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UNDERSØGELSER
af

HANS

PEDERSEN

HOLST

tingskriver ved Sorø retterting

og
hans agnatiske efterslægt:

slægten

S T E E N F E L D T

Det foreliggende materiale hviler for en stor del på oplysninger

fra håndbøger og lign.

og kan alene af den grund ittke betragtes som en

egentlig stamtavle, der mä bygge på det originale kildemateriale.

Desuden nu* jeg erkende, at arbejdets omfang har oversteget min

vildeste fantasi. Manglende erfaring i arbejdets tilrettelæggelse og gennem

førelse har medført, at jeg ikke kan sikre mig en tilfredsstillende revision
af anførte data m.v0.

Det må vente indtil videre.

Enhver anvendelse af det indsamlede materiale bør derfor kun ske med kritik.

København, maj 1D72
Holger Dam

Den nedadgående, direkte linie til
slægten Reineri (og Jam)
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Slægtsnavnet

Steenfeldt.

Iflg. Danmarks Adels Årbog 1920
adelig slagt:

navnes endnu i Året 1500 en dansk,

STEEN eller STEENFELDT. På dette tidspunkt skulle den vare

sunket ned til at vare almindelige bender. Slægtens våbenskjold var en red
sparre med to kugler over og een kugle under - i et selvfelt. Over skjoldet

blev en kanonkuglo loftet hojt af 2 kvinde-arme.
Jeg kender ikke nogen som helst forbindelse mellem denne adelige

slagt og sonnerne efter tingskriver Hans Pedersen Holst, Borodgård ved Soro.

Hans 4 sonner tager navnet STEENFELDT som slægtsnavgi, og det går i arv til deres
efterkommere, men jeg kender ikke nogen forklaring på dette forhold.
Om oprindelsen til slægtsnavnet kan der kun gisnes på det mest usikre

grundlag. Endelsen "feldt" betyder blot "failed", der efter tidens skik og brug
kunne forbindes ned et stednavn. Såfremt slægten har varet fastboende bender

omkring Soro, finder man i Lynge sogn flg. stednavne: Stenskoven, Stenstrup
og Stenagergård. Men kort og godt: ud fra nuvarende kendte oplysninger, kan

man ikke have nogen mening om sagen. Desuden optræder navnet "Pedersen Holst"
flere steder i landet på det tidspunkt, f. eks. herredsfoged Mathias Pedersen

Holst, Fleskum herred, præsten Iver Pedersen Holst, Vejerslev sogn, Mors og
Peder Pedersen Holst, der har en gård i Jordløse (1 km. nord for Slangerup)
iflg. D. Kancelli, sjl. reg. 1692/340. Alle 3 eksempler kunne muligvis give

anledning til nojere studium.
Når dette er sagt, vil jeg dog henlede opmærksomheden på "Dansk

Personalhistorisk Tidsskrift", 9.rk., V bd. s. 63, hvor der findes en forteg
nelse over danske studenter ved universitetet i Franeker (den hollandske provins

Friesland). Under den 29. soptb. 1655

står opfort:"Johannes Steenfeldt, nob.

Danus, Math.". Det betyder formentlig, at en dansk adelsmand, Hans Steenfeldt,
har studeret matematik her. Man er stærk i tvivl om, hvem denne person er -

der nævnes 3 muligheder - så hvorfor ikke også melde os med en hypotetisk
kandidat ud fra flg. begrundelse:

på samme universitet var der kort forinden

blevet indskrevet: Jens Jensen Bircherod (jvf. D. biogr. loks.). Han blev
rektor ved Slagelse Latinskole 1652-55 og var farbroder til den kendte biskop

Jens Bircherod (1658-1708). Donne var lærer ved Københavns Universitet, mens

Jens Hansen Steenfeldt studerede teologi, og han udnævnte Steenfeldt til sin
amanuensis straks efter sin udnævnelse til biskop i Ålborg.

Studiet af don agnatiske slægt efter tingskriver Hans Pedersen Holst
er blevet vanskeliggjort vod flere såkaldte æresopkald efter tidens skik og brug.

Desuden har flere døtre af slægten Steenfeldt ladet deres born få tillagt det

modrene slægtsnavn - nogle gange i dåben og andre gange uden hjemmel.
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Slægtens stamfader er:
HANS

PEDERSEN

HOLST,

Tingskriver og tingrider ved Sorø retterting
Borødgård, Pedersborg sogn, Alsted herred, Sorø amt.
(Kilder: se side 10)

Fødsel og Herkomst:
Forældrene kan næppe spores, da kirkebøger først blev indført her i
landet ca. 1660 omkring tidspunktet for hans første embedsudnævnelse o Man kan

formentlig anslå hans fødselsår til cae 1635 (med en vis fejlmargin)« Han levede
2)
endnu i 1703
I nabosognet (Lynge og Vo Broby sogne) nævnes i 1651 et tingsvidne
(offentligt ombud), som hedder "Peder Holst"^\ Han står opført i kirkebogen

flere gange som fadder, men det er også alt. Han kunne godt passe ind i billedet
som fader til tingskriveren på grund af navnetraditionen (Pederssøn) og slægts

navnet "Holst", og begge personer er knyttet til retsvæsenet. Desuden får ting
skriveren en svigersøn, som bor i dette sogn.
□anske Kancelli kalder ham "Hans Pedersen" ved alle udnævnelser m.v..
i*ian kender også betegnelsen "Hans Pedersen, Borødgard" i 1690^, sa det har vel

været hans almindelige kaldenavn. Et skøde fra 1703

2)

viser, at han underskriver

sig på et retsdokumcnt som "Hans Pedersen", men samtidigt omtaler sig selv i
teksten som "hans Pedersen Holst". I sin afskedsansøgning i 1692^^^underskriver

han sig med det fulde navn, og det figurerer også på alterstagerne i Pedersborg

Kirke (tillige med konens fulde navn).
Ægteskab :

gift den 160 april 1665

ANNA

3)

PEDERSDATTER

født cao 1643

i Pedersborg sogn med:

FAXE .

jo>

/ død 1698 i Borød, Pedersborg sogn /begr.22<»april

Forældre :(utvivlsomt) provst Peder Hansen Faxe, Pedersborg(s.72)
og loste hustru: Karen Jensdatter Bang
(se iøvrigt tillæg vedr. denne slægt)
Wibergs Præstehistorie (vedr. Jens Hansen Steenfeldt, Albæk-Voer sogn) kalder

hende for "Ane Pedersdatter Farscen", men det er forkert (læsefejl i vitaproto
kollen, Alborg bispearkiv - bekræftet af Rigsarkivet).
4)
I året 1694
blev kirkestolene i Pedersborg Kirke "prydet med maling

og staferet", og hendes navn har stået på en af kirkestolene. Desværre er de
gamle stole blevet fjernet i ca. ift 1960 og brændt!!

(fortsættes)
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I Pedersborg Kirke står på alteret et par lave, kraftige malmstager,

hvor der midt på skafterne er indgraveret en kartouche, hvori, der står skrevet:
"Hans Pedersen Holst / Anna Pedersdatter Faxe / 1673". Der foreligger ikke op
lysninger om årsagen til denne flotte gave. Ægteparrets ekonomi må have været

særdeles god på dette tidspunkt, for næste år keber han en gård i Vedde« Embedet
som tingskriver har næppe været nogen guldgrube, så det må sikkert dreje sig om

arv. På hans gamle dage har det tilsyneladende knebet for ham med pengene, for
sonnen Mathias må fra tid til anden forstrække ham med penge. Han ophører som
tingskriver i 1692, og hans ejendom på Storgade i Sorø lider skade under byens

brand i 1694. Det er tænkeligt, at han har mistet sine penge ved denne lejlighed.

Børn:
Følgende børn kendes, men der har rimeligvis været flere :

1.1

»♦

s. 49

’•a2”

KAREN HANSDATTER

s. 51

"a'5"

JENS HANSEN STEENFELDT

s. 52

11 4 ! 1

EJLER HANSEN STEENFELDT

s. 59

fødsel ukendt

MATHIAS HANSEN STEENFELDT

(hovedlinien)

født ca. 1665-66

PEDER HANSEN STEENFELDT

• • •

født ca. 1666-67
født

4-7-1669

født 16-2-1672

••••

s.

På et defekt blad (pag.5) i Pedersborg kirkebog står et ulæseligt navn -

det kan muligvis tydes som "Cathrine" af Borødgård. Men ingen af de opførte
børn er indført i kirkebogen, som blev ført af børnenes morfader! De kendes

kun fra andre kilder, som omtales under de pågældendes oplysninger. Der fore
ligger ikke nogen begrundelse for at placere Mathias forrest i rækken, men

af praktiske grunde har jeg valgt at sætte ham forrest.

a) Borødgård, Pedersborg sogn, Alsted herred, Sorø amt
Iflg. amtsmatriklen af 1664 er tingskriveren "brugsejer" af gården.

Der foreligger ikke oplysninger om, hvorvidt han var fæstebonde (?), forpagter
eller blot drev gården som aflønning for hvervet som tingskriver. Gårdens ejer

var Sorø Academi, som også havde birkeretten.

Det drejer sig om den nuværende "Højbjerggård" i Borød by, beliggende
i det nordvestlige hjørne af landsbyens vejkryds. Iflg. en senere matrikulering
af gården (matr. nr. 5 af Borød by) var der ca. 73 td. landbrugsjord under
gården. Arealet strakte sig nord for vejen, der går fra vejkrydset imod vest

over til Eickstedlund. Der er senere foretaget 2 udstykninger - den sidste i
1866, der omfattede den nordligste del af arealet, og som er identisk med den
nuværende "Borødgård". Beboelseshuset her må dog være meget ældre end loo år.

(Nuværende ejer i 1970: Store Frederikslund).

Iflg. Christian d. V.s matrikel af 1680 er der nu kommet en ny brugs
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ejer: Christian Clausen (se tillæg vedr. Hendrich Clausen Gøde - slægtning?)
2)
Det vides ikke, hvornår overdragelsen har fundet sted, da han både k i 1673
og 1690^ kaldes for ”Hans Pedersen, Borødgård”. Det kan for så vidt blot være
hans almindelige kaldenavn blandt folk« Hans afskedsansøgning i 1692 er udstedt

i ”Borød”, så det er tænkeligt, at han har haft bopæl på det senere (nuværende)
Borødgård i den nordlige del af gården jorder - den gamle hovedbygning her er

ikke blevet tidsbestemt. Men det er blot gætterier.

b) ”Oberstinde Fuchszgård”, Storgade nr0 9, Sorø by.
Fra 1682^ er tingskriveren partejer af 1/3 af denne beboelsesejendom på byens

hovedgade (nabohus til ejendommen, hvor Christians do 4os sønner boede under
deres studietid i Sorø).Den gamle bygning eksisterer ikke mere - den senere op

førte bygning rummer idag byens kunstmuseum. Det må dreje sig om den nordre del
af datidens hus (dvs. 6 fag), mens amtsskriver (amtsforvalter) Laursen ejede de

resterende 12 fag af ialt 19 fag. Ejendommen står opført som brandlidt under
byens brand i 1694o Det kan ikke ses, om familien har boet her. Det là bekvemt
for tingskriverens arbejde, og sønnen Jens gik på Akademiet på det tidspunkt.

Desværre mangler skødeprotokollerne fra den tid. Først i 1736 kan man
se, at ejendommen er skødet videre til Poul Schnabel.

c) (nuværende)-p. ”Fyenstofte gård”, Gl. Vedde, Munkebjergby sogn, Sorø amt
Den 6-11-1673
køber tingskriveren en selvejergård i Vedde af Hendrich Clausen
2)
Gøde"* (se tillæg om ham og Dansk biogr. Leks.). Skødet er dateret d. 19-5-1674
2)
2)
pa Hørsløf Gaard - købsbrevet er dateret Børød d. 6-11-1673
. Tinf,skriveren
har næppe selv kunnet drive gården på grund af sit embede i Sorø, sa det er

rimeligt at formode, at sønnen Mathias har været udset til at skulle overtage

garden senere (af Hendrich Clausen Gøde??)o På et ukendt tidspunkt overdrages
gården til Mathias, men den nedbrænder totalt i 1703 (se iøvrigt under Mathias
Steenfeldt:

pag. 11).

Udnævnelser m.v.
Birkeskriver og tingrider ved Sorø birk ......... o., o. o....
byfoged i Sorø by ...... oo... ...................................

lo juli 1663^

0. 14 o decb.1663^^
7)

ophører som byfoged ved embedernes omlægning.... .

22. juli 1669

ny konfirmation på bestillingerne ................ o...oo...oo 3. april 1671
afskedsansøgning, dateret Borød....... . ...o...o.0000000
6. juni 1692^^^
”haver afstået sin bestilling” iflgo konfirmation ved
udnævnelsen af hans efterfølger, Laurids Pedersen ..........

8)

14. juni 1692

Embedet :

De ordnede retsforhold rundt om i landet var brudt fuldstændigt sammen under
svenskerkrigene og skulle nu genopbygges. Samtidigt sker der ved enevældens

indførelse i 1660 en omfattende omlægning af statens administration. Alt dette
ma have stillet ret store krav tiå retsvæsenets kunktion under datidens primi

tive forhold - foruden retsopgøret med fjendens håndlangere.
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Juridisk embedseksamen blev først indført ved Københavns Universitet i

1736. Tingskriverens uddannelse har derfor kun hvilet pâ en vis skoling- først og
fremmest i skrivning. Men i modsætning til de private birkeretter under herre-

mændene må administrationen i købstæderne have krævet en vis duelighed i lighed

med den gamle ordning under lensmændenes styre. Endnu i 1700-tallet anså man
tilstedeværelsen af en tingskriver ved siden af dommeren som en vigtig garanti

for retsplejen - om det så skyldtes dommerens mangelfulde uddannelse eller deres
dårlige lønninger!

Tingbøger blev påbudt allerede i 1551, men der findes kun få tingbøger
bevaret fra tiden før 1660 - de ældste fra Sorø retterting er fra 1738. Ting

bøgerne skulle bevidne offentlige anliggender (derunder retssager), og fra 1682
skulle desuden al overdragelse af fast ejendom forelægges tinget inden en vis
frist for at have juridisk gyldighed.

Der blev afholdt ting på en fast ugedag hver 8.ende dag.Endnu pa Hans
Pedersens tid foregik det under åben himmel. Tingstedet la ud til hovedvejen nr.l

pa sydsiden (tæt ved Vindelbro) og til højre (vest) for indgangen til ”Filosof
gangen” i det fremspringende skovpart i
kaldt for ”tinghusvænget”}

stedet blev endnu mange år efter

Formelt hvilede rettergangen endnu på den ældgamle retsorden med offent
ligt ting, hvor bønderne mødte op og selv afgjorde sagerne efter de gældende love.
iUen efterhånden som samfundet havde udviklet sig fra det helt primitive, havde
•man fået faste herredsfogeder (dommere), der var udtaget blandt bonde-aristolcra-

tiet, samt faste skrivere. På grund af svigtende fremmøde på tinge havde man også

set sig nødsaget til at udskrive faste tinghørere (de såkaldte stokkemænd).
Tingrideren var repræsentant for sit sogn (el. herred) pa landstinget

(i Ringsted). Han havde det hverv at hjælpe rned til at styrke retten og at af

lægge vidnesbyrd for landstinget om, hvad’ der var passeret, samt siden hen at
forkynde afgørelsen hjemme for sognemændene. Tingrideren blev betalt af den
stedlige befolkning - hver gård skulle udrede et beløb. Ordningen forsvandt ved

slutningen af 1600-tallet omkring tidspunktet for hans afsked. Tingskriveren
blev derimod aflønnet med sportler.

Kirkebogen for Pedersborg sogn begynder i 1663, men er ført yderst mangelfuldt

i lighed med andre kirkebøger fra den tid. Nogle af bogens ældste blade er helt

defekte, og desuden mangler der indførsler for flere år, der netop har stor
interesse for slægten. Pedersborg sogn blev lagt ind under Sorø 1670-1747 og
blev betjent med kapellaner derfra (?) - provst Peder Hansen Faxe, Pedersborg,
var netop præst her fra 1640 til 1689.

Kirkebogen for Sorø er ligeledes mangelfuldt ført. Den begynder først i 1690.
Kirkebogen for Lynge og V.Broby sogne begynder allerede i 1628 - men med huller!

Skøde- og panteprotokoller for Sorø by begynder desværre først i 1738

Arkivet på Sorø Academi brændte i 1813 ! !
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Danske Kancelli/ ajl, reg. 1670 /pag. 255 oplyser, at tingskriveren er blevet
"uaffordret og igjen casseret*1", men det betyder blot, at en ren og skar
ekspeditionsfejl fra kancelliets skriver er blevet annulleret på denne måde«

Henvisning til kilder:

1)
2)

Sorebogen (udgivet af Soransk Sanfund)
landjtjLpg8-

3)

Pedersborg kirkebog.

^.° 1 ~ ° ^ fol .224

af 23-5-17o3

Bemerk: år 1700 sker der en kalenderreforn i Dannark, hvor nan sprang

fren i tiden fra 18. februar til 1. narts. De ganle dateringer
fer dette tidspunkt er derfor ikke identiske ned vore nutidige

dateringer.
4)

Årbog for historisk Sanfund for Sore Ant III (1914)
Chr. Heilskov: Bidrag til Pedersborg ældre Historie

5)

Danske Kacelli, sjællandske register af 1-7-1663/424

6)

sanne

af 14-12-1663/463

7)

sanne

af 22-7-1669/486

8)

sanne

af

9)

sanne

af 14-6-1692/340

10)

3-4-1671/430

Hans Hoik: Provincial-Lexicon over Dannark og Hertugdonnerne Schleswig
og Holsteen (udg. 1778)

11)

kort fra år 1858 over Sore bymarker og lille Ladegårds narkor

12)

(Sorø amts historiske museum i Soro)
(på sjællandsk betyder "vænge": skov / i Jylland: eng!!)
afskedsansøgning af 2-6-1692 (kopi i "Den Seidelinske Slægtsbog"II s.77o)
div. data pag. 771

Son ontalt kender nan ikke ægteparrets gravplads. I denne forbindelse

kunne nan måske påpege en hypotetisk nulighed:
Faderen til tingskriverens kone: provst Peder Hansen Faxe, lod indrette
en gravplads i koret i Pedersborg Kirke (se tillægget). Da sognet konner under

Sore - ægteparret har skænket alterstagerne - og konen har skænket en kirkestol -

er det ikke urineligt at forestille sig, at ægteparret kunne være begravet her.
Desværre kan Nationalnuseet ikke besvare dette sporgsnål.

I
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MATHIAS

HANSEN

STEENFELDT

selvejerbonde i Vedde

Fødsel :
Død:
Forældre :

ukendt i kirkebogen, men utvivlsomt født i Pedersborg sogn
ukendt i tidsrummet 1704-1720^^
tingskriver Hans Pedersen Holst, Borødgård (s. 6)
Anna Pedersdatter Faxe

z
2)3)
Mathias'skæbne kendes kun gennem sjl. landstings skødeprotol
- til gengæld

er det sjældent, at en tinglæsning kan give sä mange oplysninger.

Selvejergård i Vedde., Munkebjergby sogn, Merløse herred, Sorø amto

nuværende "Fyenstoftegård" i Glo Vedde.
Gehrdens bygninger med have ligger midt i landsbyen Gl. Vedde. Markerne strækker
sig herfra i en stump vinkel imod nordøst og sydøst - mod nord helt op til

Skurup Skov (der ikke indgår i arealet). Det var byens eneste selvejergård med
glo hartkorn i 1664: 4-3-0-0, og ny hartkorn i 1684: 5-4-0-1 samt skov på o-o-l-l
ialt: 5-4-1-2.
Gården sælges til tingskriver hans Pedersen Holst af Hendrich Clausen

Gøde (se tillæg samt Debiogro leksikon) ved købsbrev, dateret Borød dxxåxxHsxkx
daterai 6.november 1673, og skøde, der er dateret Hørsløf Gaard d. 19. maj 1674^
På et ukendt tidspunkt overtager Mathias gardens drift, og senere far
han overdraget gården som eje - ligeledes på et ukendt tidspunkt. Efter 1682

skulle enhver ejendomshandel tinglæses, men det er ikke sket i dette tilfælde,
men efter gammel sædvane betragtede man ikke arv og lign« som ejendomshandel,

der vedkom offentligheden. Man kan derfor ikke umiddelbart slutte, om overdragel

sen er foretaget før eller efter 1682. Tingskriveren var bundet af sit embede
i Sorø, så købet af gården må være foretaget med henblik pa sønnen.

Da gården nedbrænder i 1703, må han skøde ejendommen videre til sin
3)
broder Ejler Hansen Steenfeldt, tolder ved Hadsund. Baggrunden for denne nandel
Hans
kendes slet ikke. Konkret ved vi kun, at Ejler bliver formynder for sønnen/ ved
faderens død, og det er da muligt, at det er sket kort efter branden.
2)
Juridisk blev sagen ordnet ved et erstatningskøde
, udstedt af ting

skriveren til Mathias i Borød, den 2. maj 1703, hvorefter salgsskødet kunne
3)
udstedes, dateret Hadsund d. 7. november 1704. Tingskriveren oplyser i det ny

skøde:
”... hans iboendegaard, dend hand saa got som øde antog og der efter
opbygger og meget forbedret hafde ....... afstaait og bebreviet var deels

formedelst hand udi voris alderdom troeligen tiente og bifalt, deels og

udgifters udredelse tiid og andet gjort haver . ..o”
Og om branden skriver han:
"...o dend skadelige ildebrand saa yncheligen (han) er overveldet, at aid

hans gods og middel, med brefve, documenter og andet er blefven opbrendt
og lagt i asken, saavel og hans iboende gaard..•"
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(fortsat)

Efter skik og brug tilståes der Mathias 2 års skattefrihed den lo0 okto4)
ber 1704
• Tilsyneladende må Mathias være blevet helt ruineret ved branden, men
5)
ved hans dod får hver af sønnerne en broderiod på ca. rdlo 70,-.
- vel sagtens

resterne fra ejendomshandelen.
Ægteskab:

kendes kun fra det omtalte skøde af 1703, hvor Mathias'svigerfader kaldes for
”Peder Clausen11. Matbias'kone må derfor hedde noget med
.... .o... Pedersdatter
Det er i øjeblikket alt, hvad der kan vrides ud af de for hånden værende kilder.
Børn :
Kirkebogen for Munkebjergby sogn begynder først nied 1750, men fra andre kilder

ved vi besked med 2 sønner:
a)
født cao 1699?)
Peder Mathiasen Steenfeldt

s. 13

.3 --------------------------------------------------------(ukendt cao T700) Hans Mathiasen Steenfeldt
(hovedlinie B ”
/

b)

Ligesom farbroderen Ejler bliver formynder for

s. 25

, er det tænkeligt, at

den anden farbroder, Jens Hansen Steenfeldt, præst i Albæk-Voer, har været for
mynder for Peder, som fik sit virke heroppe i Vendsyssel.

Mathias' morbroder, Hans Pedersen Faxe, var sognepræst i samme sogn (Munkebjergby)
i nogle fa ar, men dør allerede d. 11-4-1678?)Sinnes fader, præsten Peder Hansen
Faxe, Pedersborg kirke, lod rejse en ligsten for ham i kirken.

Kilder:
1)
2)

3)

se note nr. 3 og nr. 5
Sjællandsfars landstings skødeprotokol 17ol-o5, fol 224^ (23-5-1703

samme

fol<>348a (17-12-1704)

4) Fortegnelser v/ S. Nygaard over kgl. resol. gennem Rentekammeret 1700-04
bd. VIII, nr« 15.613

5) Løvenholm skifteprotokol af 8-4-1726 / pag. 140a (Randers amt)

6) 65 år gi. ved sin død i 1764

7) Wibergs Præstehistorie
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PEDER

MATHIASEN

STEENFELDT

Clausholm, Hellevad sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt

Født :

ca. 1699 (døde 65 år glo), utvivlsomt i Munkebjergby sogn, Sorø amt

Død;
28-3-1764 i Hellevad sogn / begravet 5-4-1764 SoSt.
Forældre : Mathias Hansen Steenfeldt, Vedde
(A1)
s« 11

og ukendt hustru ....o o o Pedersdatter

Det er rimeligt at formode, at hans farbroder, præsten Jens Hansen Steenfeldt
i Albæk har været formynder for ham - jvf. broderens formynderskab under Eiler

Hansen Steenfeldt - da Peders livsgerning falder oppe i Vendsyssel. I lighed

med broderen Hans må Peder have arvet

rdl. 70-5-15 efter sin fader, men der

er endnu ikke fundet dokumentation for dette.

