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SLÆGTEN

LAURBerg

Samlet og bearbejdet af 
provst Niels Schon Laurberg



S_l_æ_g_t_e_n__

j<^eÈ__£_E£2Ys^ Niels S chou Laurberg

Allerede som theologisk kandidat (omkring 187^) var provst 
Niels Schou Laurberg (f.1848) ivrig i færd med at søge oplys
ninger om sin slægt. - Der foreligger lange lister over de 
kilder, han har søgt, - om talrige henvendelser til en 
lang række præster, som har givet ham de tilgængelige data 
og om mange personlige undersøgelser i kirkebøger og hos of
ficielle institutioner m,v,, som kunne give de ønskede vej
ledninger.

Det viste sig imidlertid, at oplysninger forud for tiden 
omkring 175® var vanskeligt opnåelige, hvorfor provst Laur
berg besluttede sig til at begynde med udarbejdelsen af stam
tavlen med Adam Thuesen, f, 1756 og dennes efterkommere og 
indgiftede slægter, deriblandt hans farfar Peder Laurberg 
f. 1783, gift med Eva Elisabeth Thuesen, f. I789. - I den
ne stamtavle, der blev meget omfattende, kunne på grund af 
udgangspunktet - Adam Thuesen - også opføres en stor del af 
den slægt med dennes sidegrene, som provstinde Kirstine Laur* 
berg, f» Kjeldsen, Lerkenfeldt, tilhørte. - Denne stamtavle 
blev maskinskrevet af dattersønnen Jacob Hasselbalch i et 
meget begrænset antal og udsendt fra Aalborg den 27» april 1927»

Provst Laurberg meddeler i sit forord: ” -—--—da jeg 
” fra min tidligste ungdom har haft stor interesse for gene- 
" alogiske undersøgelser og anstillet mange ved besøg i 
" Geheime-Arkivet i København, vidste jeg såre vel, at det 
”’var et stort arbejde, jeg gav mig i kast med, da der fra 
" den ældre tid kun findes få hjælpekilder, til at udrede en 
” u-adelig slægt - og at den bedste af disse - kirkebøgerne - 
” ofte svigter, idet mange af de gamle kirkebøger er forsvund- 
” ne ved ildsvåde i præstegårdene, og de tilbageblevne ofte 
” mangelfuldt førte."
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Alligevel er det lykkedes ham at gøre rede for slægten 
LAURBERG indtil tiden omkring 1647» - Vel savnes der en
del data i de ældste generationer, ligesom det ikke har væ
ret muligt at fremskaffe nærmere personlige oplysninger, men 
selve optegnelserne har været ført med den ham egne klarhed, 
således, at arbejdet med at samstemme optegnelserne med en 
lang række notater, ikke har beredt vanskeligheder ved ren
skrivningen af den Laurbergske stamtavle«

Provst Laurberg anførte i sine optegnelser, støttet på 
bl.a. "Klevenfeldts Relationer", at stamfaderen ”Laurits An
dersen" antoges at være af holstensk oprindelse. - Ved 
fremsendelsen af udkastet af nærværende stamtavle til arki
var ved Landsarkivet i Viborg (nu i Aabenrå), cand. mag. 
Henning Heilesen i anledning af fælles-interessen for Laur- 
berg-Marsvin-Muderspach linierne, konstaterede denne imidler
tid, at Laurits Andersen ifl. "Galten Herredsbog 1661" var 
født i Langaa, forældrenes navne og data var ikke nævnt, fød
selsåret menes at være omkring 1622.

I udarbejdelsen af denne stamtavle har det vist sig hen
sigtsmæssigt at karakterisere generationerne med latinske 
£al, I. II. III. m.v,, medens bogstaverne A. B. C. gør rede 
for, om der indenfor den samme generation findes brødre, der 
videreførte slægten.

De indgiftede familier har foruden generations-betegnel
sen tilføjelsen S. L. (for sidelinier) med nærmere oplysen
de tal.

Hellerup i august i960.

Hermann Christian Lausen»
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LAURBERG-SLÆGTENS 
direkte linier

Gens . søn af
Laurits Andersen Laurberg, 

provst Laurbjerg - Lerbjerg ...
født 

ca 1622
død
1678

II I Søren Lauritsen Laurberg,
præst ...........Røgen........ 165o I69I

III II Laurits Sørensen Laurberg,
provst, Sønderholm, Frejlev .... 1681 174o

III. A II Palæmon Laurberg,
kaptajn, borgmester i Korsør ... 1684 1741

IV III Hans Frederik Laurberg,
præst, Balling og Volling ««.... 1732 1790

IV.A III. A Søren Ditlev Laurberg,
løjtnant, Stiftsbjergby •*«••••• 1717 1780

IV. B III. A Otto Marsvin Laurberg,
godsforvalter, Estvadgaard ..... 1728 1794

TV.C III. A Niels Laurberg,
plantageejer pâ St. Croix ...... ca 1730 ?

IV.D III. A Christian Frederik Laurberg, - ugift -
kapt.,etatsråd, plant.ejer ST.Croixl732 1787

IV.E III. A Peter Hovenbek Laurberg,
landsdommer på St.Croix ........ 1732 1785

V.B IV. B Peder Laurberg,
amtsfuldmægtig, Estvadgaard .... 1783 1838

V.C IV.B Palæmon Laurberg,
præst, Haderup, Vroue og Resen . • 1791 1855

VI V.B Otto Marsvin Laurberg,
præst, Skelskør, Aarhus og Vejlby 1815 1864

Vl.A V.B Peter Adam Severin Laurberg,
godsforv. Hessel, Katholm, Skjærvad 1819 1859

VII VI. A Niels Schou Laurberg,
provst Sabro, Lårtrup, K-Stillinge 1848 1934

VIII VII Otto Marsvin Laurberg,
gårdejer Aabo, Nr.Haine, senere Hobro 1877 1955

VIII.A VII Peder Mathias Laurberg,
gårdejer, Damgaard, Oppelstrup . 4 0 1879 1929

IX VIII.A Niels Rud Sophus Laurberg,
elektromekaniker, København .... 19o9

IX.A VIII.A Jørgen Marsvin Laurberg,
cand.pharm.- salgschef, Aalborg 4 4 1918
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Laurberg-Slægten. Indg^f tiede^linier
gift. 

ca. 1680« 
1727.
1729.
1733.

en. se stamtavle

1736. 
1738.

1743
1742
1768.
1770.
1788. 
1788. 
1787« 1796. 
I796. 
18o4. 
1818. 
1821. 
1843. 
I870. 
1880 •
1884.
1885. 
19o3. 
1918. 
1922. 
1939.
1945.
1946.

i g
II
III.
III.
III.A.
III.A.
III.
III.A.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
IV. A.
IV. A.
IV. 3. 
IV. 4.
IV. 6.
IV.B.
IV. B.
IV. A.
IV. B.
IV. C.
V. B.4.
VT.C.2.Niels Brock Langballe,StadslægeRandersVII.-SL/7 
VT.A.6.Carl Chr.Olsen,Postmester,Kolding....
VI. C. 7»Niels Anker Carl Secher ,Kbd. Aarhus... .
VI. C.8.Peter Marquard Møller»Randers.......
VII. 5. Henning Colding Hasselbalch, Brovst... . 
VII', 6. Hermann Christian Lausen,København...
VIII. SL. 7b. Knud Møller »Gårde jei>, Gimming.....
VIII.SL.11.Arne Christian Dam,Provisor»..... 
VIII. Holger Møller Andersen,Skagen........ 
VIII.SL.il.Olaf Holm Klitgård,København....

Niels Bang.... .....................
Mogens Chr. Thrane.......... .
Anders Færch.................. .
Hans Eilersen.......................
Jens Pallesen Kjerulf...........
Troels Christensen Kongslev.......... 
Lorents Hoose...... ............
Stadsmusikus Messen, Egernførde...... 
Herredsfoged Stephan Musach,Flensborg 
Chr. Lassen, Køge.......... .........
Vilh. Frederik Broholm.......... .
Peder Hansen Thrane..... ........
Andreas Josephsen,Brinckmann......... 
Bengt Bentsen Packness............... 
Jens Benjamin............. ...........
Jens Hornstrup,Estvad Præstegård,...» 
Johan Schwartz,Distriktskirurg«». »... 
Emanuel Torm, Landinspektør/..««..».. 
Martin Augustinus, Kaptajn,Randørs.•. 
Erik Jacob Luytkis, Skipper»Randers., 
Jochum Zarth Adolph,Stiftsbjergby.... 
Jacob Friis, Randers................
Collin Easton, Set. Croix...........
Espen Møller, Købmand, Randers.......

II.
III. 
III. 
III.A. 
III.A. 
III. 
Ill,A. 
III. 
III. 
III. 
III. 
III.
III.
IV. A .
IV. A.
V. — .SL.l.
V. —.SL.2. 
V.-SL.3.
V.B.-SL.4.
V. B.-SL.5. 
IV.A.
IV.B. 
IV. C.
VI. C.-SL.6
VII.A.-SL.lo. 
VII.-SL.8.
VII. -SL.9.
VIII. -SL.11,
VIII. -SL.12.
IX. -SL.I3. IX.A.-SL.14. 
TX.A.-SL.I5. 
IX.A.-SL.16.
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LAÜRBERG-SLÆGTENS HUSTRUER
gift -

Laurits Andersen L,..cal645
Søren Lauritsen L..... 168o
Laurits Sørensen L.....I70I

1726
III. A.Palæmon Laurberg...... I7I2

1727
1735

IV. Hans Frederik L...... I760
IV.A. Søren Ditlev L....... cl7^8

1760
IV.B. Otto Marsvin L.......  I762

C.I769 
1771 
1782

Maren Lauritsdatter 
Beate Palæm.dt.Zoega 
Karen Olufsen........ 
Sophie Amalie Lessow. 
Maria Dorth.Foelsted. 
Ane Margr.Marsvin.. 
Margr,Marie Wind... 
Helena Muderspach.. 
Marie Kirst. Aarøe. 
Cathrine Winge..... 
Agnete Cathr. Harck •

Mette Cathr.Kirketerp
Mette Overvad f.-do-
Gjertrud Krogh..... .

ød: børn
1673 1.
1693 3.
1725 9.
1772 8.
1725 5.
1734 5.
1766 3.
18o9 6.
1760 5.
18o9 9.
1767 1.
1771 1.
1781 4.
182o 3.

IV,C. Niels Laurberg........ ? 
Iv.D. Christian Frederik L.. ugift
IV.E. Peter Hovenbek L...... ?

emigr. til St.Croix 
alle tre brødre boede på 
St .Croix-nærmere oplys
ninger savnes

V.B. Peder Laurberg........ 1815
V. C. Palæmon Laurberg...... 1827
VI. Otto Marsvin L.......  185o
VI. A. Peter Ad.Severin L.... 1843
VII. Niels Schou Laurberg.. 1877
VIII. Otto Marsvin Laurberg. 1923
VIII. A.Peder Mathias L.....  19o8
IX. Niels Rud Sophus L.... 1936
IX. Jørgen Marsvin L.....  1942

Eva Elisabeth Thuesen 1822 4.
Jacobine Hornstrup... 1848 -
Amalie Margr.Ahnfeldt 19o4 -
Johanne Geo^ine Schou 19o7 8«
Kirstine Kjeldsen.... 1915 7«
Johanne Schou Rasmussen -
Ellen Louise Gulstad. 1958 3.
Margrethe Holmsgård.. 1.
Grethe Michelsen..... 3»

Angående oplysninger om hustruernes fødested, fødselsår 
og slægt(henvises til ægtemandenes tavler, hvor*t hvert led 
har sin selvstændige plads.

Der findes i de foreliggende notater adskillige oplysninger 
om fadderskaber, som måske kunne have en vis interesse, men 
da dette ikke er gennemført - og strengt taget heller ikke 
hører med til en stamtavle, er de ikke medtaget her.

Blandt fødsler er - nogle enkelte tilfælde undtaget - ik
ke medregnet dødfødte, eller børn, der er døde umiddelbart 
efter fødslen, forinden dåb eller hjemmedåb har kunnet fore
tages .
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Slægten LAURBERG
kan føres tilbage til

Provst, og sognepræst til Laurbjerg og Lerbjerg
Laurits Andersen

Han blev iflg. Galten Herredsbog 1661 født i Langaa 
- antagelig i 1622 - dimiteredes fra Randers Latinskole 1642 
blev oand. theol. 1644 og kaldet til sognepræst for Laurbjerg 
og Lerbjerg d.2.7*1647. Han blev provst i 1671«- ♦ 1678»

»Hans forældres navne og data er ikke opgivet.-
-Han menes ikke at have benyttet navnet Laurberg, der
-vel iflg.skik og brug er tildelt hans efterkommere, 
-og antaget som efternavn af disse.
Han blev gift med
Maren Lauritsdatte r............. .4- 1673»
- Datter af borgmester Laurits Nielsen, Hobro.... + 1641.,
- der den 1.7.1625 blev gift med Anna Justsdatter,
- datter af rådmand og viceborgmester i Aalborg,
- Just Nielsen og hans første hustru Maren Kristens-

datter.
Børn:
1 søn: Søren Lauritsen ( Laurberg )

- se II.-
9 *

gift med Beate Palæmonsdatter Z 0 E G A.
- 3 børn-

Maren Lauritsdatters broder: Kristen Lauritsen,f.i.Hobro 
købmand i Aalborg, var gift med

' Maren Gyotum
der døde barnløs og stiftede legater i Aalborg: 
renter af 2.ooo rdl. til konens og af l.ooo rdl. 
til mandens familie.-

iflg. stud jur. Sechers optegnelser.
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- II -
Søren Lauritsen ( Laurberg )
(Søn af Laurits Andersen, Laurbjerg..... ........se I.)

født i Laurbjerg ca. 165o......................  I69I.
dimiteret fra Viborg Katredalskole I670cand.theol.1673• 
ord.3.lo.1679 «~ Præst til Røgen og Sporup, Gjern Herred, 
Aarhus stift.- Han siges at have været en stor Poet.- Der 
foreligger ikke samtidige vidnesbyrd om, at han selv skulle 
have benyttet familienavnet Laurberg. -...+ i Røgen 30.3.I69I 
Gift med Beate Palæmonsdatter ZOEGA 

f. d............. begr. i Røgen 13« 2.1696.
- datter af Palæmon (Palle) Pedersen Wendel,
- præst i 1623 i Linaa og Dallerup, Gjerns Herred,
- provst 166o.,.+ 1662. og hustru Margrethe
- Mathiasdatter Zoega... begr.12.1.1688, datter
- af Mathias Zoega, cantor i Flensborg 1615 og ved
- Slesvig Domkirke 1626-1637» - gift med Margrethe
- Wried, datter af Archidiaconus i Kiel:Poul Wried.(15 børn) 
Hun giftede sig 2’ gang med efterfølgeren i embedet

i Røgen: Søren Ottesen Grønbeck.
3 børn:

1) Laurits Sørensen Laurberg 
døbt i Røgen 8.4.1681..... . begr.16.4.174o.
gift 1.gang med Karen Willadsdatter 

- lo børn
- 2.gang med Sophie Amalie LESSOW - 8 børn

- ialt 18 børn................se III.-

Korsør 1741

Beat 
f......

e L a u r b e r g
+ . •

gift med N i e 1 s B a n g
børn: S 0 r e n B a n gA n n a B a n S •
Palæ m 0 n L a u r b e r g

gift l.gang med Maria Dorthea Foisted.....
2. - - Ane Margrethe Marsvin.....

