, 69 år gammel. 

  Børn: 

  1a3a3e13c: Marie Hanne Christine Bjørn: 

   * 19-5-1800, hvor vides ikke, men denne dato opgives

   ved hendes konfirmation i Helligåndskirken, København  

   1815, hvor hun står som ”Marie Bjørn”. 

   Som forældre opgives: Frue Helene Bjørn. 

   + 11-6-1820 på Højbro Plads 46, sct. Petri sogn, Køben-

   havn, 20 år gammel. Her står hun som ”Hanne Christine 

   Bjørn”. Begravet på Assistens kirkegård i grav 367 B. 

Ifølge Richters 100 års dødsfald skulle hun være død som 

Marie Bjørn, 19-6-1820, 19 år gammel, men han har læst 

forkert i dødsannoncen. 

  1a3a3e13d: Josephine Emilie Bjørn: 

   * 18-10-1807 i Sct. Petri sogn, København, 

   + 6-1-1888 på Pileallé 7 J, Frederiksberg.  

   Begravet på Frederiksberg kirkegård. 

   Gift i Sct. Petri ved huskopulation 12-12-1829 med 

   Christian August Ferdinand Aschenfeldt: 

   * 17-11-1804 i Kiel, 

   + 19-12-1829 på Højbro Plads 46, Sct. Petri, København. 
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   Han var fuldmægtig ved Finansdeputationen i København 

   og blev gift med sin tilkommende på dødssengen for at

   sikre hende hans pension. De boede på Højbro Plads 46. 

Hans kone købte ifølge Petri Kirches Leichen Protokol 

1777-1838 s.277 et gravsted på Assistens kirkegård 20 A, 

som blev fornyet sidst 21-5-1879. Heri blev også hendes 

moder begravet. 

   Hendes adoptivdatter: 

   Helene Emilie: 

   * 6-4-1839 på Den kongelige Fødselsstiftelse, Køben- 

   havn, hendes nummer: 271, moderens nummer: 273. 

   I marginen står: Dette pigebarn er ifølge kongelig bevil-

   ling af 4.august 1848 adopteret af enkefrue Josephine 

   Emilie Aschenfeldt og fører nu navnet: 

   Helene Emilie Aschenfeldt. 

   Hun kom som plejebarn i 1840 til Truels Hansen og 

    Maren Jørgensdatter i Lyngby sogn, hvor hun findes i

   folketællingen 1845, konstant uden efternavn. 

   I 1850 boede hun med adoptivmoderen på Nørrevold 232

   i København, i 1860 boede de i et hus i Frederiksdal, 

   Lyngby sogn. Senere flyttede de noget rundt i København

   og boede forskellige steder: i 1870 Frederiksberg Allé 21,

   i 1883 på Gl.Kongevej 92, 3.sal, i 1885 boede de på Vir-

   giniavej 12 stuen, hun kaldes da lærerinde. 

Efter adoptivmoderens død er hun på et tidspunkt rejst til 

  Hannover, for folketælling 1906 meddeler, at hun kom til 

  København fra Hannover i 1900, og Politiets registerbla-

  de meddeler, at hun 1.november 1901 flyttede ind i Hav-

  negade 9, 3.sal som selskabsdame og medhjælper for 

  kontorchef C. E. Trap og hans moder, Malvine Louise 

  Trap. Død dér 19-12-1910, ført i Holmens sogn. 

   Ved hendes død var hun husbestyrerinde for kontorche-

   ferne Trap og Feddersen på samme adresse. 

   Interessant er det at se, at hun i folketælling 1906 og frem  

   opgav rigtig fødselsdag, men sit fødeår til 1845, altså 

   gjorde sig seks år yngre. 

Hun blev begravet fra Holmens kirke til Søllerød kirke-

gård. Ifølge skiftet betalte hendes venner 40 kroner for en 

gravsten, ligesom boet indbetalte 48 kroner til beplant-

ning og 100 kroner for vedligeholdelse af gravstedet til 

1930. 