Ægteskab :

gift på ukendt tid og sted med:
r
2)
Dorothea Gundesdatter Thorup (Taarup) af Børglum
3)
Født KXo 1695 i Børglum sogn / døbt lo novb« 1695
død på Clausholm i Hellevad sogn / begro 23-4*1756

.

forældre: Gunde Nielsen Torup, præst i Børglum (1648-1708)
Anna Larsdatter Winde (cao 1664-1734)

vedrs denne slægt,se:Co Klitgaard:"Optegn® om vendsysselske præstef^miliner før 17oo" samt "Den Seidelinske Slægtsbog"
Børn :
døbt

a)

Elisabeth Kathrine Pedersdt« Steenfeldt / Skæve sogn

s« 15

b) 20-5-1727

Gunde Steenfeldt

do«

s« 16

c) 30-8-1728

Mathias Pedersen Steenfeldt

do«

S« 16

d) 16-8-1729

Marie Pedersdt« Steenfeldt

do •

S o 21

e) 5-10-1730

Anne Pedersdt. Steenfeldt

do«

S o 22

f)

Regise (Rise) Dorothea Pedersdt.Steenfeldt

do«

S O 23

9-5-1726

4-7-1732

g)21-ll-1737

ukendt:

Karen Pedersdt« Steenfeldt

Roslund i Hellevad sogn s «23

Margrethe Lisbeth Steenfeldt, som blev konfirmeret i 1741, men
da hun ikke nævnes i skiftet efter faderen, må hun være dødo

Børnene har ofte tilnavnet "fra Bredkjær", hvor familien boede 174o-46.
Peder kan muligvis være identisk med en ridefoged af samme navn pa
Bøgsted Gård, Sindal-Astrup sogn (omtales i 1719^^og 1724^ men sønnerne efter

præsten Jens Hansen Steenfeldt i Albæk er ikke identificerede«

Bondegården "Langholt", Skæve sogn (ca« 21 tdrdand) med vejrmølle, smedhus og
2 huse på markerne, samt Vestergård i Helium by, samt noget jord i Helium by«
3)
Ved skøde af 19-4-1725
, læst på Viborg landsting, kåber Steenfeldt gården

af Tomas Fr® Boisen og hustru Anne Nielsdt« Dahl«/Sto låner rdlo 700,- kurant
den 2« april soå®

af magister Thomas Hopp, konrektor ved Ålborg Kathedralskole

med pant i gårdeno Kautionister var "min kære farbroder Jens Hansen Steenfeldt"

og min "kjære svoger Peder Brøndlund", Bredkær præstegård i Hellevad« Allerede
den 25o juni s«å« køber han yderligere noget jord i Hellevad, og ved skøde af

22-11-1732 sælger han et boel og 2 çadehuse i Allerup by, Hellevad sogn« Hans
pa Langholt
svigermoder, Anne Larsdt« Winde ta dør
d« H-lo-1734, og hans svigerinde
Cathr ln« bor her i 1731, <la hun bliver gift

(fortsat)
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3)
I juni og juli 1736 boede Steenfeldt
i Lem i Hellevad sogn, og den
30o juli Soåo lånte han rdlo 300,- af sin anden ”kære fætter”, pKxkKKXtxr
Hans Eilersen Steenfeldt, forvalter pa Clausholm, Voldum sogn, Randers amt mod
loste prioritet i Vestergård, Helium by og anden jordo
Roslund, , en gård i den nordlige del af Hellevad sogn«
Her bor Steenfeldt 1737-1740 antagelig som forvalter « Gården lå øde i 1730 og
blev tildømt kronen p«gr«a« skatterestancer
« Muligvis var gården allerede på
dette tidspunkt (eller fra 1743?) i sognepræsten Peder Paludans eje« I 1740 var
Steenfeldt fadder til en søn af sognepræsten,»

Avlsgården til Bredkjær præstegård (på sydsiden af Hellevad kirkeK
Steenfeldt var forpagter 1740-46 hos sognepræsten Peder Ko Paludan (præst 1733
-1758)o Familien har øjensynligt haft bopæl her, selvom Steenfeldt havde mange
andre jern i ilden«
Iflg« fæstebrev af 14-6-1736^1æster han kongekvægtiender af Horsens og
Hammer sogne (1736-41) / fæstebrev af 17-5-1735 af Taars og Ugilt sogne (1735-4o)
/ fæstbrev af 15-6-1742 af Hellevad, Helium og (*rum sogne« I årene 1736 og 17^J
fæstede han kvægtiender af Ålborg Hospital sammen med sin broder Hans, Bislev' «
Desuden var han i 1742 forpagter af hovedgården Clausholm,^yellevad sogn, der
ejedes af den store godsejer grev Schack Vietinghof Holck«
Desuden harmen tid været forpagter på hovedgården.Aas^^^erghavde den
samme ejer som Clausholm« Her var han fadder 17-2-1747 til‘
KXKRSSældste barn,
Peder Steenfeldt Seidelin. Den 12. januar 1747 solgte han en gärd i V. Brønder
slev (harkorn: 10 tdr. 2 skp.
til Søren Jørgensen
.
Hovedgården Clausholm, Hellevad sogn, Dr.lund herred, Hjørring amt
(se: "Danske slotte og herregårde" og Traps Danmark)
Ved købekontrakt af 2-1-1750 'overtager han pr. 1. maj s.å.
gärden for rdl.84ooIflg. mundtlig overlevering skal han have betalt hele købesummen i danske 8- og
lo-skillinger samt lo-speciedukater (ligesom fætteren Hans Ej lersen Steenfeldt
ved købet af Demstrupl). Foruden nogle små gårde omfattede handelen også kirke
tiender fra kirkerne i Helium, Ørum og Hellevad m.m.. Men da kirkeejeren var
"upriviligeret" var det kongen og ikke Steenfeldt, der udnævnte hans svigersøn,
sognepræst dtnwxSxxÉKixK Broder Adam Daniel Sixtussen Aspach.
På tårngavlene i Hellevad Kirke vidner jern-ankerbogstaverne "P.M.S."
og "D.G.T." om ægteparret (årstal 1759). Tilsvarende er der i Ørum Kirke på
kanten af dåbsfadet graveret med kursivbogstaver: "P.S.F. - D.G.D.T. 1759".
Allerede efter 2 års forløb sælger han_Helium sogns Kirke med korn- og kvægtiende
ved skøde af 5-5-1753 for rdl. 816,-. '
3)
Den 26-4-1751
udlåner han rdl« 3«ooo,- til en kaptajn ved det møenske
infanteriregiment C«V« de Lamy du Pont, og rdl« l«5oo,- til en handelsmand Jacob
Himmerig (!)« I 1753 køber han yderligere en gård i Ørum (hartkorn: 5 tdr«) og
i 1756 en halvgård i Røgelhede (den halve del af Vestergård) for rdl« 146,- og
Soåo
64 tdr« bøndergods i Hellevad og Ørum sogne« Desuden fæstede han i 1755
Svenstrupdal af Ålborg Hospital på livstid«

Iflgo kglo bevilo af 15-6-1742 får den længstlevende ret til at hensidd
i uskiftet bo« Hans bo findes under Ålborg amt 1764/pag.237 b med en formue på
rdlo 21o581,- , som blev fordelt med 2 stko broderiod a'rdlo 4O795,- og 5 stk«,
sosterlod a'rdlo 2o397$-o Ved auktion lo-12 juli s-åe blev der solgt løsøre for
rdlo 1O789,-, og gården Clausholm (vurderet til rdlo llol91,-) blev solgt for
rdlol8oooo$- til svigersønnen Carl Friderich Hagstrømo Boets aktiver var rdlo
27o41o,-.

Kilder:
1) dokumentation for slægtsskabet findes dels i protokollen for Det Steenfeldtske
Legat, hvor hans efterkommere oppebærer legater - dels ovennævnte betegnelse
”min kære fætter” Hans Eilersen Steenfeldt
2) iflg» skiftet efter ægtemanden
9) ifig.oplySning fra Landsarkivet i
3)
”Den Seidelinske Slægtsbog” II
Viborg
4) Hjørring amts årbog 1915-16
5) CoKlitgård: optgn« om vendsysselske præstefamilier før 1700
6) Nygårds samlinger i Rigsarkivet
7) Hans Halk: Provincial-Lexikon over Danmark og Hertugdømmerne
(1778)

15

a
ELISABETH

CATHRINE

PEDERSDT=

STEENFELDT

Født : 6-5-1726 på Langholt^^/ døbt: 9-5-1726 Skæve sogn
konfirmeret 1741 i Hellevad sogn
27-5-1768 i Ålborg, Vor Frue sogn (i barselseng, tidligt om morgenen)
begr. 2-6-1768 s.st.
samipen med barnet
Forældre :
Peder Mathiasen Steenfeldt (A
, a)
s. 13
Dorothea Gundersdatter Thorup af Børglum
Ægteskab :
"ædle Mademoiselle.»." af Bredkjær, blev
gift 1 « gang den 1-4-1746 i Hellevad sogn med:
Jens Jørgensen Seidelin, sognepræst i Ulsted sogn
født H-lo-1719 i Vonsild, Haderslev amt
forældre: sognepræst Jørgen Andersen Seidelin og (ugift?)
Cathrine Valdemarsdatten
se iøvrigt: Den Seidelinske Slægtsbog
student fra Ålborg 1739 / cand.phil. 3o-6-1740
ca. 1740-1742 skoleholder i Tolstrup
1743-1745 sognedegn i Hellevad, Helium og Ørum sogne, og studerer vi5ecand. theol. 29-6-1745 (laud)/ dimisprædiken i domkirken 17-7-45(laud)
22-6-1745 kaldet til sognepræst i Ulsted sogn m.kgl.konfirm. 9-7-45
ordineret 17-9-1745 (embedets indtægter anslået til ca. rdl.160,-)
Som degn omtales han af biskoppen som "en duelig mand i hans embede"
og som præst "en flittig og ustraffelig mand i embede og levnet" og
senere, at han prædikede "meget devot og opbyggeligt". Han var mulig
vis pietist. Han efterlod sig en bogsamling på 173 bind - næsten alle
af religiøst indhold.
Død: 18-6-1750 / begr. 21-6-1750
Løsøre m.v. registreret og vurderet til rdl. 609,-/enken arver rdl.184-

Død:

børn: Peder Steenfeldt Seidelin (1747-87) cand.theol.
Cathrine Dorothea Seidelin (1748-1818)
Ole Nicolai Seidelin
Jens Seidelin (født et halvt år efter faderens død).
Elisabeth boede hos sin far på Clausholm i de eftlg. 5 år

gift 2.gang 15-8-1755 i Hellevad sogn med:
Sixtus Sixtussen Aspach
født:
lo-H-1725 i Alborg, V.Frue sogn (hjemmedøbt) fremst. 13-11-1725
forældre : sognepræst M. Sixtus Adamsen Aspach (1672-1739)
(3.die hustru) Dorothea Marie Rose
student fra Ålborg 1742 / cand.theol. 1746 (laud)
privat kapellan i Sæby 22-7-1753
"
"
i Ålborg, V.Frue 11-5-1754 / Budolfi 2o-5-1755
sognepræst 3o-7-1762 ved Ålborg Hospital / død: 4-2-1788 i Ålborg
børn: Sixtus Aspach
Ole Jacob Aspach
Friederich Wilhelm Aspach
Michael Aspach
desuden døde 4 små børn.
Efter Elisabeths død gifter manden sig med Ane Truelsen - vistnok barnløs.
Elisabeth arver efter sin fader (død 1764)
rdl. 2.397,-, men efterlader sig ikke
noget til sine arvinger. Huset, familien boede i, var vurderet til rdl. 450,- og
lå"på nordre side af Algade, strækkende sig på vestre side af Nygade". Der var
14 fag og det var "2 loft høj" - desuden var der et lejehus på 3 fag og et lille
hus på 5 fag.

Kilder:

1) Den Seidelinske Slægtsbog
desuden:
P. M. Rørsig: Skoler og degne i Vendsyssel
Alfr. Larsen: Loll.-Falsters degne og skoleholdere

A1 / a / b
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GUNDER

(Gunde?)1)S TEENFELDT

guldsmed
Kødt : 16-5-1727 på Langholt / døbt 2o-5-1727 i Skæve sogn, Dr«lund herred
Død:
16-9-1798 i Ålborg, Vor Frue sogn
begr. 21-9-1798 (72 år gi«)
Forældre : Peder Mathiasen Steenfeldt
(A /a)
s. 13
Dorothea Gundersdatter Thorup af Børglum
Var af profession guldsmed«
Ophold på Clausholm 9-8-1759 og 29-8-1761. S^od fadder til søsteren Annas søn
klxSxtSftâxBgxàtafctn Johannes den 24-6-1763 og datter 24-9-1769 og til søsteren
Maries søn i 1765 i Sæby« Ved faderens død i 1764 boede han i Drammen, men den
21-6-1764 opholdt han sig på Clausholm og fik ret til at forblive der, a længe
han vilde.. Logerede der vistnok til 177o el. 71« Ved folketælling i 1787 for
Ålborg by logerede han hos værtshusmand Lars Jensen i Maren Turisgade nr.2S9-70
i Budolfi sogn«

Ugift
Ved hans død d« 16-9-1798 om morgenen logerede han hos købmand Mogens Møller,
Alborg. Efter hans ønske ordnede hans søstersøn, kapellan i Ålborg Christian
Michael Aspach hans begravelse, så den blev ”honet og anstændig”« Den kostede
rdl. 93,-. Boet beløb sig til rdl.1.547,-, hvoraf der blev rdl. 1.241,- tilbage
til arvingerne, som vir hans broder Mathias og søster Karen samt 8 søstersønner,
9 søsterdøtre, 1 søstersøns datter og 7 7 søsterdatters børn, Den ældste søster
Elisabeths børn.
Han havde lånt penge tilsSin forarmede søster Marie (d), der var gift med
Peder Svendsen (rdl. 281,-).
'
Kilder:

1) Den Seidelinske Slægtsbog
2) Vendsyssels årbog 1935-36 (s.235)
desuden.byes skifteprotokol / skifte fol. 82

A1 / a / c
MATHIAS

PEDERSEN

STEENFELDT

Født: 25-8-1728 på Langholt / dåb: 3o-8-1728 i Skæve sogn, Dr«lund herred
konfirm. 1744 i Hellevad
Død:
1-9-1811 i Hjørring / begr. 5-9-1811 Skt.Hans og Skt. Olai sogne i Hjøøring
("sønden for kirken")
_
Forældre :
Peder Mathiasen Steenfeldt (a A/ a )
s. 13
Dorothea Gundersdatter Thorup af Børglum

Ægteskab:

gift d. 31-3-1757 i Ålborg, Vor Frue sogn
med:
Maren Pop Aspach (el. Maren Sextus Aspacht^b

født: 1722 i Ålborg / dåb 21-11-1722 i Vor Frue sogn, Ålborg

død: 28-6-1788 i Østrup, Nr. Saltum sogn, Hjørring amt
forældre: biskop Sixtus/^spåch
(og 3.die hustru) Dorothea Marie Rose

Hun var gift l.ste gang m.(1745) med, Jens Tranders (1718-48)
præst i Varde (2 døtre)
Maren måtte som enke efter sin l.ste mand fragå arv og gæld, og Mathias har
øjensynlig slet ikke haft samme format som faderen til at tjene penge. Maren
.
2)
arver lidt penge i 1762 efter Adam Daniel Aspach, Hellevad-ørum , og Mathias

arver i 1764 rdl. 4.795,- efter sin fader. Men alligevel går det stadigvæk ned
ad bakke for ham - for at slutte med gæld til fattigvæsenet.

M

Han modtager

årligt rdl. 2oo,- fra Det Sfeenfeldtske legat fra dets start i 1789 som hjælp
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(fortsat)
(dåbsdag)
a)

3-1-1758

b)

13-5-1759

c)

3-5-1761

d)

Børn.

Jens Tranders Steenfeldt, i Hellevad sogn (hjemmedøb^p^gClausholm

Dorothea Thorup Steenfeldt i Ugilt sogn (hjemmedøbt)

s.18

Sixtine Margrethe Steenfeldt

do.

do.

s.19

12-5-1763

Maren Pop Steenfeldt

do.

do.

s.19

e)

31-5-1764

Maren Pop Aspach Steenfeldt

do...................

f)

6-10-1765

Peer(l) Elisabeth Steenfeldt
do.
................
s.20
(kirkebogen anfører virkelig "Peer" - svarende til Petrea??)
Moderen var kirkegangskone denne gang den 15-3-1766

s. 19

"Mølgård", Ugilt sogn, Hjørring amt (ca.6 km. S.Ø. for Hjørring)
4)
En uprivilegeret avlsgård på ca. 68 tdr.hrtk. under "Hvidstedgård"

Mathias rykker ind som forpagter - og nygift - i 1757 og bor her indtil 1775.

"Saltumgård", Saltum sogn, Hjørring amt ( N. 0. for Blokhus)
Her er Mathias forpagter i årene 1775-1779 under Ålborg Fattigvæsen
Et sted (hus) i Østrup huse, Saltum sogn

En selvejergård (hrtk. 4 skp. 1 alb.), som han køber i 1779. I året 1785 køber

han kirkegårdsjord (hrtk. 2 skp. 1 fdk. 1 alb.). Han ernærer sig antagelig som

prokurator, men det går sandsynligvis ringe for ham, da han i 1789 modtager

understøttelse fra Det Steenfeldtske Legat på rdl.2oo,-. Ved konens død i 1788
bliver hans gæld opgjort til rdl. 1.765,- og aktiver til rdl. 549,-. Herefter

flytter han i 1790 til Ugilt sogn igen og bor på Løggård. På mandtalslisten i
1801 bor han sammen med sin yngste datter Peer Elisabeth (f). Den l.febr.1807
må han låne rdl. 50,- af byens fattigkasse imod pant i hans løsøre, der blev

vurderet til rdl. 83,-. I de sidste år går han antagelig på aftægt, da legatets
penge skal sendes til "Brandt i Hjørring".

Ved sin død i 1811 bor han hos hattemagermester Vens Nielsen i Hjørring.
Hans bo beløb sig til rdl. 59,-, hvorfra gik rdl. 43,- til hans begravelse, til
løn og opvartning for datteren Peer Elisabeth, løn til pige, til 2 års husleje

samt til skifteomkostninger, så fattigkassen fik ikke de udlånte rdl.5o,-, men
blot rdl.16,-.

Kilder:
kirkebøger i Hellevad sogn og Ugilt sogn
Den Seidelinske Slægtsbog
1)

Hjørring amts årbog 1915-16

2)

Nygårds samlinger (R.arkivet)

3)

Skifte i Ålborg amt 1811 /927

4)

Trap Danmark

5)

Hjørring amts årbog 1949-50

A1 a / b / a
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JENS TRAND ERS
Født : i Ålborg (?)*’ 2)
Prokurator

STEENFELDT

Dåb: 3-1-1758 hjemmedøbt pa Clausholm, Helleyad sogn
Død: 3-6-1829 Skt. Hans Hospital v. Roskjlde°/begr. 9-6-1829 Skt.Hans'kirke
Forældre: Mathias Pedersen Steenfeldt
(A—, a/b)
s. 16
og hustru Maren Pop Aspach
Navneopkald efter moderens l.ste ægtefælle, Jens Tranders, præst i Varde,d.1748
Han tjente ixll-12 är dels hos by- og rådhusskriveren i Ålborg, og dels hos
Anders Kjær
• Juridisk eksamen i april 1782 (bekvem, vel), prokurator 14-6-82.
14-6-1782 optræder han som prokurator i en sag i Hellevad sogn. Der nævnes også
retssager i Ålborg i årgne 1787, 1788 og 1791. Her bor han sammen med sin ugiftj^
søster Maren Pop Aspach
. 1795 logerer han i København (Lille Kongensgade 93)
14-11-800
indlægges han på Skt. Hans Hospital, Kbhn. dvs.”Ladegården”.
Stedet er blevet stærkt kritiseret på grund af de usle forhold, der blev budt
de ca. 500 lemmer - fattige og sindsyge (næsten 2oo patienter led af veneriske
sygdomme).Han får dog anvist ”et honnet kammer” og får udbetalt fra kondens
Postkasse årligt rdl. 60,- til underhold og klæder. Denne sociale hjælp var lige
blevet indført i Danmark. Han opføres på listen som ”sindsyg”.
Da hospitalet lå udenfor voldene, måtte det rømmes under Københavns
belejring i 1807, og trods statens fattigdom og fallit, blev patienterne endelig
overført til Roskilde i 1816 - Steenfeldt d. 14-5-1816 - hvor han forblev under
tilsyn af inspektør Ament.
Hospitalets sygejournaler findes^endnu.
Hospitalets første overlæge Johs. Henrik Seidelin lader sin søn døbe
2-11-1823 i Skt.Hans Kirke:”Peter Steenfeldt Seidelin”. Jens Tranders Steenfeldt
stod ikke fadder (naturligvis).(vedr. slægterne Seidelin-Steenfeldt se pag.15)
Kilder:
(se også pag. 71 nederst)
1. kirkebogen
2. Kbhn. Stadsarkiv/Skt.Hans Hospital/mandtalslister 412/lem nr.247
den deri omtalte direktions resol. af I8-II-I800 er ikke fundet.
3)
do.
/Skt.Hans Hospital/mandtalsliste 417 /plejestiftelsens l.afdl.
4) li. Hjorth-Nielsen: Danske Prokuratorer 1660-1869
5) mandtalslister i 1787 i Alborg
1816
6) Kbhn.Stadsarkiv/Fattigvæsenets adm.direktions sagsprotokol II 2-4 til lo-7
' Seidelinske Slægtsbog

a/b/b

DOROTHEA

T HORUP

STEENFELDT

(rna ikke forveksles med datteren efter Anne Pedersdt.Steenfeldt,g.Hagstrøm s.22
1
r
• tt ix
1)
samme navn, men født i 1761)
Dab: 10-5-1759 1 Ugilt soen
’
Død: 15-12-1850 i Bergen 7

Forældre : Mathias Pedersen Steenfeldt (A^, a/b) s. 16
og hustru.Maren Pop Aspach.

Ligesom sine søstre må hun have været ”konditioneret pa Sjælland”, da hun star
opført på mandtalslisterne i 1787 i Gadstrup sogn, Ramsø herred, Roskilde amt

hos sognepræsten under tjenestefolk - men forrest!Hun bliver da også gift med
præstens søn!
Ægteskab: gift 7-lo-1789 A^d ”studiosus”

Jørgen Widbye Ebbesen

født ca. 1746 / død: 1840 i Bergen
fader: sognepræst Jacob Ebbesen°
student fra Roskilde 1764(Georgius Widbye Eeebesen/
Ægtemanden drev sikkert præstegårdens jorder for den 79 årige præst. Dorothea
dør i Bergen som jordemoder, hvor hun virkede allerede i 1813. Hvad ægtemanden
lavede i Bergen foreligger der ikke oplysninger om.
Kilder:

1. kirkebogen
2. Seidelinske slægtsbog
3.
se: Wibergs præstehistorie
4. mandtalslisterne 1787 f. Gadstrup sogn, Ramsø herred, Roskilde amt

A1 / a / b /c

Fadt
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S I X T I N E
MARGRETHE
STEENFELDT
på Mølgård og hjemmedøbt den 3-5-1761 i Ugilt sogn^

død:
18-9-1831 i Aarby sogn v. Kalundborg / begr. 23.s.m.
Forældre: Mathias Pedersen Steenfeldt (A^/a/b)
s. 16

2)

Maren Pop Aspach

Hun er ”jomfru hos K» Teilmann i Tølløse ved Roskilde”, der var sognepræst. Her
står hun fadder til et barn i sognet i 1787. Iflg. skiftet efter moderen er

hun i 1788 ugift og "konditioneret på Siælland”.

Hun må formentlig være identisk med husjomfruen af samme navn på
Kragerupgård, Ørslev sogn (Sjælland), og som bliver gift
Ægteskab

den 16-2-1789 med

Peter Thim
fæster på Elisesminde ved Lerchenborg, Kalundborg
født ca. 1755
28
3^
død: 24-5-1824 / begr. fix. s.m.
(en stedsøn overtager den fæstede gård i 1833)

Kilder:

1) kirkebog
2) legatprotokol for Det Steenfeldtske Legat.
3) Den Seidelinske Slægtsbog
I skiftet efter faderen i 1811 omtales hun stadig som ”konditioneret på Sjælland”
- om det så skyldes dårlig kontakt eller drejer det sig om 2 forsk, personer?
a

A^/ a/b/d

MAREN

Dåb :

POP. STEENFELDT

12-5-1763 i Ugilt sogn , hjemmedøbt på Mølgård

død:
ukendt
Forældre : Mathias Pedersen Steenfeldt (A^/a/b)

s. 16

Maren Pop Aspach

I skiftet ved moderens død i 1788 omtales hun som ”konditioneret på Sjælland”,
men er iøvrigt ukendt

A^/a/b/e

MAREN

POP

ASPACH

STEENFELDT

Født på Mølgård og hjemmedøbt den 31-5-1764 i Ugilt sogn
Død; ukendt (før 1811 ved skiftet efter hendes fader)
Koraldre: Mathias Pedersen Steenfeldt (A^/a/b)
s. 16

Maren Pop Aspach
Hun omtales i moderens skifte i 1788 som "konditioneret på Sjælland”, så hun

må være identisk med hende, der indgår

Ægteskab: den 6-1-1790 i Garnisions Kirke i Kbhn (iflg. Lengnich) med:
Christian Pedersen
skræder (iflg. Seidelinske Slægtsbog)
iøvrigt ukendt

A1/ a/b/f
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PEER

Født: på Mølgård

ELISABETH

STEENFELDT

/ døbt: 6-10-1765 i Ugilt sogn

Død;
4-6-1830 i Ålborg, Budolfi sogn
Forældre : Mathias Pedersen Steenfeldt

(A^/a/b)

s. 16

Maren Pop Aspach
Ugift

Hun bor 18ol

1)
2)
hos faderen i Hjørring, Torvegade 33. I året 1811

opholder

hun sig på Dronninglund. Det er formentlig hende, der i 1824 og 1826 opholder
sig på Woergaard 3) , og i 1829-30 i Ålborg.
4)
Der er testamente
Kilder:

Skifte i Ålborg amt nr. 4 / fol« 648
1) folketælling for Hjørring i 1801

2) Den Seidelinske Slægtsbog (som lader hende d<, ugift s.st.)
3) iflg. protollen for Det Steenfeldtske Legat
4) Nygårds samling i R.arkivet

A1/a/d

21

MARIE

PEDERSDATTER

STEENFELDT

på Langholt / dåb: 16-8-1729 i Skæve sogn
konfirmeret 1744 i Hellevad
Død: ukendt - var død i 1798^

Født :

9-8-1729

Forældre :

Peder Mathiasen Steenfeldt

(A^/a)

so 13

Dorothea Gundersdatter Thorup

Ægteskab :

vielsen ukendt - l.ste barn fødes 1-9-1752

gift med:

Peder Svendsen
købmand i Sæby 1743-69
møller nä Ravnstrup 1769-71
død i 1771 3)7

Ægteparret sloges med fattigdom - de havde ialt 12 børn, hvoraf 3 døde som små.

Han låner rdl. 642,- ctf sin svigerfader, sä arven i 1764 bliver reduceret til
2)
rdl. 1O755,(søsterlod)o Desuden låner han rdl. 281,- af sin svoger Gunder
Steenfeldt^ .
I året 1769 forpagter han Ravnstrup Møile, Crum sogn, men dør allerede

to år senere. Enken flytter med sine børn til sin søster Karen (g), der er gift
med|provst Brorson i Dronninglund. Her ansøger hun i 1772 greve Moltke, Dronning

lund herredgård, om, at han vil bygge et hus til dem med 8-10 fag i Bolle by
af hensyn til hendes børns skolegang - og hun tilbyder at betale leje af huset'*) •
Sandsynligvis bliver hendes ophold hos søsteren afbrudt, da provsten
■5)
dør i 1775. I 1782 bor hun som enke i Alborg , og i 1789 opholder hun sig
3)
hos sin datter Karen Steenfeldt Svendsen
, der er gift med lejetjener Lars
5)
5)
Søegaard, København
. I København levede 5 af hendes dalevende børn i 1799

Børn:

der kendes 12 børns fødsler - se iøvrigt Den Seidelinske Slægtsbog

Kilder;

kirkebøger i Sæby og Hellevad og Skæve sogne
1) skiftet efter Gunder Steenfeldt
(A^/a/b) s. 16
2) skiftet efter Peder Mathiasen Steenfeldt
3) Hjørring amts årbog 1935-36

(A^/a)

og 1951-52

4) legatprotokollen for Det Steenfeldtske Legat

5) Den Seidelinske Slægtsbog

s. 13

A1/ a/e
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ANNE

2-10-1730

Født :

PEDERSDATTER

S T E E N F E L D T

/ døbt:
5-10-1730 i Skæve sogn
konfirmeret 1746 i Hellevad sogn

Død:
28-9-1780 pä Clausholm / begr. 11-10-1780 i Hellevad sogn
Forældre : Peder Mathiasen Steenfeldt
(A^/a)
s. 13

Dorothea Gundersdatter Thorup
Ægteskab ; viet d. 14-10-1760 pä Clausholm (kl. bevil. 2-lo-17607 med:

Karl Frederik Hagstrøm
født ca. 1730 Virklund by, fem sogn v. Silkeborg
17-10-1781 (eftm.) på Clausholm / begr. 26-10-1781 i Hellevad
(skifte 785 j Alborghus amt)
°
1753-55 gartner px Stovgärd og Ålsted vo Tørring
1755-1757 gartner på Vrejlevkloster ve bjerring
1757-1758 tilsyn mo have, gård og gods pa Narre iia vnstrua , / rum sogn
iXÄWxYarxkanxfHKpaKtsKXMHderxeRxdsixaixkxxeiksdeY
1761 boede han hos svigerfaderen na Clausholm
1762-64 forna fiter péi en del af kogel hede (Vestergård)
1764-81 ejer af ‘Clausholm
desuden ejer af den nærliggende N .Ravnstrup i 1766-72 og 1778-81
Kammerråd 2-5-1774

død:

Anne opholdt sig i. 1747 på herregården as
Børn : ialt 8 børn, bl.ao Peder Steenfeldt (Hagstrom)

(177C-18o9). ran var

værtshusholder i Ålborg i 1799 og boede i Hals 18o? og 1809, hvor han døde

(se iovrirt Den Seidelinske Slægtsbog)
1 lighed med hans svigerforældres initialer pa tarngavlene pa Hellevad kirke,
satte ægteparret Hagstrøm tieres initialer pa vostgavlen af \ rum kirke ca..l78G
Kilder:

kirkebøger
Trao Danmark
Ny ga r ds s am 1 i n ;e r i R o a r k i. v e t
/en seidelinske S lir tsbog

ældste datter (f. 1761) Dorothea Thorup (Hagstrøm) blev gift i
Th o Fanø, Vo Hassing. Navnelighed med
Ul'a/b/b) s. 18 (fo 1759)

1799 »ned

Dorothea Thorup (Mathiasdt.) Steenfeldt

I ”Personalia” i L.A. i Viborg findes C.F. ilagstrøms vielseshrev af 2-lo-1/60
haim meget fine anbefalinger fra 1755, 57 og a8 og hans troskabsed til kong

Christian d.VH af 12-2-1766 samt en kontrakt af 21-6-1764 angående Mathias,
Gunde og Karen Steenfeldt« overdragelse af deres arveparter i Clausholm til
svogeren Hagstrøm m.m.