- 3. - - Margrethe Marie Wind.......
4 børn
5 -
3 -

- ialt 12 børn se III.A.-
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III
(1)

Laurits Sørensen L A U R B E R G.
(Søn af Søren Lauritsen (Laurberg)..«..,..... , ,,se IX)

f. i Røgen 8.4.1681,- stud. Aarhus 1697«- cand.14.9«16 99* 
efter sin embedseksamen var han huslærer i Grundfør præs
tegård, derefter rektor, kordegn i Skanderborg 17ol.-Sog
nepræst for Jelstrup/Lyngby 28.9.I706 og ordineret i Aal
borg lo.12.1706 i sit 26. år.- til Sønderholm og Frejlev 
7.6.1720.- provst den 1.3.1733.- død palmesøndag den 
lo.4,174o. Hensat i Sønderholm kirke........ 16.4.,174o,
gift 1,gang 15.2.170I med
Karen Willadsdatter 0LUF6EN 
døbt Grundfør 29.7.1681 - + hensac i Kirken 18.lo.1725
- datter af provst Villads Olufsen, f. Islebjerg vad
- Kallundborg. - skibspræst 8.7.1675»- sognepræst
- til Grundfør og Spørring 28.3.1677.- provst 3.5.1692.
- + fastelavnsmandag 1719»
-gift 2. gang med Maren Rasmusdatter Lassen,
- født 1648.......................  30.9.I7I0.

børn:
' i dette første ægteskab 16, af hvilke lo er optegnet

1) Ellen Beate Laurberg
f. 19.8.1701, døbt 8.9.s.å......formodes + spæd.

2) Ellen Laurberg
f. Skanderborg 17°3......... ...........+ 1771«
gift i Sønderholm 17.6, J 729 med 
enkemand Anders Færch, Nibe. + I760.

3) Beate Laurberg
f. Skanderborg 1706....... begr.Ørsted 16.5.1752
gift i Sønderholm 25.11.1727 med 
maler Mogens Christian Thrane, 
hjemmedøbt i Fussing Mølle (Aalum sogn) 11.8,1697 
død i Viborg............   27.8.1764
- søn af maler på Fussing 0, Jens Jensen Thrane,
- f. 1667 begr. 12,1.1736 i Aalum - og Ingeborg
- Hansdatter.- Henvisning til artikel af Chr.
- Elling i "Tilskueren" 1934.-

(om børnene i ægteskabet er intet nærmere oplyst)
4) Christence Laurberg

f.i Skanderborg 17o7.
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5)

6)

7)

8)

9)

- Ill -
irits Sørensen L A U R B 
Karen Will.adsdatter

f. Olufsen
Catherina Margrethe L a u r b 

(2)
E k G

e r g
fi Jelstrup 17o8. ...... i ............  + 1703
gift i Sønderholm 27.6.1743 med
rådmand og byfoged i Køge
Christian Las $ en.*.....  + 17^0
1 datter: Sophie Hedvig Lassen
f. i Køge 19.7.1744, døbt 29.7.1744.
Edele Laurberg
f.i Jelstrup 1711 
gift med 
stads - musikus Messen i Egernførde.
Christine Dorothea Laufberg 
f. i Jelstrup 1713« ...............«.... + i Sorø 1776.
gift i Sønderholm 23.6.1736 med
Troels Christensen-Kongslev 
f. S.Kongerslev 28._6.17o4..........  7.6.1747*
student Aalborg 1722. cand, 17.4.1725* -hører i 
Aalborg 1732 - sognepræst til Nørhaa i Thy den 
16.911735.
- søn af "kunstig Smed" Christian Petersen og
- hustru Johanne LaUritsdatter;
Af deres 7 børn levede kun 1 søn:
Laurits Laurbetg-Kongslev. 
senere professor ved Sorø Akademi

I
(omtales i Ehrencron-Miillers foffatterleatikoh)
Anna Laurberg
f. i Jelstrup 1719.
gift med
Stephan Musach 
herredsfoged i Flensborg amt.
Christiane Frederica Christence Laurberg 
f.i Sønderholm 172o...................   1764
gift 1. gang 26.12.1742 i Aardestrup med
Vilhelm Frederik Broholm 
f.l7ol.- birkedommer og birkefoged i
Torstedlund.......... ...............+ 11.2.1743.
1 søn: Wilhelm Frederik Broholm,

f.Torstedlund 19.5.1743.
gift 2. gang med (se omst.)
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III
(3)

Laurits Sørensen Laurberg 
og Karen Willadsdatter f. Olufsen, 
resp. fra 1726 med Sophie Amalie Hansdatter Lessow.
9) Christiane Frederica Christence’s 2. ægteskab med
Peder Hansen Thrane,
f. ca. 1721, dimiteret fra Aalborg Katedralskole 1749 
sognedegn for Durup - Stenild 27.11.1751» for 
Sønderholm - Frejlev 4.9.1755- for Sæby - Hallenslev 
på Sjælland I766....................+ 7 3.177*+.

10) Margrethe Lucia Laurberg
døbt i Sønderholm april 1724 + begr.i Kirken 21.7.1724. 
en dødfødt søn, begr. i Kirken (Sønderholm) 8.lo.1725 

gift 2. gang - den 27.9.1726. med
Sophie Amalie Hansdatter LESSOW 

døbt 23.5.1698......................... + 13.3.I772.
- datter af Hans Antoniussen (Tønnesen) Lessow,
- f. i I672 i Nykøbing S............. . .+ 1722.
- stud. Roskilde I690. cand. 5.2.1697.- sognepræst
- til Lerup og Tranum 2.2.1697.- provst 2.4.17o4 -
- og hustru Cathrine Rhus (Ruus) begr.Sønderholm 12.7*32

Børn: 8, af hvilke 4 levede:
11) Christence Laurberg

f. 8.7.I727 i Sønderholm, døbt 13.7.som Christine 
+ begr. i Bredsten 25,7.o5 

gift 4.II.I768 i Viborg med
Andreas Josephsen Brinokmann , 
f. i Randers 13.8.1738.-stud. Viborg 1755.-cand.1758. 
lektiehører i Viborg I768 - sognepræst til Bredsten - 
Skibet 1772..................... + 20.5.1793.
- søn af præst ved Randers Hospital Joseph Brinckmann
- og hustru Karen Lassen (Lasson)

- ægteskabet barnløst-
12) Karen Laurberg

f. Sønderholm I728, fremst. 25.11.1728....+ som ung.
13) C h r i s t i a n Frederich Laurberg 

f. Sønderholm 1729 fremst.24.11.1729
+ som dicipel i Viborg............. + 2o.3.175o.

14) H ansLessowLaurberg of. Sønderholm 12.6.1733 - + nedsat i Kirken 12.6.1732^.
(forts.)
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Laurits Sørensen Laurberg 
og Sophie Amalie Lessow.

15) Hans Frederik Laurberg
f. Sønderholm 22.5.1732.......... . 27.8.179o
sognepræst til Balling og Volling 
gift med
Helena Muderspach
- 6 børn- ........  .se IV.

16) Han s Lessow Laurberg
f. Sønderholm 27.8.173U......... + begr. 27.8.173**.

17) Sophie Hedvig Laurberg
f. Sønderholm 1735, døbt 12.1.1736. 
konditionerede hos pastor Stjernholm, Roslev.

18) Hans Severin Laurberg
f. Sønderholm, døbt lo.9•1737••••+ Estvad ll.12.18o7«
var oprindelig guldsmedesvend, blev i 1792 
sognedegn til Estvad og Rønbjerg menighed.
blev den 3.9.1793 gift med
Elsebeth Marie Westergård
/ il + Nørkjær 31.3.1818.
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(1)
- Ill,A. -

P a 1 æ m o n Laurberg
( søn af Søren Lauritsen Laurberg - se II. 3, - ) 

f. i Røgen, ca. 1684/5«, studerede med sin broder 
(Lauril^ Sørensen Laurberg, f.8.4,1681, se 11,1 og III.) 
deltog i krigen og forblev derefter i den militære stand, som 
i de tider ikke blot medførte et uroligt liv ved stadige 
omflytninger, men var et usikkert levebrød, da der kun blev 
holdt en lille fast hær, og de yngre befalingsmænd blev re
ducerede i fredstider, hvor de måtte søge andet erhverv, 
enten for bestandig, eller midlertidigt.

Han var underofficer i Livkompagni af Jydske Land-Dragoner, 
(Fürsmann) 17o9> fændrik 4.1o.17o9.- Regimentet blev i 17I0 
gjort til Kyrasser-Regiment under navn af Jydske Nationale 
Rytter-Regiment, karakteriseret Løjtnant 26.4.1710,- regi
ments kvartermester 4,12.1713, reduceret 1721, atter ansat 
sam kaptajn og kompagnichef i Aalborgske Nationale Infanteri- 
Regiment 15.4.1722.- Han var fæster af Klitgård, Nørholm sogn 
blev atter reduceret 1731 og 1.5«s,å. ansat i den nye Dra
bantgarde , reduceret herfra 5«5«1732 og ansat som regiment
skriver i Antvorskov rytteridistrikt, tog afsked 1736, den 
9.9.1740 udnævntes han til borgmester i Korsør, hvor han døde 
(15.7.1741, jordet 5.8.1741).

Han var gift 3 gange,
1. gang me d
Maria Dorthea Ditlevsdatter FOELSTED 
f.1694....begr. i Sønderholm kirke 6,11.1725.
- 4 børn - (5)

2. gang med
Ane Margrethe Marsvin+ 11.1.1734.
- 4 børn -

3. gang med
Margrethe Marie Wind
f. 1691^. .......+ i Korsør..... .3*6.1766,
- 3 børn -
- ialt 11 (12) børn -

forts.
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III. A
P a 1 æ m o n Laurberg

(2)

f. ca. 1684/5 i Røgen + i Korsør 15»7.1741.
gift 1. gang med
Maria Dorthea Ditlevsdatter FOELSTED
f. 1694...............  hensat i Sønderholm kirke 6.11.1725»

- 5 børn -
1) Beate Margrethe Laurberg

f........ +..............
gift 13.9.1733 i Gierslev med
skovridder Hans Ejlersen

Antvorskov....+ I763.
- 1 søn: Ulrik Ejlersen

2) Christence (Christine) Laurberg 
f.december 17o9.».»+ begr. I8.7.1755 i Aalborg 
gif* 1- gang med
Jens Pallesen Kjerulf 
døbt 2.3.I699 i Tolne....... + begr. 20.I.I736.
stud. 1718» cand. 3»7»172o. sognepræst til 
Sønderup og Suldrup 28.6.1726.- ord. 28.8.1726 
til Øster Hornum 2o.6.1732
- søn af forpagter Palle Christensen. Skårupgård,
- senere Nr.Elkær - og hustru Anne Jøn*datter
- Kjærulf. - Henv. C.Klitgård: Kjærulfstudier s.28o, 
gift 2. gang ( før 1738 ) med
Lorents Hoose
f. ca 1705.......+ begr,3o.lo.1750 i Aalborg (vor Frue)
dimit. 1727 fra Aalborg Katedralskole
prokurator i Aalborg ca. 1738.

5)

3) S 0 r e n Dit 1 e V Laurberg
f. 1717. +■ begr. 10.7,1780
gik i Sorø skole 1733. - løjtnant
gift. 1..- gang med
Mari e K i r s t i ne A a r 0 e

- 5 børn -
gift 2. çang med
C a t Jh r i n e W i n S e- 9 børn -
ialt 14 børn..,. ....... se IV.A.
Theo d 0 s i 1UL S L a u r b e r g
fremst : 15.lo.1721.. ..formodes + spæd.
Gert (Gjert) D i e derich Lau r b e r g 
f. Klitgård 6.I.1723, fremst :Nørholm kirke 10.2.1723 
gik i Sorø Skole 1733•••sergeant i landhæren 
gift den 18.2.1745 i Nyborg med
Cathrine Marie Holst. (forts.)
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III. A
O)

P a 1 æ m o n Laurberg
f. ca 1684 i Røgen,.,................ Korsør 1741.
gift 2 » gang med
Ane Margrethe Marsvin
f...... viet i Restrup Kapel d. 29.8.1727....+ 11.1.1734.
- datter af Otto Marsvin til Trudsholm
- f. 1655...»........................  9.3.1725.
- og hustru Helene Marie Pedersdatter
-H o v e n b e k til Palsgård.......+ 5.8.1726.