I Københavns Skiftekommision, Eksekutorboer løbenr.1-

1554 enhed 117-41 er der både hendes testamente og 

skiftet efter hende. Hun var husbestyrerinde hos kontor-

chef Trap i Havnegade 9 og efterlod knapt 4.200 kroner 

samt en del inventar, bl.a. to oliemalerier af bedste-foræl-

drene vurderet til 5 kroner hver, en blå antik nål, et guldur 

med kæde, en topasbroche og en guldbroche med en 
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diamant. Det oplyses, at ingen af hendes legatarer 

(arvinger) var beslægtet med hende. Billedet af morfa-

deren blev afhentet af forlagsboghandler Jes Lorenzen 

(1a3a3e11b2c) ved boopgørelsen 6-1-1911, som skulle 

aflevere det til sønnen A. Th. Bjørn Lorenzen, da i 

Esbjerg. Hun har altså haft kontakt med nogle af slægten 

Bjørn og har ønsket, at billedet af morfaderen forblev i 

denne familie, ligesom A. Th. Bjørn Lorenzen må have 

været i kontakt med hende og lånt morfaderens slægts-

optegnelser. Han har været slægtsinteresseret og havde 

bl.a. i 1902 opsøgt Anna Aagaard i Gram, hvis mormor 

var Christine Marie Bjørn, brordatter af Andreas Rie-

gelsen Bjørn, for at få noget at vide om slægten. 

Maleriet af mormoderen samt en broche gik til frk. Anna 

Rink, Helsingør, datter af apoteker Rink der, medens 

resten af boet blev fordelt til forskellige damer og døtre af 

nogle af dem, som ikke ses at have noget med familien 

Bjørn at gøre.  

 

 1a3a3e14: Else Marie Bjørn: 

  * 28-8-1758 på Vestre Astrupgård, Brøns sogn, 

  + 2-6-1773 samme sted. 

 

7. generation: 

1a3a3e11: Johannes Nicolai Bjørn: 

 * 17-1-1751 på Vestre Astrupgård, Brøns sogn, 

 + 21-11-1786 samme sted. 

 Gift i Frederiksberg kirke og sogn 11-9-1770 efter kongebrev med 

 Anne Marie Schmidt: 

 * 9-7-1752 i Roager præstegård og sogn, 

 + 24-4-1827 på Farverstedet på Gram. 

 I 1766 var han stadig hjemme på gården, men rejste omkring 1769 til København og 

 blev skriver, hvor vides ikke, men sådan blev han benævnt ved sit bryllup. Han rejste 

 ikke ene af sted, med sig havde han den afdøde præsts datter fra Roager, Anne Marie 

 Schmidt. Mon ikke den tur har givet anledning til en del snak rundt om. 

 De unge har sikkert ”levet livet” i København. Hvidding-Nr. Rangstrup skyld- og

 panteprotokol taler sit tydelige sprog derom, for 30. marts 1771 blev de obligationer,

 Anne Marie Schmidt havde arvet efter sin far i Roager, og som stod hos sognefoged

 Willads Jepsen i Øster Obling, opsagt for at dække den gæld på over 400 Rdl, som

 Johannes Nicolai Bjørn havde stiftet under sit ophold i København. Prisen på en god

 ko var dengang ikke over 10 Rdl til sammenligning ! 

 I første omgang havde halvbroderen Peder Bjørn, der var hjemsendt fra Guinea-

 kysten, ordnet mellemværendet med kreditorerne, så han fik pengene. Forståeligt, at

 han rejste med til Brøns fra København, da det unge par vendte hjem ! 

 Og de vendte ikke ene hjem. Anne Marie Schmidt var hurtigt blevet gravid i 1769,

 og som så mange andre unge ugifte piger fødte hun sit barn på Den kongelige Fød-

 selsstiftelse 3.januar 1770 og holdt ham selv over dåben i hospitalets kirke 7.januar

 med menigheden som faddere. Og ikke nok med det, hun var blevet gravid igen, og
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 men nu blev der løst kongebrev med efterfølgende vielse i Frederiksberg kirke med 

 svoger Bjørn som forlover. 