A1/ a / f
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R E G I S E (Rise)

F ødt :
Død:

29-6-1732
24-4-1764

Forældre :

DOROTHEA

PEDERSDT.

STEENFELDT

/ døbt: 7-7-1732 i Skæve sogn
/ begr. 30-4-1764 i VoHassing sogn, Kjær herred, Ålborg amt

(A^ / a)

Peder Mathiasen Steenfeldt

s. 13

Dorothea Gundersdatter Thorup
Ægteskab:

gift 24-10-1755

på Clausholm i Hellevad sogn, med:

Thomas Pedersen Tødsleuf (.1755) forpagter på Bredkjær præstegård
døbt :
14-5-1735 i Ålborg, Budolfi sogn (Wiberg har forkert dato)
død:
20-9-1791 i Mosbjerg / begr. s.sto 26.s.m.
student fra Ålborg 1752 / cando theol. 19-9-1757
1761 prokapellan i V. og Øo Hassing sogne, Ålborg amt, bopæl i
1768 resid. kapellan i Sæby
Havrekrogen
1773 sognepræst i Mosbjerg og Hørmested sogne
Gifter sig 20den gang i 1769 i Sæby m. Birgitte Cathrine Thomasdatter
Andrup (ingen børn)
Ved vielsen i 1755 havde han kun været forpagter på præstegården i et halvt ar.

Jer læser han øjensynligt videre til præst, men opholder sig f.ekso i Ålborg i
1760 i januar, da hans ældste søn bliver født på Vestergard, Røgelshade, han er
dårligt økonomisk stillet hele sit livo Han har lånt rdl. 624,- af sin svigerfar,

og reirtarven rdl. 1755,- herfra går til dækning, af gæld i boet efter hans kone i
1764

(et halvt ar efter svigerfaderens død) 0 her måtte skifteretten opgive at

udrede årsagen til den store gæld, som enkemanden havde pådraget sig ved købnundsskab og unødvendige udgifter. Han dør under særdeles fattige forhold etter

”en temmelig langvarig og meget smertelig sygdom” - gæld rdl.1594-, aktiver
rdlo 879,-.

born :
2O-1-1760

Peder Christian Todsleff ( i morfaderens skifte kaldet:Peder »teenfelå

25-7-1762

Dorothea Torup Thomasdt. Tødsleff

Kilder :

Wibergs præstehistorie

Jydsk samling historie og topografi

5 rk.o5 bdo s.298 (Røgelhede i glodage)

Den Seidelinske Slægtsbog

A1/ a/ g
KAREN

PEDERSDATTER

STEENFELDT

/ døbt 21.s«m. i Hellevad sogn /konfirmeret 1753 s.s
(fadder bl.ao Karens moster Cathrine)
Død ;
6-3-1808 i Holbæk købstad (hos sønnen, der var konsumptionskasserer her)
Forældre :
Peder Mathiassen Steenfeldt
(A^ /a)
s« 13

Født ; 13-11-1737 på Roslund

Dorothea Gundersdatter Thorup
Ægteskab : gift 12-9-1765 i Lundager dvs. præstegarden i Dronninglund, med:
Ä

Broder Brodersen (Brorsen) af Ribe, præst i Dr.lund

født 18(25?)-5-1725 i Mjolden sogn, Ribe amt
fader: biskop i Ålborg Broder Brorson
student fra Ålborg 1742
sognepræst i Dronninglund i januar 1749 (kaldet: 25-Lo-1748)
gift l.ste gang 23-9-1749 i Sæby mo Anna Nielsdatter Lindam (+ 1764)
(6 børn)

død: 2-11-1775

/ begr. lo-ll-1775 i Drolund

(fortsættes)

24

(Karen Pedersdt«, Steenfeldt)
(fortsat)

Brodersen var gift l.ste gang med Anna Nielsdt. Lindam (gift 1749 i Sæby), hvor
der var 6 børn (heraf 3 døde). Ved hendes død skrev ’'Vendsyssels første poet",
skoleholder Thøger Jensen Møller i Dronninglund, et digt,dateret 1-5-64«, Ved

ægteskabet med kone nr© 2 (Karen) skulle der øjesynligt ikke gøres forskel, og
2)
der blev atter fremstillet et højtidsdigt
, kaldet:
”Faa poetiske Paradokser, da Provst Brorson i Lunderager 12. september 1765”

”ægtede Jomfru Karen Steenfeldt”. Det er forøvrigt den eneste kendte kilde til
bryllupdatoen.

Digtet er pä 120 linier, så det er for langt at gengive her. Det er
en mærkelig blanding af datidens anvendte former:

”Hvad er nok, naar intet fattes?
Hvad er Nydels'uden Savn.
Intet, ihvor højt det sættes
Intet er dets rette Åiavn.” ........©
og oplevet poesi:
” Vinteren med begge Arme
Til os vælter Fpost og Kuld,
Regnen Jorden vædsker, bløder,
Vinden tørrer Regnen af.
Solen varmer mer end gløder,
Duggen køler Heden brav.
Dagen møder os med Møje
Natten bringer Ro og Fred*” ©......
og så det uundgåelige, aktuelle:
”Denne Hjertens Glædesdag
Da de sorte Sørgeskyer
af Hr© Provstens Hus og Hu
driver, svinder, viger, flyer
Ved Guds Naades Forsyn nu.
Forhen syntes Gud at vende
På Naturen for til bag,
og Hr© Provsten Vinter sende©” ©...©©©
og
”Vær velkommen da Provstinde
Vær velkommen til vor Lind
Herren give de maa finde
Glæde hos os allen Stund.
Vær velkommen, sid en Moder,
1 vort kære Iøsrael,
Sid en Søster til vor Broder,
Sid der begge lever vel!” .....

Ved provstens død i 1775 yder poeten igen sit bidrag

3)

med: "Faa og ringe Trøste

tanker over Jerslev Herreds faderlige og broderligsindede Provst udi 17 Aar,

Dronninglund Menigheds kærlige, velsindede, omhyggelige og aarvaagne Sognepræst
i 27 Aar Hr. Broder Bporson."
Børn:

1 søn:

rir r

fim-

Peder Steenfeldt Brorson

1<F?B (biLgi.

lu 111773—jvf.fadorøm

f. 23-lo-1766

i Roslev og k^ber|

Karen får rdl. 80,- i årlig pension efter provsten og får familielegetet i 178

Hun logerer i 1787 på Sdr. Teglgård ved Viborg (5o år gi.).

5,

Kilder: L.arkivet i Viborg, Rørsigske samling / 1) opus 27 / 2) «pus 28 /3)opki
Mandtalslister i 1787 samt, Wibergs præstehistorie
/(fotokopi ar digtet opus 2b frazLandsarkivet i Viborg)
1) Danske Jubellærere I, pag. 557
°6 Seidelinske Slægtsbog
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Bo

(hovedlinien)
HANS

MATHIA SEN

STEENFELDT

Gartner på Lundbækgård, Bislev sogn

(Veggerby-Bislev sogn), Hornum herred^ Alborg amt
/ /e 3
1)
ukendt - sandsynligvis ca, L7OG i Munkebjergby sogn, Sorø amt
Dokumentation for slægtsskabet findes i skiftet efter hans farbroder,
forpagter Ejler Hansen Steenfeldt, Dginstrup , Randers amt.
3)
9-1-1744—(muligvis) i Bislev sogn . ,
.

Fødsel :

Død:

Forældre
-------- * Mathias Hansen Steenfeldt, Vedde

(A.I.)

s.11

og ukendt moder ........ Pedersdatter

Ved faderens (ukendte) død bliver Hans* farbroder, Ejler, formynder for ham

2)

Hans fædrene arv, rdl. 70-5-15, bliver udbetalt i formynderens dødsbo i 1720

•
2)

•

På dette tidspunkt opholder han sig på Clausholmo Det kan næppe være Clausholm

i Vendsyssel, som hans broder Peder først overtager langt senere« I så fald

ville sognet sandsynligvis være anført for at undgå forveksling med et langt

nærmere beliggende Clausholn, Voldum sogn, Randers amt. Her boede i 1715 en for4)
pagter Peder Jensen Hegelund , som var gift med en søster til Ejler Hansen
Steenfeldts l.ste kone: Maren Jørgensdatter (+1698). Det understøttes bl.a. af,

at Hans stod fadder i Voldum Kirke d. 21-9-1736 til en søn af forpagter på Claus5)
holm, Søren Christian Thrane og hustru Lisbeth Weigner

Det vides ikke, hvornår han kommer til Bislev sogn. Skifteprotokollen
3)
ved hans død i 1744 oplyser blot, at han "levede og døde i Bislev", så hans
livsgerning må være faldet her. Dét er derfor sandsynligt, at alle hans børn
må være fødte her (ca. 1727-1739), men kirkebogen begynder først i 1740 (frg- har
i-teke hano død indført). Først i 1736 og 1737 har man kendskab til,

at han

fæstede kvægtiender af Ålborg Hospital ligesom hans broder Peder. På dette tids

punkt kaldes han for "gartner på Lundbækgård". Det har vel sagtens fortsat lige
til hans død, for i skifteprotokollen findes en gældspost til en mand, som har
lagt penge ud til kvægtiender i Ålborg. Boet gav underskud, så familien må

have siddet hårdt i det - ikke mindst enken.
I skifteprotokollen kaldes han kun for "Hans Steenfeldt", men hans
idenditet kan påvises i protokollen til Det Steenfeldtske Legat, hvor der i

1787 står:

"Salige Hans Mathiasen Steenfeldts datter, Ide Anne Steenfeldt, gift med Friderich Lund, uden brød og næring /2 børn."
Lundbækgård havde 3 smukke haver, som var blevet anlagt i 1694 af

Gregers Daae. Først i 1700-tallet blev den gamle betegnelse "Urtegårdsmand"
fortrængt af det tyske ord "gartner", så der har nok været lidt mere glans over

det nye udtryk i begyndelsen.

Der nævnes i 1728-29 en ridefoged, Hans Steenfeldt, Ellinggård, Elling
7)
sogn, Vendsyssel
. Han er ikke identificeret. Måske kunne han tænkes at være
8)
en af de ukendte sønner efter præsten, Jens Hansen Steenfeldt, Albæk
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(fortsat)

Ægteskab:

gift ukendt sted med:

Marie Lavesdatter (Lausdatter)3)o g 9)

født ca. 1696

ukendt sted

død: 19-2-1768 på Bådsgård, Højslev sogn

begr. 24-2-1768

s.st.

Hun må have boet hos sin yngste datter, Ide Anna Steenfeldt, gift med Chr.
Fr. Lund, Bådsgård.
Børn: kendes kun fra forældrenes dødsboer - Bislev kirkebog først fra 1740.
Det kan derfor kun formodes, at børnene er født i Bislev sogn.
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født ca.

1727 Helene Marie Steenfeldt

B./ a

ca.

1730 Ejler Hansen Steenfeldt

B./ b = C-hovedlinie

ca.

1733 Elisabeth Kathrine Steenfeldt

Bo/ c

se s.

29

ca.

1736 Mathias Steenfedlt

B./ d

se s.

30

ca.

1739 Ide Anna Steenfeldt

B./ e

se s.

32

se s.

s. 33

I de ældste tingbøger for Lundbæk og Pandum birk (1697-1721) skal der findes

en fortegnelse over birkets bønder. Den er ikke undersøgt.

I Jydsk Historie og Topografi l.rk. 4.bd. pag. 44 står nævnt en

"Johannes Mathiassen Steenfeldt" - kaldet "den Onde". Selvom Hans kan være en
forkortelse af Johannes, kan denne Hans næppe komme i betragtning. Den omtalte
person kendes ikke andre steder, så meget tyder på en sammenblanding og for

veksling af forskellige navne af ejerne på Vindumovergård - jvf. bl.a. B./d.

Kilder:

1)

kirkebog for Munkebjergby sogn først ført fra 1750

2)

Løvenholm skifteprotokol af 8-4-1726

3)

Lundbækgårds skifteprotokol af 9-1-1744 / Ålborg amt

4)

skiftet i 1715 i Viborg efter Axel Mogensen Schou og hustru Anne Reenberg

5)

kirkebogen for Voldum sogn

6)

iflg. oplysninger fra Landsarkivet i Viborg,

7)

Nygårds samlinger i Rigsarkivet

8)

Iflg. Wibergs Præstehistorie skal der være 4 sønner. På gravstenen nævnes

pag. 140 a /Randers amt

2 døde sønner, så man mangler kendskab til 2 sønner.

9)

skifteprotokol af 21-3-1768

pag. 172 / Hald amt

(opbevares i L.arkiv i Viborg
Fortegnelse over arkivalier fra Lundbækgård og Pandum gods fxndssx se:

"Fra Himmerland og Kjær herred" I
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B. / a

HELENE

Fødsel :
Død:

ca. 1727

1)

22-12-1797

Forældre :

MARIE

STEENFELDT

- sandsynligvis i Bislev

2)

ukendt sted - jvf. nedenfor stående dødsannonce

Hans Mathiasen Steenfeldt

(B.)

s. 25

Marie Lavesdatter
Hendes^?æïter (og hendes faders plejebroder), Hans Ejlersen Steenfeldt, Demstrup,

Dalbyneder sogn, har muligvis åbnet sit hjem for hende ved hendes faders død.
1 hvert fald bliver hun gift med sognepræsten her.

Ægteskab:

ukendt tidspunkt - kirkebogen brændt - med:
3)
Damianus Thomsen Dall
(se tillæg vedr. slægten Dall)
født: 17-9-1712 i antvorskov
5 ■

.

,

•//£££
-

privat im. 21-7-1731
T
cand, theol. 26-1-1736 (non)
ordineret i Dalbyneder-Råby-Sødring sogne og tiltrådt her 10-6-1742
provst her i årene 1764-68 for Gerlev herrecL
død 25-4-1775
og begr. i Dalbyneder kirke 4-5-1775. Bisat i en kælder
under kirkeskibets gulv. Ligene i denne kælder er senere blevet
taget op og gravsat på kirkegården.
Boets kreditorer indkaldt til skiftemøde i 0.Tørslev 6-11-1775 iflg.
Berlo Tid. nr. 8o af 6-lo-1775.
Anders Malling skal have skrevet et ligvers over ham .
Han var gift loste gang med:
Gundel Christiane Crameç ££ader: Chr^ Çjamer, Århus) og havde i dette
ægteskab 4 sønner: Thomaå, Fridericn^ Christian Spentrup Dall og
Hans Dall (se tillæg vedr. Hans)

I hans 2o det ægteskab

7-8-1757

med Helene var der flgo børn:

Johannes Dall (se tillæg vedr. slægten Dall)

18-7-1760 Cathrine Marie Damiansdatter Dall

(se hovedlinie ”C.”)

s.
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Et billede af provsten er ophængt i kirkens korbue (årstal 1764).

Præstegården nedbrændte i 1768, hvor også kirkebogen gik tabt. Han skildrer selv
begivenheden således

”Natten mellem den 11. og 12. Martz 1768 afbrændte min Præstegaard undtagen LadeiV

”og et lidet Vognhus. Da jeg mistede alt, hvad jeg ejede og havde, saa at og min”

”Kone og tvende Børn maatte gaa saagodt som nøgen herfra, og saaledes til Dem-”

”strup, hvor Hr. Cancelliraad Steenfeldt og Frue tog imod os, og vi forblev og”
”fik foruden Hus og Ophold, ja sørgede for Præstegaardens Opbyggelse, indtil vi”
”d. 22. julij kom igjen i Jesu Nafn at bo i samme.”

Tabet af kirkebogen medførte bl.a. besværligheder ved optagelse i ”Enkeu’
7)
”kassen”. Nogle gamle koner fra sognet erklærede
, at Johannes var født ”kort før
Mikkelsdag”, og at Cathrine var født ”straks efter Sankt Hans”!

Damianus var pietist og roses af biskop Hygum for ”at have troet og”
”erkendt sandheden.”

Efter mandens død flytter Helene hen i sognets bolig for præsteenker.
Huset skærer en vinkel af kirkegården og er formentlig opført netop til Damians
enke.
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(fortsat)
Hvorledes det er gået børnene fra l.ste ægteskab, ved jeg ikke.

Cathrine bliver gift i 1784 i Brandstrup sogn, så det er sandsynligt, at moder
og datter på dette tidspunkt har boet i enkehuset under Vindumovergård. Her
9)
bor de begge igen i 1787
sammen med Helenes yngste søster Ide Anne Lund.

Det er ukendt, hvor hun dør, men det må formentlig have været i nær
heden af Odense, da hendes dødsannonce er dateret blot eet døgn senere:

"Igaar Eftermiddags Klokken 2 Slet behagede det Gud efter mange Aars foregaaende"
"Brystsvaghed og nogle Ugers Sygeleje ved Døden at bortkalde min kjære Moder,"

"Helene Maria Steenfeldt, afg. Provst Dalls Efterleverske, i sit Alders 71.Aar,"

"der herved bekjendtgjøres fraværende Slægt og Venner, frabedende mig al"
"skrivlig og mundlig Condolence. / Odense den 23. Decbr. 1797 / J. Dall."

Kilder:

Gerlev herred provsti skifteretsprotokol 1768-1812, pag. 34 b, hvor der findes

en specification over hjemmets indbo m.v., til samlet vurdering af rdl.614,(minus gæld)- xcskxKaxxKdixiASgM_________________
1)

iflg. moderens skifte i Hald af 21-3-1768

2)

kirkebog for Dalbyndder sogn først fra 1768

3)

Wibergs præstehistorie (i Rigsarkivet med noter)

4)

Gerlev herred provsti skifteret 1768-1812, pag. 34 b.

5)

Eiler Nystrøm: Guldsmed Anton Michelsen.

Det kgl. Bibliotek kender ikke det omtalte ligvers, og slægten har ikke
besvaret henvendelse om sagen.
6)

Randers amts årbøger

7)

Enkekassen, sag nr. 3871 og 3969, i Rigsarkivet

8)

Nedergaards Præstehistorie

9)

Folketælling 1787, Vindum og Brandstrup sogne, Middelsom herred, Viborg amt

1913

10) Fyens Adressecontoirs Aviser, nr. 103 af mandag, d. 25-12-1797

Der findes på Rigsarkivet en skrivelse fra landsdommer Arenstorff til
Overgård, stilet til provsten, med anmodning om uddeling af nadveren i

kirken, samt et lige så kort svar herpå fra provsten (kun interesse med

henblik på håndskrift og underskrift)

B. / b
Hovedlinie:

EJLER

"C."

HANSEN

STEENFELDT

guldsmed i Viborg

se side: 33

(1729-1788)
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(B/b= hovedlinie C er placeret bagerst blandt disse søskende se side

B«, c

ELISABETH

KATHRINE

Født :

ca. 1733 (sandsynligvis) i Bislev

Død;

ukendt

Forældre:

Hans Mathiasen Steenfeldt

(B)

)

STEENFELDT

side 25

Marie Lavesdatter
I året 1768 er hun logerende hos etatsråd Jessen, Vajsenhuset, København
Ægteskab:

gift
Georg Andreas Memmert

sekretær, udnævnt til tolder i Kolding lo-9-1778

3)

død: 13-10-1791 i Kolding

Børn:
Antoinette

Elisabeth arver rdl. 1.600,- efter testater Hans Ejlersen Steenfeldt og
datteren, Antoinette arver rdl. 1.400,-.
Da hendes broder, Ejler Hansen Steenfeldt, Viborg, (hovedlinie C)(s.33)

dør i 1788 (hans kone var død året forud),

optager de i hjemmet i Kolding

Ejlers yngste søn, Hans Steenfeldt (f. 28-1-1780 i Viborg (C./c).
Han dør
o)
allerede d. 3-5-792 i Kolding '(”student") - blot et halvt, år efter plejefaderens

død.

Kilder:

1) iflg. moderens skifte i Hald af 21-3-1768
2)

kirkebogen

3)

Toldetaten 1750-1896

ved V. Richter
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Bo / do
MATHIAS

STEENFELDT

Kancelliassessor
Født : cao 1736 (sandsynligvis) i Bislev sogn
Død:
lo-3-1801 i Mariager / bisat 2o-3-18ol /senere begr« på kirkegården^

Forældre :

Hans Mathiasen Steenfeldt, Bislev (B.) so 25

Marie Lavesdatter
1768

fuldmægtig ved amtsstuen i Odense

1775

forvalter på Demstrup

2)

hos fætteren Hans Ejlersen Steenfeldt

4)
1779 arver Vindumovergaard efter sin fætter, Hans Ejlersen Steenfeldt
16-1-1782 bevilling^^å en ny bro over Tange Lille Å til afløsning af en let

bro, som var blevet bygget af bønderne i Tange by til eget brugo
Den ny bro gav ret til bropenge«

Der er næppe tvivl om, at bønderne har været godt gale over afgifterne ved den
ny bro. Det er derfor sandsynligt, at der er tale om Mathias, når der er tale
om en person "Johannes Mathiassen Steenfeldt", kaldet den Onde" på Vindum Over7)
gård. I hvert fald har det ikke været muligt for mig at identificere manden.

Såfremt det måtte dreje sig om en søn af Mathias Steenfeldt i Vedde, måtte han
være død, før Hans Ejlersen Steenfeldt overtager Vindumovergård i 1779 - eller

så aflægs, at han kommer ude af betragtning«
ß\

23-9-1785

bestalling som kancelliassessor / boende på Vindum Overgård

Endnu i 1785 var der ikke foretaget nogen udskiftning af godset pa grund
af lodsejernes uenighed (årsagen kender jeg ikke). Hans efterfølger på gedset
blev derimod ruineret ved afløsning af hoveriet med pengeafgift, så Mathias har

måske været klogere.
5)

Samtidigt med at han driver Vindum Overgård, nævnes han i 1783

som

forpagter på Rydhave, Ryde sogn v. Vinderup, Ginding herred, Ringkøbing amt.

4-6-1786 sælger han Vindum Overgård for rdl. 41.200,-. til proprietær
Thomsen. Heraf skulle rdl. 20«200,- tilfalde Det Steenfeldske Legat og blive

stående i gården mod pant i gård, bøndergods og kirker "uopsigeligt til evig
tid". Fonden kunne nu begynde sin virksomhed med første udbetaling i 1787.

For slægten Steenfeldt var Mathias executor i fonden, indtil sin død i 18ol,
og i denne periode var der tilsyneladende ingen vanskeligheder - de kom først

efter 1809 (se afsnittet om familielegatet under Hans Ejlersen Steenfeldt).

Han skaffer sin søster Helene Marie, gift Dall (s.27) ophold i enke8)
huset under Vindumovergård - og senere Ide Anna, gift Lund.
Tilsyneladende
ordner han også optagelse i enkekassen for pastor P. A. Steenfeldt, Korup (C./b
el. hovedlinien "D")
Ægteskab

'

1-10-1779 på Holbækgård, Randers amt

Karen Heldvad
født 20-7-1744 i Velling

død: 16-2-1815 i Viborg (1814?)

med

(fortsat)

Bo/d
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Ægteskabet var barnløst.

Den 23-9-1785 far de konfirmation på testamente af 28-2-1782, hvorved
den længstlevende indsættes til universalarving mod at udbetale rdl. 500,-

til

den afdødes slægtninge. Skulle de avle børn, skal det være den længstlevende
tilladt at skifte med samfrænder^

Ved mandens død indrykker hun en annonce i ”Fyens Avertissements

Tidende” af 18-3-18ol, nro 33:
”Den 10 de Martii døde min kjære og retskafne Mand Cancelli-Assessor”

”Mathias Steenfeldt i en Alder af 64 Aar, som herved bekjendtgøres Familie”
H
”og Venner, hvis oprigtige Deltagelse i denne min Sorg jeg er forvisset
”om. / Mariager 12.te Martii 1801 / Karen Helwad / Enke af Steenfeldt.”

Kilder :
Opført i Folketælling for Mariager i 1801 /nr. 170 og i 1787 /nr. 1 ”lever af

formue og nogle markjorder”.
1)

kirkebogen f. Mariager

2)

moderens skifte af 21-3-1768 i Hald amt

3)
4)

Damianus Thomsen Dalis skifte/ Gerlev herreds provsti skifteret 1768-1812
R Hans Ejlersen Steenfeldts testamente af 18-1-1779
Pa&* ^4 bo

skøde af 6-1-1780
5)

Nygaards samlinger

6)
7)

Jydske register/ D. Kancelli
Jydsk samling^og^iopografi
lork. 40bd. pag044

8)

Folketælling i 1787

9)

Enkekassen, sag nro 3969

10)

Mallings samling af vielser i danske landsogne / Nygaards samlinger /

Jydske samlinger for Historie og Topografi 3.rk. 2obdo pag.539

11)

Danske Cancelli/ Jydske samling

Apropos Mariager:
Der findes en slægt Steenfeldt (i 1970), der bor i byen Mariager.

Iflg. mundtlig overlevering stammer navnet efter et ”æresopkald” efter en

kendt Steenfeldt - men hvilken? De skulle således ikke høre til vor slægt.
Desværre er kirkebogen fra dette tidspunkt ført så helt skandaløst dårligt

med talrige huller, så sagen kan næppe opklares nogensinde.
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Bo / e.

IDE

Født :
Død :

ANNE

STEENFELDT

ca, 1739

(sandsynligvis) i Bislev sogn
2)
ukendt tid og sted efter 1811

L°rældr,e • Hans Mathiasen Steenfeldt, Bislev (B.)

so 25

Marie Lavesdatter
Ægteskab :

gift

22-5-1762 i Bislev sogn

3)

med

Frederik (Friederich) Christian Lund (Lunn)
4)
gartner på Lundbæk
5)
fødsel ukendt / død inden 1787 , ligeledes ukendt sted

Jeg har ikke endnu fundet noget om hans yngre åro Han har øjensynligt ikke været
6)
helt uden penge, siden han i 1763
kan købe ”Bådsgard”, Højslev sogn, Fjends

herred, Viborg amt. Gården var pa 16 tdr. hartkorn, men må sælges allerede igen
7)
i 1773 for rdl. 2.000,-.
.
De har øjensynligt haft Ides moder, Marie Lavesdatter, boende pa garden,
8)
for hun dør her den 19-2-1768
•
I året 1785 kvitterer Lund, gartner ved Skovsgård for arven til Ide

efter Hans Ejlersen Steenfeldt og hustru Cathrine Marie Foss (+1784). Da kvit

teringen til boet er bevidnet af H. Hagstrøm, må det formentlig være Skovsgard
9)
i Vodskov sogn (Schoresgaard), hvis ejer netop var en Hagstrøm
Formentlig må Lunn være død omkring dette tidspunkt, for i 1787 - det

første år for uddeling af legater i Det Steenfeldtske Legat - står anført:
”Ide Änne Steenfeldt, gift med Friderich Lund, uden brød og næring / 2 børn."
Sä hvis han endnu har levet i 1787, har han sandsynligvis været afkræftet og syg,

- jvfo folketælling 1787.
Iflgo folketælling 1787 bor Ide hos sin ældste søster Helene Marie(s o2'3

i enkehuset på Vindum Overgård. I året 1811 bor hun hos forvalter Siørslev pa
2)
Vindum Overgård
•

Børn:
a)

følgende børn kendes efter legatprotokollen:
Cathrine Marie Lund, gift Mulvad

( i 1859 lever hendes datter Marie Mulvad i Randers)

b)

Petrea Christiane Lund

( i 1858 lever hun i Arresødal ved Frederiksværk)

2)

Kilder :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

moderens skifte af 21-3-1768 i Hald amt
notater i legatprotokollen
Bislev kirkebog
Lengnicks kirkebogsuddrag og Højslev kirkebog
Folketælling i 1787 nævner KUN Ide - ligesom legatprotokollen
Trap: Danmark
”Bådsgård blev udstykket 19o6-o7 og i 1921
Højslev kirkebog
Nygårds samlinger (Rigsarkivet)

2)

C~hovedlinie
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(B./b)

HANSEN

EJLER

STEENFELDT

guldsmed i Viborg
ca. 1729 sandsynligvis i Bislev sogn
(ar 17285) og 17301)

Født :

12-8-1788

Død:

Forældre :

i Viborg / begr. 23-8-17882)

Hans Mathiasen Steenfeldt, Bislev

se s. 25

hovedlinie B<>

Marie Lavesdatter
gift 16-7-1766 i Viborg Gråbrødre sogn med:

Ægteskab :

Charlotte Augusta Aubert

dåb: 15-5-1746 i Ørum sogn, Nørre herred, Djursland
død:

19-8-1787 / begr. 24-8-1787

Viborg Gråbrødre sogn.