- 5 børn -
6) 0 t t o (Otthe) Marsvin Laurberg

f. 1728 på Klitgård (27.8).... + 19.lo.1794.
godsforvalter på Estvadgård og ejer af Nørkjær
g. 1.gang med Agathe Cathrine Harck.... ....l.s.
g.2. - - Mette Cathrine Kirketerp......l.d.
g.3» - - Mette Overvad f.Kirketerp..... 4.b.
g. 4. - - Gertrud Krogh.........3«b.
- ialt 9 børn - ........... «se IV.B.

7) Niels Laurberg
data mangler, da han imidlertid på en gi.stamtavle 
er opført som Ane Marg.Marsvins4indet barn, må han 
være født omkring 173o.
Giessings Jubel Lærere III.siger om ham: 
Niels Laurberg, søn af Palæmon Laurberg og 
Ane Margrethe Marsvin lever af sine midler og 
plantager i Vestindien
- se iøvrigt: anmærkninger under IV.C.

8) H e 1 ene Marie Laurberg
f. Klitgård, hjemmedøbt 26.4.1731., 
fremst, i kirken 3°.5.1731.- ugift - + Hirschholm 1811.

9) Christian Frederik Laurberg
f. 6.12.1732........................   1787.
emigreret til Vestindien, kaptajn,blev efter
hånden etatsråd.......... ugift »....se IV.D.

lo)Peter Hovenbek Laurberg 
f.6.12.1732......................  1785.
emigreret til Vestindien, landsdommer på St.Croix, 
gift med ........  - 8 børn -....... se IV.E.

Christian Frederik og Peter Hovenbek Laurberg må have 
været tvillinger, selv om der på Christian Fr.gravsten i 
St.Croix står anført 1731 som fødselsår. Dette må bero på 
en fejltagelse, idet søsteren,Helene Marie jo blev hjemme
døbt i foråret 1731.

_______________ (forts.)
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III. A
(MP a 1 æ m o n Laurberg

f. ca. 1684 i Røgen..........    . . ,+ Korsør 1741.
gift 3. gang d. 15.7 «1735 i Græshave med 
Margrethe Marie Wind
f. 1699 *• • • • •..... ...................... + Korsør 3.6.1766.
tidligere gift med 1) major T o p p e (1 ?)

2) kaptajn Palludan.
- datter af Erik Wind til Øllingsøegård,
- kaptajn, + 7«lo.1733» og hustru Edel Urne Mund,
- datter af Niels Mund og Else Marie Steensen.

- 3 børn -
11) Hedvig Laurberg

døbt Korsør 1738. 1. januar
12) Johan Ludvig Laurberg

døbt i Korsør 14.6.1739»
13) N i c o 1 i n e Wind Laurberg

døbt i Korsør 23.1.1741 - + begr. 11.7.1741

Om familien Wind oplyses iøvrigt:
Erik Wind, f. I67..........  17».
til Øllingsøegård
gift med Ellen (Edel-Else?) Urne Mund
- datter af brigader Niels Mund til
- Rønnebæk og (Birthe ?) Marie Steensen

I
Niels Wind
g.m..... ?........
datter: Nicoline Dorthea 
f. 1734..... + 31.5.1788
gift med
konferentsråd,stifts
amtmand F. Hauch.

I
Margrethe Wind
f. 1699........ + 1766.
g. 1.gang med major Erik Toppe
g.2.gang med kapt. H.Palludan
g.3.gang med kapt.Laurberg,
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IV
Hans Freder i k Laurberg,
(søn af Laurits Sørensen Laurberg og Sophie Lessow) III,15»_
f. Sønderholm 22,5.1732............   Estvad 27.8.179°.
stud. Viborg - præst til Balling og Volling 2.6,1759 
til Estvad og Rønbjerg 13.7.1774.
gift 17,6.1760 i Trinderup, Hornum sogn med
Helene Maria v. Muderspasch
f.17,2,1728................. .+ 3.3,18o9 i Estvad
- datter af major Friederich Christian v. Mud(d)erspach
- premiermajor fra 173° - ejer af Trinderup,
- f. i GI,Haderslev 8.10,1696,.....,..+ 1745
- gift i Trudsholm 3« april 1727 med
-Anne Helvig Marsvin, fra Trudsholm
- f. 2.7.I699....................... ..+ 19.4. 1763.

- 6 børn -
1) A n e Helvig Laurberg

f. i Balling, døbt 26.8.I76I...»ugift, levede
endnu ved skiftesamlingen efter moderen 26.11.181o.

2) Sophie Amalie Laurberg
f.i Balling, døht 9.2.1763..... + begr.29.3.1763.

3)

4)

5)

Frederica Laurentse Laurberg 
f.i Balling, døbt 17.4,1765....,+ i Sevel 2o.4.1846. 
gift i Frøslev (Mors) 17.7.1788 med
forpagter Jens Hornstrup
- 6 børn .................. se V.- S.L.l
Sophie Amalie Laurberg
døbt 21.1,1767.......... . Nykøbing Mors 18,7.18o6,
gift d. 21.8,1788 i Nykøbing Mors med 
distriktskirurg
Johan Christian Schwartz

- 5 børn - se V.- S.L.2,
Agnethe Cathrine Harck Laurberg 
f. i Balling 29.4.1768, døbt 8.7..+ begr. 4.3.1769•

6)Agnethe Cathrine Harck Laurberg 
f. i Balling 5.12.I770,
gift i Estvad 7,12.1787 med
landinspektør Emanuel Torm.
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IV.-A.-
(1)Søren Ditlev Laurberg

( Søn af Palæmon Laurberg og Mar-ia Dorthea f.Foelsted-III.A.3) 
f.1717.- gik i Sorø skole - vagtmester i Henrik Bjelke 
Kå’s sjællandske Rytter-Regiment,- fændrik 2o.11.1756 i 
sjællandske Nationale Infanteri-Regiment- karakteriseret 
Premier-Løjtnant - 2.4.176o - virkelig Premier-løjtnant i 
detl9« 1.1-764 oprettede Delmenhoxjtske Infanteri-Regiment. 
Afsked med pension (60 rdl.) 12.6.1765.-+ Stiftsbjergby.

begr, 1o.7»178o.-
gift 1. gang med
Marie Kirstine Aarøe
f. i Kornerup (?)...... + i Kornerup 9.4.I760
- datter af birkeskriver Mathias Aarøe..... + 1734.
- og hustru Isåren Bertelsdatter Rosengård
- ................................. 24.3.1735.

børn:
1) Christence Laurberg

f. ca. 1750......................
gift på Ærø 20.6.1770 med
Bent Bentsen Packness

(Bachen) 
f.ca. 1739 i Norge - garder i kaptajn Numsens 
Garder-Kompagni, - dimiteredes 17.11.1783 for
medelst lang og tro tjeneste med pension, 4 sk.dgl.
børn; 1 søn: Abraham Estan

døbt 2o.ll.1774 i Rise, Ærø.
2) Karen Laurberg

f. 1758................... + begr. II.7.I792.
gift med Jens Benjamin, 
gårdejer i Lyndby, Glim 
der senere - i 1792 blev gift 2.g.m.Kirsten Rasmusdatter 
børn: 2 døtre, navne ubekendt, men de blev

begge gift og bosat på Holbæk-egnen.
3) ikke navngiven
4) ikke navngiven
5) Palæmon Laurberg

døbt i Kornerup 11,4.I760,snedker i Stiftsbjergby, 
gift med
Charlotte Nielsdatter 
f.............
bøm: 1 datter: Maren Kirstine Rosengård L.

f. 16.11.18o4 i Stiftsbjergby. (forts.)
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IV.-A
(2)

Søren Ditlev Laurberg,
(Søn af Palæmon Laurberg og Maria Dorthea f. Foisted) 
gift 2. gang i efteråret I760 med
Cathrine Winge, 
f.1735......... . ..+ begr. Stiftsbjergby 1o«3.18o9.

9 børn;
6) N i els Winge Laurberg

f. Kornerup I76I........ «..-»-..,...«.1762,
7) MarieChristiane Laurberg 

døbt i Garnisonskirken, København 19.8.1762. 
ugift..,,+ begr. 13.3.1796 i Stiftsbjergby 34 år gi.

8) Peder Laurberg
døbt i Kornerup 2.11.1764.........begr« 16.11.1764»

9) Johan Ludvig Laurberg
døbt i3.ll.i765...........

10) Christian Laurberg
døbt 23.lo.i767.......... begr. 1.7.1770.

11) Charlotte Elisabeth Henriette Laurberg
døbt 22.8.1769....... ......begr. 7.1.177o

12) Hans Nikolaj Laurberg
døbt I2.I.I77I............

13) Mette Regina Laurberg 
døbt Stiftsbjergby 12.7.1773
trolovet 8«6,18o4 og gift .........«.med
Jochum Zarth Adolph 
sognedegn i Stiftsbjergby.

14) Hel ene Elisabeth Laurberg
døbt 30.7.1773.............
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IV. B
Otto Marsvin Laurberg ' '
(søn af Palæmon Laurberg og Ane Margrethe Marsvin -III« A.6)
f. Klitgård 1728, hjemmedøbt 28.8.1728....+ 19.lo.1792». 
godsforvalter på Estvadgård,forpagter af Nørkjær 1.5.1753 
stud, i Viborg.- Hensat i Rønbjerg kirke, hvor O.M.L. er an
bragt på gitterdøren ud til tårnet.

gang i Viborg (Gråbrødre) 8.12.1762 med
Agnete Cathrine Harck 
døbt 23.7.1732..... + og hensat i Rønbjerg k»ll.5.I767.
-datter af rådmand Naaman Harck, Viborg
- 19.2.I753, og hustru Karen Jespersen + 9.2.174o.

- 1 søn -
1) Naaman Laurberg

f. llørkjær, døbt 25. søndag e.trin. I763.udvandrede 
til Amerika efter 1783,nien var 1794 husar v. 5.©sk.Hillerød 

gift 2. gang i Hobro, med
Mette Cathrine Kirketerp
f. i Hobro I729...+ i barselseng på Estvadgård 4.5»1771« 

hensat i Rønbjerg kirke 13.5.1771.
- datter af købmand Kirketerp, Hobro.

- 1 datter -
2) Agnethe Cathrine Laurberg

f. Nørkjær, døbt 14.5.1771 
gift i Randers 3o.4.1796 med 
Martin Augustinus 
kaptajn og lodsoldermand i Randers

- 3 børn ..........se V.B.-S.L.4.
^ift 3. gang i Hobro d, 11.12.1771, med
Mette Overvad, født Kirketerp
f. i Hobro 1739...+ og indsat i Rønbjerg kirke 2.8.I78I.
- datter af købmand Kirketerp, Hobro, og søster til
- hans 2. hustru - enke efter købmand Christen Overvad
- + i Aalborg I.12.I769, 49 år gi.

- 4 børn -
3) Anna Marie Laurberg

f. Estvadgård, døbt 26.3.1773 
gift i Nikolai kirke, København 11.4.1794 med
Erik Jacob Luytkis
f. Trondhjem 2.3.1764 senere flyttet til Randers

- 4 børn .........se V.B. - S.L.5.
4) Ane Margrethe Laurberg

f. Estvadgård. døbt 17.10.1775...+ 8.3.1838. 
gift i Randers 5.lo.1818 med
Jacob Friis, 
kbmd. Randers,f.i Randers 16.lo.179o....+ i Randers 

17.1.1843.
- 1 datter -

Ane Cathrine Friis
f.i Randers I7.8.182o...ugift. + 16.4.19o7. (forts)
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IV. B
(2) 

Otto Marsvin Laurberg
(søn af Palæmon Laurberg og Ane Margrethe Marsvin - III. A. 6. ) 
( i 3, ægteskab med Mette Overvad, f« Kirketerp )

5) Palæmon Martine Laurberg
f. Estvadgård 5.7.1778. begr. i kirken 5»3«179o

6) Mette Cathrine Laurberg
f. Estvadgård, døbt 8.6.I780 begr.i kirken 14.4.1781.

gift 4, gang på Estvadgård den 7.5«1782 med
Gjertrud Pedersdatter KROGH
f. 2.s.i advent 1755.... . på Nørkjær 11.7.182o
- datter af Peder Krogh af Fløndersø Mølle,
- Estvad, begravet Estvad 13.8.1775 - 63 år,3 md.
- 3 uger og 6 dage gammel, og hustru Margrethe
- Jensdatter Lund, begr. 13.2.I80I, 81 1/2 år gi.

- 3 børn -
7) Peder Laurberg

f .20.8.1783
amtsfuldmægtig, godsforvalter på Bentzon
g. 8.2.1815 med
Eva Elisabeth Thuesen

- 4 børn - .......se V.B.
8) Lars Laurberg

døbt 22.lo. 1788..... ugift...... . 1.11,1829.
ejer af Nørkjær..........(død af smitsom syge (pest?)

9) Palæmon Laurberg
døbt 27.9.1791........... + Vroue 10.5.1855
gift 8. december 1827 i Sevel med 
Jacobine Frederikke Hornstrup

- 1 adoptiv-søn -...... se V.C.-

I Kildehaven ved Randers ligger en ligsten over: 
Gjertrud Laurberg, født Krogh
født den 2.sønd. i advent 1755...+ den 11. juli 182o.