Som ovenstående lader ane, var Johannes Nicolai Bjørn ingen god økonom og efter 

at have overtaget Vestre Astrupgård med bygninger, lejevåninger, kirkestole og be-

gravelser i Brøns kirke, et stort jordtilliggende foruden enge i Misthusum og flere 

andre steder 17.marts 1773, gik økonomien stadig ned ad bakke, hvilket skyld- og 

panteprotokollen jo ikke lægger skjul på. Han solgte en del af gårdens ejendomme 

og jorder fra og gik til sidst fallit i 1786. Gården blev solgt på auktion til Laurids 

Varming den 11.oktober 1786, men familien fik lov til at bebo i en del af stuehuset, 

indtil købesummen var betalt, og her døde Johannes Nicolai Bjørn så i november 

samme år og blev som den sidste af slægten begravet inde i Brøns kirke i familie-

gravstedet. 

De tre sønner kom til farbrødrene i Viby og Bjolderup præstegårde, døtrene blev i 

Brøns hos moderen, hvor de blev konfirmerede i 1787 og 1791. Ifølge Krigsskatte-

kommisionen i Hertugdømmerne 11-3-1789 boede hun til leje hos mandens svoger 

Ægidius Peter Holm i Brøns og havde ikke formue. Hvordan de kom om ved det, vi-

des ikke, men efter 1801 flyttede hun til datteren og hendes familie på Farverstedet i 

Gram, hvor hun døde i 1827. Der er bevaret tre silhuetter af hende og hendes ældste 

og yngste søn, kong Frederik V`s bibel fra 1765, hendes huspostil, D. Henrich Mül-

lers Evangeliske Hierte-Speyl, Kiøbenhavn 1785, hvor der på inderbladet står: 

”Anne Marie sal. Johannes Nicolai Bjørns” samt en kløpind med elfenbenshånd og 

fint udskåret træskaft, der ifølge familietraditionen var bragt med fra Guineakysten 

til hendes mand. Og endelig en lille bog, hvor der på bagerste side er skrevet ”I Kjø-

benhavn er den kiøbt”, Johan Philip Fresenii: Skrifte- og Communion Bog. Kiøben-

havn 1768. Desuden er det antagelig hendes jernbeslåede egetræskiste, hvor malin-

gen desværre er fjernet uden, at navnetræk og årstal blev nedskrevet, der er bevaret i 

familien, og som kom med fra Gram ved bodelingen i 1901. 

 

 

 
     Anne Marie Schmidt gift Bjørn 1752-1827 

 

 

 

 

 

 

 

                        Johannes Nicolai Bjørns kløpind 

 Børn: 
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 1a3a3e11a: Peter Christian Bjørn: 

  * 3-1-1770 på Den kongelige Fødselsstiftelse, København, 

  + 15-6-1824 på Frydendal kro, Bov sogn. 

  Han var ugift og købmand i Flensborg, men døde hos søsteren og 

  familie på Frydendal kro. Der findes en silhuet af ham. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Peter Christian Bjørn 1769-1824 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1a3a3e11b: Mariane Bjørn: 

  * 21-2-1771 på Vestre Astrupgård, Brøns sogn, 

  + 22-12-1839 på Frydendal kro, Bov sogn. 

  Gift i Bov 6-2-1813 med 

  Lorenz Lorenzen: 

  * 21-7-1785 i Bajstrup, Tinglev sogn, 

  + 25-8-1864 på Frydendal kro, Bov sogn. 

  Gårdejer og gæstgiver på Frydendal kro, Vejbæk, Bov sogn. 

  Børn: 

  1a3a3e11b1: Lorenz Nicolai Lorenzen: 

   * 17-12-1813 på Frydendal kro, Bov sogn, 

   + efter 1874 samme sted. Ugift. 