(se iøvrigt tillæg om slægten Aubert )
Børn:
a)

9-6-1767

b)

12-6-1768

c)

14-5-1773

Johanne Kathrine Steenfeldt
Peter August Steenfeldt

(begr. 7-2-1771)

side

C-hovedlinien
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(begravet) en dødfødt pige

Hans Steenfeldt .........................
side -<J
, .
(se under: Elisabeth Kathrine S teen IeIdt(B/c)
Erhvervet som guldsmed i den lille by Viborg har næppe kunnet ernære en hel

d)

28-1-1780

familie. Allerede ved vielsen i 1766 (og mandtalslisten i 1787) står han op
ført som konsumptionsbetjent dvs. opkræver af offentlige afgifter. I byen

fandtes der i 1787 2 guldsmed og 2 svende. I modsætning til tidligere tider,

hvor guldsmedene var tilsluttet smedenes laug, stod de nu i købmændenes laug,
så deres sociale position var blevet bedre (2 rådmænd stod faddere ved det
ældste barns dåb!).

4)

. Af hans arbejder kendes
4)
en disk, dato 1778 (Søndersogns kirke i Viborg) og et lågkrus med mønter o
Han fik borgerskab som guldsmed 12-12-1758

Hans mestermærke var et ”ES”O
Allerede i 1762 køber han en gård i set. Hansgade i Viborg. Den bort5)
skødes d. 17-6-1782o I året J787
bor familien i Skto Mortensgade 32, som han

øjensynligt får overdraget til eje af testator Hans Ejlersen Steenfeldt iflgo

dennes testamente - foruden rdl. loOOO,- (efter 1784)o
Ved Ejlers død i 1788 - året efter konens død - bor han til leje hos

”Søren”, og den 8-årige søn Hans er ”logerende” hos liKgKM degnen Soeloe i Haver

slev sogn, Han herred, Thisted amt. Ejler har øjensynlig været syg i nogen tido
Peter bliver student fra Viborg latinskole lige inden faderens dødo
Kilder:

1)

Hald amts skifteprot. af 21-3-1768, pago 172

2)

kirkebog f. Viborg Gråbrødre sogn

3)

do

f. Ørum sogn, Nørre herred

4)

Politikens ”Danske sølvmærker”

5)

Folketælling 1787 f. Viborg /familie nro 89

z

,

r

Bo/b./b
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hovedlinie C

PETER

AUGUST

STEENFELDT

sognepræst i Korup
i Viborg2) / døbt:
12-6-17683)

Fødsel:

21-5-1768

Død:

26-12-1847 i Korup

sogn, Odense herred og sogn.

Forældre : Ejler Hansen Steenfeldt, Viborg (hovedlinie C.)

s. 33

Charlotte Augusta Aubert

1788

3)
student fra Viborg latinskole -(jvfo forældrenes død i 1787 og 1788!)

1793 (8O juli) cand. theolo med haud (2.den karakter)

1794 (13. juni) residerende kapellan i Vigerslev-Vevlinge sogn, Skovby herred
Odense amt (hos den meget dygtig præst F.SoJens Fr. Boesen)

1794 (20. august) ordineret som præst
1797 (15o septb.) sognepræst i Tpøstrup-Korup sogne, Odense herred og amt
(nabosogn til Vigerslev-Vevlinge sogne)

Korup^fiavde dengang ca<> 550 beboere. Præstegården har rimeligvis været den sæd

vanlige 4-længede type. Endnu idag (1967) står 2 stråtækte (bindingsværk)fløje
tilbage•
Ægteskab:

gift den 25. januar 1793 i Brandstrup sogn, Rinds herred, Viborg amt
med:

(sin kusine)
Cathrine Marie Dall (hendes 2. ægteskab)
født: 18-7-1760 i Dalbyneder / død 6-3-1827 i Korup1>
forældre:

Damianus Thomsen Dall (s. 27)
Helene Marie Steenfeldt (Bo/a) s. 27

(jvfo tillæg: slægten Dall)
do 11-5-1784 i Brandstrup sogn, Rinds herred, Viborg amt

Hun var gift lo gang

med:

Frederik Christian Jacobsen Timmermann, sognpræst i Dalbyneder efter

Damianus Thomsen Dall (so27). Han var født ca. 1774 i Hobro og begr. 18-2-1785
i Dalbyneder - samme dag enken tøå^erdlres barn: Karen Busk Dall« Hun følger

tilsyneladende moderen, Cathrine,

og bliver gift med en købmand Sonderburg

fra "Schleswig" med hvem hun får 6 børn. Den ene af dem, Johanne Sonderburg,

opholder sig i Korup præstegård i 1834 (folketl.). Timmermann var enkemand efter
Cathrine Marie Spentrup (g.1776 i Randers) - født 1753, død 1783 - og havde
4)
flgo børn: Jacob, Mathias, Kirstine og Cathrine, som enken nu også skal sørge

for. Deres skæbne kender jeg ikke nærmere. Kirstine konfirmeres i Mariager

7-4-1793, så hun har formentlig boet hos en slægtning dér (Mathias Steenfeldt??)
og bliver gift med skipper Børgesen, Randers^. Jacob opholder sig 1830 i
Resdal, Seerup sogn

5)

.Modtagelse af familielegatet tyder på fattige forholdo

Efter Timmermanns død opholder hun sig hos moderen i enkehuset på Vindum6)
overgård, Brandstrup sogn, Rinds herred, Viborg amt . Det er her, hun får besøg
af sin fætter, Peter August Steenfeldt, i sommeren 1792 - endnu medens han
læser til præst - og det fik altså følger. Iflg. mundtlig overlevering, skal

Peter have været med til Cathrines bryllup i Randers i 1784 - altså 16 år glo -

og øjensynlig set lidt fortabt ud, for da bruden danser forbi ham, råber hun
i kådhed til ham:"Du skal ikke være ked af det, Peter, det kan blive Dig næste

gang!!" Og nu var gode råd dyre! Reglerne var strenge dengang.
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Vi er så heldige, at vi tildels kan følge det videre forløb af sagen« Med en
kongelig bevilling af 10-1-1793 får de unge tilladelse til at gifte sig, selvom

de er søskendebørn« Umiddelbart efter modtagelsen af skrivelsen rejser den
7)
vordende brudgom med posten til Odense
, for maleren Hans Hansen rejser fra

København den 12« januar og fortæller i sin dagbog:"....

i selskab med en

student ved Navn Peter August Steenfeldt, tog extra Post (fra Odense) til

Horsens, hvor vi ankom den 15. Januar Kl« 6 Morgen. Her forlod min gode Reisecompagnon mig og rejste til Wiborgo" - og så fandt brylluppet sted d«25«januarl
Forøvrigt træffer maleren igen Peter den 26. juni 1796 hos krigsråd

Wedel på Kjærsgaard ved Brenderup på Fyen« Han skriver:"...« traf Steenfeldt,
min gamle Reisecompagnon. Om føje Tid blev vi transporterede tilbords, vi spiste

drak, snakkede, stod op, drak Caffe, Thee, spillede Lombre, havde det kongelig«"

Det er næsten som en filmi
Efter mandtalslisterne kan man se, at præstefamilien i Korup havde
en karl og en pige, og medens børnene var små, havde de desuden en ung pige

til at passe børnene. Til tider havde de 5-6 karle til gårdens drift«

Iflg« mundtlig overlevering skal Steenfeldt have været glad for musik.
Der fortælles, at han rejste med hest og vogn "til Paris" sammen med en datter

for at høre den verdenskendte og forgudede sangerinde ANGELICA

CATALANI synge.

Hun optrådte i Paris i årene 1815-17 til svimlende høje honorarer. Ved sin hjem
komst havde han en ring af bronze med til hver af de øvrige 3 døtre. Der findes

endnu et eksemplar deraf - en ring, udført i samtidens almindelige stil med
ciselering i et ovalt mønster omkring en granatsten (ringen kunne for så vidt

godt være udført af den senere hofjuvelerer Anton Michelsen, der i sine sidste
læreår i Odense netop interesserede sig for ciselering.)
8)
Landsarkivet i Odense har oplyst
, at Steenfeldt ret hyppigt har

søgt om rejsetilladelse, men det drejer sig som regel om rejser til Jylland
og København, samt en enkel gang til Norge« Derimod er der ikke fundet tilladel

se til at rejse til Paris eller andre rejser til udlandet i det hele taget«
Dermed falder desværre grunden væk under en virkelig god historie!

Catalani gav senere koncerter i København på Det kgl« Theater den
23« og 30. decb« 1827 samt 13. januar, 3. februar, 23. og 30 marts 1828 (men da
ikke
var hun/længere den uovertrufne stjernel). Ved gennemgang af Fyens Stifttidende

i denne periode kan det ses, at Steenfeldt ikke har passeret Storebælt på dette

tidspunkt« Derimod har Catalani givet koncert i rådhussalen i Odense den 7«

april 1828 (2.den påskedag) for ca. 600 tilhørere« "Ikke i mands minde havde

der været så mange tilrejsende fra omegnen."
Dermed reducereres den spændende rejse til Paris ned til, at han i al

fredelighed har åget ca« 10 fra Korup ind til Odense og tilbage igen. Jeg er

en lille smule skuffetil
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Fra 1838, da Steenfeldt er 70 är glo, får han sin søn Hans Eiler som

kapellan indtil oktb. 1846, og derefter indtil Sfeenfeldts død i 1847 den

senere svigersøn, pastor Rasmus Johannes Baggesen (gift med Thomine Johanne Riis^
□
9)
1 flere ar før sin død skal Steenfeldt have været ”åndelig død” • Det fortælles,

at da hans datter Mathilde (gift Reinert) som enke kom på besøg i præstegården
fra Odense, ville Steenfeldt ikke tillade, at hestene blev spændt for em søndagen
for at køre familien hjem igen, men heldigvis var karlen vaks og sørgede for
hjemtransporten uden husbondens vidende!

I denne forbindelse kunne man måske spørge, om der er tale om arve
anlæg, der kommer tydeligt frem hos sønnen, præsten Hans ftiler Steenfeldt, og

måske også hos sønnen, konkyliemaleren Johannes Eilert Steenfeldt?

Ved konen, Cathrine Marie Dallé død i 1827 rejser Steenfeldt en godt
2 m. høj granit-obelisk på graven, der ligger ud for kirketårnet, ind imod
præstegårdshavens dige. Obelisken er foroven prydet med en stjerne af jern.

Pa forsiden står skrevet:

Danequind
Cathrine
Marie Dall
fød den 18. juli 1760
i Dalbyneder Præstegaard
død den 6. Marts 1827
i Korup Præstegaard
På venstre side (søndre):
Toldkasserer ,
Johannes Dall
hviler ved sin Søster paa den søndre Side

På højre side (nordre):

P. A. Steenfeldt
var Sognepræst for
Korup og Upperød Menigheder.
Han hviler i den Nordre Side
Er født i Viborg 21. Maj 1768
død den 26. dec. 1847
Og ved søndre side hans Datter
A. Mo Steenfeldt
f. 17. Maj 1793 død 18. Sepo 1838
På bagsiden står:
(ulæseligt).•.
rejste denne Mindesten (?)
Ved Steenfeldts død må der have været ca. rdlo 2.000,- til børnene,
beregnet efter boets arveafgift^^\

Børn: a)

Augusta Marie Steenfeldt o...........

s. 37

se

b)

Damianus Dall Steenfeldt .............. .

se s. 38

c)

Frederikke Christiane Steenfeldt .......

se s• 40

hovedlinie ”D”

d)

Mathilde Cecilie Steenfeldt

e)

Johannes Eilert Steenfeldt .............

se

s. 42

f)

Thomine Johanne Riise Steenfeldt ......

se

s. 46

g)

Hans Eiler Steenfeldt ..................

se

s. 48

se ét« 40(gift Reinert)

(fortsat)
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Kilder:
1)

Obelisken på Korup kirkegård

2)

kbg. f. Viborg Gråbrødre sogn

3)

Wibergs præstehistorie

4)

testamentet efter Hans Ejlersen Steenfeldt og C. M. Foss
af 11-1-1780 og codociler af 26-2-1781

5)

protokollen for Det Steenfeldtske legat

6)
7)

(endnu 8-6-1785 i Dalbyneder præstegård iflg.kvitt. for
arv efter testator Hans Ellersen bteenfelat)
Claussen & Rists mémoire VI /”Portrætmalerens dagbog 1793”

8)

Fyens bispearkiv samt Odense amts provstearkiv

9)

Paul Nedergaards præstehistorie mv.

10

hendes broder / se tillæg: slægten Dall

folketælling

11)

1787

oplysning fra Landsarkivet i Odense

Steenfeldt er medlem af ”Enkekassen” (nr. 3871). Kvittering for indbetaling

er adresseret til Mathias Steenfeldt, Mariager, den 17. august 1793, vedr.

rdl. 225-28.

C< / a
AUGUSTA

MARIE

STEENFELDT

Døbt ;

19-5-1793^1 Vindum kirke, Brandstrup sogn, Rinds herred, Viborg amt

Død:

18-9-1838 i Korup præstegård, Odense herred og amt

Ugift.
Ugifte kvinders skæbne fra den tid er ikke registreret noget sted - bortset fra

mandtalslisterne. Hun har øjensynligt ført hus sammen med søsteren Frederikke
Christiane for deres fader. Man kan måske sige, at hun var heldig at dør før

faderen, så hun slap for at spise nådsensbrød hos slægtninge.
Hendes afslutning på livet kan læses af hendes dødsannonce i Fyens
Avis og Avertissements-Tidende af 20-9-1838/ nr. 152:

”Efter 18 Dages Sygdom, hvoraf 14 vare haarde Stridsdage, fuldendte Augusta

Marie Steenfeldt ved en blid og rolig Dødslummer sit jordiske Liv den 18.d.Mo
om Aftenen Kl. 10. Dette Sorgens Budskab anmeldes herhos fraværende Slægt og
Venner af den Hensovendes Fader og Broder.

Korup Præstegaard, den 19. Sepb. 1838
Peder August Steenfeldt

H. E. Steenfeldt

Noter:
1) Iflg. gravstenen på Korup kirkegård skal hun være født den 17. maj 1793
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Co/b
DAMIANUS
Født:

Død:

4-3-1795

DALL

STEENFELDT

Købmand i Randers
i Odense^

26-10-1879 i Randers, "Randers Hospital"(stiftelse)

Forældre :

Peter August Steenfeldt, Korup

(C)

2)

s.34

Cathrine Marie Dall

Ægteskab:

2)
gift den 25-9-1818 i Glud sogn, Veile amt, med:

Dorthea Cathrine Piesner
født ca ca. 1791 i GlujL
død:
29-3-1860 i Glud*-7

forældre: provst Christian Piesner
Johanne Adolphine Hjelmcrone
Han er sandsynligvis udlært i købmandshandel i Odense o Han får borgerskab
4)
som købmand i Odense den 27-5-1818
til trods for, at han ikke er fyldt
25 år, som loven ellers kræver. Der henvises til kgl. bevilling af 13-3-1818

"på at være myndig eller sin egen borger" og bevis fra købmandslauget af

25-4-1818 på optagelse i lauget "efter at have godtgjort at han har lært
kjøbmandshandelen og udstaaet sin tid".

Der er ikke nogen børn i ægteskabet.

Den 13-11-1839 får han borgerskab i Randers som købmand og korn
handler^ efter "at have udlagt til Fattigkassen 3 Mark, at have meldt sig

til Borger Kaptainen for at indtræde i det borgerlige Militair, at have op-

sagt sit hidtil havte Borgerskab i Odense, samt at have faaet Bopæl i Byen
paa Vestergrav i Made Mammens Gaard."
Det drejer sig om ejendommen, Vestergrave nr.337-338

5)

(matr.219)

Nellemanns store købmandsgårde

Iflg, folketællingen 1834 (nre141) har de boende konens 4 søskende
- 3 brødre, der går i latinskolen, og en søster - samt 2 tjenestefolk, i året

1855 er ægteparret flyttet til Ny-Nørreport nr. 723 (nuvo Mariagergade nr. 6)
KX
rnåtr. 614 a
. Her bor de også, da konen dør under et ophold hos hendes
7)
broder, sognepræst Mathæus Piesner i Glud. Hendes dødsannonce lyder

"Efter at have i et 41i Aars kjærligt Ægteskab været mit Livs"
"Glæde og trøstet mig under dets Sorger, hensov min fromme,"

"højtelskede Hustru"

"Dorthea Cathrine, født Piesner"
"den 29. Marts stille og gudhengiven, under et Besøg i Glud Præste-"

"gaard, hendes Barndoms Hjem. Dette Sorgens Budskab bringes herved"
"deltagende Slægt og Venner af hendes dybtsørgende Mand."

"Randers, den 31.te Marts 1860

/ D.D. Steenfeldt"

I året 1871 bor han som enkemand i Rådhusstræde nr. 133a (nuv. nr .4)

er nu 76 år gammel.

og
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I året 1874

bliv han ”lem” på stiftelsen ”Randers Hospital”. Det

var en nyopført bygning, og beboerne var med datidens udtryk, ”værdig trængende”.
De modtog ophold og en mindre understøttelse. Her dør han 84 år glo.

Dødsannoncen lyder :
”At Kjøbmand Damianus Dall Steenfeldt, 84 Aar gi., mæt af Dage, igaar Nat”

”er rolig hensovet, tilkjendegives herved hans mange Paarørende og Venner. ”
”Begravelsen vil finde Sted Fredagen den 31.te d.M. Kl. 11 fra Hospitalets”

Ligkapel. / Randers, den 27. Oktober 1879 / T.Nissen fo Marzetta”.
Der findes næppe skifte efter ham, da hospitalet er indtrådt som

arving, såfremt der har været efterladt noget.

Tilsyneladende har der ikke været kontakt med hans niece i Ålborg,
Ida Damine Theodora Reinert, gift i 1858 med glasværkbestyrer Carl Georg Dam.

De har næppe anet hinandens eksistens.

Kilder:
1)

Randers Rådstuearkiv D.21-9/pag. 257 (Loarkivet i Viborg)

2)

kirkebog

3)

iflg, folketælling i Glud i 1801

4)

Odense Magistrats Rådstueprotokol 1816-34, folo 31

5)

oplysning fra Randers Byarkiv

6)

ved folketællingen i 1855

7)

kaldes han fejlagtigt for ”Dalgas” i stedet for
”Dall”
Randers Amtsavis af 4-4-1860, nr. 81

8)

Randers Vejviser 1871

9)

oplysning fra Landsarkivet i Viborg

10) Randers Amtsavis af 27-10-1879, nr. 261 (samt 28/lo og 29/lo)

På Landsarkivet i København findes et brev fra Steenfeldt, dat. 17-6-1866,
til Go Co Pauli, København. Det indledes med ”Kære Ven” og drejer sig tilsyne

ladende om forhold som følge af bortrejse fra Randers, samt om diverse priser
på varer. Pauli havde i 1867 forretning i Rosengården, København.
Iflg. oplysning fra direktør Hans Jacob Bie, Randers, har Steenfeldt

i en årrække været bestyrelsesmedlem af Handelsforeningen i byen.

Ï

f
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Co/C O

FREDERIKKE

CHRISTIANE

STEENFELDT

Dåb : ukendt (hjemmedøbt) , men fremstillet i kirken 4-11-1796 i VigerslevVevlinge sogne, Skovby herred, Oderse amt
(datoen er usikker, da der mangler et blad i et hjørne af kirkebogen)

Død: 15-12-1859

i Paaby præstegård, Harte-Bramdrup sogne, Brusk herred, Veile
amt

Forældre : Petér August Steenfeldt, Korup

(C.)

s©34

Cathrine Marie Dall

Indtil faderens død i 1847 lever hun i Korup præstegård, hvor hun for
mentlig har ført hus for ham. Herefter kommer hun ”i liuOt”hos søsteren,
Thomine Johanne , gift Baggesen, - først i Ryslinge, senere på Hirtsholmene
C184-9*-1855) og til sidst i Harte • På mandtalslisten i 1855 pa Hirtsholmene

står hun opført som ”jomfru, der går tilhånde i præstegården”.
Hun er ugift og dør af ”alderdomssva ghed” (63 år gi©)

C©/do
MATHILDE

CECILIE

STEENFELDT

Dåb:

8-1-1798 i Korup sogn, Odense herred og amt.

Død:

8-8-1852 i Odense by, Vor Frue sogn

Forældre. pe^er August Steenfeldt, Korup

(C)

s©34

Cathrine Marie Dall
Gift : den 27-lo-1828 i Korup sogn
forlovere: brudens morbroder, toldkasserer Johs, Dall, og
skibsejer Hansen, Sandefjord (må være brudgommens svoger,
skipper og reservelods Mathis Hansen g.m©Maren Jeremiasdatter
med*
Reinert
Henrik Jørgen Jerimiassen Reinert

født: 18-1-1795 i Sandefjord i Norge
død:

15-12-1843

/druknet på inspektionsrejse til Stavenes fyr
(ud for Kristianssund)

se iøvrigt tillæg: slægten Reinert s.75
Reinert gik tidligt til søs, tog styrmandseksamen i Oslo i 1812

2)
og

fik skipperborgerskab i 1817. Når han ikke var ude at sejle, boede han tilleje

i Larvik, muligvis helt op til 1824, hvorefter han er skatteyder i Sandefjord.
I året 1825 køber han et uanseligt hus i nærheden af faderens hus i Torvgaten.
Før sit ægteskab^ fik han 2 børn med Anne Marie Olsdatter (18o2-1860)

1) Hendrikke Reinert '

2)

Anne Katrine Reinert

født 15-11-1825 / døbt: 4-12-1825

2)

født

6-7-1827

/ døbt: 7-lo-1827 (lige før Reinerts

afrejse til bryllup i Danmark). Børnenes moder blev gift i 1836 med Henrik Chr©
Schrøder, og i deres hjem blev den yngste pige opdraget. Den ældste blev opdraget

hos Reinerts kusine, Berthe Marie Reinert (1800-1867), der blev enke i 1827

efter styrmand Henrik Pedersen Sienes, med hvem hun havde en datter. Begge Berthes
piger blev kaldt for Reinert og blev efter tur gift med

glasmester Oluff

Andeösen. Det må have været mærkværdige forhold at komme op til for den unge brud
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Iflgo mundtlig overlevering skal Reinerts skib være indefrosset omkring
Fyn© Stedet kendes ikke, men muligvis drejer det sig om ”Enebærodden”(”Hals”),
der lukker Odense Fjord ud mod havet - ligeledes iflgo mundtlig overleveringo

Hverken Fyrvæsenet eller arkivet for Odense Kanal kan oplyse noget om deto
Vintrene i 1826-28 var alle strenge med kulde, så det oplyser heller ikke noget©

Reinert har flere gange besejlet Odense havn med skonnerten ”Lykkens Prøve”, bl©a©
ira Sandefjord med trælast og jern, og med trælast fra Laurvig (Larvik)

9-L1-1826

den 29-5 / 25-8 og 9-11-1827 samt 12-5-1828o Det er rimeligt at formode, at

Mathildes morbroder, tidlo kasserer ved Odense Kanal, Johannes Dall, har formidlet
kontakten mellem den indefrosne skipper og præstefamilien i Korup. Han bliver

pensionist den 3-4-1827 og flytter fra Hjerting til Korup (sandsynligvis). Ud fra
denne hypotese skulle bekendtskabet i så fald stamme fra vinteren 1827-28. Men der

findes ikke et eneste fast holdepunkt i denne sago
Ved en auktion i 1829 køber Reinert ejendommen Torvgaten 13 i Sandefjord
2)
efter Isak Waale
for 1600 speciedalere. Det blev dengang regnet for et af
4)
stedets mest standsmæssige boliger - et 7-fags hus i 2 etagero

Reinert var på den tid en velstående mand efter skatteligningen at dømme.
Han blev da også meget benyttet i sin kommune efter tiden skik og brug. Han var

vejinspektør, brandinspektør foruden andre ombud. Måske har disse ”embeder'1 slugt
for meget af hans tid og interesse - i hvert fald gik det stærkt tilbage for ham

med velstanden og han søgte bort fra byen.
I bogen om Sandefjord omtales flg. skibe, tilhørende Reinert:
skonnerten ”Lykkens Prøve” /Reinert er hovedreder - udgår mellem 1835 og 1844

sluppen ”Letfod” /Reinert er hovedreder - kaptajn: svogeren Mathis Hansen. Den
er opført under årene 1825-1830 og udgår i det følgende 5-år. Endelig er der

et større skib,”Ida MathiIde”(69j kom.l.), bygget i Sandefjord i 1837.
Børn:

fødsel

dåb

August Jerimias

16- 12-1829

23-4-1830

31-3-1831

6-6-1831

17- 9-1832

19-4-1833

c)

Henrik Andreas

18- 7-1834

10-5-1835

d)

Damianus Theodor (død straks efter

2-9-1835

e)

Ida Damine Theodora
(se slægten Dam)
gift 21-5-1855 i Harte med Carl Georg Dam (1832-1893)

24-8-1839

f)

Carl Eilert

24-12-1835
3-1-1839

a)
b)

Cathrine Johanne (kaldet ”Trine”)

fødselen

2)

)

28-7-1840
22-10-1840 g)
Augusta Henriette Mathilde
Trælast var usælgelig, og fragtraterne rettede sig først ind i 1840.orne
Tilsidst var Reinert glad ved at kunne blive ansat som ”Fyrvokter”

(fyrinspektør) ved det nyopførte Kvitholmen Fyr i 1842. Under en inspektionsrejse
til Stavenes Fyr drukner han. Det fortælles, at han havde 2 sønner med på turen,
men de må altså have klaret sig.
Mathilde havde absolut ikke noget at leve af - ud over hjælp fra Danmark

og søgte derfor om pension efter manden, men trods ordføreren for Sandefjords
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bystyre, van Kervellå blomstrende attest, fik hun afslag« Hun modtog et legat
fra det Steenfeldtske familielegat, stort rdl. 200,-, men kunne næppe klare sig

med det o Hun drog derfor tilbage til Danmark og efterlod MASKE de to ældste børn
i Norge. Iflg. folketælling i 1845 for Odense købstad boede hun nu i Nedergade
6)
nr. 678 (nuværende nr. 28) med børnene Henrik, Ida, Carl og Augusta. I 1850
boede Henrik nu ude i byen som købmandslærling hos købmand Carl Wilh. Pedersen.