*7. /
Hvad er vel livet 
et pust i sivet 
som synker ned 
et spil af kræfter 
som higer efter 
en evighed.
Som morgenrøden 
gåer vej herneden 
kun gennem døden 
til evigheden.
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IV.C.-
Niels Laurberg
(søn af Palæmon Laurberg eg An^z Margrethe Marsvin - ^__III>iA_/^>J_ 
f. Klitgård ca, 173©.

plantageejer i Vestindien.
Nærmere oplysninger savnes. Provst Laurberg har haft 

lejlighed til at efterse St. Croix kirkebog 178o-93» medens 
senere årgange på grund af de af vestindiske insekter skør
nede blade ikke har været umiddelbart tilgængelige.Indgåede 
oplysninger,der delvis fremgår af de gennemsete årgange kan 
følgende gengives, uden at det dog kan drage følgeslutnin
ger m.h. til Niels Laurberg:

1) stævningsmand Daniel Laurbe rg + 8.II.I782.
2) mægler (uden fornavn) Laurberg 

(muligvis en søn af Niels Laurberg) 
som lod en søn døbe 12.12.18o2

som med kgl. tilladelse blev ægteviet hjemme d.8,1,1821. 
med

Søren Ditl e v L a u r b e r g
og i Frederikssted den 16.I.I806 en datter
Juliane Ma t h i 1 d e... »se IV.E.2.
(bl. fadderne var jfr. Maria C, Lau r b e r g)

herr, Collin Easton,

Mægler Laurberg døde lo.8,18o7«

Torkil Baumgarten (Bibliografisk oplysnings Bureau,Aarhus) 
meddelte i et brev (ca. I907/I0) at han agtede at foretage 
en indgående undersøgelse for at finde noget om brødrene 
Laurberg i Vestindien," der jo levede i en interessant pe
riode, og vi har herhjemme en ret ny litteratur om vore 
sydi, besiddelser."

- Der foreligger intet nyt om disse undersøgelser -
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IV. D
Christian Frederik Laurberg
(søn af Palamon Laurberg og Ane Margrethe Marsvin - III,A.9») 
f.6.12.1732 på Klitgård................ . St.Croix I787.
kvartermester i Vestindien - kaptajn. -
regeringsråd 28.5»1776 - virkelig justitsråd 26.9«1776. 
etatsråd 12.2.1781. - Ejede store plantager på St.Croix
- ugift - død lo.9.1787 - begravet II.9.I787.

På hans gravsten står hans fødselsår angivet som 1731» 
hvilket må bero på en fejltagelse, alene ud fra den kends
gerning, at hans søster Helene Marie blev hjemmedøbt den 
26.4.I73I og fremstillet i kirken den 3o.5»1731«

Ifølge foreliggende notater er han født den 6.12.1732 
og dermed tvillingebroder til Peter Hovenbek Laurberg (IV.E)

Ved gennemgang af St.Croix kirkebog 17ÔO-93 (se IVaC.) 
oplyses under:
16.11.1780: justitsråd Laurberg og hans broder, 

landsdommer Laurberg var faddere til en 
negerdreng, hvis fader, Fritz Laurdahl, 
tilhørte Justitsråden.

5.8.I78I: var etatsråd Laurberg fadder
12.12.1781: var kaptajn, etatsråd Laurberg fadder

(nærmere oplysninger angående disse to 
fadderskaber foreligger ikke.)
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IV. E.
Peter Hovenbek Laurberg
(søn af Palæmon Laurberg og Ane Margrethe Marsvin III^A^lo^^ 
f.6.12.1732 på Klitgård (tvillingebroder til IV.D.] J 
landsdommer på St.Croix.............. + 2.6.1785.
gift med...........?

- børn: ~
1) Christian Frederik Laurberg 

f.1768, konf.27.4.1783, toldforvalter, 
gift med
Rebekka Cutture
f........

børn: 1 søn
Lewis Christian Laurberg 
døbt I6.7.I797.

Ifølge brevveksling med plantør 
blev det oplyst, at Peter Hovenbek 
havde 7 børn, nemlig:

Vilh.Holst (1915) 
Laurberg desuden

2) M a r i a C h r i S t i n a L a U r b
(fadder til Julianei Mathilde Laurberg » •

3) M a r i a R e g i n a L a 111 r b e r g
4) N i k 0 1 a j L a u r ber g
5) P a 1 æ m 0 n L a u r ber g
6) D 0 r 0 t h e ia L a u r b e r g
7) I d e A m a 1 i a L <a u r 1ber S
8) K a r e n M a r g r e the L a u r b

Plantør Holst oplyser intet om data eller skæbne, men 
beretter om,hvad han kalder •’ snurrig gammeldags vending” 
i skifteprotokollen, som omhandler etatsråd Christian 
Laurbergs skifte. - I retten nævner Christian Frederik 
Laurberg (junior) blandt de nærmeste arvinger "den afdødes 
broder i"Sjælland", som skal ved døden være afgangen" 
altså hans egen fader, som fik sakramentet den 24.5. og 
døde den 2.6.1785 på St.Croix, 2 år forud.-

Se iøvrigt VIII.A. i Marsvin-slægten,vedr.
navnet Hovenbek.
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Jens Hornstrup ^.3./?sX; ^jULiaXZ^,
forvalter af Estvad præstegård 1795 - 1811 
købte derefter et hus i Sevel hvor han boede til sin død ■+Z£-^£3^7 
gift i Estvad 17.7.1788 med
Frederica Laurentse Laurberg
f. Balling, døbt 17.4.1765..... + i Sevel 20.4.1846
datter af sognepræst til Balling og Volling
Hans Frederik Laurberg (se IV.»3).

- 6 børn -
1) Helene Marie Hornstrup 

døbt Estvad 12.6.1789
2) Jacobine Frederica Hornstrup 

døbt Estvad 2o.5»179o
gift med sognepræst
Palæmon Laurberg
søn af Otto Marsvin Laurberg og Gertrud Krogh (se IV.B. 9»)

døbt i Sevel 2.påskedag 18oo

- 1 adoptiv-søn - se V.C~.~

3) Hans Chris 
fremst.28.12.1792.

t ± a n Horn strup

Charlotte 
døbt 13.5.1796

s 0 P h i e H 0 r n s trup

5) Niels Horn s t r u P

6) Otto Marsvin Hornstrup 
døbt i Sevel I9.lo.l8o8.
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V S.L.2
Johan Christian Schwartz
f. i Haderslev 9.6.175?».......♦ Nykbg, m.18.2,1817. 
distriktskirurg,i Nykøbing Mors 12.lo.1787»
- søn af ^melcariiikira Jacob Schwartz og
- hustru Frederikke Marie Vech^er
gift den 21.8.1788 i Nykøbing M, med
Sophie Amalie Laurberg
døbt 2I.I.I767 i Balling........+ Nykbg.M.18.7.I806.
- datter af sognepræst til Balling og Volling
- Hans Frederik Laurberg og hustru
- Helena f.v.M uderspac h....... .... se IV.

- 6 børn: -
1) Frederikke Helene Marie Schwart z

f. 1789................. ,. . .+ 31,1.179o.
2) Frederikke Helene Marie Schwartz

f. 3I.I.1790..... .........+ i Ølby 29.4.1870
gift med
Peter Christensen Eising 
lærer,f.i Eising sogn 13,3.1791 + Ølby 11.11,1872.

3) Carl Christian Zileus Schwartz
f.Nykbg.m.19.1.I796..... ugift.. .+ 8.12.1026.'

4) Johannes Leopoldus SCHWARTZ 
f. Nykbg.M.18.5.1799...•+ Hesselager 17.2.1882 
købmand i Hesselager - stifter af familielegatet 
gift med Anne Levithe Levinsen 
f.i Aalborg 31•8.I80I,...+ Hesselager 14,8.1879.

- børn: 1 søn -
Lars Christian Sophus Schwartz
f.12,7.1825 i Nykbg.M.... + Svendborg I9.3.I869.
købmand i Svendborg..ugift.

5) E 1 1 e n Margrethe Marie Schwart z
f.Nykbg.M,2o,4,18o3.....•+ i Harthe 31.lo.78.
gift med
Peter Knudsen (Harthe) Møller 
lærer i Harthe,
f.i Nye Mølle, Sevel sogn 25.5.1794 * i Harthe I87I.
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V - S.L.3
Emanuel TORM 
landinspektør i Nykøbing M, 
gift i Estvad 7.12.1787 med
Agnete Cathrine Hare k-L a u r b e r g 
f.i Balling, døbt 5.12.177°.
datter af sognepræst Hans Frederik Laurberg og hustru
Helene, f. Muderspaeh...................... . ..se IV«

- 7 børn -
1) Ulrich Frederik Torm

døbt Nykbg.M.24.lo.I788.......   I8.ll.i788.
2) Ulrich Frederik Torm

f.Nykbg.M.8.2.1792.............  19.6.1794.
3) Erik Torm

f.Nykbg.M,29.8.1794.
4) Hans Frederik Torin 

f .10.4.1798.
5) Ulrich Frederik Torm 

f.7.7.I80I.
6) Cathrine Caroline Torm 

f .I2.6.I807.
7) Frederikke Torm 

f.23.4.I809.
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- V - B -
Peder Laurberg
(søn af Otto Marsvin Laurberg og Gjertrud Krogh - IV.B.7.)
f.Estvadgård 2o.8.1783, exam.juris., amtsfuldmægtig
i Randers, senere godsforvalter på Bentzon med bopæl 
Voldbygård. . . .............................. + 1.6.1838.
gift med ( i Randers 8.2.1815 )
Eva Elisabeth Thuesen
f.Randers 7.10.1789..... . + i Randers 3o.4.1822.
- datter af Adam Thuesen, købmand og brænderi-
- ejer i Randers - og hustru Mette Pedersdatter
- Hvid, f.Sorvad I76I........ + Rds.4.1.1825
- Adam Thuesen f.Rds.1756....+ Rds.18.lo.1823.

- k børn: -
1) O t t o Marsvin Laurberg

f.Randers 10.9.1815.............. + 3o.9.1864.
katechet i Skælskør 185o, præst i Vejlby mm. 
gift med
Amalie Margrethe Ahnfeldt

- 1 adoptivsøn -......... se VI.
2) Gjertrud Laurberg

f.21.6.1817................. . Rds.13.3.183o.
3) Peter Adam Severin LAURBERG

f.Rds.18.4.1819.
godsforvalter på Hessel, Katholm, Stenalt 
gift med
Johanne Georgine Schou
(se Hans Tavsens slægtsregister)
f. 15.4.1824........... + i Kbh.lo.3.19o7.

- 8 børn - ........ se VI. B.
4) Mette Laurberg

f.Rds. 24.12.182o.............. + Rds . 8.3.1895.
gift 15.11.1843 i Randers med
købmand Espen Møller
f.Rds.13.5.1815.......... + Rds.11.2.1895.

- lo børn -......... se VI.Cy-S.L.6.
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- V.B.- S.L.4
Martin Augustinus
f.24. oktober 1754...«..... + Randers fjord...28.maj 181J.
kaptajn og lodsoldermand i Randers
gift i Randers den 3o.4.1796 med
Agnethe Cathrine Laurberg
f.Estvadgård 4.maj, døbt 14.maj 1771
- datter af godsforvalter Otto Marsvin Laurberg
- og Mette Cathrine Kirketerp, Estvadgård - .selVJEU^^

- 3 børn -
1) Marie Cathrine Augustinus 

f.7.juli 18o4.
2) Martine Augustinus

f.7.januar 181o........ugift.... + Randers......
3) Otto Augustinus

f. juli 1811....+ Nørkjær 27.11.1817 begr.4.12.17.
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V.B. S.L.5
Erik Jacob Luytkis 
f.Trondhjem 2.3.1764.... ...+ Randers 24.2.1816.
- søn af Hans Hagerup Luytkis, Trondhjem og
- Marie Brown -

Erik Jacob Luytkis gik til sos i 1774, tog styrmands
eksamen 4.3.1782. - skipperborgerskab i København 
14.4.1794 - flyttet til Randers 27.8.1797 - dannebrogs
mand 30.3.1812 - bestallingsbrev som told- og konsumti
onsbetjent i Randers 2o.2.1816. + Randers fjord 24.2.1816.
gift i Nikolai kirke, København den 11.4.1794 med
Anna Marie Laurberg
f.Estvadgård. døbt marts 1773....   Randers 8.10.1829»
- datter af godsforvalter Otto Marsvin Laurberg og
- Mette Overvad f.Kirketerp, Estvadgård - se IV.B.3»

- 4 børn -
1) Mette Marie Luytkis

f.i København 7•9•1796.....+ som ung i Randers
2) Agnete Margrethe Luytkis

f. 12.6.1800........ ugift.... + Randers I865.
3) John Thomas Brown Luytkis 

f.3.8.I807,
gik som ung til søs og døde på sin første rejse.

u y t k i s 
.+ 11.1.1891 
• * se S <L.5.

Otto Laurberg L
f. Randers 19.4.1816.......
købmand i Aalborg.........
gift med
Agnes Camilla Bock
- datter af vinhandler Johan Bock i Aalborg

- 3 børn -
Otto Emil Luytkis
f. 22.3.1852
g, m. Johanne Toft

- 2 børn -
Harald Valdemar Luytkis
f. 11.2.1855.
g. m.Caroline

a)

b)

c) Ane Kirstine
f. 23.10.I863
g. m.sagfører

Mariane Beck 
- 4 børn -.. 
Asp Luytkis
Søren Thorsen, Kbh 
- 2 børn -.......
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- v. c
Palæmon Laurberg
(søn at Otto Marsvin Laurberg og Gjertrud Krogh-IV/B^g.^L.
f.Estvadgård, døbt 27.9.1791........ + Vroue 10.5.1855.
stud.Viborg 1813. - cand.theol.13.4.1818.-
u.p.cap«Grauerslund.V.26.1.182o - ord.24.3.182o 
praest i Haderup 3.8.1827 - i Vroue og Resen 26.9.1845. 
gift i Sevel 8.12.1827 med
Jacobine Frederikke Hornstrup 

(se V. - S.L.l)
f. Estvad præstegård 2o.5•179°•••♦+ Vroue ^7.11.10^8.
- datter af præstegårdsforpagter Jens Hornstrup,
- Estvad, senere Sevel, og hustru Frederica
- Laurentse Laurberg, Estvad præstegård (se IV.3.)