  Johannes Bjørn Lorenzen  1a3a3e11b2: Johannes Bjørn Lorenzen: 

   * 1-1-1816 på Frydendal kro, Bov sogn,  

     Anne Cathrine Lorenzen   + 13-3-1897 samme sted. 

   Gårdejer og gæstgiver på Frydendal kro. Byggede den op

   i 1843 og satte sin kones og sit navnetræk på gavlen over 

   indgangsdøren: JBL 1843 ACL, ligesom fætteren gjorde 

   på Gram. 

   Gift i Bov 11-10-1843 med 

   Anne Cathrine Lorenzen: 

   * 22-8-1818 i Vilsbæk, Holbøl sogn, 

   + 1-8-1887 på Frydendal kro, Bov sogn. 

   Hun blev begravet af svigersønnen, pastor Theodor Le-

   vinsen, til fætteren på Gram, som da må have været på

   ferie på Gram. 
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   Børn: 

   1a3a3e11b2a: Mariane Lorenzen: 

    * 3-4-1844 på Frydendal kro, Bov sogn, 

    + 15-12-1892 i Frøslev, begravet på Hanved 

    kirkegård. 

    Gift i Bov 31-10-1867 med 

    Karsten Thomsen: (1837-1889). 

    Kromand i Frøslev kro, digter.  

    Efterslægt. 

   1a3a3e11b2b: Lorenz Lorenzen: 

           Marianne Lorenzen    * 21-2-1847 på Frydendal kro, 

    + 11-7-1870 samme sted, ugift. 

   1a3a3e11b2c: Jes Lorenzen: 

    * 15-6-1849 på Frydendal kro, 

    + 17-6-1911 i København. 

Købmand i Skive. Fra 1894 forlags-

boghandler i København på Nylandsvej 2. 

    Gift i Sdr. Kongerslev 24-11-1875 med 

                Erica Marie Adele Nicolajevna Hansen: 

    * 10-11-1852 i Bov præstegård, 

+ 6-4-1932 i Julius Thomsens gade 16, 

København, begravet på Solbjerg kirkegård. 

    Datter af sognepræst Peter Hansen og  

    Clara Georgine Theodora Aschenfeldt,

    Bov. 

                            Jes Lorenzen   Det var sønnen, sognepræst i Nykøbing 

     Mors A.Th.Bjørn Lorenzen: (1881-1944)

     der renskrev Andreas Riegelsen Bjørns op-

     tegnelser. 

    Efterslægt.  

   1a3a3e11b2d: Johannes Bjørn Lorenzen: 

    * 3-5-1852 på Frydendal kro, 

    + 16-2-1903 samme sted. 

    Gårdejer og gæstgiver på Frydendal kro.  

    Gift i Bov 22-1-1885 med 

    Christine Eline Hansen: 

    * 7-9-1854 i Uge sogn, 

      + 23-2-1927 på Frydendal kro, Bov sogn. 

        Johannes Bjørn Lorenzen med hingsten t.h.              En del af deres efterkommere bærer navnet 

     ”Bjørn Lorenzen”. 

   1a3a3e11b2e: Peter Lautrup Lorenzen: 

    * 24-6-1856 på Frydendal kro, Bov sogn, 

    + 5-3-1860 samme sted. 

 

 1a3a3e11c: Nicolai Bjørn: 

  * 2-2-1773 på Vestre Astrupgård, Brøns sogn, 

  + 5-9-1788 i Bjolderup præstegård, Bjolderup sogn. 
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  Efter faderens død kom han til farbroderen i Bjolderup præstegård i 

  1786 ”stedse svagelig og lidende”, som farbroderen skrev ved hans 

  død, så han døde, inden han blev konfirmeret. 

 

 1a3a3e11d: Christine Marie Bjørn: 

  * 4-11-1775 på Vestre Astrupgård, Brøns sogn, 

  + 3-4-1852 på Farverstedet, Gram sogn. 