Faderen i Korup har været så gammel, at han ikke har kunnet være til

nogen hjælp - bortset fra penge - men vi ved jo, at hun drog derud om søndagen.
Faderen dør i julen 1847, og hun selv dør 4% år efter.

Kilder

diverse kirkebøger
1)

Statsarkivet i Oslo

2)

Knut Hougen: Sandefjords Historie

3)

Landsarkivet f. Fyn, Odense / Odense Magistrats arkiv / regnskabs- og

I-II (1928 og 1932)

anmeldelsesprotokol for indgået skibe 18o5-1847

4)

tegning i Hougens bog /pag. 3o2

5)

Statsarkivet i Oslo

6)

folketælling 1850 for Odense købstad /nr. 682/280/ 9. distrikt

C./e.
JOHANNES

EILERT

STEENFELDT

Dåb :

31-3-1799

død:

26-12-1860 i København (faderens dødsdag / begr. Fr.berg

borældre :

i Korup sogn, Odense herred og amt

Peter August Steenfeldt, Korup

(C) s. 34

Cathrine Marie Dall

Oprindelig uddannet pa Landakademiet (?)og er muligvis kommet der allerede

som 14-årig. På grund af badning bliver han tunghør og må opgive den militære
2)
bane
, men kalder sig ofte senere for løjtnant. Han slog sig derfor på land
brug og havde ”endog" plads som avlsforvalter.

På den tid

levede prins Christian (d.8.ende) på Odense Slot, og i

1825 fik Steenfeldt lejlighed til at vise prinsen sine tegninger. Tegningerne
vakte så stor opmærksomhed hos den kunstinteresserede prins, at han ved prinsens

hjælp fik fri adgang til Kunstakademiet i København og samtidigt plads som
tegner ved prinsens eget naturhistoriske museum med en årlig løn på 3-400 rdl.,
sa han lige kunne klare sig.
Steenfeldt tegnede i akvarel: sommerfugle, skalddyr og navnlig konky
lier - heraf flere hundrede - til brug for et planlagt værk om prinsens kabinet.
Han omtaltes derfor som ”konkylie-maleren”. På Zoologisk Museum findes disse

tegninger samt 7 tavler til det planlagte værk, som desværre aldrig blev fuld
ført på grund af intriger ”i spidsen”.

(fortsat)
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Han levede under trykkede økonomiske forhold, men giftede sig alligevel«.
Ægteskab;

den 14-9-1832 gift i København med:

Dorthea Bolette Foisted

„
Børn:

født:
19-1-1809 i København^
])
datter af ankersmed M. P. Foisted
død:
28-8-1886 på Fr.berg
(ellers ukendt)

a)
Peter August Damianus Steenfeldt
(C./e./a)
s .44
Hans økonomi blev yderligere forværret, da han mistede alt^ed en ildebrand
4)
i marts 1839 og ikke havde forsikret. Han boede da hos urtekræmmer Strucks

på hjørnet af Sværtegade og Gammelmønt.

Efter prinsens tronbestigelse i decb. 1839 fik han dog en fast årlig
lønning på rdl. 400,- foruden særlig betaling for hvert enkelt arbejde«. Han
kunne ved anstrengt flid nå op på rdl. 800,-

til rdl. 1.100,- om året i indtægt.

Ved kong Christian d. 8.s død i januar 1848 fik han sin afsked, da Frederik den

7.

ikke interesserede sig for kunst og videnskab. Kun ved etatsråd J.M. Thieles

ivrige støtte lykkedes det at skaffe Steenfeldt rdl. 800,- i årspenge. Siden

levede han tilbagetrukket, i stilhed.
Steenfeldt har udstillet 16 gange i årene 1827-47 på Charlottenborg
med ialt 17 arbejder. Et selvportræt hænger i et af kontorerne på Zoologisk

Museum. Han sidder hjemme foran vinduet ved et lille bord - tilsyneladende ved
sit arbejde. Man ser et lukket bogskab, og på gulvet står en guitar.
4)
Ulykken ramte ham påny, da en ildebrand ødelagde hans hjem den 26-3-1857
på GI. Kongevej (gi.nr.) 90. Ilden opstoâ/^P^âvîsten, hvor Steenfeldt havde et

pigeværelse, et pulterrum samt udlejet et værelse til en student, og derfra
trængte den ned til hjemmet på l.ste sal.

Ilden opstod i likarfabrikant Møllers

lille lejlighed deroppe. Denne gang havde Steenfeldt dog forsikret - men ikke

tilstrækkeligt o Han havde lige købt et klavej^ned jernbund, "Hornungs Søn” og
forsikringen på rdl. 2ooo,- var ikke blevet forhøjet. Lejligheden bestod af
en meget stor ”sal" og en lille dagligstue på den ene side af en smal gang. På

den anden side var der: køkken, spisestue, soveværelse og et værelse, der var
lejet ud. Alle disse rum var små. Familien havde en 16-årig tjenestepige.

Branden virkede så skadeligt på hans helbred, at han i de efterfølgende
år hensygnede og døde nogle år efter. I året 1860 boede familien på Vesterbro

gade 84 (38 E), men har iøvrigt skiftet bopæl utallige gange.

Kilder:

1)

Weilbachs kunstnerleksikon og Bpickas pers.hist. leks.

2)

Kan ikke spores i Hærens Arkiv under "Landakademiet" - skal muligvis søges

under det tilsvarende for artilleriet (vanskeligt tilgængeligt).

3)

Kraks Vejviser for København

4)

Københavns Stadsarkiv/politirapport under "Den kgl. Brandkommission i Kbhn"
nr. 157/år 1857 - en omfangsrig rapport, optaget 1.-7.april s.a. - med skitse

C1 /e /«
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PETER

AUGUST

DAMIANUS

STEE N F E L D T

musiklærer og komponist
2^

Født:

14-6-1836

Død :

28-11-1886 Fr.berg sogn /begr. 3-12-1886 Fr.berg Assistens kirkegård
(nuværende: Solbjerg)
bopæl: Tvedesvej 2 (nuv.: Carl Bernhardsvej )

3)

Forældre; "konkyliemaleren” Johannes Eilert Steenfeldt (1799-1860) (C./e) s.42
Dorthea Bolette Foisted (1809-1886)
2)
Privat student 1855 og cand. phil. 1856
Hans uddannelse som musiklærer (og syngelærer) kan næppe præciseres på grund af

manglende oplysninger, men dedikationerne i.hans ældste værker giver et fingerpeg.
Forlagsnro (Wilh. Hansen)

nr. 8260

"Melodiske Etuder og Karakterstykker" er tilegnet:
Anton Ree - en meget kendt og anset pianist og privat musiklærer

(1820-1886). Han har komponeret forskellige klaversager, instruktive

småting og transkriptioner samt skrevet pjecen "Bidrag til Claverspillets Teknik". Hans påvirkning kan utvivlsomt spores - jvf. Steen

feldt s transkriptioner.

nr. 8334

"Tonebilleder for Ungdommen", der er tilegnet:

Signe Lehmann - musikpædagog (ca. 1846-1920. Hun begyndte at virke som

musikpædagog allerede som 20-årig, så Steenfeldt må være blandt hendes
første elever.
nr. 8335

"Barnlige Billeder", lette småstykker for begyndere, der er tilegnet:

spillelærerinde, frøken Christine Bøttiger, som er ukendt.

Hans uddannelse må have oversteget familiens økonomiske ^vner. Han modtog derfor

i nogle år Det Steenfeldtske Legat på rdl. 200,- årligt. Han fraskrev sig det
i 1859, hvor hans uddannelse øjensynlig må være afsluttet. Indtil dette tidspunkt

boede han hjemme hos sine forældre, og det var her, det ny pianoforte brændte
i 1857 - uden dækkende forsikring! Men forholdene i hjemmet ma have været meget
trange uden eget værelse pa grund af to logerende og en tjenestepige, s<» hvis

han skulle have elever, matte han rykke ud i byen.
I Kraks Vejviser i 1861 og 1862 står han opført som "musik- og synge
lærer", men herefter kalder han sig kun for musiklærer lige indtil sin død.

Grtinden til hans beskedenhed med titel må vel søges i, at 2o af hans ialt 3o
kompositioner først udkom efter hans død.

5)

Hans ældste komposition er fra 1864 (el. 1865)

og hedder:

"Fire Sange for Tenor eller Sopran", tekst(!) og musik af P.A.D. Steenfeldt

/Kjøbenhavn hos flornemann og Erslew (Emil Erslew). Der var flg. sange:
1)

Til de svenske og norske Frivillige (Hav Tak du gamle norske Bror'.».)

2)

Dansks Romanze

3)

Italiensk Romanze

(Kun for Dig jeg aander....")

4)

Fra Norges Fjelde

(Ganger jeg hist paa det høje Fjeld ...)

(Afskedsklokken lyder...)

Kompositionen "Skytternes Stormmarch Galop" må vel nok stamme fra

samme periode.
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(. fortsat)

Det er usikkert, hvorledes man skal tidsbestemme værkerne på grundlag

af forlagsnumrene o Desuden overtog Wilh. Hansens Musikforlag omkring 1880 flere
mindre musikforlag, hvorfra mulige værker af Steenfeldt kan være fulgt med og

fået ny registreringo

Hans værker til undervisning omfatter k]averstykker for børn og begyn
dere, samt "Deux etudes mélodiques” (i G-mol og E-mol) og ”Melodiske Etuder og
Karakterstykker” (nr<> 8260). Det er bemærkelsesværdigt, at det sidstnævnte

nro 8260 er blevet genoptrykt i 1931.
En række kompositioner - ”dramatiske tonebilleder ” og lyriske »tykker -

må have været meget populære i datiden, da denne gruppe omfatter cao 13 værker«
Hans transkriptioner omfatter:
Mendelssohn-Bartholdy : Suleika
Leprintemps
Møller, Gøran: Liten fogel
Schubert, Fro : Ave, Maria
Lob der Tränen
Morgenständchen
Ständchen
”Glade Jul” og ”Spinn! Spinn” (esthlandsk folkemelodi).

”Glade Jul” er genoptrykt og kan stadig leveres.

Ægteskab : han gifter sig den

12-5-1866

(1971)

i København

2)

med:

Clara Ethelinde Theill
født 2-4-1842 i Vordingborg"'(1844?)'
formentlig enke efter: S« Seidelin (ukendt)
dod: ukendt
4)^
forældre: godsejer, candophilo Andr« Richard Arboe Theill"
Dorothea Wilstrup
Hendes fader bor på dette tidspunkt i København som ”particulier” o C.lara boede

i 1858 i Hvidovre på ”Beringgard” (16 tdr.land).
Efter Mandens død flytter hun til Carstensgade 26 og driver i de to

forste ar en blomsterforretning på Vestergrogade nr« 92, men ma opgive den og
fort sætter i Bissensgade nr.9. I vejviseren står hun kun opført Jfier i eet ar som
blomsterhandler - enten det så skyldes, at hun er ophørt med at drive forretning
eller det var unødvendigt at stå i vejviseren, når man boede i en sidegade til

en sidegade.
Børn : Anna Dorothea Steenfeldt

født 21-7-1868^

(blev gift med dyrlæge Mads (Rohr) Roar-Christensen) (1858-1941)

Kilder: 1) ilcke fundet i Helligånds Kirkens kbg. (bopæl: Sværtegade 120 D)
2) Th. Hauch-Fausbøll: biogr. notitser om studenterne fra 1855/5o-ars jub.

3) kirkegårdsprotokol fo Fr.berg Begravelsesvæsen

4) protokol for Det Steenfeldtske Familielegat
5) oplysning fra Musikhistorisk Museum, København

6) iflg«, folketælling i 1890 modtager hun pension efter S.Seidelin, men
bærer stadig navnet Steenfeldt

7) står endnu opført i Kraks Vejviser for året 1916

cx/f
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T H O M I N E

Født :

19-7-18C-0

JOHANNE

R 1 I S E

STEENFELDT

i Korup sogn, Odense herred og amt

Død : 6-3-1887 på Kringelhovgård, Hammershøj sogn, Sønderlyng sogn, Viborg amt

Forældre :

sognepræst Feter August Steenfeldt, Korup (hovedlinie

)

s. 34

Forst sama på sin 48 års fødselsdag - og 7 måneder efter faderens død - bliver

hun gift med den næsten jævnaldrende R.J. Baggesen, der havde været kajojeg

pers.

Kapellan for den gamle pastor Steenfeldt i hans sidste leveår. I giftermålet
feiger den ældre søster Frederikke Christiane med i købet som hushjælper.
Selvom ægteskahet var barn] ost, indgår ægteparret nce.sten som et led i hovedlinier

da de optog den forældreløse Ida Reinert (senere gift Dam) i deres hjem - se
side 4L.

ægteskab :

gift 19-7-1848 i Korup sogn, Odense herred og amt næd:

Rasmus Johannes Baggesen
født: 2-lo-1802 i Cure, üudme herred, Svendborg amt
død:
3-6-1873
samme sted

semnarist 3-6-1824
(privat) student 1.829
cand, theol. 2-5-1836 (nc.= 3.die karakter.
På grund af det ringe resultat har han sikkert haft uhyre svært ved
at fa embede. Dertil kom, at han var lille af vækst og havde "udvortes pudsig

heder” i sin optræden. Hans første embede var derfor yderst ringe og afsides
beliggende, men hans gerning som præst må have været særdeles betydelig -

jævnfør hans sidste gode embede på Fyen og hans strålende eftermæle som præst.
28-10-1837 pers, kapellan hos pastor Aabye, I.yø (ordination ukendt)

6-10-1846 hjælpepræst i Korup hos pastor Steenfeldt (s.34)
Fra 8-1-1847 til 26-12-1847 (Steenfeldts dødsdag) pers, kapellan s.st.
1847 hjælpepræst i Ryslinge hos pastor Jacob Hvalsøe, der var meget sy g og
samme år hjælpepræst i Ryslinge hos den kendte pastor Vilhelm birkedal.

22-7-1849

sognepræst på HiPrsholmene, Hjørring amt (ud for Fpohavn)

5-5-1855

sognepræst i Harte-Bramdrup sogn, Brusk herred, Veile amt

3o-lo-1863 sognepræst i Oure-Veistrup sogne, Gudme herred, Svendborg amt.

I Baggesens barndomshjem, præstegården i Oure, var der 13 børn.

8-1-1817 druknede 3 børn, der faldt gennem isen i et lille vandhul ca. loo m.
vest for præstegården, og den 16-7-18o7 var der allerede druknet en dreng i

et andet vandhul lidt nord for præstegården. I kirkebogen skal faderen have
skrevet så gribende om denne begivenhed.
Ida Reinert er formentlig bleveC^§^taget i hjemmet i 1852 ved moderens
død i Odense. Hun registreres i kirkebogen på Hirtsholmene, da familien flytter

derop i 1849. i 1855 står Idas søster Augusta Henriette Mathilde opført som

”plejebarn i datters sted”, så hun er formentlig først kommet derop i 1852.

Børnenes uddannelse må have været et stort problem ude på de afsides må øer.
Mnk Ida kom i huset i København hos hofjuvelerer Anton Michelsen, der var gift
med en datterdatter af Johannes Dall (se tillæg) - en broder til Idas mormor.

Augusta blev uddannet på Zahles Seminarium, så plejeforældrene har været
meget fremsynede og moderne på dette punkt.
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(fortsat)

Hirtsholmene ligger godt 7 km. nordøst for Frederikshavn (Fladstrand)»

Øgruppen har navn efter den største - og eneste beboede - græsholm "Hirtsholmen".

Holmen ligger som et stenrev - rundt om er der bare småholme og smA-øer:Storeholm
Pikkerholm, Dødmand, Kovholm og Kølpen. Der var kun få indbyggere, og øen var

allerede på det tidspunkt i stærk tilbagegang.
Baggesen var friskolens ven - i sin tid hos Birkedal havde han truffet
Kr. Kold, der opholdt sig dér 1849-50. Baggesen var en hjertelig mand og ivrig

pietist, der holdt glødende vækkelsesprædikenero Men han havde svært ved at gøre
sig gældende overfor ”denne verden”. På Hirtsholmene havde han nær forbindelse

med "de vakte kredse", og i Harte stod han midt i det grundtvigske liv, så hans

gerning bar gode frugter.
Det må have været en stor lettelse for familien, at Baggesen efter G

ars forløb blev forflyttet til Harte ved Kolding. Her blev Ida Reinert gift i
1858 med Carl Georg Dam, og iflg. mandtalslisterne i 1860 Jiavde^den 16-årige
Dorthea Cathrine Neuffert fra Flensborg boende som plejedatter - utvivlsomt en

datterdatter af pastor Timmermann og C.M. Dall (se s.34). Desuden havde de et
par logerende boende - de skulle have konfirmationsundervisning.
Kronen på hans gerning må have været at komme tilbage til Oure, hvor

Låns fader havde været præst - og til et bedre embede.

Pa mandtalslisten for Oure i 1870 står opført: Thomine Johanne Riise
Nielsen, 17 ar, plejebarn. Hun var et tvillingebarn fra Hirtsholmene og blot op
kaldt efter præstefruen, men i dette tilfælde blev det af varig betydning. Da
pijen var 20 ar gi. blev hun gift den 23-11-1873 i Oure Kirke til ungkarl Hein
rich Christian Schmidt, forpagter i Oure præstegård, 32 år gi.. Det unge par fik
3 børn, hvoraf de 2 far navnet "Baggesen Schmidt". Efter pastor Baggesens død i
1873, bliver enken boende hos de unge og følger med dem til Kringelhovgård i
Hammershøj sogn, hvor hun dør i 1887. Schmidt stammede fra Flensborg.
Fastor Baggesens grav ligger pa Oure kirkegård - lo-15 m. nord for
kirkens apsis på hjørnet af en gang - omtrent på sin oprindelige plads. Der star

en meget beskeden hvid marmorplade blot med Baggesens navn - det er alt.
Baggesen var så lille, at han måtte stå på hovedtrappens trin for at

kunne komme op på sin ridehest (trinet findes endnu i præstegardshaven), sa det

var ikke uden grund, at ban blev kaldt for "lille Baggesen". Det fortælles om
ham, at han ofte bar en krukke suppe under sin kjortel ud til de fattige i sog

net .
Ved hans begravelse talte pastor Brandt fra Ollerup og sagde bloao:

"Ved det grønne bord (dvs. eksamensbordet) var han den ringeste, men som menne
ske var han den største iblandt os!" - ikke noget ringe eftermæle at få! Jens

Peder Lillesøe har skrevet et minde-digt over ham. Det sidste vers lyder:
Han var fuld af Guds kærlighed,
hvor var han barnlig og lille,
og derfor bøjer Guds folk sig ned
og takker med tårer milde.
Kilder:
Wibergs præstehistorie
Achton Friis: De Danskes Øer
Paul Nedergaards præstehistorie
kirkebøger
mandtalslister
Hjørring amts.årbøger 1921-22 /s. 231 vedr. koleraen på Hirtsholmene
1711 <har slægten også haft7 en præst på Hirtsholmene se pag. 55
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C /g

EILER

HANS

STEENFELDT

sognpræst til Liøslev og Ørding

1-7-1802 i Korup sogn, Odense herred og amt

Født :
Død:

3-7-1865 i Ålborg, Budolfi sogn
,
ix
ofc/
Peter August Steenfeldt, Korup ( C )
s. 34

27-6-1865

Forældre :

e

/ begr.

f

Cathrine Marie Dall
Student (privat)
cand. theolo

1823

25-4-1833 (”non” dvs. 3ode karakter)

1838-1846 kapellan hos sin fader i Korup

1848 v. boets opgørelse efter faderen, ophold i Middelfart
sognepræst i Liøslev og ørding sogne, Mors søndre herred, Thisted amt

1852
afsked

15-lo-1862

Ugift
Jqv

er ikke fundet oplysninger om hans færden

1833-38 og 1846-52. Han Gut sikkert

haft vanskeligheder med at fä embede, dels på grund af

det ringe eksamensresultat

og dels p<i grund af hans siere væsen, der må have været sygeligt.
I Gravesens bog om Liøslev og ørdings pastorat står bl.ao (pag* 9G):
Pastor Steenfeldt og læreren var begge pebersvendeo Var læreren noget af en sær

ling, var præsten det endnu mere, han led af den fikse ide, at folk tragtede

efter at forgive ham. Han deltog sa godt som aldrig i selskaber. Det var kun
hos enkelte familier, han turde nyde noget. Han spiste aldrig sin mad i præste

gardens folkestue, før avlskarlen havde taget den første mundfuld. Trods al sin

storhed var der noget ædelt ved denne mand. Min fader, der var en stadig kirke

gænger, satte ham meget højt. Rigtignok læste han alle sine prædikener (op) ikke sja'.ldent benyttede han Luplaus prædikener.

Dødsannonce i Alborg Sfifttidendc af 28-6-1865 (onsdag):
n?tt Pastor emer. HANS

EILERT

STEENFELDT, senest Præst til Liøslev og ( rding

på Mors, igaar efter længere Tids Sygeleje i en Alder af 63 Aar er indgaaet
til den Hvile, hvorefter han saa inderligt længtes, bekjendtgjøres for fra
værende Slægt og Venner paa min Hustrues og egne Vegne.

Aalborg, den 28de Juni 1865
CARL

DAM

Begravelsen finder Sted fra Budolphi Kirke førstkomende Mandag Formiddag Klolli”
Kilder:

Wibergs præstehistorie
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A—
PEDER

HANSEN

STEENFELDT

prokurator i Helium herred
ca. 1665 ^utvivlsomt i Pedersborg sogn, Alsted herred, Sorø amt

Født:

o
(begr.) 10-2-1730 i Solbjerg sogn, gyllum herred, Alborg amt

Død:

Forældre :

tingskriver Hans Pedersen Holst (stamfader)

3)

s. 6

og hustru Anne Pedersdatter Faxe

Der foreligger meget få kilder med oplysninger om ham. Sin første viden

om jura har han vel faet hjemme hos sin fader. Om hans ophold i Randers i 1690
har tilknytning til hans levebrød, vides ikke. Han omtales 1701 i Lyngby sogn,
Helium herred, møder 1705 for sognepræsten i St«Brøndum sogn, opholder sig i
4)
Terndrup i 1710
møder for Severin Benzon, Havnø, i 1721 og bor i Solbjerg,

Bælum sogn i 1720, 1722 og ved sin død i 1730. Han må have haft en vis social
position, siden han kaldes for "velfornem" i kirkebogen ved hans død.
p x f nr
Han indsættes som kurator i 1720- Hans Ejlersen Steenfeldt (hans bro

dersøn) , der var 17 år gi.. Man må formode, at formynderen har hjulpet Hans i
vej som prokurator.
Giftemål :

1)

ukendt hustru. Formodningen hviler udelukkend^dåb af en søn, hvis indførsel
i kirkebogen er uden kommentarer. Barnet må derfor være "ægtefødt" (1690)

2)

Marie Deichmann
hjemmegift 9-1-1705 i Lyngby sogn^\

Hun er iøvrigt ukendt. Jeg har forgæves søgt efter slægtsforbindelse med
pastor Peder Jacobsen Deichman af Høje Tåstrup, der blev indsat i embede i det

nærliggende Aardestru^, Buderup og Gravlev sogne i 1704.
Børn :

a)

6)

Niels Steenfeldt
døbt d. 2-5-1690 i Randers

5)

, men iøvrigt fuldstændig ukendt. Da der ikke

er anført bemærkninger i kirkebogen, må man ga ud fra, at han er "ægtefødt"

b)

Anna Cathrine Pedersdatter Steenfeldt

se s. 50

fodsel ukendt. Såfremt hun er datter af Marie Deichmann, bar hun kun været

knapt 16 ar ved sit ægteskabs indgåelse!

c)

Karen Pedersdatter Steenfeldt

se s. 50

fødsel ukendt. Der findes ikke virkelig dokumentation for, at hun er en
af
datter Hg Peder Hansen Steenfeldt, men der er overvejende sandsynlighed

for det, da hun bliver gift i Solbjerg sogn.

Kilder:

1)

død som 65-årig iflg. kirkebogen

2)

dokumentation findes i Løvenholms skifteprotokol 1720 i skiftet efter
broderen Ejler Hansen Steenfeldt, Demstrup. Heri nævnes den 3.die broder,
præsten Jens Hansen Steenfeldt, Albæk, hvis idenditet er sikker

3) iflg. kirkebog

4)

H. Hjorth-Nielsen: Danske Prokuratorer m. kgl. bevilling 166o-1869

5)
iflg. kirkebog
Eilersen Steenfeldt
6) vedr. b og c. opført blandt slægtens medlemmer i testamentet efter Hans
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Cathrine

Anne

Pedersdatter Steenfeldt

Fødsel:

ukendt

Død:

1756 i Vordingborg

:

(utvivlsomt)

Forældre:

Peder Hansen Steenfeldt

s. 49

og Marie Deichmann (?)
Dokumentation for slægtsskab kendes kun fra testamentet efter Hans Ejlersen
Steenfeldt, Vindumovergård, hvor hun står opført blandt slægtens øvrige medlemmer
pkt. 8
Ægteskab:
2)
gift 6-8-1720 i Albæk sogn, Drl.lund herred hos sin farbroder, præsten
Jens Hansen Steenfeldt

med* Christian Pedersen Schiønning
født ca. 1700

/

død: 11-1-1736

i Odense (Skt. Hans sogn)

ca. 1714-1720 ridefoged på Berritsgård på Lolland

1720 prokurator i Odense

10-3-1724 porkurator f. alle over- og underretter i Fyns Stift
Han omtales af fynske landsdommere som "ærlig, skikkelig og duelig
Hans skifte i Odense fylder 900 sider!!

Børn* 3)

tolder i Flekkefjord Schinning (formentlig senere toldkontrollør Claus
Schiønning, Christianstediy Dansk Vestindien)
Marianne (g. Buchwald)
„ans Eilersen steenfeldt

(prokurator 1 Vordingborg)

Peder

(de arver hver rdl. 138,- efter Rx±KKxMuuHxStxi
og Peder yderligere rdÆ. 500,-

„
K.j laer:
1)

H. Hjorth-Nielsen: Danske Prokuratorer

2)

kirkebog

3)

skiftet efter Hans Eilersen Steenfeldt

c

KAREN
Fødsel og død:
Forældre:

PEDERSDT.

STEENFELDT

ukendt

(utvivlsomt)

Peder Hansen Steenfeldt

s. 49

og Marie Deichmann (?)

2
dokumentation for slægtsskab: se ovenfor A

b

Ægteskab:
gift

12-11-1730 i Solbjerg sogn (efter faderens død)

me(**Jørgen Iversen Hjorth
skoleholder i Solbjerg (ikke at forveksle med skoleholderen med
samme navn i nabosognet, St. Brøndum!)
1730 og 1733 skoleholder i Bælum og 1739 i Solbjerg (iflg.k.bog)

Børn: 1731
1734
1737
1739

Marianne
Kristiane (tvilling - den anden døde)
Else Marie
(et barn d«r i 1735)
Peder Nikolaj

Kilder: kirkebøger og Nygårds samlinger
Børnene arver tilsammen rdl.600,- efter Hans Ej lersen Steenfeldt
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KAREN

Fødsel :

11 A N SPATTER

(Steenfeldt)

ca . 1666^\utvivlsomt) i Pedersborg sogn, Alsted herred, Sorø amt

Død: (begr.)