» adopteret søn: -
Palaemon Laurberg
(søn af Niels Hornstrup - se V, ~ S.L.l.5.)
gift med
Anne Jensdatter

- 1 datter ~
Jacobine Laurberg
døbt i Mønsted 9.6.1856.
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VI
Otto Marsvin Laurberg
(søn af Peder Laurberg og Eva Elisabeth Thuesen •• V.B.1)
f.i Randers 10.9*1815.......  + i Aarhus 3o.9*1864.
stud.I834. - cand.theol.1841. - huslærer på de fyenske 
herregårde Søbysøgård og Arreskov. - ord.Kathechet i 
Skjælskør I850. - sognepræst i Vejlby 1855 og tillige præst 
ved helbredelses-anstalten ved Aarhus 1857*
gift i Aarhus 3*lo.l85o med
Amalie Margrethe Ahnfeldt
f.i Aarhus 23*8.1821.... + Låstrup præstegård 1.11.19o4.
- datter af krigsråd Johan Henrich Ahnfeldt, Aarhus,
- f.i Randers 22.lo.1786..... + Aarhus 2o.4.1874.
- købmand og brænderi-ejer i Aarhus - og hustru
- Anne Thuesen, f.i Randers 3*9*1782...+ Aarhus 8.1.185®.

ægteskabet var barnløst, men i 1859 adopterede de 
brodersønnen
Niels Schou Laurberg..... .se VII*
f. på Enslevgård 31*5*1848, søn af '
Peter Adam Severin Laurberg og Johanne Georgine Schou 

(se VI.A,4.)
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- VT.A.
(1) 

Peter Adam Severin Laurberg
(søn af Peder Laurberg og Eva Elisabeth Thuesen - se^V^T^.
f.i Randers 18.4.1819 - exam.juris. 1839»•••+ 27.9.1859« 
godsforvalter på Hessel, fra 1.5.184-0 tillige på Katholm
1841- 42. - og på Skjærvad 1841-46. - fra 1851-59 taxations- 
mand og senere repræsentant for Kreditforeningen - fra
1842- 56 ejer af Enslevgård ved Grenaa - havde tillige fis
keriet på Kolindsund i arvefæste på 99 år fra 1844, hvil
ket gav betydelig årlig indtægt, men faldt bort ved Kolind- 
sunds udtørring. Fra 1856. - ejendomsbesidder i Grenaa.
I 1859 udnævnt til Prokurator i Nykøbing S. - + Grenaa 27.9*59. 
gift den 7.10.1843 med
Johanne Georgine Schou
f.Skårupgård 15.4.1824.....    København lo.3.19o7.
- datter af Niels Schou f.Fyen 27.11.1790...+ 26.8.1841.
- exam.jur.22.6.1816. - godsforvalter på Møllerup,
- Vosnæsgård og Skårupgård indtil 1823» forpagter
- af Hessel til 1835, af Skjærvad til 1841, - fra
- november 1839 ejer af Østergård, Fjellerup S.
- . ........y. ...... • .....+ på Østergård
- gift den $.lo. 182o**med Johanne Marie Mørck Schmidt.
- f.Skæringmunkgård 3•7•1795♦»••+ på Østergård 18.lo,83.

- 8 børn -
1) Johanne Elisabeth Laurberg 

f.Enslevgård 24.7.1844 + København 6.1.18.
efter at have været privatlærerinde på for
skellige herregårde og præstegårde blev hun 
ansat i Direktoratet for Københavns Skat
tevæsen 19.2.1884., som skriver 19o2, som 
assistent 1914. Efter ansøgning afskediget 
med pension 1.5«1916 .... . 6.1.1918,

(forts)
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VI. A
(2)

Peter Adam Severin Laurberg og Johanne Georgine Schou 
(søn af Peder Laurberg og Eva Elisabeth Thuesen)

2) Peter Laurberg
f.Enslevgård 17.1.1846.... + Horsens 25«9>1896
merkantil uddanelse i Randers, Aarhus og 
Horsens.- Varemæglerexamen i København 30.lo.1874i 
kgl.stadfæstelse 19.1.1875 som varemægler i Kbh. 
ugift..................... + Horsens 25.9.1896.

3) Niels Sch ou Laurberg 
f.Enslevgård 8.2.1847 .........+ 26.lo.1847.

4) Niels Schou Laurberg......s e VII 
f.Enslevgård 31.5.1848....+ Aalborg 2.6.1934. 
kap.p.l.til Lading, Faarup og Sabro I876.
præst, provst til Laastrup og Skals 5«8.188o 
præst til Kirkestillinge 19o4 
provst til Slagelse herred 19o9
gift 4.1.1877 med
Kirstine Kjeldsen
f.28.9.1852. Lerkenfeldt..+ s.St. 11.11.1915.
- datter af godsejer Mathias Kjeldsen, Lerken-
- feldt, og hustru Mette Faurschou, født resp..+
- hhv. 3o.lo.18o2 + 5.6.I880 og 30.3.I8I0 +11.4,96.«

- 7 børn - ..........  se VII.
5) Oluf Laurberg

f.Enslevgård 1.4.185o..........+ i Grenaa 1857
6) M e t te Amalie Laurberg

f.Enslevgård 23.12 I85I.......   Kolding 7.2.1929
gift i Sabro 11.5«188o med
Carl Christian Olsen 
postmester i Kolding, f.3.7.1848 - + 13.6.1926.

- 1 datter - ...... se VII.A. S.L.lo
7) Julius Sophus Laurberg 

f.Enslevgård 18.2.1854....+ København 8.4.99* 
efter merkantil uddanelse, først i Stege senere hos 
Brønderslev & Lohse, Kbh. løste han borgerskab i Kbh. 
og begyndte 1888 herreskrædderiet hos Th.Wessel & Vett, 
Kbh.,(senere Magasin du Nord) og ledede det som chef 
til sin død.

side 34



VI. A
(3) 

Peter Adam Severin Laurberg og Johanne Georgine Schou 
(søn af Peder Laurberg og Eva Elisabeth Thuesen - se V. 3.)

8) Julie Rasmine Marie LAURBERG 
f.Grenaa 7•9•1856.....+ Chariottenlund 29.6.1925.
Elev af portrætmaler, fotograf Leopold Hartmann, 
studierejser til Paris og Italien. Borgerskab i 
København som fotograf 1895 - atelier i Magasin du 
nord., optog 19o8 som kompagnon frk, Franziska Gad 

( + 15.9.1921.)
under firma: Julie Laurberg & Co., senere ændret til 
Julie Laurberg & Gad. - kgl. Hof-Fotografer -
Var meget søgt af forende skuespillere navnlig fra 
det kgl. Teater
Modtog flere udmærkelser og medaljer , fra Paris, 
Stockholm m.v. - En optagelse af solo-danserinden 
Ulla Iversen, senere Ulla Poulsen, gav hende en me
get smigrende anerkendelse fra engelsk side (Emer
sons medaljen).
Hun døde under et ophold på en sommerpension i 
Chariottenlund.
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VI.B S.L.5.&
Otto Laurberg Luytkis
(søn af Erik Jacob Luytkis og Anna Marie Laurberg se V.B. )
f.i Randers 19.4.1816............+ i Aalborg 11.1.1891.
købmand i Aalborg
gift med
Agnes Camilla Bock
f.1.8.1825.................. . 3o.12.1870.
- datter af vinhandler Johan V.Bock, Aalborg
- gift 15.lo.1812 med Ane Kirstine Asp
- + hhv.3.12.1846 og 12.2.1846.

- 3 børn -
1) 0 t t o Emil Luytkis

f. 22.3.1852
g. m. Johanne Toft, Flensborg

- 2 børn - ....... se S.L.5.b.(VII.B.)
2) Harald Valdemar Luytkis

f. II.2.I855.
g. m, Caroline Marianne Beck

- 4 børn - ........se S.L.5.C»(VII.B.)
3) Ane Kirstine Asp Luytkis

f. 23.lo.I863. t /Z X6Z..
g. m.sagfører Søren M. Thorsen> <7^^- 2 bøin7-^ 3' "?/7

1) Karen Thorsen
f.København 14.4.18^9 
telegrafist i København

2) Erna Thorsen
f.København 9.7»189o 
overassistent i 
Dansk Folkeforsikring.
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VI.c S.L.6
Espen Mø lier
f.iRanders 13.5»1815» købmand og brænderi-ejer
i Randers................+ Randers 11.2.95*
- søn af købmand og brænderi-ejer Mogens Christian
- Møller i Randers, f.i Aae Mølle, Vindblæs sogn,
- den 15.11.1777.... . i Randers 7.I0.I853. -
- og hustru Inger Pedersdatter, f.i Kastrup, Vorning S.
- den 18.2.1773...... + i Randers 6.1.1847.-
gift i Randers d.15*11*1843 med
Mette Laurberg
f.i Randers 24.12.182o.......... . Randers 8.3*1895*
- datter af amtsfuldmægtig, senere godsforvalter
- Peder Laurberg og hustru Eva Elisabeth Thuesen
- Voldbygård...................... . .se V.4.

- lo børn: -
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1) dødfødt son, Randers. .. 23.7*1844
2) INGER Mo gen 3 i n <e Christiane M øller

f.Rds.26.8.1845..... i Randers 11 *3 *o4
gift i Randers 17.6.I870 med
Niels B r 0 c k L a n g b a Ile
f.Grundfør Mølle lo.5i.l84o - + Rds • 29 9 6 • 1915

» 4 børn “ - t - r * se VII. S.L.7*
3) Peter Ma r q u ard Møl 1er

f.24.6.1847* * * * . 3*6.1849
4) Edvard M 0 11 e r

f .11.3*1849* * *. ...... .24.3*1849
5) Peter Ma r q u ard Møl 1er

f.13*3*1850* * * * +••••• .24.3*1850
6) Camilla E 1 e 0 n 0 :r a M 0 11 e r

f .3.6.I85I.... .29.I2.I852
7) Emma Eli s a b e t h Mol 1er

f.29*12.1852... • • .2.12.1927
gift i Randers 6.8.1884 med
Niels An ker Car 1 S e ehe r
f.Aarhus 3o.lo. I850.. • • .lo.8.1906

3 børn — . . - . .... se VII.-S.L.8.
8) Peter Ma r q u ard Møl 1er

f.Rds.3o.3.1854..... ..+ Rds » • .13*11*28
gift 10.3*1885 med
Inger Ma r i e S t j er..« ..... se VII.-S.L,9*

9) Julie Mø Ile r,f.7* 5*1855* 1.1856
0) Otto M a r svi n Mø Ile r

f.7*5*1857.... .....



- VII -
(1)

Niels Schou LAURBERG
(søn af Peter Adam Severin Laurberg og

Johanne Georgine Schou - ^eVIjAj^j) 
f.Enslevgård 31.5.1848.......  Aalborg 2.6.1934.
student Aarhus I867 - cand.theol.1873• vikarlærer 
på det kgl.Blindeinstitut Kbh.1.1.1874 - 15.7*75. 
cap.Lading, Sabro og Faarup II.8.I876 - sognepræst 
for Laastrup og Skals 5.8.I880 - provst for Rinds og 
Nørlyng herreder 1.11.1884 til I.I.1905« sognepræst 
for Stillinge 27.12.19o4 - provst for Slagelse herred 
I.II.I909 - 15.7.1919.- entl.med pension 1.7.1919» 
begr. Laastrup. - R.a,dbg.28.7.1894 - dbm.6.lo.I927• 

Adoptivsøn fra 1859 af farbroderen, sognepræst 
Otto Marsvin Laurberg, Skjelskør.........se VT.
gift i Vesterbølle d.4.1.1877 med
.Kirstine Kjeldsen
f.Lerkenfeldt 28.9.1852....+ Lerkenfeldt (begr.Laastrup) 

under et besøg 11.11.15«
- datter af godsejer Mathias Kjeldsen, Lerkenfeldt
- f.Lerkenfeldt 3o.lo.18o2.....+ smst.5.6.I880
- g.i AarhUs 24.9.I83I med Mette Faurschou,
- f.AarhUs 2o.3.I8I0....+ Lerkenfeldt 11.4.1896.-

- 7 børn -
1) O t t o Marsvin Laurberg

f. Sabro 17. lo. 1877.......   Hobro 13.3.1953
gift med 
Johanne Schou Rasmussen 
f.i Aarhus 9.8.I887..........se VIII.-

2) P e d e r Mathias Laurberg
f. Sabro 25.3.I879.... + Damgård 21.3.1929

Oppelstrup
g. i Helsingør 14.4.19o8 med 
Ellen Louise Gulstad 
f,København 14.6.1887.

- 3 børn - ..........se VIII.A.
3) Meta Laurberg

f.Laastrup 25.5.1881....+ Laastrup 9.4.1883.

(forts.)
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VII
(2)

Niels Schou Laurberg og Kirstine f*.Kjeldsen.
4) A m a 1 i e Margrethe Laurberg 

f.i Laastrup 21.2.1883..»+ Viborg sygehus 3.3»19o2.
5) Johanne Marie Laurberg 

f.i Laastrup 13.3»1885
gift i Laastrup 3.4. 19o3 med
Henning Colding Hasselbalch 
f.i Aalborg 30.7.I876...+ i Brovst 26.3.1955

- 5 børn - ..... se VIII.-S.L.12.A.
6) E 1 1 e n Rigmor Laurberg 

f.i Laastrup 7.5.1887
gift i Kirkestillinge den 25.lo.1918 med 
Hermann Christian Lausen 
f.i Flensborg 7.lo.1886.

- 1 søn - ......se VIII.-S.L,12.B.
7) Mette Vibeke Laurberg

f.i Laastrup 19.3.1891........
+ i Kirkestillinge 29.8,1915. 
begravet i Laastrup.
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- VII - S.L.7
Niels Brock Langballe
f.Grundfør Mølle, Grundfør S.lo.5.184o + Rds.29»6.1915. 
student Randers 1859 - cand.med.1866 - kandidat ved 
Kommunehospitalet i København nov.1866 - sept.1868. 
prakt. Læge Randers okt.1868 - konst « Distriktslæge 
juli 1879 - juli 1881 og atter maj 1889 - aug.1891.
Læge ved Støvringgård Kloster 1886 - Stadslæge i 
Randers og Læge ved Epidemi-Huset til 31,5.1915»

Ridder af Dannebrog- søn af proprietær Niels Langballe, Dronningborg ved
- Randers,f.20.2.1791»•••+ Dronningborg II.I.I870 - og
- hustru Christine Frederikke Hansen,f.1798 * R.7»11»49» 
gift med (i Randers d,17»6.187o)
Inger Mogensine Christiane Møller
f.i Randers 26.8,1845»......+ Randers 11.3.19o4,
- datter af Espen Moller, Randers...se VI.C. - S.L.6.
- og hustru Mette Laurberg, Randers - se V.4.