  Hun opholdt sig i Skærbæk, da hun stod fadder i Brøns i 1796. 

  Gift i Burkal 8-2-1800 med 

  Andreas Lorentzen: 

  * 2-6-1765 i Øster Højst, konfirmeret i 1783 i Ravsted, 

  + 20-3-1816 på Gram farversted, Gram sogn. 

  Farver først i Lille Jyndevad, Burkal sogn fra 1798, fra 1801 på Gram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Christine Marie Bjørn 1775-1852                       Andreas Lorentzen 1765-1817 

 

  Børn: 

  1a3a3e11d1: Momke Maria Lorentzen:  

   * 12-8-1800, + 8-1-1867 i Haderslev, gift Thies. 

  1a3a3e11d2: Charlotte Lorentzen:  

   * 25-7-1802, + 30-5-1872 i Gramby, gift Aagaard. 

  1a3a3e11d3: Johanne Nicoline Lorentzen:  

   * 16-6-1804, + 25-8-1881 på Gram, gift  Blöcker,  

   Vorbasse & Ødsted. 
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  1a3a3e11d4: Anna Maria Lorentzen:  

   * 1-7-1806, + 27-4-1838 i Burkal, gift Pedersen. 

  1a3a3e11d5: Caroline Christine Lorentzen:  

* 21-9-1808, + 10-11-1880 i Sdr.Hygum, gift 

Henningsen. 

  1a3a3e11d6: Andrea Marie Lorentzen:  

   * 17-10-1813, + 30-10-1887 i Bredstedt, gift Riedell. 

  1a3a3e11d7: Johan Henrik Lorentzen:  

   * 2-2-1816, + 21-5-1901, farver, bager og gæstgiver på 

   Gram. (Farmors far til Johannes J. Lund, 6971 Spjald). 

Om disse syv børn og deres efterkommere i otte led se: Lorentzen 

 familien, efterslægt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Charlotte Lorentzen                   Johanne Nicoline Lorentzen                  Johan Henrik Lorentzen 

 

 

 1a3a3e11e: Hans Outzen Bjørn: 

  * 14-12-1777 på Vestre Astrupgård, Astrup sogn, 

  + 15-5-1843 på Frydenlund, Søllerød sogn. 

  Efter faderens død i 1786 kom han til sin halvfarbroder, præsten Jens 

  Bjørn og hustru i Viby på Fyn og blev optaget som søn af huset sam-

  men med hendes brodersøn. Ved hans konfirmation i 1792 skrev Jens

  Bjørn således i kirkebogen: ” Hans Outzen Bjørn, en søn af min sal.

  halvbroder. Vi have O Gud i din søns Jesu navn antaget ham som vort

  eget barn tillige med Johan Friedrik Møller Bjørn, men lad dem O Gud

  begge være dine rette børn, Amen. Han er 14 år 4 mdr. ” 

  Hans Outzen Bjørn blev undervist hjemme, til han i 1792 kom i Oden- 

  se Kathedralskole, hvorfra han afgik som student 7-11-1796 til Køben-

  havns universitet. Han læste filosofi, matematik, fysik og naturhistorie 
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  og blev kandidat i 1802, hvorefter han samme år blev adjunkt ved O-

  dense Katedralskole, fra 1806 overlærer. 

  I 1816 blev han Dr. phil., og i 1817 blev han rektor for Nyborg Latin-

  skole, indtil den blev nedlagt i 1839. 

  Han var især dygtig til matematik og skrev lærebøger heri, der blev an-

  vendt i mange år. 

  I Odense Katedralskoles årsskrift 1937 er der en god karakteristik af 

  ham, der ikke altid skal have været så let at samarbejde med. Fra Ny-

  borgtiden findes følgende beskrivelse givet af en elev: ” Rektor var me- 

  re frygtet end elsket. Det var en verdensklog mand med en stor formue 

 Dr. Bjørn var høj og mager med et lyst krøllet hår og et skarpt blik. 