13-3-1711 1)

Forældre :

tingskriver Hans Pedersen Holst

Ægteskab:

Ane Pedersdatter Faxe
gift 4-lo-1692^

med* Lauritz*") ( el. Lars*)) Pedersen Ystedt
sognedegn i Lynge-V.Broby sogne, Alsted herred, Sorø amt
konfirmation pa embedet i 1692

afstår embedet i 1735
født: 23-11-1653
død;

(iflg. død)

12-8-1744 (91 år, 8 mdr. 2 uger og 5 dage gl.! !)

Han kan næppe være identisk med tingskriverens efterfølger i embedet (Laurids
Pedersen), da han i så fald skulle have passet 2 embeder - ganske vist i nabo

sogne .
Pa grund af manglende kildemateriale kan man næppe få oplyst, om der

er noget sammenhæng mellem tidspunktet for hans afsked i 1735 og salget i 1736
af tingskriverens tidligere ejendom (”oberstinde Fuchs Gård” i Sorø). I sa fald
skulle Karen have arvet ejendommen

Kildemateriale :
1) Anders Petersen: Sjællands Stifts degnehistorie
2) Sjællandsfar Landsting^rotokol 1701-05, fol. 224 b

af 23-5-1703, hvor

tingskriveren anfører: ”min kiere sviger søn Lauritz Pedersen Ystedt,

sogne deign til Liunge og Braaby sogne”

4
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Xi—

J E

S____ h xi N S E N____ S f

L N V1 e L 0 1

sognepræst for Albæk og Voer sogne
Dronninglund herred, Alborg amt
Født :
Død:

4-7-1669

Borødgard, Pedersborg sogn, alsted herred, Sorø amt

10-7-1743“' / begr. 18-7-1743 ' på Albæk kirkegård

Forældre : tingskriver lians Pedersen Holsts o 6
og hustru, Anna Pedersdatter Fakse

.4)
1688
priv. student v. Kbhno Universitet fra Sorø Akademi
4-6-1690 teologisk kandidat^ ....”i Lydighed mod Guds Vilje og Kongens Edikt
”har Janus Johannes Steenfeldt underkastet sig den teologiske Eksamen”
hvor han viste ikke saa ringe Fremskridt i Studiet af de hellige og”
”guddommelige ting, saaledes at han ikke blev agtet for uværdig til”
”at faa Adgang til Prædikenøvelser for at faa de afsluttede vidnesbyrd}1
”at han fremdeles ikke kunne findes uværdig til den hellige 0RD0(præste”vielse).”(oversat fra latin).Homiletisk prøve i Trinitatis Kirke,Kbhn.
12-11-1693

amanuensis hos den nylig udnævnte biskop over Alborg Stift, Jens
Bircherod. Denne udnævnelse var foretaget temmelig uovervejet,

for

det viste sig, at der allerede fungerede en amanuensis i Alborg fra

den tidligere biskops tid, sa biskop Bircherod fik travlt med at

finde et prres te embede til ham

20-1-1694 udnævnt til sognepræst for Albæk og Voer sogne, Dp®lund herred, Alborg

Stift efter indstilling fra ejeren af Woergård, som havde patronat
over kirken. Den tidligere præst Nicolaus Ruus var afgaet ved døden.
Utvivlsomt var sognene endnu tynget af følgerne fra svenskerkrigane, da woergård

var besat og forsvaret af svenskerne, som brandskattede egnen. Men præstegardens
avlsgård gav et godt grundlag for den store naturalie-husholdning i præstegarden.
2)
28-3-1694 ordineret til præst
5)
7-7-1694
finder den første bispevisitats sted ved Jens Bircherod
, men præsten
var endnu ikke kommet tilbage fra sit bryllup pci Sjælland. Denne for
gæves bryllupsvisit kunne måske tydes som et personligt venskab.
<» \

Ægteskab :

gift 4-7-1694^

”på Sjælland” - formentlig i Vor Frelser Kirke,Chri

stianshavn, tfbenhavn, hvor bruden var døbt, og familien havde levet.
Kirkebogen fra denne periode rummer kun ”trolovelser”, men derimod ikke

vielser. Da ”kirken” så med uvilje på trolovelser, kan man ntcppe vente
at finde præstens navn her under trolovelser.
Gift med.

(^aren~)) Laursdatter (Lavesdatter ) ^ BOJE
født : 22-10-1666 Frelser Kirke, Chr.havn^
, x
'5 )
f /
død:
18-5-1728 Albæk sogn
/ begr. 26-5-1728. Hun blev 61 ar, 2 mdr.,
7)
3 uger og 4 dage iflg, kirkebogen - ikke helt nøjagtigt
8)
forældre ; skrædermester Laurids Boje
Christianshavn
og hustru Maren Jensdatter

Brudens broder (Nikolaj Lauridsen Boje) tog borgerskab i 1696 som skræder i Sæby,

så det er muligt, at de unge har truffet hinanden her.
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(fortsat)

Biskop Jens Bircherod

5)

fortæller om nogle tildragelser i Albæk - den

første endog lige omkring Steenfeldts tiltræden:

11-2-1794

2 unge piger kom i trætte i kirken om højsædet og havde givet hin

anden naeveslag og ørefigen under tjenestens forretning og lavet stor tumult.

Pigerne skulle enten til offentlig skrifte eller forældrene skulle afstraffe

dem i nærværelse af præst eller degn, som siden - på deres vegne - skulle gøre
afbigt overfor menigheden fra prædikestolen!

1-10-1698

cand, theol, hans Ferslew fra skolen i Sæby havde ”besovet11 en ung

pige i Albæk præstegård. Han bliver samme år gift i Sæby med Johanne Lauridsdatter Boje - præstekonens søster!

- så det drejer sig nok om samme person.

Perslew måtte ansøge om fritagelse for kirkens disciplin og blev suspenderet
fra sit embede indtil 17-12-1698 (barnet blev født 14-12-1698).

23-8-1702

sognepræsten i Albæk viser bispen et håndskrevet ”scriptum satyricum

anonym”, som præsten havde haft med hjem fra København.

1-8-1717

6)

Albæk præstegård nedbrænder og dermed også kirkebøgerne!

22-10-1717 pålcigges stiftets øvrige sogne at yde rdl. 1,- til genopbygning af
præstegården. Men Steenfeldt har øjensynlig endnu ikke faet rettet

sin økonomi op efter branden, for den 12-8-1720 far han eftergivet halvdelen
af sin resterende kopskat og krigsudstyrsskat fra årene 1718-20, SaFREMT han

betaler den anden halvdel.

marts 1720

bliver Steenfeldt formynder for sin brodersøn Erik Ejlersen Steen13 )
feldt fra Demstrup
(søn af Ejler Hansen Steenfeldt). Rent naturligt studerer

Erik teologi. Selvom der ikke foreligger vidnesbyrd derom, er det rimeligt at
antage, at Steenfeldt ogs^t har vceret formynder for den ældste søn, Peder, efter

broderen Mathias Hansen Steenfeldt, Vedde(pag.11). Peder Mathiasen Steenfeldt
(pagol3) lever netop i nabosognene heroppe i Vendsyssel. Jen 6-8-1720 bliver
hans broderdatter Anne Cathrine Pedersdatter Steenfeldt fra Solbjerg (pag.50)

gift i Albæk Kirke, så der har været hjerterum i præstegården.

Som 60-årig må han have hjælp til sin gerning. Den 24-9-1729 far han
en personlig kapellan: Laur. Bjørn Christensen Spliid af Vrejlev^ 12, som aret

efter gifter sig ned præstens datter Anna Cathrine - og dermed sikrer sig et
kommende embede på stedet. I 1738 omtales Jens som en skrøbelig mand, og den
29-12-1741 udstedes kgl. konf. på udnævnelse af svigersønnen til sognepræst
- formedelst alder og sinds- og legemskræfters aftagelse hos Steenfeldt.
Børn ;

Iflg. Wibergs præstehistorie skulle der være 4 sønner og 3 døtre - for
uden de på gravstenen omtalte døde børn. Det har hidtil ikke været muligt
14)
at identificere en eneste søn.

a)

ca.1695-96

Regitze Dorothea Jensdatter Steenfeldt

se s. 55

b)

27-5-1697

Anna Cathrine Jensdatter Steenfeldt

se s. 56

c)

12-10-1698

Birthe (Birgitte) Kirstine Jensdt.St.

se s. 57
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(fortsat)

Inskriptionen på gravstenen på Albæk kirkegård skal lyde således:

2 )

Ker iiuiiler (Dend) Hæderlige og
Wellærde
Mand
31. Hro Jens Hanssøn
Steenfeldt
Fordum Sognepræst til Albech og Woer
Menigheder. Fød paa Borødgaard i
Sælland Aar 1669 den 4. Juli
Ordineret Præst
Aar 1694 den 2d. Martii. Døde Aar 1743 den 10. Julii
Da Han Hafde været Sogne Præst 49 Aar 3M. 7 Dage
og Levet 74 Aar 6 D.
Med sin Kiære Hustrue
Dydige og Gud Elskende Matrone
SL. Maren Lavrids Datter Boie
Fød paa Christians Hafn Aar 1666 den 22.de October
Gift 1694 den 4. Julii Døde 1728 den 8. Mai
Da hun hafde levet 61 Aar 2 M. 3 U. 4 Dage
samt Deres Tvende smaa Sønner
og en Liden Datter.
Esaj . 26. V.19
Dine Døde skulle Leeve
Som Mit Legeme skulle de opstaa.

Kilder :

1.

(intet skifte fundet iflg. L.arkiv i Viborg)

Ålborg bispearkiv/ vitaprotokollen af l-lo-1690 (affattet pä latin)

2. gravsten på Albæk kirkegård (se s. 54)
iflgo Jydsk Historie og Topografi lorko 9.bd. s. 195

3)

Albæk kirkebog

4)

Universitetsmatriklen 1611-1740 s. 164 (Janus Johannis Steenfeldt)

5)

Biskop Jens Bircherods Dagbøger (udg. ved Molbech)

6)

Wibergs præstehistorie

7)

Uoverensstemmelse i beregning må skyldes kalenderreformen år 1700

8)

vedr. slægten Boje: se J.hist. og topgr. 5.rk. 4 bd. s.19,73 og 82

og C. Klitgård: Vendsysselske præstefamilier før 1700
9)

kgl. konfirm. foreligger allerede 22-4-1729 /J.reg. 27.615 nr.66

10) Hjørring Amts Årbøger for Vendsyssel

191516, s. 358

11) J.reg. 31.4o3, nr. 287
12) Lengnicks pers. hist, bidrag

13) Løvenholms skifteprotokol 1720
14) Iflg. Nygårds samlinger (R.arkivet) har der været en ridefoged Peder
Steenfeldt på Bøgstedgård, Sindal-Astrup sogn, som ikke kan identificeres.
Desuden kan jeg henvise til tillæg s.

vedr. Jens Jørgensen Steenfeldt,

der er født ca. 1754 og levede i Vendsyssel og på Mors. Da hans søn, Jørger

Andreas Steenfeldt har stiftet forsk, legater til fordel for Hjørring,

Sæby og Ålborg, har jeg (forgæves) ledt efter ”the missing link" her.
Men ingen af de formodede sønner efter præsten er betænkt i testamentet

i 1784 efter Hånd Ejlersen Steenfeldt og hustru Co M. Foss, hvorimod

alle 3 døtre er anført. Den eftersøgte ’’Jørgen Steenfeldt” er indtil
videre ukendt.
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RßGlTZE

DOROTHEA

JENSDT=

STEENFELDT

Født: ca. 1695-96, (formentlig;) i Albæk sogn
Død:

21-7-1731

forældre :

pa Hirtsholmene, Hjørring amt

2)

sognepræst Jens Hansen Steenfeldt, Albæk

s. 52

og hustru Marie I.aursdatter Boje

Agteskab: gift 1711

med:

Niels Mikkelsen Holst
født:

død:

9-9-1675
13-6-1744

3)

i Randers

på Hirtsholmene

forældre: chirurg Mikkel Holst og Karen Hansdatter

student fra Randers

26-7-1694

cand.theol. äxäxiSiixXxsKstxRKKKi

1698

6-2-1711 præst pä Hirtsholmene, Horns herred, Hjørring amt

ordineret 11-3-1711

jvf. Jydsk hist, og top. 4 rk.4.bd. vedr. præstens arbejde under koleraen på øen.

biskop Brorson kalder ham under en visitats i 1737 for ”pastor vigilantissimus ”,
som vel bedst kan oversættes med:”særdeles vågen, vagtsom”!
født: 31-7-1718 / dåb: 9-8-1718 på Hirtsholmene

Børn:

Michael Holst

tilstede ved dåben var moderens forældre og søsteren, Anna Cathrine

og mand L.B.C. Spliid, Vrejlev
4)
Bønnen, Michael Nielsen Holst bliver senere degn i Volstrup (se iøvrigt under

tillæg ( 77)jens Jørgensen Steenfeldt ang. en uidentificeret Steenfeldt)
Michael bliver student fra Sæby i 1735 og har formodentlig derfor opholdt sig

hos sin moster Birthe Kirstine, gift med købmand Søren Sørensen i Sæby.
Kilder;
l)Kirkebogen f. Albæk mangler

2) kirkebogen f. Hirtsholmene
3) Wibergs præstehistorie (m. noter på Rigsarkivet)

4) P.M. Rørsig: skoler, degne og skoleholdere i Vendsyssel
(Volstrup-Hørby) pag. 242

1849 kommer slægten igen til Hirtsholmene se pag. 46:

Thomine Johanne Riise Steenfeldt, gift m. præsten Rasmus Johs, Baggesen

se skildring af Hirtsholmene i

Achton Friis:”De Danskes Øer” III s.341

4
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A—

ANNA

CATHRINE

JENSDATTER

STEENFELDT

Født: 27-5-1697 i Albæk sogn1)
Død:

2-7-1788 hos datteren Marie g. Spliid, Hammer præstegård, Kjær herred

begr. på Albæk kirkegård
Forældre : sognepræst Jens Hansen Steenfeldt, Albæk,

s. 52

og hustru Marie Åaursdatter Boje
gift 2o-9-1730 i Albæk med:

Ægteskab :

Laurits Bjørn Christensen Spliid
født: 6-9-1694(95) i Vrejlev sogn

død: 25-3-1769

4)
/ begr. 3-4-1769 i Albæk (epitafium i kirken ')

forældre: Christen Pedersen Spliid, præst i Vrejlev-hæstrup

7

Anna Cathrine Lauritsdt. Bjørn af Jerslev-Brønderslev
student Alborg 1711 / theoLcand. 18-3-1715 (non)

kapellan i Albæk 1729 hos sin senere svigerfader
29-12-1741 sognepræst i Albæk-Voer sogne
9-2-1753 bevilling på, at den længstlevende må hensidde i uskiftet bo
Børn; 1731
1732
1734
1735
1737
1738
1741

Christine
Jens
Maria
Hans Lorens
Peder
Niels
Jørgen

5)
Epitafium i våbenhuset i Albæk kirke - opr. opsat over korbuen - med flg.inskrift :
Rom. 5.12 Til
Warig Eringdring
om
Den troe Herrens Tjener
lir. Lauritz Bjørn Spliid
Fordum Sognepræst til Albech og Woer
fød. Ao. 1695 d. 6. Sept. Død 1769 d. 25. Hartii
Hans Moxen (=næsten) 40 Aars Herrens Tjeneste
og 382" Aars Kjærlige Ægteskab
med sin gode Hustrue
Mad. Anne Cathrine Steenfeldt
fød Ao. 1697 d. 27 Maij Død 2 Julius 1788
Er dette
i Børnelig Ydmyghed opsat
af Deres 4 levende Sønner og 1 Dotter
da 2 Sønner forud modtog Dem i Evigheden
Lucæ 2 cap. 29. 30. 31. V. / Job 19.25 Se /Elskværdigste Hiord
Dine kjære og troe / Hyrdes Salighed l.Cor. 15.55.57
Kilder:1)epitafiet
2) kirkebogen f. Albæk sogn
3) Wibergs præstehistorie
4 Hjørring amts årbøger 1915-16
5) Jydske samlinger hist.og top. l.rk. 9.bd.
Sønnen Hans Lorens (1735) opholder sig i Viborg samtidigt med Ejler Hansen
Steenfeldt (guldsmed i Viborg)
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A— C

B 1 R T H £

(Birgitte)

KIRSTINE

Født :

12-10-1698 i Albæk sogn

Død:

14(17?)-4-1767 '

J E N S D T.

S T E E N F E L D T

' på Lerbæk, Elling sogn

Forældre : sognepræst Jens Hansen Steenfeldt

s. 52

og hustru Marie Laursdatter Boje
Ægteskab :

gift 14-12-1723 med
Søren Sørensen, købmand i Sæby^

født: H-lo-1695 /dåb 18-lo-1695 i Sæby
^orælåre?

oged Søren Nielsen og hustru Birgitte Gttesdatter

borgerdkab i 1721 og var da farversvend hos sin svoger Niels Lindam

Han ejede i 1735 Sæbys eneste fartøj, et ret stort Galiot
15-8-1738 står han fadder i Albæk kirke til Niels Spliid, der var søn af hans

kones søster, Anna Cathrine gift Spliid.,
i 1735 står hun fadder tilHans Lorens Spliid s.st.
4)
En Jørgen Bille hævder
, at "Søren Sørensen passerede for en ærlig mand på det
nær, at hans tvende sønner og tvende døtres mænd havde bragt ham til at bega
store ,,fauter,,( =fejl) ved rettens administration samt byen at håndhævde og

gouvernere, som regieres så slet, at hans egne børn haver alle de midler og
handel, som er udi byen, og de andre borgere ej haver salt til et æg, videre
end han og børnene vil unde dem.” Jørgen Bille, har i hvert fald været bitterl

Ar 1741 får hun bevilling på evtl. at kunne sidde i uskiftet bo efter

sin mand
Børn :
1724
1725
1726
1727
1730
1732
1738
1740

Otte
Birgitte
Marie (+2 mdr<> senere)
Marie
en søn begr. 1728
Maren
Karen
Rise (Regitze)
Søren

Familien har rimeligvis haft boende Michael Holst (s•55)(konens søster
søn). Han blev student fra Sæby i 1735.
I boet efter konen i 1767 bliver der 1 broderiod pa rdl. 113-3-4—3(h)
og 4 stk. søsterlod (b-e-f-g) på rdl. 56-4-loÅ

Kilder:

1)

gravstenen i Sæby kirke - se s. 58

2)

kirkebog Elling sogn

3)

Jydsk samling hist, og top. 5.rk.4.bd.I s.73

4)

Vendsysselske Årbøger 1915-16 I s* 217

(fortsættes s.58)
Se Hjørring Amts Årbøger 1953-54 pag. 262 og 264

A— c
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(fortsat)
Gravskrift i Sæby Kirke
Herunder hviler

salig Søren Sørensen
Fordum Borger og Købmand i Sæby

f. i Sæby Aar 1695 d. 13. Oktober

Blev gift i Aaret 1723
avlede i sit Ægteskab otte Børn og

døde i Sæby Aar 1741 d. 29. xMarts
Samt hans Hustru

Salig Birthe Kirstine steenfeldt
Født i Albeck Præstegaard
Aar 1698, d. 12 Oktober

og Døde i Leerbeck Aar 1767, d. 14. April

her de christen Lemmer hviler

Som af Christo haver Navn
Sjælen triumferlig smiler

i den høje Himmelhavn
Nød og Død er over wunden
Verdens Guld de nu belér

Dee et bedre Sted har fundet

Hvor dee aldrig sørger meer.
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EJLER

HANSEN

STEENFELDT

tolder ved Hadsund
forpagter pä Denistrup

Født : 16-2-1672
(formentlig) i Pedersborg sogn, Alsted herred, Sorø amt
Død:
9-3-1720 under en rejse fra Lindenborg til Demstrup'*’^

begravet i Vindblæs Kirke (korets nordre væg)
3)
Forældre: tingskriver Hans Pedersen Holst
s.6
Ane Pedersen Faxe
4)
Ægteskab;
gift 1697 ukendt sted med:
o)
(l.ste gang)
MAREN JØRGENSDATTER 7
5)
fødsel ukendt / død 29-7-1698
-jvf. barns fødsel i 1698
forældre : provst Jørgen Madsen i Bøby,Skader og Halling sogne
og hustru: Marie Mogensdatter

(2. gang) med:

MARGRETHE ERIKSDATTER KIER

(se pag. 63 nederst)

’

er ikke identificeret, men:
sen
Præsten i Skørping og F ræer sogne, Helium herred: Erik Morten Kjær (1615-1699)
og hustru Kirstine Pedersdt. af Farstrup, havcjlgg^lg. børn:

Laurids (arver faderens embede), Karen (gift

m. broderens efterfølger )

Maren (gift 17o2 m. præsten Niels Christensen Spendrup, Dalbyneder, og endelig:
Margrethe
Mmtxi."Fäderens død i 1699 og hjemmets delvise opløsning ville passe godt med

tidspunktet for vielse ca. 1700. Begge Ejlers koner ville således være præstedøtre, og afstanden mellem Hadsund og Skørping er ikke uoverstigelig. Imod taler,
2)
at jeg ikke har kunnet finde hendes broder: Peder Eriksen Kjær, Stenild . Men
sognepræsten Christian Spendrup, Dalbyneder, indtræder i boet efter Ejler i 1720

pa enkens vegne ”formedelst hendes sorrigfulde tilstand”, og dette ville give
en god forklaring på, hvorfor familien Spendrup bliver betænkt i testamentet

efter Hans Ejlersen Steenfeldt - altså slægtsskab.

Børn:
l.ste ægteskab:

2odet ægteskab.

5
Jørgen Ejlersen Steenfeldt
(A a)
se s. 62
2)
født ca. 1698
(formentlig) i Vindblæs sogn

Ejlersen Steenfeldt

(A^ b)

se s. 63

2)

(formentlig) i Vindblæs sogn
g
Hans Ejlersen Steenfeldt
(A c)
se s. 64

født ca. 1701

født 1-3-1703 ”ved Hadsund” (formentlig) i Vindblæs sogn
se s.
8)
Ejler bliver udnævnt til tolder ved Hadsund 22-2-1696
. Toldstedet lå på

7)

sydsiden af Mqriager Fjord lige overfor Hadsund i Vindblæs sogn. Alle skibe, som

passerede fjorden skulle ”gøre rigtighed” her dvs. betale afgifter af inden

landske varer, som blev overført fra den ene landsdel til den anden. På stedet
var der desuden færgeoverfart mellem Omme og Himmer syssel. Her boede han i 16$).
I året 1698 får han tinglyst skøde på "en bolig, kaldet Refsbæk"^nuværende
”Rævsbækgård ” ved Haderup, i Vindblæs sogn - øjensynligt i forbindelse med hans

ægteskab og stiftelse af familie.

i’ortsat )
( tuj 1er Lansen 3 teeiif e Idt )
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folderen nar været velstående. Sin anden kone giver han til "iæstens2)
gave" en guldkæle (ca. 75 \r. ) med 5 diamanter til en værdi af rdl. 57,og

i boet er der en del sølvtøj (kander, sølvfade, skeer m.v.) der dels stammer
ira de 2 bryllupper og dels arvesølv fra slægten Gøde (se tillæg). Nævnes kan

også en diamantring med 7 stene (rdl. 16,-) og 2 stko "saa kaldet" armbånd,
bestående af 4 rosenobel og 5 ducater (rdl. 32,-) - foruden meget andet. Da hans
2.den kone lader manden begrave ved siden af sin l.ste kone i Vindblces Kirke -

er det rimeligt at antage, at han allerede i 1698 har sikret sig den fornemme

begravelsesplads i kirkens kor.

Det er ikke opklaret, hvorlænge han har været tolder "ved Hadsund".
i aret J 7C7 opholder han sig i Sæby. Pci et ukendt tidspunkt overtager han for
pagtningen af "Medelgaard" (nuværende "Mejlgard") i Giesborg sogn, Djurs Nørre
herre«!1} Medelgaard ejedes af Henrik Bille (+ 1708), og da enken gifter sig

igen i 1711, er det rimeligt at indsnævre hans forpagtningsticl^omkring disse ar.
Han omtales første gang som forpagter pä Demstrup, Råby sogn, i 1713

med en arlig afgift på rd]. 600,-. 1 1715 forhøjes den til rdl. Boo,-, for så
igen at blive nedsat i 1718 til rdl. 700,-. lian var samtidigt forvalter på

grevskabets hovedgård "Gjessingholm" , da ejeren ikke boede her.
Efter svenskerkrigene var garden helt udpint - jorden gav højst 3 fold,
sa driften hvilede på opdrætning af okser til eksport mod syd^^\ Borggården
bestod af 3 længer med mur og bindingsværk i een etage - saledes skildres garden
i 1768 - opbygget af Ejlers søn: Hans, den senere kancelliråd. De gamle bygninger
havde været forfaldne og ubeboelige . 3 øksenhuse kunne rumme ca. 300 stk. kvæg

men laden var kun 24 fag lang. De andre stalde var beskedne.
Han havde en bolig på godset Lindenborg1-\ men det vides ikke, om han
har haft fast tilknytning til dette gods også. Hans broder, prokurator Peder
iiansen Steenfeldt (s.49) boede ikke så langt herfra i Solbjerg og Bælum.

3) $
1 1704 overtager han si den nedbrændte gård i Vedde, Munkebjergby sogn
i Sorø amt, efter sin brodér, Mathias Hansen Steenfeldt (s. 11). Det er tænkeligt

at Mathias har vieret sa stærkt mærket af branden, at han dør nogen tid efter.

1 hvert fald bliver Ejler værge for den yngste af sønnerne: Hans Mathiassen Steen
2)
—15
feldt (s. 25)
. I dødsboet indestar plejesønnen Hans'fædrene-arv med rdl. 7u,-o

Ejler dør "på sin rejse fra sit hus på Lindenborg" d. 9. marts 1720.
1 boet opføres sadlen, men da hesten ikke nævnes, kunne man måske forestille sig

en ulykke her om vinteren i glat føre. Men det er kun gætteri.

Skiftet efter ham omfatter 94 folio-sider og giver et morsomt billede
af et velhavende bondehjem - foruden hans omfattende forretningsvirksomhed som

landmand og forpagter. Man kan også se, at enken har udtaget af boet det fine
linned liixgacsiHKxixaHisctiiiHgxxi^be grave Isens tilrejsende gæster.
I henhold til datidens retsregler bliver broderen Jens Hansen Steenfeld

formynder for sønnen Erik, og Peder Hansen Steenfeldt for Hans, medens sønnen
fra l.ste ægteskab, Jørgen, får sin moders slægtning: Christian Jørgensen fra
Arhus.

(fortsat)
(Ljler Hansen Steenfeldt)

ul

I Vindblæs Kirkes kor («len nordre væg) star en ligsten med flgo tekst

Her under hviler dend i Live æd
le nu i lierren salige uand ujler
Hansøn Steenfeldt
fordum
Kong. Haj. ïolder ved Hadsund
siden Forpagter paa Medel-Gaard
og allersidst forvalter ved Grefskabet Løvenholm og tillige
Forpagter pa Residentzen og
Demstrup: Var fød i Sjælland Aar
1672 den 16 Feb.
døde paa sin Reise fru
sit il uus paa L i n d b o r g A ar J 72G J • • ) '
iMarts og 1). 25. dito nestcfter har ned
sat hos sin [ørste Sa. kærligste Ha daine
Marer. J or gen s datter som 22 -var
forhen i Gud salig er hensovet Gud
gifvve Jern ned alle deris paa veder
kvæge Isens dag en glædelig og ære
fuld Opstandelse fra de døde.
Ju Vindblæs Samlings Huns
som ..... slige steene
hvor under er lagt
for
....
.... beene
som disse ædle fo...
hvis navne for .....
med Pzre ....
naar
at iiuus og Steen forgaqr.