- 4 børn -
1) Christian Langballe

f.Rds.13»5»I87I cand.med.1896 
gift Rds.21.lo.19o2 med
Ellen Margrethe Poulsen 
f.i Rds.11.6.1876

- 5 børn - ..... se VIX. S.L,8.
2) Otto Langballe

f.Rds 7»8.I872, ejer af landejendomme 
gift på Frederiksberg 16.2.1898 med
Margrethe Marie Führer
f.Kokkedal 4.7.1875..... + Rds 5.9.1920

- 2 børn - ........se VII.S.L.9»
3) E s p en Møller Langballe

f.13»3»1874................ + 4.4.1874.
4) dødfødt søn.
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VII S.L.8
Niels Anker Carl SECHER

(se slægten Secher sj138.)
f • i Aarhus 3o.lo.185o. « * • t Aar hus • « « • • .lo,8,1906 
efter merkantil uddanelse var han fra 1883 part
haver i faderens manufakturhandel i Aarhus, som han 
siden overtog.
- Søn af manufakturhandler Carl Emil Secher i Aarhus
- f.Kærbygård 11»lo.1818. - + Aarhus 14.lo.189o
- gift i Aarhus 18*11,1848 med Henriette Christiane
- Modeste Emilie Røse,f.i Aarhus 8,4.1829 -
- 4- i Aarhus 29.12 19o2.
gift i Randers den 6.8.1884 med
Emma Elisabeth MØLLER
f.i Randers 29.12.1852...... + i Aarhus 2.12.1927.
- datter af Espen Møller og Mette Laurberg,
- Randers........ ............... se VI.C. - S.L.6.

- 3 børn -
1) Dagmar Secher

f.i Aarhus 3o,7•1886..........   ......
tsellerske i Nationalbanken, Aarhus

2) Einar Secher
f.i Aarhus 19.1.1888
cand.polyt.,elektro-ingeniør - direktør A.S.E.A.B. 
gift i Væsterås 3o.5.1917 med
Catharina Edla Elisabeth BERGLIND 
f.i Sala 26.6.1888

- 2 børn - ..... se VIII. S.L.ll.
3) Carl Emil Secher

f.i Aarhus 15.7» 189°••..• + København 28.1,1920 
uddannet i manufakturfaget. - Engageret hos 
Carl Branth i København fra 1.1.192o (+ spansk syge)
gift i København 16.4,1919 med
Laura Marie Larsen
f.27.5.1891> - kontorist i Statens bibliotekstilsyn
- datter af chauffør hos s.Johannesens fabriker
- Peter Larsen, f.i Holtug 24,6,1863. og hustru
- Ane Kirstine Hansen, f.i Siersle 1.12.1866.

- ægteskabet barnløst —
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- VII - S.L.9
Peter Marquard Moller
f.i Randers 3°.3.1854.......+ i Randers 13.11.1928.
(søn af Espen Moller og hustru Mette Laurberg)

Efter merkantil uddanelse købmand i Randers
23.2.1881 - 30.3.1892. - Fra 26.4.1892 til 31.12.1918 
bogholder i Kreditbanken i Randers. - Fra 1.1.1919 
kasserer i A/S Randers Folkebank.... . Randers 13.11.28.
gift i Lyngby pr. Trustrup lo.3.1885 med
Inger Marie Stjer
f.i Aarhus 18.5.1862,-
- datter af vognmand og avlsbruger i Aarhus
- Christoffer Andreas Stjer, f.i Aarhus 12.7.1824,
- + i Aarhus 16.lo.1884, gift i Aarhus 1856 med
- Ane Mikkelsen, f.i Aarhus 16.6.1835

+ i Aarhus 6.10.1864.
- ægteskabet var barnlöst -
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VIT.A. S.L.lo
Carl Christian OLSEN
f.i Vejle 3.7.1848.............. . Kolding 13.6.1926
student Aarhus 1867 - cand.polit,1871. assistent
i Indenrigsministeriet 1872. Postmester i Kolding
fra 1.4.1887 til 3o.4.192o. - R.a.D,1898. Dmd.1912
- søn af kammeråd, postmester i Randers Carl Chr.Olsen
- f.Fredericia 5.6.1813 + Frederiksberg 21.5.1894 og
- hustru (g.26,8.1847 i Vejle) Hedvig Elisabeth
- Hansen, f,København 3®.3»1818 + Frederiksberg 25*5.92.
gift i Sabro 11.5«188o med
Mette Amalie LAURBERG
f.Enslevgård 23.12.1851...... + Kolding 7.2.1927.
- datter af Peter Adam Severin Laurberg og
- Johanne Georgine Schou...........se VI.A.6.

- 1 datter -
Ingeborg Hedvig Johanne
f.Frederiksberg 8.3.1881 + ugift Kolding 17.1.1932

Ifl. en stamtavle,samlet og udarbejdet af overrets
sagfører Stefan Hetsch i årene 1887-1893 over Mathias 
Hansens descendenter (fra ca.l7oo tallet) nedstammer 
postmester Olsen på modrende side (Hedvig Elisabeth 
Hansen, f.Kbh. 1818) - datter af oberstl., fhv.postmester 
i Vejle Peter Chr.H., f,Skanderborg 1778. - søn af 
dr.theol.prof.honoris extraord. ved Kbh.Universitet 
Peter Hansen - om hvem Dansk biografisk Lexikon bringer 
omtale - betegnende hamsom broder til den kendte bygme
stre Christian Fred. Hansen,der bl.a.genopførte Frue Kir
ke efter bombardement 18o7, + 1845 - 2 portrætter (olie, 
malet af Jens Juel ?) blev af boet ved skiftet i 1932 på 
anmodning overladt Museet i Kolding sammen med to tegnin
ger af postmester Olsen og hustru. - Portrætterne var af 
biskop Peter Hansen og hans hustru, men det fremgik ikke 
den gang, hvilke af dem ( han var gift 2,gange).
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VII. B S.L.5.B og S•L•5•o
Otto Emil Luytkis
(søn af Otto Laurberg Luytkis og Anna Marie Laurberg) VI. B. 
£.22.3*1852 maskinmester i Helsingør..,..* I89I
gift 19,4.1885 med
Johanne Toft
f.19«6,1856 i Flensborg
- datter af købmand Toft, Flensborg.

- 2 børn -
1) Kai Otto Luytkis..,........ ..+ 1889 3
2) Aage Waldemar Luytkis..,,....* I890 1 år gi.

Harald Waldemar Luytkis
(søn af Otto Laurberg Luytkis og Agnes Camilla Bock) VI.B. 
f.i Aalborg 11.2.1855 - købmand i Aalborg - * 14.11,188o 
gift 15.8.1882 med
Caroline Mai-ianne Beck
f.22.11,1854..................... + 7*8.1924
- datter af bogbinder og lotteri—kollektor
- i Aalborg Jens Carl Beck f.8,2.I815..+ 18.11.1897.
- og hustru Nicoline Dorthea Borup,f. 11,7• 13.. + 5.11.97»

- 4 børn -
1) Jenny C a m i 1 1 a Kirstine L u y t k i s

f .5.6.1883.
2) Ellen M a rgrethe Luy t k i s

f.24.12.1885 - bankassistent.
3) Helga J 0 hanne Luytk i s

f.24,12.1887 
gift med
Otto Ejnar Børgesen 
f.i København 6.3.1883, ingeniør
- søn af afd, manufakturhandler
- Aksel Børgesen og hustru Marie f.Borup
- f.4.12.1848............. + 5.5.1931.

- barnløst ægteskab -
4) Knud Waldemar Luytkis

f.28.7.I89I. examen fra den Brockske 
Handelshøjskole, købmand i Aalborg, 
gift 17.5.1921 med
Wilhelmine Henriette Frisenftj^^® 
f.24.4.1889.
- datter af handelsgartner i København
- Ludvig Grandjean Frisengtte, f. Nykøbing F.
- 8.3.1844..................... . 7.5.1920
- gift i Gloslunde lo.lo.1879 med Louise
- Sophie Sørensen fra Kallehavegård,
- f.16.2.1857............... . 20.3.1924.

- 2 børn -
1) Inge Laurberg Luytkis,f.Aalborg 17.6.1922
2) Svend Otto Laurberg Luytkis, - I9.I0.27.
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- VITI -
Otto Marsvin Laurberg
(søn af provst N.S,Laurberg og Kirstine, f.Kjeldsen)

- se VII -
f.i Sabro I7.lo.l877,,...... + i Hobro 13.marts 19^3

Efter uddanelse som landmand ejede han sammen sin 
broder Holrisgård, Hersom s. 19o6 - 1913.-
Købte 7,5.1923 " Aabo ” Nørhalne, Biersted s.
gift i Aarhus 19*6,1923 med
Johanne Schou Rasmussen
født i Aarhus 9.8.I887.
- datter af købmand Hans Jørgen Hartvig Rasmussen
- i Aarhus, f,'på Esromgård 14.9,1836 + Aarhus

20.7.1920.
- gift 1 gang 12.11;1861 med Emilie Frederikke
- Edsberg,f.i Middelfart 31.12.1839*..+ Aarhus

17.6,1881.
- gift 2.gang i Aarhus 31.5.1883 med
- Johanne Marie Schou Nyeland, f.på Slemminggård
- Enslev s. 18.11.1852..+ Aarhus 12.1.1928.

se iøvrigt stamtavlen over Hans Tavsen og efterkommere 
(side 46. )
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datter

datter

son

søn

datter

datter

3 ØT1 • • •

datter

søn..«

søn...

datter

Hans Tavsen 
Reformator - Biskop.

1) T a v e Bonde i Birkende
g.m. Kare n. ,

2) H a n s Tavsen- biskop over Ribe stift
f. 1494........ ,...+ II.II.1561
g. m,Anna Andersdatter........,+ 2o,8,157° 
(søster til Jørgen Sadolin)

3) Dorothea Hans-datter Tavsen *15.4.16ôl 
g.m.Hans Laugesen, biskop over Ribe stift
f. l53o,.,.... .............. . 16.8,1594.

4) Maren Laugese n.27.9.1633»
g. m. Anders Sorensen Vedel 
f.nov.1542 + 15*2,1616 historiograph,hofpræst

5) Søren Andersen Vedel
f. lo,7.1587•«+ 28.7.1653 - sognepræst i Ribe
g. m.Susanne Pedersdatter f.ll.6.1587 + 22.7.1655

6) Peter Sørensen Vedel
f. 15»7*163° + 14.5.1691 - sognepræst i Riisby,
g. m*Anna Hansdatter Havervad + 13.3.1692,Ribe stift

7) Susanne Vede l.f,4.4.1656 + 11.4.1721. 
g.m,Jens Lauritzen Baggesen
f,12^11.165o * lo.3.17o2, købmand i Ribe.

8) A n n a Baggøsdatter (Jensdatter) LAURITZEN
f. lo,11,1684......,+ lo.2.1747
g. m.Niels Jensen, f»1652 + 1726
herre til Ussinggård - skriver i Aarhus og Ribe st.

9) Thomas Ussin g,rådmand og byskriver i Ribe
f. 13.4.1718 + 2.5.1783.
g. m,Mathie Bolette Wererkind f.173© + 2o.3.1797.

10) Ann a Cathrine Ussing
f. 19.2.1760...... + 1,8.1835.g. m.(i august) 1779
Lauritz Nyeland, toldinspektør 
f.1745........... + 17.6.1794«

11) Stephan Peter Nyeland
f. i Ribe 26.1.1793..... . i København 14.12.1875
justitsråd,proviantforvalter ved Søetaten,R.a.Dbg.
g. m, Ane Kisstine Langeland....* 6.4.1823.

12) Lauritz Nyeland f.26.2. 182o + 26.5*1878 
proprietær og ejer af Pedersminde ved Aarhus
g,m,(d.11.lo.1845) Ane Sofie Julie Schou.

13) Johanne Marie Schou Nyeland
f.18.11,I852 g.i Aarhus med kbd.Hans Rasmussen
(dennes 2,ægteskab),,,,..........se VIII,
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- VIII.A
Peder Mathias Laurberg
(son af provst N.S.Laurberg og Kirstine Kjeldsen- se VII.2«)
f.i Sabro 25.3.1879 - uddanelse som landmand - ejede sam
men med sin broder Otto Marsvin Laurberg Holrisgård, Hersom 
s. 1906 - 1913 - købte i 1914 i Oppelstrup ” Damgård ”, 
Gunderup s,Damgård 21.3,1929,
gift i Helsingør 14.4.19o8 med
Ellen Louise Gulstad
f.i København 14,6.1887...+ i Skagen (sommerophold)25.8.1958
- datter af maskinfabrikant Carl Ludvig Gul s t ad, Kblr.
- f.i Helsingør 16.1.1849 + Kbh.12.6.1891»gift 3.5.73 Helsingør
- l.gang med Antoinette Christiane Adelheid Gulstad,
- f.Helsingør 31.1.1849 + Kbh.17.4.1876 - gift
- 2.gang med Anna Louise Amalie Carlsen den 8,11.1882
- i København, f.i Rendsborg 31*å»1861 + Kbh,4«3«189°

- 3 børix -
1) Nie 15 Rud Sophus Laurberg

f.Holrisgård 18,2.19o9 
elektro-mekaniker i Aalborg lo,1.1932, senere bosat 
i København og ansa,t hos Burmeister & Wain....,se IX 
gift den 1.6.1936 med
Maren Margrethe Holmsgaard 
f,13.12.19o4
- datter af godsejer Holmsgård

- 1 datter -
Karen Margrethe- f,9.8.1942.