 Han var egentlig matematiker og forfatter af en geometri og en aritme-

 tik. Som rektor havde han dog ment, at det tilkom ham at læse latin og

 græsk i øverste klasse. Men hvor megen flid han end gjorde sig, var det

 dog ynkeligt og uendeligt kedsommeligt at høre ham hakke sig igen-

 nem en lektie, som han oversatte for os i et halsbrækkende sprog. Det

 eneste, man kunne lære af rektoren, var matematik ”. (Personalhist.  

 Tidsskrift 1898). 

  Han købte villaen Aldershvile i Nyborg og boede der, til han 30. marts 

  1841 købte ejendommen Frydenlund i Søllerød sogn. Efter hans død 

  flyttede enken til Frederiksberg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Hans Outzen Bjørn 1777-1843 som ung og som ældre samt hans signet. 

 

Gift ved huskopulation i Odense Sct. Knuds sogn 13-1-1814 med 

  Karen Dorthe Henriette von Westen, fraskilt, gift 1. Halling: 

   * 1778, + 3-12-1850 på Frederiksberg, begravet i Søllerød. 

  Hun havde tre døtre og to sønner i første ægteskab. 

  Barn: 
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  1a3a3e11e1: Jensine Vilhelmine Erike Holgine Bjørn: 

   * 29-3-1815 i Odense Sct. Knuds sogn, 

   + 25-4-1892 i Holmens sogn, København. 

   Gift i Nyborg 23-9-1835 med 

   Johan Ludvig Gottlieb: 

   * 11-8-1809 i Holmens sogn, København, 

   + 18-11-1886 i Holmens sogn. 

   Han var søofficer og endte som admiral ved afskeden i 

   1874. Han var kommandør af 1. grad af Dannebrog og 

   havde Dannebrogsordenens sølvkors. 

   De er begravede på Holmens kirkegård, hvor gravstedet 

   stadig findes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vilhelmine Bjørn gift Gottlieb 1815-1892 

 

 

   Børn: 

   1a3a3e11e1a: Dorothea Annine Henriette Gottlieb: 

    * 16-11-1836 i Toldbodvej 134,  

    København, 

    + 25-3-1918 på Sommariva, Helsingør. 

    Gift 10-9-1868 med 

    Johan Carl Jutting: 

    + 2-3-1883 på Sommariva, Helsingør. 

    Boede i Sct. Petersborg til 1878, derefter på 

    Sommariva, Helsingør. Ingen børn. 

   1a3a3e11e1b: Hans Vincenz Gottlieb: 

    * 17-5-1838 på Aldershvile, Nyborg, 

    + 1914 i Malmø på vej til Danmark. 

    Civilingeniør, udvandret til Rusland i 1866. 

    Gift 2-9-1867 med 

    Julie Krajenska fra Podolien, Rusland. 
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    Efterkommere i Rusland, Polen, Cairo samt 

    efter sønnen, Carl Vincent Gottlieb * 9-9-

    1879, flyttet til Hälla, Kristberg sogn i Sve- 

    rige, hvor hans efterslægt bl.a. findes. 

   1a3a3e11e1c: Ludvig Vilhelm Gottlieb: 

    * 5-2-1840 i St.Kongensgade 54,  

    København, 

    + september 1861, da han gik under med 

    dampskibet Colonist ved Doggerbanken på 

    vej til England. Vexeléreksamen 1861. 

   1a3a3e11e1d: Louise Augusta Gottlieb: 

    * 4-1-1842 på Aldershvile, Nyborg, 

    + 20-5-1875 i København. 

    Gift 16-5-1863 med 

    Otto Moltke: 

    * 9.11.1827, + 20-9-1897 i København. 

    Greve, generalmajor.  

    3 sønner, 3 døtre, efterslægt. 

   1a3a3e11e1e: Søn, ikke navngivet: 

    * 9-9-1843, + 21-10-1843 i København. 