Kilder :
1)

ovenstående ligsten i Vindblæs Kirke

2) Løvenholm skifteprotokol 172C
o)

dokumentation af slægtxskabet fremgår af: Sjæi landsfar landstings skøde
protokol 1701-05 af 23-5-1703 (fol. 224 i)) og: 17-12-1704 (fol. 34b <x)

4) callings ”Samling af Vielser i danske landsogne” - se tillæg under ”tolderen
i Hadsund”
5) iflg. oplysninger fra Landsarkivet i Viborg har skiftet fundet sted i nadsund
29-8-1698 (dvs. 30.te dag efter dødsfaldet ) .i-rotoKol findes i.J<e mere
6) iflg. oplysninger fra L.a. i V.borg
7) gravmælet i Vindum Kirke

e) Rentekammeret 1660-49 / bd. 23 a,

fol. 277

9) Randers aitstue familie og fotkeskat/mandtal 16s7 nr. 44 (iflg. Nygaard)

10) Nygaards samlinger
11) A.G. liassø: ”Danske Slotte og nerrcguarde” ny saml i nu

12) afskrift iflg. graver Niels Fly, Uindblæs (1471)

Jer er ikke nogen kirkebog for Vindblæs sogn fra denne tid
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A

Født : ca, 1698^

(sandsynligvis) i Vindblæs sogn^

muligvis 4-6-1698
Død:(muligvis) 2-9-1735 Vor Frue sogn, Ålborg /uident5é?icere?n^sédnedenfor
Forældre : tolder (senere forpagter) Ejler Hansen Steenfeldt

(a À—) s.59

og Este hustru: Maren Jørgensdatter (+1698)(s.pag.63 nederst)

Ved faderens død i 1720 er Jørgen ikke myndig, og hans morbroder, borger og
handelsmand i Arhus, Christian Jørgensen Friisvang^^ indsiettes af boet som

kurator for ham. Denne morbroder kvitterer
for arv til sin myndling for
5)
ialt rdlo 942,-, hvoraf rdl. 3o4-5-4
stammer fra skiftet efter hans moder.
De øvrige arvladere er:

a) hans morbroder: Axel Mogensen Schou, Viborg

/ jvf.stamtavle pag.63!!

b) hans morbroder: studios og 5.te lektiehører i Alborg Mogens Jørgensen
c) ukendt: madam Lassen, København.
Jørgen var i 1733 fuldmægtig hos radstueskriveren i Ålborg by
- samtidigt med, at hans^éroder Ejler Hansen Steenfeldt (s.64) opholdt sig

i byen

Der er ikke fundet dokumentation for, at den afdøde ”Jørgen Steenfeldt” i
Alborg er identisk med Jørgen Ejlersen Steenfeldt, men noget taler for det.
o
7)
Der er ikke fundet noget skifte efter ”Jørgen Steenfeldt” i Alborg
, og det
skulle betyde, at arvingerne har været myndige og nEcrværende (dvs.^éroderen,

Ejler Hansen Steenfeldt). Jørgens halvbroder Erik (s.63) har utvivlsomt været

død på dette tidspuunkt, sa Hans skulle således være eneste arving efter Jørgen

Kjlder:

1) Løvenholm skifteprotokol af 8-4-1720 vedr. Ejler Hansen Steenfeldt

2) kirkebogen for Vindblæs sogn mangler fra denne tid

3) iflg. Løvenholm skifteprotokol pag.l40a, hvor arven til Jørgen bliver

bekræftet ”iflg. bevis af 4-6-1716” - øjensynligt tidspunktet for hans
18-års fødselsdag (og hans moders død i 1698)
4) Arhus skøde- og panteprotokol iflg. Landsarkivet i Viborg
5) Løvenholm skifteprotokol af 8-4-1720/ pag.l39b

6) Ålborg rådstuebog iflg. Landsarkivet i Viborg

7) iflg. oplysninger fra Landsarkivet i Viborg

A-

63

b.
ERIK

EJLERS EN

STEENFELDT

Fodt: ca. 17011)
Jod:

ukendt

Forældre : tolder v. M>ariager Ejler Hansen Steenfeldt

s. 59

og 2.den hustru: Margrethe Epiksdatter Kier

Ved faderens dod i 1720 er Erik ikke myndig, og hans farbroder, Jens Hansen
Stenfeldt, præsten i nlbrek, (s.52) indsættes af boet som kurator for ham1 .
Jet er rimeligt at antage, at han er identisk med "Ericus Steenfeldt",

som bliver privat student ved Kobenhavns Universitet den 17-7-1717 og sot;; tager
2)
"b iccalaureusgraden" (dvs. l.ste eksamen) i 1719
. Formodningen underbygges
ved valget af det teologiske studium, da hans formynder er præst.

Jer foreligger tilsyneladende ikke andre dokumenterede oplysninger om

ham, så det kunne tyde j.a en tidlig død. Men han lindes iitke opfort i

J.C.L. Mengnick: "Danske, norske og islandske Studenter, der 1649-1814 er jordede
i .iobenbavn (li'<7). Det er da tænkeligt, at han kun findes, når man opdager

sognet, hvor hans moder døde.

Kilder:

1)

Løvenholm skifteprotokol af 28-4-1720 vedr. Ejler Hansen Steenfeldt

i)

Iflg. Landsarkivet i Viborg (9-9-1970): "Friis-Fetersens sedler"

Iflg. Landsarkivet i Viborg er stamtavlen for rtrxkxhtøiBXXBxxStKSKf«idtsKossder

xaistiBXX

Ejler «lansen Steenfeldtå l.stejkone, Faren Jørgen,sdatter, således:

Mogens Mogensen Schou (+1647)
rädmand i Randers / 2 børn:
.ixel Mogensen Schou, Viborg/
...
,
.
,,
,
x
• x—:—;—s—rt------ ,
Maren (mane?) Mogensdatter
tidl.Kie Lgard, Tulstrup sogn +1715
7—. g—1—“-7—:—,
t>,.
...
.’
,
0 ,
,
f. 1645 1 kunders / død 1082
glit m. anne iteenherg, Gern herred
. ...
r
/
,,
.
x
glit m. Jørgen Madsen (lc34-169b)
(ingen børn)
''
. . . , ” ,
.
.
.. in.
__________ _________________________ _
provst til boby,okeder og halling sogne
2 sønner og 2 døtre:
. ogcns brøstevang Jørgensen
5. lektiehører i Ålborg mathedralskole
f. ca. 1676 / d. lo-4-171b/begr. 2o—1-1718 (42 ir gi. Budolfi sogn, Alborg
(iflg. kygi.rds samlinger) skifte i Alborg bispearkiv (barnløs)
søster I od: rdl. 2o-3-15
karen Jørgens datter
gift m. Ejler Hansen Steenfeldt (se s. 59

Mette Jergensdatter
død ca. 1700 / gift m. Peder Jensen Hegelund
herredsfoged i Husumghrd v. København
søn: Jens Pedersen Ilegelund hos sin fader
(ældst?) Christian Jørgensen Friisvung
handelsmand i Arbus
gift 11-7-1736 med jomfru Ann« Elisabeth Arslev (Arhus Domkirke)
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HANS

EJ LERSEN

STEENFELDT

prokurator / godsejer / legatsifter
Født: 1-3-1703 "ved Hadsund"1- utvivlsomt Vindblæs sogn2)! forældrenes bopæl)

i x

Død: 18-1-1779

i Randers

3)
/ begr. 10-2-1779

bisat i stort gravmæle i Vindums kirketårn(årsag til den sene
begravelse?)
Forældre : tolder ved Hadsund Ejler Hansen Steenfeldt (s.59J
og 2.den hustru: Margrethe Eriksdatter Kier
Da faderen dør som forpagter på Demstrup i 1720, indsættes Hanszfarbroder,

yKæsiKKxifHSxMMSRK prokurator Peder Hansen Steenfeldt, Solbjerg (s.49) som
formynder^Ior ham. Oprindelig skulle Hans'morbroder, Peder Erichsen Kier,

Stenild sogn og by, have været formynder, men han indfandt sig ikke til skifte
samlingen den 14-3-1720. Dette medfører velsagtens, at Hans vælger den juridiske

gerning, ligesom broderen Jørgen. De opholder sig begge på samme tid i Ålborg.
6)
Den 27-6-1733 søger Hans autorisation til at føre sager for under- og overret

i Ålborg stift - højesteret dog undtagen. Autorisationen udvides til at gælde
begge riger den 20-5-1735.denne forbindelse udtalte amtmanden, at ”godtfolk

kunne være tjent med hans forsvar og opførsel.”(juridisk embedseksamen indførtes
først i 1736).

Det er sandsynligt, at han er eneste arving efter sin broder Jørgen
Ejlersen Steenfeldt i Ålborg - hvis det er ham der dør 2-9-1735 - se pag. 62.
Derimod tvivler jeg på, at det er denne Hans St., der forpagter forstranden i

Vendsyssel i 1736 og 1737 - jvf. Hans Mathiasen Steenfeldt, Bislev s. 25.
Ægteskab :

gift den 20-2-1732 på Dronninggård forpagtergård m^d:

Cathrine Marie Christiansdatter Foss (hendes 2. ægteskab)
født 16-8-1696 på Gjessinggård,
død:

Tvede sogn

7-10-1784 i Randers / bisat i Vindum kirke

forældre: Christian Foss, forpagtgr på Gjessinggård
og hustru Anne Soeskauf

gift I.gang med Peder Nielsen, forp. på Odden og Stensbæk
H-lo-1724
senere Dronninglund
født 14-9-1679 / død 18-5-1730 Dronninglund
Børn: der var ingen børn eller livsarvingeri ægteskabet
Den 6-6-1742 bliver han forpagter på Overgård, Udbyneder sogn, Gerlev herred^^\

Der findes en del korrespondance i Rigsarkivet

12)

med familien Arenstorff til

Overgård vedr. forpagtning o.l.
I 1742 køber Steenfeldt Demstrup og Sødringholm}^Ååby sogn, Gjer1ev
herred, Randers aamt(skøde 11-6-1742). Demstrup var jo hans barndomshjem, og

han bliver den første borgerlige ejer efter ophævelsen af grevskabet Løvenholm

samme år.Demstrup havde hovedgårdstakst på 78 tdr. hartkorn og Sødringholm havde

28 tdr. hartkorn. Til begge gårde hørte 42 tiender og 491 gods. Bygningerne
må have været forfaldne og ubeboelige,

for Steenfeldt ”opbygger” borggårdens

3-længede mur- og bindingsværk i een etage.
7-9-1742 udnævnes han til ”virkelig kancelliråd ” 9)
dvs. titel= 6.rangklasse nr.l (aim.k.råd er kun nr.7!)

(fortsættes)
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( fortsat)

13)
Mlerede i 1744 spiger han Sødringholrn til sognepræsten i Udbyneuer

og æastbjerg, Mels Me l.sen ..Secher - kaldet "Danmarks rigeste præst". \/ed

salget forbeholder Steenfeldt sig, at halvdelen af ue i Sødringholm skove
stående træer - fordelt ved lodtrækning - skulle tilfalde ham, uanset over

dragelsen af øvrige rettigheder til den ny køber, lien denne handel gav anled
ning til lange stridigheder mellem de to parter - en strid der kunne tyde pa ,
at kJ teeMeldt var kværulant!

lifter at steenfeldt havde fældet alle sine toer pa fa nær, ben; tiede
han

restereitde træer

roden til at forbyde Secher at opdyr-æ jorden i den

tidligere skov. Ligeledes i’orsofde han at hinure ham i at indhegne skoven,

toet

h.-m >. stod, st vejen til huns triver derved ville blive sperret ! !
I året 1742 bliver han kurator for sin kones slægtning, Elisabeth

ïodbcrg, som var værge for sig selv, hun var født 24-12-17:1, var ugift og
9)
boede hos sin svoger i holding og arvede ei ter sin moder ilargr.h'oss rdl.1129,-.
15-7-1748 far hun bevilling pa krohold med bryggeri og brænderi i et hus pa

Demstr<ip Vase tood en arlig afgift på rdlo 10,-. bevillingen blev fornyet i
9)
1724, J7ÖC og 1766
.

11-i-1770 far han bevilling pa brrendevinsbrcenderi Ruby af rentekammeret pr.
l-l-]77d imod en arlig afgift på rdl. 11,-u^
15- 3-1754 far han bevilling til en vej pa 2ooo favne, som fører i baby til
•Jdbyiioj færgested. Imod at vedligeholde den selv må han sætte bom for vejen

og tuge passagerpenge - dog ikke nf præst eller degn i tjenstlig ærinde, eiler
uf personer i kongelig forretning.^

36-11-1756 il.r V.an mulk iflg. kgl. resolution for ikke at have brupt stemplet
uupir til fæstebreve.

)et er dog ikke mere alvorligt, end ut h<ja

16- 8-1757 udnavnes til kommissær ved alheden iflg. kgl. rescl.. iuæ k..n 1\<

(jvf. Brask: Kjellerup). iien i 1765 anføres

rul. 2,- i daglig rejsediæter

det, at i un "ved sit arbejde pa Alheden har mistet sit helbred, sa han ma holde

huset og ikke ter vove sig ud".
176;1 slutter ‘un "forening" med Christian Rich. de Folsach^

1771 Lidnævnes han til land-commissarius

- formentlig med offentligt tilsyn

vedr. landvæsen

I aret 1745 køber Steenfeldt ESTRUPLUND pa en auktion for rdl. 11.720,-.
Iflg. traditionen skal han have betalt hele købesummen med gængse monterj

dvs.

- og IC-ski llingstykker ligesom sin fletter l-eder Mathiassen Steenfeldt

:øbet af Clausholm (s. 14). Godset sælges hurtigt videre.
9)
20-5-1767 aproberes et mageskifte sa indtægterne til kirkene i Dalbyneder

ved

og Ruby sogne omlægges.

1775 sic 1 ges garden Demstrup

med 78 tdr. hartkorn hovedgårdstakst, 51 tiende

i Ruby og Dalbyneder, og 339 gods - til Mathias loulsen Secher
ar overtog Sodringholm efter sin moder.

' , der samme
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Efter salget af Demstrup i 1775 flytter ægteparret til Randers by, hvor

der boede slægtninge af dem begge. Som næsten 74-arig iar Steenfeldt d.7-Ö-1777
"facultas testandi" - dvso kgl. bevilling til uden indskrænkning af loven at

rore testamente efter eget tykke (fordi ægteparret ikke havde born eller livs

arvinger). rien til trods for sin høje alder (efter tidens forhold) sker der
iivke

ere i sagen før hans dødsdag!
Den 2f)-6-174214?iavde Steenfeldt som forpagter pa Overgård faet

kgl.

bevilling pa, at -den længst levende måtte beholde alle midler imod at betale

rdl. 5v0,-

til afdødes arvinger.(Det kostede den sædvanlige afgift pa rdl. 2C,-

til lige deling mellem Vor Frelser Kirke, Christianshavn, og Navigationsskolen

(Søe-ncade^.iet ) .

len dette^passeRe6riu ikke mere

deres omstændigheder.

Først pa hans dødsdag, den 18-1-1779 underskriver h^n det nye testa.■cnt<
.hvorefter hans hustru skal arve hans midler efter luns død. Desuden overorugcr
nan /irrlu»i Overgård til sin piejebroders søn (el. fætters son): assessor Mathias

Lansen ofeenfeldt (se s. 31 )

og jkavn,:,ard til forpagter Erik cespersen .sost.

p.4 nier aere angivne vilkår.

Døden ma formentlig være Kommet ret uforberedt. Skødet pa Vindum Cver,,ard var endnu ikke underskrevet, men blev udsteat i enkens navn d. 24-6-1779.
1 bonkol.,: til testamentet skødes garden nu videre til Mathias uau^en ot e.en leldt o

Vindum i-vcrgard lig-ger i Vindun» og brandstrup sogne, Ï iddelsom nerred, Viborg
amt (17 tdro hartkorn) og blev drevet udelukkende på børnderne hoveripligt .

Jer var .283 tdr• hartkorn bøndergods under garden, og det la ret spredt, bag-run,biî /or k/het leendes ikke efter tilgængelige kilder, men det er rimeligt at

gætte pt en kapitalplacering med henblik på en senere "stiftelse" el. ligno -

og ikke mindst plads til et pompøst gravmæle i kirketårnet, hvortil der vnr

adgang < ra I irkerummet. Ville han overga sin faders begravelse i Vindbltes kirke?
for en borgerlig person - eller bonde - var det i hvert fald særdeles pompøst!

Men han var jo også god for rdl. lOü.CCü,-, som var MANGE penge dengang.

Gravmcclet i Vindum Kirke.
cale vestUrnet er indrettet som et gravkapel med et stort smeujernsgitter for
i døren ind imod kirkerummet, or som yderligere er aflukket med svære glasdøre.
Pa den sydlige fløj er et våbenskjold med"H E S" og på den nordre lage "U.i».r."
- iguld.
På vestvæggen er opsat en mindetavle af sort marmor med tekst i guld
bogstaver :
I disse Kister
Gjemmes
de jordiske Levninger
prr
af H--- Cancelli-Raad
Hans Eiler Steenfeldt
fordum Ejere af Demstrup
Og til sidst af Vindumovergard
og Schaungaard
Der Døde
de
i Randers Do 19— Januari 1779 gi. 76 Aar
Med sin Frue
Cathrine Marie Foss
som døde
i Randers d. 7.— Octob— 1784 Glo 88 Aar

(fort stut tes)
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iJvi lke Skienkede
Et Tusinde kigsdaler
Til Jette
Begravelses Vedligeholdelse
For Jem Allene
Og to Tusinde kigsdaler
Til Vindum Sogns Fattige
Foruden flere betydelige Gaver
Til
! i Ide stiftelser A tidens te ds.

Gud lad Dein hvile trygt til
Jorden skal forgaa
Oj, .ed Guds Jørn glad til
Ære da opstaa.
Udenom pladen er der en grålig marinorramme• foroven cn hvid marmorflise .aed
slyngninger o., allerøverst en hvid marmorplade, hvori der er udhulet en græsk
urne ..ed sørgeflor.
1 t.rnru. met star - læderbetrukne kister nied skjoldformede messing
plader, ujsmykket ;.ied beslag og nessinghoveder. Hod sydvæg>,en: Cathrine marie
Foss'kiste. fa dennes plade star flg.:
ual. VI U.
Mur vi gjø.ro det Gode lader os ikke
blive trætte, thi vi skal og
heste i sin tid. Saa tænkte og
saa handlede Jen i Live ve Lædie
og velbyrdige Au i Joden oulige
Frue Cathrine marie Foss
Fod oaa Giessinggaard d. Ib. august IbDb
uf ibideren Christian Foss Forpagter sammesteds
og oderen mad. Anne boeskauf.
loh
i første Ægteskab
d. 11. Gcto 17^4 med
y.
O
d— feder Melsen Forpagter paa Dronninglund
:!vor hun blev Enke d. 18 maj 1730.
ii— Hans Steenfeldt til Demstrup Kong!. ïîajsto
Virkelige Cancelliraad - son« døde i Handers
hvor de boede d. 18 January 1779
- Nu hun atter var bleven Enke satte
Hun sit Kaab til Gud - og ikke til den uvisse Kigdom
- men anvendte dem paa dermed at Gjøre Got
Thi hun bortgav i levende Live
over 6.GOD kixdaler og efter sin Død 18.000 Rixd— til milde
Hvorover hun i dette Liv høstede
Stiftelser
et fornøjet Sind, en god Helbred og en høj Alder.
Da Høstens Herre optog hende i sin Lade Den 7—Octob— a.1784
Hvor hun, som her saaede i Aanden
Høster nu det evige Liv og Aanden.
Du rpæt af Dage gik med Lyst
til Gravens itamre
Dog trættedes ej ved at gøre Venner Got
Thi Kirke, Skole, Bye dit Navn i Staal ud hamre.
Derfor annammer Du af Dem i Himlens Slot.

Mod Nordvasggen: Hans Eilersen Steenfeldts kiste med flgo indskrift:
Kunde Visdom og Forstand
Kunde Sinds og Legems Styrke
Kunde Rigdom og Vælde
Frelse fra Døden ?
(fortsættes)
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Saa havde denne Kiste ej gjemt det Dødelige af Dem
I Livet velædle og Velbyrdige og i Døden salige
Her Hans Eiler Steenfeldt
Kongl. Majest— Virkelige Cancellie
Hvis Kødselssted var ved Hadsund d. . Marts 1703
og Bryllupssted paa Dronninggård d. 20 Febr. 1732
Med Mad- Cathrine Marie Foss afg. Peder Nielsens Enke
Som nu beklager igen en brav Mands Død
Var hans Ægteskab ufrugtbar paa Livs Afkom
Saa var iet des Frugtbarere paa Timelige Velsignelser
Hvilke ban ved Bøn o; Arbejde erhvervede sig
Saa han i Aaret 1742 blev Herre til Demstrup
Hvilket var hans Levested til Aar 1775
Da hao flyttede
sin Gaard til Randers
Hvilket blev hans Dødssted d. 18 Januar 1779
Efter at han kort tilform havde Kiøbt sig
Vindumovergaard og Skavengaard
Hans store Indsigt er i Lovkyndighed og Landvæsenet
(usikker læsning:) Samlet med Redelighed og Ketsindighed
Forhvervede Ham alles Højagtelse og Tillid
Saa han blev brugt i adskillige Kongl. anbefalede Comissioner
Og blev Land Comissarius i Aaret 1771
Han var de fortrængtes sikre Tilflugt
De raadvildes oprigtige Raadgiver
Hans Villighed hjalp alle til Rette
hans Retfærdighed gjorde alle Ret
Han var cerlig i at tale Sandhed
Trofast i at holde Løfter
Utrættet i at arbejde
Standhaftig i at overvinde Besværdiigheder
Saa fældtc Døden om en stor og vigtig Mand
Hvis uforvented Tab vi alle maa beklage
Men ingen Død og Tillid og Avinde er i Stand
Hans velfortiente Ros og Navn ham at tags betage.

Allerede den 31-12-1779 opretter enken, Cathrine Marie Foss, sit store testa
mente med codiciler af 11-1-1780 og 3-9-1784. Her bliver begge slægter betænkt
- dels med kontanter og dels med en legatformue, hvis renter skal tilfalde

slægternes fattige«. Oprindelig blev der afsat rdl. 20.U00,-, hvis renter skulle
deles ligeligt imellem slægten Foss og Steenfeldt. Men ved codicilen i 1780
blev der udbetalt et beløb til et medlem af slægten Foss, hvis andel herved

15 )
blev reduceret til rdl. 7.200,- . Desuden blev der oprettet flere andre legater .
Iflg. gravskriften i Vindum Kirke skænkede hun yderligere i levende live 6.ooo,rdl.. til forskellige formål.
Jeg har ikke undersøgt, hvor mange penge Cathrine Marie Foss medbragte

i sit 2«det ægteskab, sa jeg kan slet ikke vurdere fordelingen af midlerne

imellem de to slægter.
Det er iøjnefaldende - og rimeligt - at de mennesker, der stod hende

og hendes mand nærmest, fik de fleste penge. Modsat kan nævnes f.eks., at

Ide Anne Steenfeldt,

gift Lånn (s. 32) kun fik rdl. 600,- skønt hendes mand

var fattig og de havde flere børn at forsørge. Men det skyldes velsagtens den
store forskel og svigtende kontakt mellem rige fattige dengang. Hendes omsorg

for de fattige kan der ikke drages tvivl .om.

(fortsættes)
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Iflg. skiftet efter C. II. Foss16) kan fordelingen af boets midler

gøres groft op således:

Fami lielegatet :
slægten Steenfeldts fattige
slægten Fosszfat lige .....

rdl. lo.ooo,-

11____ 7.2oo, -

rdl0 17.2oo,-

øvrige legater
Randers købstad (skolen og de fattige).....

”

llo8oo,-

de fattige i Raby sogn (ved Demstrup)

....

”

2.ooo,-

Vindum sogn: de fattige ...................

”

l.ooo,-

”

l.ooo,-

gravstedets vedligeholdelse

dOo

rdl. 33.CGG,-

udbetalt til ijeåle.:uer af slægten Foss ....... ..............o ”

bo.oop,-

udbetalt til medlemmer af slægten Steenfeldt
dvs. Dorn og børnebørn efterø

nathias Hansen Steenfeldt, Vedde (3.1)
efter sonnen Peder (13)
sfter sonnen hans
(25)og børn

rdl.
7.4co,”____ 1C o6oo,rdl. 18.000,-

leder hansen Steenfeldt, 5olbjerg(49)

”

Jens bansen /Steenfeldt, Albæk

”____ 4.5oo,-

(52)

le5oo,-

uJbetalt til ægte parrets venner og enkens husjomfru m.vo

...rdl. 24oooo,-

.... ”

diverse omkostninger ved boet m.v............................ .
doets samlede masse var rdl.98.881-87
total sum
exel. ejendommen i Randers og restgæld
rdl. 6oo,- hos Hxss Eiler hansen Steenfeldt, Vibor0
Oprettelsen af familie-legatet

ca.

”

I00600,loloo,-

rdl.ICI.700,-- - ----------- —

15c )

i henhold til testamentets bestemmelser blev assessor i-athias sansen Steenfeldt
i Aariaær og

roprietar dens Foss, Ovegard, Cve sogn,

(og senere tiennes søn

med sa? aae navn) ”forstandere”for legatets formue som repræsentanter for hver

sin slægt i to af hinanden uafhængige dele. Iflg. protokollen for det Steen-

feldtske legat (som endnu bruges fra grundlæggelsen) blev de første legater

uddelt i aret 1787 i portioner a'rdl. 2oo,-. Desværre skulle det en generation
senere vise sig, at udformningen af ansvarsfordelingen i legatets styrelse

var mangelfuldt udformet.
Arvingen til Vindumovergaard, Mathias Hansen Steenfeldt,

fik hele

den bundlagte kapital på rdl. 20.2oo,- stående i gården iinod pant i gård,

bøndergods og kirker. Ved hovedgårdens salg

d. 4-6-1786 til proprietær

Thomsen indvilgede han i, at kapitalen skulle blive stående uopsigeligt til
”evig tid”.

(fortsættes)
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Nu sker den første uforudsete udvikling i samfundet med udstykning

af bøndergodset til fri ejendomo Den 22-6-1809 ansøgte den daværende ejer af

Vindumovergård, oberst Schuchardt til Nøragergård ved Hobro, om yderligere
udstykning, men med den rendring i pantesikkerheden, at denne kun skulle gælde

for pant i hovedgårdene i*'or ikke at hindre den lovpligtige udstykning var den
ny forstander, toldkasserer Johs. Dall (se tællæg so 73) villig til at mølle
skyld og tiende skulle reparteres til hartkorneto

Nu kommer den næste uforudsete begivenhedo Tilliden til landets penge
væsen var svigtende, og Courant-Banken (landets seddelbank) stod meget svagt.

Imod Jails ønske og viden blev den frigjorte kapital indbetalt d. 12-7-1811
til Courant-Banken med billigelse af kancelliets 3odie hovedkontor, og nerfra
blev renterne - alle renterne - udbetalt samlet til repræsentanten for sleegten
Foss. han tilbageholdt beløbene i flere år - formentlig pa j,rund af landbrugets

svære økonomiske forhold. Uesultatet blev selvfølgelig, at Steenfeldt-slægtens
fattige ikke fik penge i disse år, og der blev rettet grimme beskyldninger imod

toldkasserer Dall.