2) Jørgen Marsvin Laurberg 
f. Damgård 6,8.1918,
student Kbh, 1937« - cand.pharm, 1,11,1943 
salgschef for Nordisk Droge- og Kemikalie«Aalborg afd. 
gift den 5.9.1942 med
Grethe Michelsen
f.d.26,6.1921
- datter af Leopold Jacob Michelsen, f,Løkken
- d,2.1.1877 og hustru Nanna f. Conradsen
- f,d,15.7.I880.

- 3 sønner -.............se IX.A»
3) Eva Margrethe Laurberg 

f.d.4.7.1922 på Damgård
gift den 4.7.1945 med
fiskeeksportør Holger Møller Andersen
- søn af fiskeeksportør Lars Mosberg Andersen Skagen

- 3 børn - «se IX.-S,L.15.
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VIII S.L.7.a
(1)

Christian Langballe
f.Randers 13.5.1871 - student Randers 1889 - cand.med.1896 
amanuensis hos faderen januar - august 1896, Holstebro nov.96- 
sept.1897» reservelæge ved Randers sygehus decbr.97~ sept.1899 
studierejse 19oo, kandidat ved Kommunehospitalet i København 
sept.19oo - juni 19o2 - prakt. Læge i Randers juni 19o2,konst. 
Distriktslæge februar - april 19o4, - overlæge ved St.Jo
sephs Hosp.i Randers 19o5«
gift i Randers 21.lo.19o2 med
Ellen Margrethe Poulsen
f.i Randers II.6.I876
- datter af sagfører, exam.jur. Niels Poulsen,
- Randers, f.i Kvelstrup 11.2.1842....+ 8.1.1834
- og hustru Olivia Augusta Marie Albrectsen, f.
- i Bispebjerg Molle 12.11.1849...+ Rds.19.9.19o5

- 5 born -
1) Gertrud Christiane Langballe

f. Rds 8.2.19o4
g. i Rds 14.2.1927 med
Philip Teisner Schou
f.Frederiksberg 26.11.19o2, organist 
på Thuro, Svendborg
- søn af Valdemar Schou f.21.1.65••+ 1.12.22.
- direktor for Finsk Handelskompagni, Kbh.
- og hustru Jenny Aggersborg, f.Aalborg
- 31.5.1875.
- datter; Lene Teisner Schou 

f.i Svendborg 28.5«193o
Marie Langballe2) B o d i 1 

f.Rds.19.9.I906 stud.Rds.1924. 
handelseksamen 1925.
gift i Rds.28.12.1932 med 
Vilhelm Krarup
f.i København 14.7.19o4, sognepræst i , z
Hammelev - Enslev ved Grenaa,-/^?.
- søn af bibliotekar ved Universitetsbilb.
- Alfred Krarup, Kobenhavn,f.i Fogedgården
- ved Arden 3o.12.1872 - gift i Rom den
- 2.7.1902 med Marie Caroline Amalie Con-
- stance (Maja) Caspari, f.i Christiania
- lo.11.1867.......... + 25.2.1922.
- 1 son;f.i Randers 21.11.1933.

(forts.)
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VIII S.L.7.a
Christian Langballe og Ellen Margrethe Poulsen) 
søn af Niels Brock Langballe - se Vil)

3) Axel Langballe
f,Randers 24,6.1910,
præliminær-eksamen Randers 1927, uddannet på 
Strømmen Maskinfabrik 193o, senere videre ud
dannelse i København og Odense, 
direktør for " Odense Motorkompagni ’’.

(2)

4) Karen Langballe
f.Randers 25.6.1910 (tvilling til Axel) 
gift i Randers 11.11.1932 med
Eiler Würgler Hansen
f.i Ulstrup 26.9.I905, læge
- søn af prakt, læge i Ulstrup Peder Hansen,
- f.i Viby 18.1.1869, - gift i Randers den
- 1O.3.1898 med Kirstine Marie Hansen,
- f.25.2.I869 + 1933. -

- 1 son -
L a 
f.i

rs Würgler
Randers 3.9*1933.

Hansen

5) ns Marquar d LangballeMöge
f.2o.12.1913.
student i Randers 1932.

side 49



- VIII - S.L.7.6* ’
Otto Langballe
f.i Randers 7*8.1872
(søn af Niels Brock Langballe og Inger Mogensine Moller)

- se VIIÅwS.L.7 -
ejer af Nielstrup ved Randers 1897 - 19o8 
Stenagergård 19o8 - 1915» derefter assistent på 
"Skandia*s" kontor i Randers, købte i 1925 
landejendom på Støvring mark,
gift på Frederiksberg 16.2.1898 med
Margrethe Marie Führer
f.Kokkedal 4.7.1875*...... . Randers 5.9.192c.
- datter af forpagter på Kokkedal ved Hørsholm
- Albert Frederik Emil Führer, f.på Kristianssæde
- ved Nakskov 19«lo,1828 + på Kokkedal 30.7.1886
- og hustru Ane Sophie Olsen, f.i Usserød Mølle
- 9*9*1852 - + i København 28.8.1919.

- 2 børn -
1) Inger Marie Sophie Langballe 

f.på Nielstrup 22.12,1898,
gift i Randers 22.8.1922 med
Knud Møller
f.på Marienborg ved Randers 22,6,1894

■“ 3 børn "
2) Niels Brock Langballe

f.på Nielstrup ved Randers 8»3«19ol, 
student 1918,cand phil.1919, forstkandidat 1924. 
gift i Gaspe,Quebec med
Muriel Olive Annie Carter 
f.i Gaspe 1.7*1895
- datter af John Carter,f.i Gaspe 5*12.1838
- + 13*7*1923 og hustru Annie Steele Thomsen,
- f.i Montreal 26,8.1854 + 13*4.1923* -

- 2 børn -
a) Margaret Anne Bro ckLangballe

f.i Montreal 23.5*1931

b) P e ter Brock Langb a 1 1 e
f.i Montreal 23*5*1942.
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VIII S.L,8.a
Ejnar SECHER
(sonaf Niels Anker Carl Secher og Emma Elisabeth Moller) 
f.i Aarhus 19.1.1888, cand polyt 1911 se VTI.S.L.8. 
efter uddanelse i elektricitetsfaget i Danmark og
Væsteraas (Sverrig) Elektro-Ingenior - senere Direktor
i Elektricitets Aktie-Bolaget A.S.E.A,! Kobenhavn 
gift i Væsteraas 3o.5«1917 med
Cathrina Edla Elisabeth BERGLIND
f.i Sala (Sverrig) 26.6.1888
- datter af læroværks-adjunkten,fil.cand.pastor
- Erik Berglind, Ledamot af Vasa-Ordenen, f.i
- Tillinge 4.5.1852 og hustru Edla Christina
- Johansson, f.i Sala 24.7»1858...... .

- 2 born -
1) Anna Greta Secher

f.i Aarhus 13.4.1918
gift med
civil-ingeniør Axel Thrane
- son af lægerne Emilie og Axel Thrane

2) Bengt Vilhelm Secher
f.i.Kobenhavn 8.1,1924. Læge
gift med
læge Kirsten
f.Farum.
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VIII S.L.ll.
(1)Henning C o 1 d i n g Hasselbalch

f.i Aalborg 3o*7«1876 - student Aalborg 1894 - bestyrer 
19ol, forpagter 19o4 og ejer 1912 af slægtsgården 
Vilsbæksminde, Brovst/afhændede denne i
kobte derefter "Skrænten",Brovst.....+ Brovst 26.3,1955
- son af Anders Müller Hasselbalch,f.Vilsbæksminde den
- 29.i2.l835» cand,jur.,Prokurator og Hospitalsforstander
- i Aalborg - R.a.Dbg.,Dbmd - ..,+ i Aalborg 16.5.1919»
- gift i Aalborg 7*12 I871 med Dorthea Villadine Frederikke
- Colding,f.i Aalborg I7. .1845,,,,+ i Aalborg 16.12.1921
gift i Laastrup 3«4.19o3 med
Johanne Marie Laurberg
f.i Laastrup 13.3.1885,
- datter af provst N.S.Laurberg og Kirstine Kjeldsen (Vil .5»)

- 5 born -
1) Amalie Margrethe Hasselbalch 

f.Vilsbæksminde 8.6.19o3
efter uddannelse på Aalborg Børnehjem og Bispebjerg 
Hospital, København,medhjælperske på Kobenhavns 
Kommunes Børnehjem, Snekkersten (1931), derefter en 
årrække på Kobenhavns Kommunes Optagelseshjem på 
Frederiksholm.
gift den 25*4.1947 med tobaksfabrikant
Otto Jorgensen, f.25.4.189o,der fra 
et tidligere opløst ægteskab medbragte datteren
Ann i e, f.3o.12,1927,gift med montor Jørgen Holm 
og sønnen E j n a r,f,9»11«1938, uddannet som 
Math og Radio-Radar-Mekaniker.

2) Jacob Hasselbalch,
f.Vilsbæksminde 2.1.19o5, student Aalborg 1923, 
kaptajn art
gift med (den 29.12.1936)
Gudrun Varncke Bruhn
f.Kbh.31•8.1912, steddatter af oberst L.Bruhn

** bom ” ....... .

(forts.)
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VIII S.L.ll
(2) 

Henning Colding Hasselbalch - og Johanne Marie,f.Laurberg.

3) Ellen Hasselbalch
f.7«io.I9I0 på Vilsbæksminde - uddannet som 
sygeplejerske i Brovst, senere Hjørring,
gift den 27,2.1953 med fyr«mester
Niels Svendsen, Hjørring,
f.d.26.2.1908, 
der medbragte en datter Inger Lise 
f.16.7«1946 fra sit tidligere opløste ægteskab,

4) Vibeke Hasselbalch
f.12.3«1913 på Vilsbæksminde,
stud.i København, Nørre Gymnasium,1931, discipel på 
Graasten Apotek,exam.pharm.1932,cand,pharm.1939
gift den 29.lo.1939 i Andreas Kirken, København, med
exam.pharm. Arne Christen DAM
f.20.6.1916 i Agtrup

- 2 børn ••se IX.-S.L.14.
5) Anne-Thea Kirstine Hasselbalch 

f.23.4.1917 på Vilsbæksminde.
Kontor- uddannelse i København
gift den 3o.4.1946 med civil-ingeniør,cand.polyt.
Olaf Holm Klitgaard
f.d.29.9.1914 i Nibe.

— 3 b 01'11 —
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VIII - S.L.12
Hermann Christian Lansen
f.7.lo.1886 i Flensborg - kom 1898 til København, 
St.Petri Kirke og senere Realskole - lærte handel hos 
farvehandler A.Stelling,- prøjsisk værnepligtig i 
Bromberg 19o8/9 - overført til landstormen, - Konsulats
sekretær ved det danske Konsulat i Køln 191o (maj) til 
3I.I2.19II - 1912 ansat Dansk Sojakagefabrik A/S Kbh. 
Under verdenskrigen 1914/18 ansat fra 1915 ved det 
tyske Central-Indkøbsselskab i København (i stedet for 
militær - tjeneste),fra november 1917 leder af Centralens 
afdeling i Kolding, indtil februar/marts 1919«- Efter 
nogen midlertidig beskæftigelse i københavnske Handels
selskaber genansat på Dansk Sojakagefabrik fra 1.1.21. 
som Fuldmægtig - senere Kontorchef og Prokurist, leder 
af afdelingen for tekniske olier m.v. - eksport-leder, 
pensioneret fra 1.7.1956 - Dansk indfødsret 1921.
- son af værkmester Hans Hermann Lausen f.Flensborg
- 7.8.I859 + København 18.2.1945« og Meta Helene
- Hansen Suhr, f.Flensborg 22.8.1856 + Kbh.16.6.1941.
gift i Kirkestillinge den 25.lo.1918 med
Ellen Rigmor Laurberg 
f.7• 5• 1887 i Laastrup................ .se VII.6.
- datter af provst N.S,Laurberg og Kirstine f.Kjeldsen
- f.resp. + hhv. Enslevgård 31.5.1848 + 1,7.1934
- f.28.9.I852 + Lerkenfeldt 11.11.1915.

— 1 søn — «••••••»•• •
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IX
Niels Rud Sophus Laurberg
f. Holrisgaard 18.2.19o9 - uddannet som elektro-mekaniker i 
Aalborg lo.1.1932 - senere bosat i København og ansat hos 
Burmeister & Wain.
- søn af Peder Mathias Laurberg og Ellen Louise Gulstad
- ........................................ se VIII A 1.
gift i Gunderup kirke den 1.6.1936 med
Maren Margrethe Holmsgaard
f. 13.12.19o4
- datter af godsejer Holmsgaard

- 1 datter -
Karen Margrethe Laurberg
f. 9.8.1942
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- IX - A -
Jørgen Marsvin Laurberg
(søn af Peder Mathias Laurberg og Ellen Louise Gulstad) 

se VIII.A.2.
f. Damgaard 6.8.I9I8 - kom den 4. august I928 til fami
lien H.Chr.Lausen Kbh. for at gå i skole —
mat.stud.1937 (Set.Jørgens G.) - til farmacien 1937 på 
Løveapoteket i Frederikshavn - exam.pharm, oktober 194o - 
medhjælper på Løveapoteket Frederikshavn fra maj 1941 til 
nov. 1941 - cand.pharm, nov.1943 - candidat på Gentofte 
apotek nov.1943 til marts 1946 - medindehaver af Fa. Ke- 
mikalco Kbh. marts 1946 til Januar 1948 - ansat i Nordisk 
Droge- og Kemikalie Kbh. den 15»januar 1948 - 
som salgschef for Nordjylland marts 1948.
gift den 5»9.1942 i København med
Grethe Michelsen
f. 26.6.I92I i Frederikshavn
- datter af skipper Leopold Jacob Michelsen
- f. 2.1.1877 og hustru Nanna, f. Conradsen
- f. 15.7.1880...... . i Frederikshavn 22.11.195b*

- 3 børn -
1) Peter Marsvin Laurberg

f. 14.6.I945 i København

2) Søren Laurberg
f. 27.4.1951 i Aalborg

3) Jens Henrik Laurberg
f. 26.3.1954 i Hasseris
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IX S.L.ll.A
Jacob Hasselbalch
(søn af Henning Coldlng Hasselbalch og Johanne Marie

f.Laurberg..se VIII,S.L.12.A.)
f.2.1.1905 på Vilsbæksminde, - stud. Aalborg 1923. 
uddannet som landmand - gennemgik 1927-28 Feltartilleriets 
Løjtnants-Skole - 1.12.1928 Løjtnant af reserven, 11.lo.39. 
Kaptajn af reserven - efter besættelsen d.1.6.1946 Kaptajn 
i linien - pensioneret 1957•- sor herefter tjeneste på 
Sjælsmark Kaserne. R.a.Dbg. 4.10.1955«
1934:Denominant i den Horningske Stiftelse (se VI. Marsvin 

stamtavlen.)
gift i Grøndalskirken, København 29.19«1936 med
Gudrun Warncke Bruhn
f.Kbh.31•8•1912 - steddatter af oberst Laurits Bruhn, 
Geodætisk Institut og Isse Bruhn, f.Kjeldsen Nøragergård, 
datter af propr. Henrik Kjeldsen, Nørager (ved Hobro) 
og dennes 2. hustru, f. Johanne Holst, Skagen.
Uddannet i Ballet hos Asta Mollerup.