   1a3a3e11e1f: Emil Alexis Gottlieb: 

    * 31-1-1845 i Admiralsgade190,  

    København, 

    + 4-11-1877 i Rønne. 

    Læge fra Københavns Universitet 1872,  

    nedsat sig som læge i Rønne. Ugift. 

   1a3a3e11e1g: Angelisa Gottlieb: 

* 27-11-1846 i Admiralsgade 190, 

København, 

    + 22-11-1933 i Linköbing, Sverige,  

   begravet i familiegravstedet på Kristberg  

   kirkegård. 

    Gift i Helsingør 1-5-1890 med 

    Karl Lentzner: 

    professor, dr.phil. i Halle, Tyskland,  

+ 1905. 

   1a3a3e11e1h: Johan Gottlieb: 

    * 5-1-1849 på Nørrevold 170, København, 

    + 28-9-1913 på Hälla, Kristberg, Jönkøbing. 

    Han var landbrugsuddannet og købte i 1878 

    gården Hälla ved Husbyfjöll, Kristberg sogn 

    ved Jönkøbing i Sverige. 

    Gift i Holmens sogn 18-6-1879 med 

    Frederikke Elisabeth Bergstedt: 

1855-1948. 

    Hun var først forlovet med 1a3a3e11e1f. 

    De havde 3 sønner og 2 døtre og en stor  

    efterslægt i Sverige. 
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Kilder: 

Rigsarkivet: 

Håndskriftsamlingen XV: Stamtavler over slægterne Asschenfeldt og Bjørn, samlet o.1900 af 

A.Th.Bjørn-Lorenzen (1881-1944), sognepræst i Nykøbing Mors. Forarbejdet af Aage Dahl. 

Håndskriftsamlingen XIII: Det Kongelige Genealogisk Heraldiske Selskab: Caspersgaard, Win-

ther (Peder Bjørns indsendte dokumenter på Astrupgårdene i kopi). 

Slesvig - Holstenske regnskaber, Haderslev amt 1721, Regnskab 203-1724: Heri indlagt alle Peder 

Bjørns og Niels Kræmers kopier af deres gårdes ældgamle dokumenter, tinglyst i 1744. (AO 

opslag 103-137). Peder Bjørns underskrift flere gange, evnt. også et segl. 

Den almindelige Enkekasse og Pensionskassen for Landmilitæretatens enker og børn, indskudssa-

ger. 

Københavns Skiftekommision, Forseglingsprotokoller. 

Rentekammeret: Taxationer til ekstraskatten 1711-1721 for byer og amter i den kongelige del af 

Slesvig. 

Ekstraskattekommisionen i Slesvig 1743-44. 

 

Landsarkivet i Viborg og Åbenrå samt Arkivalier online: 

Diverse kirkebøger, skifteprotokoller m.v. 

Ribe bys arkiv. 

 

Det kongelige Bibliotek, København: 

Adresseavisen, diverse årgange, dødsannoncer. 

Emil Gottlieb: Våra barns slägtskalender, fädrenesidan. Lund 1962. 

 

IT-net / Google: 

Susannah Zeimke Family / Rootsweb, søg evnt. først på Christian Ludvig Schytz Biørn. 

 

Geni:  

Lars Andreas Faye-Røed, søg ligeledes på Christian Ludvig Schytz Biørn. 

 

Google:  

Diverse meddelelser vedrørende forskellige medlemmer af slægten Bjørn.  

Norsk portrettarkiv: Biørn, Nils Andreas. 

Løgumkloster: www.bbeim.dk 

 

Private meddelelser: 

Lektor Svend Jacobsen, København: Private meddelelser vedrørende den ældste Niels Peter Clem-

mensen. 

Gdr. Knud Clemmensen og Kirsten Augusta Andersson født Clemmensen, Kjellerupgård: 

Meddelelser om familien ved et besøg 28. september 2014. Fulgt op af fætteren Ib Hansen, 

Gilleleje. 

 

 

 
Johannes J. Lund 

6971 Spjald. 2015. 
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