Til retfærdigørelse af sine dispositioner udsender Dall sa sine ]c
hefter i arene 1814-1817 (se kilder :pkt<> 15/c). nan opholdt sig i anledning
af sagen ofte i københavn - beide 1 og 2 truuieder ad gangen - borte fra sine
embedspligter i Hjerting, og det kostede naturligvis penge«, han ,aente sig
derfor berettiget til at fa godtgjordt 3 mark pr. dag for udlæg til kost

(datidens almindelige diæter). Men tilsyneladende far han dem ikke godtgjort
fra fonden.
..it kardinalpunkt i sagen er en forsinket indbetal ing, uf kapitalen fra

Schuchard til Courant-Banken, hvorved der sker et kurstab under omvekslingen
til det nye pengesystern. Kapital + renter, rdl«, 17.565,- var svundet ind til
rdl. li.956,- • Jer blev rejst sag imod boet efter Schucliard til trods tor, cit

der var nægtet fri proces. Kravet om erstatning blev afvist af retten, u.en i

1828 lysner det lidt. Legatet f?tr tilladelse til at ombytte de indbetalte
rdl. 14.956,- med rdl. 17.2oo,-

i uopsigelige statslån«, Dette kunne tyde på

en indirekte erkendelse af, at forskellige myndigheder ikke havde handlet helt

forsvarligt under landets fallit. Dall blev ved sin død i 183C betegnet som
en retskaffen og kyndig embedsmand.

(fortsættes)
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Kildematerialer
1) inskription i Vindum kirketårns nordre væg
2) kirkebog fo Vindblæs sogn mangler fra denne periode

s) kebog for Kanders Købstad
i ) Løv e n h o lr. ski f t e protokol
5 ) zi 1 b o r g r a d s t u e pr o t o k o 1

b) oplysninger fra Landsarkivet i Viborg (9-9-70)

7) r. j ortli-Kielsen : Danske prokuratorer m. kgl. bevilo
<,) iilbo

juF’is samlinger (if.ark. ) : ”anna Jensdatter Soekauf

•; ) ft y pt r d s s a - i 1 i n g e r ( R .arkiv)
le) k .lo kont’irm. af 7-3-1777/nr. 22 (vedlagt skiftet)

11) Jydske register

arkiv nr.

31.537

12) fotokopier af 15 breve i Rigsarkivet ’’privatarkiver fo tidsrummet 1660-1800”

11 stk. 1746-57 med landsdommer Fr._ Arenstorff til Overgård (-4-1762)
3

”

1764

tied hans enke,

1

”

1774

med Fr. Chr. Årenstorff til Overgård (+1795)

fru øllegaard vo Renstoff (+1790)

15) noG. Hassø: Danske slotte og herregarde
14) Jydske register

31.537/154

15) henvisning til:

a) Repertorium over legater og milde stiftelser i Danmark (1899)
hi vedro Raaby / Randers købstad / Vindijm sogn / Det Steenfeldtske familielegu t •

b) Statdfeldts bog om kanders Købstad (1804)

c) Johannes Dall:”Aarsagerne til Det Steenfeldtske Familielegats Forflyttelse
og renters udeblivelse i Aarene 1813 og 1814 nuvo” bdo I - IX

(kgl. Bibliotek 46/113/oktav)
16) Aarhus stift
17)

se: Danske slotte og herregårde

Ib) i testamentet af 1779 er Vindumovergard og Skavngärd opfort til sa.alet værdi
af rdlo PHoOoo,-, hvorfra går en prioritet på rdlo 12oooo,-, netto 26«ooo}-

19) iflgo afskrift efter Kaja og Axel Werinientorp

Annonce i ”Jydske Efterretninger nr. 10 , Ålborg, af 12-3-1779
Den paa hjørnet af Nytorv beliggende store og anselige Gaard, samt de i ilr.
di e
Uves Gyde her i Byen beliggende 3--- Lejevaaning kan.... . henvendelse til

Cancelliradinde Steenfeldt i Randers eller:
Jens Tranders Steenfeldt
Aalborg Bye- og Raadstueskriver Contoir

24. Febr. 1779

Tillæg
PEDER

HANSEN

Født :
8-11-1611 i Roskilde
død:
1689 i Pedersborg
-----®
student: Roskilde 21-4-1632
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FAXE

Fortal dr c : lians Faxe (1555-1626)
priest i Ågerup,Kbhn.atnt (lo86-lb26)
og hustru: bigniila (f.ca. L589)

ordineret: 7-5-1640

præst i Pedersborg:

1640 - 1689

provst i Alsted herred: 1668 - ca« 1684
Ægteskab:

1)

Cathrine Bang

(10 børn)

2)

Cathrine Bagge

(ingen børn)

hun dør i 1659

Endnu i 1755 fandtes der en muret begravelse i koret i Pedersborg Kirke, som

han havde ladet indrette "for sig^sine hustruer".
’>-•i

Kilder:

i

gift i Fods'»' s'iørg rjrkc: bigneil P.dt. Faxe m/i<;»ns I auridsen
madtjener i boro

Danmarks Kirker
Årbog f. hist, samfund for Sorø amt, III 1914

Wibergs præstehistorie (med tilføjelser i Rigsarkivet)

HENDRICH

GØDE.

CLAUSEN

se: Dansk biografisk Leksikon.
Han var en meget velhavende mand, ejede bl.a. ejendommen i Løvstræde,

matr. 122 a,b,c,d

på hjørnet af Ulfeldt Plads (Gråbrødre Torv) og Fpøslevgård,

Lyderslev-Frøslev sogne, Stevns herred, Præstø amt.

Han giftede sig med: Sophia Govda (Gauda) Hansdatter, der var enke
efter Peder Jensen Morsing (se Dansk biogr. leksikon). Hun skal have opsat et
epitafium i Trinitatis Kirke over sine to mænd, men det findes ikke idag og er

tilsyneladende ikke registireret noget sted.

Jeg har ikke fundet hendes skifte.

Det er muligt, at hun har været gift med de efterfølgende ejere af Frøslevgård,
men jeg har ikke undersøgt det nøjere (endnu).

Mathias Hansen Steenfeldt^ kone kendes ikke, men hans svigerfader
hed: Peder Klausen. Da tingskriverens efterfølger på Borødgård hedder: Christian

Clausen, og der kendes sølvtøj med Hendrich Clausen Giødeé og hustrus navne på,
er det fristende at kunne få opklaret:

a) hvorledes dukker der et sølvkrus op med navnet på ægteparret Clausen Gøde i

boet efter Ejler Hansen Steenfeldt

tom (Løvenholm skifteprotokol 8-4-1720?

b) er det blot et rent tilfælde, at navnet "Clausen" har tilknytning til slægten
Kilder*
(jvf. salget af ejendommen i Vedde)
Trap Danmark: Frøslevgård
C. H. Brasch: Vemmetoftes historie 1/288 ff.
H. U. Ramsings samling nr.10, kvarterbog: Frimandskvarter (m.løse notater)
Gpundtakst-protokol vedr. Løvstræde i 1661 og 1687 med ændringer i 1677
(opbevares i Københavns Stadsarkiv, nådhuset)
Løvenholm skifteprotokol vedr. boet efter Ejler Hansen Steenfeldt, Demstrup
der døde 9-3-1720 (se pag. 127 a og b)

Tillæg

slægten

3

DALL*

efterkommere efter
provst Damianus Thomsen Dall, Dalbyneder, og Helene Marie, født Steenfeldt (s.27

Johannes Dall
født

7-8-1757 i Dalbyneder sogn^

død: 24-11-1830 i Korup sogn, Odense amt^

forældre :

ovenstående.

Exam o jur«» d. 19-3-1783 (”bekvem1*)« Fuldmægtig i nogle år hos stiftamtmand

Buchwald i Odense. Her havde hans morbroder, Mathias Steenfeldt, ("B./d.")
også været fuldmægtig i 1768. üetv er rimeligt at antage, at Johannes har med

virket ved sin svogers ansættelse som sognepræst i stiftet (pastor POAO Steen
feldt , Korup.)

Kasserer ved Odense Kanal fra 1796«, Toldkasserer 2-7-1810 i Hjerting,
Guldager sogn, Skads herred, Ribe amt. På grund af øjensvaghed må han lade
embedet bestyre ved en fuldmægtig i nogle år, før han får sin afsked 3-4-1827
2)
med en årlig pension på rdlo 300,- fra pensionskassen
• De sidste år levede
han som pensionist i præstegården i Korup.

Han var forlover i 1828 ved præstedatteren, Mathildes bryllup med
den norske skipper Reinert. Det er tænkeligt, at han har bragt de unge sammen

på grund af sine gamle forbindelser med Odense Kanal.

Fra hans hånd foreligger et par juridiske afhandlinger og andre dag
bladsartikler. Af større interesse for slægten er hans 9 hefter, der udkom
1815-1828, ”Avertissemnt for Den Steenfeldtske Familie”, som giver underretning

om, hvad der var passeret i legatsagen i forbindelse med legatmidlernes for
flyttelse og renternes udeblivelse i 1813114 (se iøvrigt: Hqns Ejlersen Steens.70
o
'
feldt, Vindumovergard) . Imod Dalis viden og ønske var kapitalen blevet om
placeret af repræsentanten for den Fossåke familie, som tilmed tilbageholdt

renterne til sit eget betrængte landbrug, og det var derfor rimeligt, at Dall
ønskede at retfærdiggøre sig overfor mulig mistanke - og for at holde slægten
underrettet om denne spegede sag. Dall blev den executor i 1801 efter assessor
Mathias Steenfeldt, men må øjensynlig lade svogeren i Korup administrere de
3)
halvårlige udbetalinger i nogle år indtil 1825. Samtidigt foretager han rejser

til København i årene 1814 - 1817, hvor han opholder sig i perioder på både
een og to måneder af gangen - borte fra sine embedspligter i Hjertingll Han

mener sig berettiget til at få godtgjort 3 mark pr. dag for udlæg under rejsen
4)
- beløb, som han tilsyneladende ikke får refunderet af fonden.
4)
Ægteskaber : 1) 19-9-788 i Odense med: Cecilie Cathrine Obel (1753-1824)
En datter: Helene Marie Dall, bliver gift med prokurator Søren Hansen, Odense,

og deres datter igen med hofjuvelerer Anton M. Michelsen (18o9-1877). Det er i

deres hjem i København, at min bedstemoder, Ida Dam, født Reinert, bor for at
a
"lære gode nfnerer” (hun kom fra Hirtsholmene ude i Kattegat ved Frederikshavn).
Ægteskabet-med C.C. Obel bliver opløst- (næsten uhørtr dengangl)

(fortsættes)
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A-ft—à■ p.a-n-^-î—ukendt o t od (vistnok i Jylland)—med-:
Cathrine Elisabeth Lund
■dô4i

s

i Fi\4»oy^' ( iovri^-t ■ ukondt-)

i\iliier :

1) gravstenen pn Korup kirkegård over søsteren Cathrine Karie Dall, ra obeli
skens venstre side (dvs. sondre) star:

”ioldkasserer Johannes Dall hviler ved sin Søster pa den søndre Side.”
2) .^kokassen nr o 3969 / ansøgning dat. 27-2-1793

.ned fl. senere skrivelser
og sag 334/1624

3) protokollen tor 'Det oteenfeldtske Legat
4) isjler NystrøJi: Anton riichelsen
i denne bog findes billedmateriale af Johs. uall, hustru og datter
og datterens mand
i et af de omtalte hefter om Dnt Steenfeldtske Legat har han sat sit motto:

”Den soul er forstander, tage vare derpaa med Flido” (Apost. Paulus)
Han karakteriseres som en retskaffen og kyndig embedsmand, der i sit

private liv førte en stille tilværelse, optaget af sit hus og sin familie.

Hans Steenfeldt

postmester og gtestgiver i Kalundborg
(ca. 1750-1806)

er 1 Kk£ af slægten Steenfeldt, men en søn af Anna Todberg (se Haus Kjlersen
Steenfeldts enke:

Cathrine biarie Foss'testamente af 11-1-1780 pkt. 10.

ner omtales han : bærer min mands navn og tjener hos conferentsrad Cederfeldt
i Kalundborg. Saa skal han, Anna Todbergs søn, hans Steenfeldt Todberg giwes

rdl. 2CÜ,-.

Hans Steenfeldt

forældre : provst Damianus Thomsen Dall

Dall
(s. 27)

og hustru Gundel Christiane Cramer

Ved faderens død i 1775 er Hans ikke myndig, men i boet varetages hans inter
esser af assessor iiathias Hansen Steenfeldt, som var broder til hans'stedmoder

Jeg kender ikke hans senere skæbne.

Tillæg
Slægten
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REINERT

i Sandefjord, Norge.
iflg. en mundlig overlevering indenfor den Damske slægt i Danmark, skulle

slægten Reinert i Norge nedstamme fra en dansk officer (vqn Reinicke?), som
flygtede fra Hamburg/Altona pa grund af geeld el. lign.. Men denne historie ma
indtil videre tages med allerstørste forbehold, da man ikke pa dette tidspunkt

kan finde noget holdepunkt for den.
I 1701 var Sandefjord blot et ladested og havde blot ca. 150 indbyggere
sä håndværkstederne i byen må have været meget primitive og lidet givtige. Stam
faderen

Gjert Abrahamsen Reyner hørte til den laveste skatteklasse (klasse 4)

- ”aldeles af slet tilstand, de fleste fattige”, men ejede dog et hus. Alle
de andre: matroser, fiskere, daglønnere og andre, som ”næppe kan tjene til føden

stod udenfor enhver skatteklasse
Alle oplysninger i dette afsnit om slægten Reinert er taget fra
Knut Hougen: ”Sandefjords Historie” I-II (1928

Værket er pa ca. 1.000 sider og forsynet med en mængde oplysninger om slægten,

kort over byen og tegninger af huse m.m.m. - kort sagt en guldgrube(med små
forbehold.).

(1.) GJERT
Født : 1691 (ukendt sted)

Gift

ABRAHAMSEN REYNER

/ død: 1748 i Sandefjord

/ smed i Sandefjord.

1723 med: Johanna Christensdatter Schjøller (ca.1700-1748)
datter af trælasthandler og skibsreder Christen Jansen Schjøller(1673-1743

Børn : ialt 8 børn, hvoraf de 6 overlevede forældrene

I 1740 var der 3 smede i byen, men slet ikke nogen smedesvend. Først da skibs

farten tog til under næste generation, gik det fremad for smedene.

(2c.) ANDERS (Andreas) GJERTSEN

Født :

1727 i Sandefjord

/ død: 1797 s.st.

REINER

/ smed i Sandefjord

Gift: ca. 1750 med: Mari Henriksdatter (1718-1802)

Børn :

ialt 7 børn, hvoraf kun een opnåede voksen alder!

1 1760 havde byen 280 indbyggere, men allerede i 1772 var der kun 150 tilbage

pa grund af misvækst, dyrtid og dårligt fiskeri. I 1752 købte han et lille hus
ior rdl.
etage

~5,- i bugårdsgaten, hvortil der herte en smedie. Lusot L.avile een

ned 3 værelser. Sønnen føjede en etage til. Huset blev i slt.‘gtens eje

indtil 1850. Det er usikkert, om han drev beva'rtning, som. sønnen gjorde.

.vNDRExkSSEN ?1EINERT

(3a.)
Født :

17(54 i Sandefjord

/ død :

1827 s.st. /smed og værtshusholder i Sandefjord

Gi ft : 1790 med; Andrea Henrikka Nohr (Nord el.Noor) ( ca. 1765/72-1 85c ) .
1801 havde Sandefjord 573 indbyggere og 2 smedier - be;e af slægten Reinert,

-c havde fået bedre tider pa grund af skibsfartens opsving. Jeremias havde 5
svende og clen anden smedie havde 1 mestersvend, i svend og 3 lærlinge. deremias

havde en husstand på 12 personer,

foruden ægteparret, konens garnie mor, 2 piger

og 5 smedsvende. Også Sandefjord mærkede følgerne af blokaden 1807-14

(fortsat:

sJhv

Ti 1,1 æg

ten Reinert)
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2 ørn : ialt c‘ børn
9et er muligt, at Abraham også har drevet den beværtning, som hans enke drev i
mange år i den gård i Skolegade nr.2, som manden købte i 1827 for rdl. 1.000,-.

det blev den senere brændevinsgård "Mad. sal. Reinert"s restaurant, som var den
fineste i byen. Her holdt klubben til, her holdt bystyret sine møder fra 1838,

og her festede byens gode publikum. Enken levede i adskillige år i Sandefjord,

men flyttede i midten af 1870.erne til sin svigersøn Soland i Tønsberg.

(4b)

HENRIK

JEREM1ASSEN

REINERT

(se side 40-42)
Børn :

a)

August Jeremias Reinert

født: 16-12-1829 / døbt: 23-4-1830 i Sandefjord
død i 1916 i Oslo

Gi ft med: Anne Kathrine Henriksdatter (1835-1879)

Fik bevilling i 1865 som landhandler i Havna på Tjørne, og flyttede efter
konens død til Oslo.
Fik ialt 9 børn, hvoraf et barn døde som 2-àrig. En søn Henrik Jørgen Reinert
vendte tilbage til Sandefjord

b)

Cathrine Johanne Reinert (kaldet "Trine")
født: 3.1-3-1831 / døbt 6-6-1831 i Sandefjord. Ugift. Død i 1908 på Moss.

Hendes opvækst efter faderens død kendes ikke.
c)

født: 17-9-1832 / døbt: 19-4-1833 i Sandefjord
død på Moss i 1915
I købmandslære i Odense hos købmand Carl tøilh. Pedersen i 1850 (mandtalsliste

Henrik Andreas Reinert

nr, 682/280). Forretningsmand pa Moss, stortingsmand.

Gi ft i 1863 med: Ragna Herbøll (f.1844). De havde 5 børn:

Mathilde Reinert, gift tr.ed grosserer Chresten Sandberg
Lu;/) Steenfeldt Reinert, gift med Dod Reinert i Oslo
Eyvind keinert. Jod cp. . 1965 i Sydamerika - hovedrig.
Signe Reinert / født 14-9-1876 pa Moss / død 24-11-1949 pa Jeløy
gift 3o-9-19ol i Stavanger næd maleren Jakob Kjelland Sømme
2 børn: Ragna (gift Hoff) og sønnen Jan (landmand i Sem,Tonsberg

Gift

-cn 21-5-1855 i karte med giasværkbestyrer Carl Georg Dam (1852-1893)
se iøvrigt; slægten Dam

f)

Carl Eilert Reinert født 3-1-1839 / døbt 24-8-1839 /død 1916 pa Nordstrand
'uift i moss 9-12-1874 med: Anna Andrea Adolphine Hjersing (1853-1918)
Landmand, ejer af Tofte i Hurum (v.Oslofjord), senere Venersvik, CIme sogn,
WrMarH, Sverige, l-e havde 1.0 børn med talrige efterkommere, bLa, i Hel
singborg, Göteborg, Lund,U.S.A., ,Tyskland, Falum, Malmo

g)

Augusta Henriette Mathilde Reinert, født 28-7-1840 / døtit 22-lo-1840
(iflg. kirkebog: Mathilde Curine Reinert). Efter moderens død i 1852 i
Odense kom hun til sin moster Thomine Johanne Riise Steenfeldt, gift med
pastor Baggesen på Hirtsholmene (se side 46). Uddannet på Zahles Seminarium
i København, privatlærerinde hos forpagter Jacobæus Andersen, Fårevejle,
Skrobelev sogn, Langeland. Gift ca. 1868 (i Moss?) med en søn herfra:
forpagter Aksel Jacobæus Andersen, der var en dygtig landmand, forpagter på
Lenshøj (og senere på Nielstrup), begge under Hvidkilde på Sydfyn. De fik
5 børn samt et barn, der døde straks efter fødselen.
(fortsættes)

(fortsat: slæ.ten Reinert)
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børn : Ly-ke Andersen
(ugift
Christian Andersen (uMft)
Anna Marie Andersen,
gift med skibskaptajn Thorsøe i Hørsholm. De havde
flere horn, bl.a. Olga Thorsøe(død), der fik en datter^Eva^
Nielw Andersen, (gift)bopæl i Tåstrup - en datter
Inger Andersen, født 28-3-1879 / død 3o-4-1971 i København.
Hun var i 14 år gift med læge Liedke, Letland

Uidentificeret indenfor slægten Steenfeldt:
JENS

J c R G E hi SEN

S T E E A FELD T

F-.--.dt : ca. 1754 (=Jød 73 hr gi.)

død :

23-3-1827 i ; . assets, /ors bønder lierred, Thisten amt

Forældre : ukendt:

- faderen liar altsa heddet "Jørgen 5teenfeldt”.

Degn og skoleholder i Volstrup/Volstrup-liørby sogne, Dr□lund herred, Michael
Melsen Holst (søn af Rcgitze Dorothea Jensdatter Steenfeldt, gift bio pastor

holst pa r-irtsholmene - se s. 55)

( 1718-18CC) havde en datter: Johanne i'etrine

f. 16-9-1759, der blev gift med IHns Fabricius, degn 18oo-18o2 i to og V.Assels
pa Mors. Jette embede arvede Steenfeldt i 18o2. såfremt Jens Jørgensen Steenfeldt

også skulle være en søn af Michael Nielsen Holst, ma man ganske simpelt have

tordansket ”Michael” til ”Jørgen”. Det kan være en mulighed, der yderligere

understøttes af en uidentificeret ”Johanne Jørgensdatter Steenfeldt”, der blev
gift 18-3-1774 m. enkemand Lars Mikkelsen, begge af kirkegård (anneks til Helium
præstegård - jvf. ovennævnte Johanne Petrine. Kirke, urd ejedes af woergaard)

1787

konsumbetjent i Fladstrand ( =Frederikshavn)

löUl

skoleholder i Sæby

18o2-1826

de^n i ü. Assels

Om hans virke ner skriver amtsprovst Bendix efter visitats 9-lO.novb.1813:
”Endskønt sognepræsten vel flittigen

1)

- hvilket antegnelserne i skolejournalen

vise - har besøgt skolerne, spores dog ej sa ganske de forønskede frugter deraf.
Jeg kan derfor ej andet end særdeles anbefale skolelæren til hr. constitorialrad

Friises nøje og alvorlige tilsyn samt idelige vejledning.”
Det var ikke særligt smigrende, hverken for præst eller degn.

Ægteskab :

1) gift 22-6-1776 Ellinge sogn, Hjørring amt (trolovet 22-5-1776) med:

Margrethe Andersdatter af Vestermølle

(f. ca. 1748)

Horn: jørgen (Elling, Fladstrand) f. ca. 1779 iflgofolketælling 1787
gift 13-8-1813 med:
Birthe xMiKkelsdatter

f. ca. 1784 (=dod 42 år gi.) / død: 23-9-1826

Testamente af 26-7-1826 Morsø Notarialprotokol nr. 66
Skifteprotokol nr. 131 i Morsø herred (anmeldt 24-3-1827

li’lg. dette levede der en søn ”Jørgen, nær Hjørring” - utvivlsomt identisk med
den efternævnte Jørgen Andreas Steenfeldt.
Kilder: 1) Hist.årbøger f. Thisted amt 1928, s. 378(Sortefeld:Oin gamle degne)

Tillæg
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(fortsat)
J C R G E N

A N i) I< E a S

STEENFELDT

Muligvis kan de nedenfor anførte oplysninger fra Nygårds samlinger hidrøre fra

forskellige personer, og må indtil videre tages med forbehold!
Født : 1779 (ca.) iflgo folketælling 18ol (se Idol) - jvfodødsannoncen
død:

2-12-1846

ukendt sted (se nedenfor stciende dødsannonce)

Forældre: utvivlsomt foran stående Jens Jørgensen Steenfeldt, C.assels
og hustru: Margrethe Åndersdatter af Vestemiølle

18C1

tjener på Secbygard (folketælling i Volstrup) - 22 ar

1825

ejer af Aarupgard, Vrejlev sogn (Bøvl.-Jerslev justftsprot. 126)

1831

sælger denne gård (BørgJum justitsprot. 59)

1834

medejer af en gård i Sdr. Rubjerg (folketælling 1834/ugift/57 ar=f.l777!

1846

9/9

annonce i

ædejer af k arden "Kronholm" (Rubjerg Kirke) 70 år gi. = f. 1775-76!
f h v. : un t s f u 1 dmæg tig
-lborg stifttidende nr. 186 ar lcs46:

"At forhenværende Fuldmcegti g pa Hjørring Amtsstue, Jørgen Andreas Steenfeldt,

den 9.ds. efter faa Jages Sygeleje er afgået ved Døden i en Alder af 71 Aar
dette bekjendtgjores herved for fraværende Slægt og Venner.
Kronholm pr. Hjørring, den 12. September 1846
anders Jensen 11

Iflgo "Repertorium over legater og milde stiftelser i Danmark"(1899)bd.V
har Steenfeldt oprettet flg. legater : iflgo testamente af 8-7-1846

(pag.48) Jørgen Andreas Sfeenfeldts Legat

f. 1776, d. 9-32-1846

med rdl.l.6oo,-

vokset til rdl. 2.ooo,- (kr. 4.184-27), som uddeles til 2 trængende,

sengeliggende udenfor Fattigvæsenet, som intet kunne fortjene (Alborg
købstad).

(pag.99) Jørgen Andreas Steenfeldt Legat med rdl. 4oo,- (kr. 8oo,-), hvis renter
uddeles til trængende i amtet (Hjørring amt), dog at kr. 8,- udbetales

til Rubjerg sogns fattigvæsen.

(pag. Io9) Jørgen Andreas Steenfeldts Legat med rdl. 5oo,- (kro l.ooo,-), hvis
renter anvendes til kirkens reparation.

(pag. llo) Jørgen Andreas Steenfeldts Legat med rdl. 5oo,- (kr. l.ooo,-), hvis
renter uddeles til sengeliggende trængende.

Undersøgelser pä "Det Nordjydske Landsbibliotek", Alborg har ikke kunnet løse

problemet (skr. af 22-4-1971/journal nr. 32 71/72)
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Aubert

jvf« Charlotte Augusta Aubert / C-hovedlinie (B/b) pag. 33
Peiter Aug. Aubert

kirurg 1744 på Ørbækgår^^ørr^herred, Djursland

død 1748 8. januar
begr. 3E7T8 16. januar i Ørum kirke (ligsten i gulvet/
g1

me * Hanne Pedersdatteir (Hanne Dorote Riese)
(Ålborg publc enkekasse, prot. 46)

15-4-1746 fik han og konen kgl. bevilling på, at den længstlevende måtte sidde i

uskiftet bo i enlig stand med deres fælles umyndige børn og omsider

skifte med samfrænder / Jy®reg. 32

671 nr. 67.

HVIS der findes skifte, skal det søges under Scheelsgaard

børn ;

Ida Lucie Elisabeth

dåb 18-5-1745

Charlotte Augusta

dåb rogate 1746 (= 5.s. efter påske)

Jørgen Ludvig

dåb jubilo 1747 (= 3.s. efter påske)
begr. 23-2-1747
(?)

kilder: Nygaards samlinger (reg. i R.A.)

iflg. Helle-Vibeke Jessen

1 ”Dansk Månedsskrift 1861 2.del, pag. 371, henvises til

Hllbertzs ”Aktstykker vedkommende Staden og Stiftet Århus” (afsluttet 1750
ileri omtales bl.a. chirurger, f.eks. i Ebeltoft, så det er muligt, at der findes
materiale her.
Udnævnelse skal formentlig søges under Ålborg - jvf. enkekassen - men hele arkivet

i Ålborg blev afbrændt i synagogen under besættelsen. Landsarkivet, Viborg ??

Det er også muligt, at Hærens Arkiv kunne ligge med materiale, såfremt han har
forrettet tjeneste ved en hærafdeling. Den fremmede koloni i Fredericia er også

en mulighed.
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