- 2 børn -
1) Steen Jørn Hasselbalch

f.København 27.1.1942.
2) Inge Birgitte Hasselbalch

f.København 7«8.1946.
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IX S » L • 12 • A. •

Hans Henning’ Lausen
f. Frederiksberg I6.I.I920 - mat. stud.1938 (St.Jørgens G.)
filosofikum og kantussen 1939 - til farmacien i 1939 på 
Hjorte Apoteket, Kbh. - exam.pharm. 26.lo,1942 - medhjælper 
på Sakskøbing apotek november 1942 - I943 og fra 1944 til 
november 1945 — cand.pharm. 1946.

Ansat på Farmakologisk Institut (prof.Knud 0.Møller) fra 
november 1946 - amanuensis 1954 - overgået til Retskemisk afd. 
i 1956 med kgl. udnævnelse til retskemiker
- søn af prokurist H.Chr.Lausen og Rigmor, f. Laurberg
- f. hhv. Flensborg 7»lo.1886 og Laastrup 7»5»1887
- .............................. se VIII. - S.L.12. -
gift i Jesu Kirken, Kbh. den 1. september 1949 med
Bodil Ann e-L ise de Hemmer Gudme
f. 19.4,1922. - mat.stud, fra Nykøbing F. Katedralskole 194o 
handelseksamen fra Købmandsskolens dagskole - ansat i Handels
senere Udenrigsministeriet - tjeneste i det danske Gesandt
skab i Prag 1946 - 1948
- datter af dyrlæge Niels de Hemmer Gudme, Sakskøbing,
- f.24.4.I896.......og hustru Maud, f. Ree

- 2 sønner -
1) N i e 1 s Christian Gudme Lausen

f. 13. august 1951»
2) I v e r Michael Gudme Lausen

f. 22. juni 1954.
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IX - S.L.13
Knud Møller
f.på Marienborg ved Randers 22.6,1894, forpagter 
af Marienborg, 1924 gårdejer i Ginuninge.
- son af proprietar Jens Christian Moller, Marienborg,
- f.på Christiansborg ved Randers 14.9»i860.
- gift i Randers 21.7.1891 med
- Karen Lodovika Schellerup,f•i Randers 17»9»1866. 
gift i Randers 22.8.1922 med
Inger Marie Sophie Langballe
f.på Nielstrup ved Randers 22.12,1898.
- datter af Otto Langballe og hustru Margrethe Marie
- f. Führer................. se VIII: - S.L.9.

- 3 born -
1) Margrethe Stenild MØLLER 

f.på Marienborg 14.2.1924
Poul Stenild 
f.i Ginuninge 29.7.1925»

MØLLER2)

Kjeld Stenild 
f.i Gimminge 28.4.1928.

MØLLER
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- IX. - S.L.ll. -
Arne Christen DAM
féi Agtrup 2o.6,1916 - stud.m.n.i Vejle 1935
til farmacien (Graasten Apotek) 1.1.1936 - exam.pharm, 
oktober 1938 - Medhjælper i Skjern 1938-39 - Medhjælper 
på Idun Apotek, Reykjavik, Island 1939 - 19^5« 
Cand.Pharm, oktober 19^7 i Kobenhavn, Herning og Skander
borg, siden 1957 Provisor på Løveapoteket i Viborg,
- son af højskoleforstander Anders Sørensen Dam,
- f.d.31.5»I880 i Agraa, Mols, gift med Else Marie
- Thomsen,f.d.12.9«1886 i Snedsted..«+ Borkop 16.4.19^0
gift i Andreas Kirken i København d.29.lo.1939 med 
Vibeke Hasselbalch
f.på Vilsbæksminde 12.3«1913«“ stud. Norre Gymnasium, 
København 1931 - til farmacien 1.12.1933 (Graasten Apotek) 
exam,pharm, oktober 1935 - Medhjælper i Graasten 1935-37 
Cand.pharm. 1939 (l.kar.) Medhjælper som cand.pharm.på 
Lauguvegs Apotek i Reykjavik, Island 1939-19^5« Efter hjem
komsten midlertidige ansættelser, fra 1957 Provisor på 
Løve-Apoteket i Viborg.

- 2 børn -
1) O 1 e Preben Dam

f.i Reykjavik 14.5.19^3«
2) Mette Vibeke Dam

f.i Gentofte 30.3.1948.
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IX S.L.15.
Holger Moller Andersen
f.i Skagen d.9.12,1915 - fiskeeksporter
- son af fiskeeksportør Lars Mosberg Andersen,
- Skagen, f.23,lo.1885••••+ i Skagen 4.5*1951 - og
- hustru Anna Kirstine f. Moller f.16.2.1889«
uddannet i faderens forretning, som han delvis
- sammen med sin moder og sine søskende overtog
- efter faderens dod d.4.5.1951
gift den 4.7.1945 i Gunderup kirke med
Eva Margrethe Laurberg
f.4.7.1922 på Damgård
- datter af Peder Mathias Laurberg og hustru
~ Ellen Louise f.Gulstad,f.hhv. + i
- Sabro 25.3.1879 + Damgård 2I.3.1929 og
- Kbh.14.6.1887 ♦ under Skagensophold 25.8.1958,
- ........................... - se VIII.A, -

- 3 børn -
1) Peter Andersen

f.26.7.1946 i Skagen.
2) Poul Andersen

f.26.12.1948, i Skagen,
3) Kirsten Andersen

f.19.2.1953> i Skagen
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IX S.L.16
Olaf Holm Klitgaard
f.d.29.9.191^ i Nibe - Bøn af ..............
Civilingeniør, cand. polyt........... .
ansat under Hvidovre Kommune.................
gift den 3o.k.1946 med
Anne-Thea Kirstine Hasselbalch 
f. 23* 4.1917» på Vilsbæksminde,
- datter af proprietær Henning Colding Hasselbalch og
- Johanne Marie, f.Laurberg...... .
- .......................... - se - VIII.S.L.11. -

- 3 børn -
1) Kristian Holm Klitg&rd

f.i.lo.1946 i København
2) Lars Holm Klitgaard

f.21,9.1948 i København
3) Anne-Cathrine Holm Klitgaard 

f. 17.7.1953 i København.

side 61



Slægten MARSVIN i

slægtskabs!orløbets direkte 

linie 

til

LAURBERG - Slægten 

ved kaptajn, senere borgmester i Korsør 

Palæmon LAURBERG »s 

ægteskab med

Anne Margrethe MARSVIN 

d, 29. 8. 1727.

samlet og bearbejdet i tiden 187o - 1927 
ved .provst Niels Schou Laurberg,
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I anledning af denominationsretten til 
uddeling af njiderstctteJ-ses—portioner fra den 
Hørningske Stiftelse 
skulle jeg i mine unge studenterdage skaffe 
pålidelig oplysning om Laurberg’ernes slægts
forhold til Marsvinerne og det vakte allerede i 
187o min genealogiske interesse.

Men det var dog forst i mine kandidatår i 
Kobenhavn.,.at jeg særligt dyrkede den inieresse, 
idet min opgave blev at fremskaffe en pålidelig 
stamtavle både for Marsviner og Laurberger, og 
jeg fik dertil altid beredvillig og sagkyndig 
hjælp i Gehejmearkivet, hvor jeg har tilbragt 
mange timer.

For Marsvinernes vedkommende var det nogenlunde 
let, da det var en gammel dansk adelig slægt, hvortil 
der forelå mange skrevne stamtavler, der vel langt 
fra alle var pålidelige, men dog kunne give vink og 
benyttes med tilborlig sigtelse. Slægten uddøde på 
mandssiden år I768 ved Jochum (Joakim) Henrik 
Marsvins død.

Da Dansk Adelsforbund lod stamtavlen trykke, 1£o4 
sendte arkivar Thiset mig udkastet til revision og 
til begrundede rettelser og tilføjelser og nu 
foreligger den efter mit skon i fuld pålidelig form.

Formodes Laastrup for 19o5«
af Niels Schou Laurberg.
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n A R S VI N - Slægten 
direkte linier

gen: son af fodt : dod:
Johannes Marsvin
Suseruplevede ca• 1310

II. Peder Marsvin, borgmester
Aalborg,Odens e................... 1469

ill. II. Jorgen Marsvin,
Lindved, Dybæk, Hollufgård..«.... 1524

IV. III. Peder Marsvin
Dybæk, Hollufgård...... . I528

V. IV. Jorgen Pedersen Marsvin, lensmand
Dybæk........  ............. 152o 1581

VI. V. Otto Jorgensen Marsvin
Dybæk, Krogsholm,Klausholm,Borsoe 1573 1646

VI.A. V. Peder Jorgensen Marsvin, 
Avnsbjerg, Hollufgård.... . 1578 1614

VII. VI.A. Jorgen Pedersen Marsvin, 
Avnsbjerg, Marsvinslund, 
Restrup, Palstrup. 1609

1650
1671
1676VIII. VII. Mogens Marsvin, ritmester...t,.ca«

VIII. A VII. Otto Jørgensen Marsvin, 
Trudsholm, ...... • 1655 1725

IX. VIII. Mogens Marsvin, kaptajn,
Tårupgård, Øllegård. 1675 1716
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Slægten

indgiftede linier :
MARSVIN

1544 IV. Erik Knudsen Bille,lensmand 
Lindved................. .

1588 V.l. Axel Urup Henriksen, 
Vognso, Allerup.............

1603 V.l. Jacob Lavesen Bek, D.R.R. 
Beldring, Gladsaxe...........

1625 V.l. Mathias von der Recke, oberst
1588 V.3. Hans Axelsen Arnfeld, 

Palsgård, Rugård, Viufgård...
V.4. Frederik Pallesen Ulfeld, 

Haldager, Borsø..............
1589 V.5. Ludvig Munk, lensmand i Norge, 

Norlund, Lundegård....».....
16o7 V.5. Knud Rud, lensmand i Odense, 

Sandholt............. .
1596 V.7. Enevold Tygesen Kruse, D.R.R. 

statholder i Norge..........
V.lo. Gude Olufsen Galle,

Tamboe, Egebjerg, Norlund....
1606 VI. 1 Jorgen Urne, D.R.R. - R.E. - marsk

Alsløv. ......................
1628 VI.3. Iver Tagesen Krabbe, D.R.R. - R.E. - 

Jordberg, - statholder i Norge.
vi.4. Lave Eriksen Bille, 

Havreløkke, Kjærsgård........
1649 vi.5, Hans Christian Friis, oberst 

Krogerup, Klausholm, Tustrup m.v.
VI.A.4. Erik Pors......... .

1648 VI,A.4. Henning Hansen Pogevisk, 
gehejmråd, Rigets marsk......

VII.6. Werner Nielsen Parsberg 
Eskjær m,fl,......... .

1727 VIII.2. Frederik Christian von Muderspach 
Trinderup, major...... .

1727 VIII.3. Palæmon Laurberg, kaptajn, borgmester
1736 VIII.A.8. Adam Frederik Paulsen Fugl......... .

side 74



MARSVINERNES hustruer

SSSÂ 
I, Johannes Marsvin
II. Peder Marsvin
III. Jørgen Marsvin

IV, Peder Marsvin 15o7
V. Jørgen P.Marsvin c.1565
VI. Otto J.Marsvin C.16o5
VI.A. Peder JtMarsvin 1608
VII. Jørgen P.Marsvin 1633

VIII. Otto J. Marsvin C.1696

VIII,A« Mogens marsvin c.1674

IX Mogens Marsvin c;. 1698

død^ bønu.
Cecilie Pedersdaj^ør
Margrethe Bryske 3.
Anne Passow. . . .•. . 2.

Helle Hollunger 1556 3.
Karen Gyldenstjerne 1589 lo.
Mette Brahe ...//.• 1641 5.
Me 11 e Brahe </ y / • •• 1622 4/
Anne Helvig 

Gyldeftstjerne.. I690 15.
Helene Marie

Hovenbek «... 1726 4.
Benedikte Margrethe 
Bendixdatter Sehested 2.
Hedvig Agnete Zeplin 1737 6.
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- I

Joh a n n e s d i 0 t u s MARSVIN
i Absalons Genealogi kaldet

J 0 h a n n es de Suserup
- I3I0 -

var Slegfred*-» øn af
B e n e d i c t u s Jo n s s 0 n

der levede på kong Valdemar den Stores tid
- 1131 - 1182 -

Johannes Marsvin , Suserup blev gift med
Ceailie Pedersdatter 

ea. 1329 nævnes Esbern Marsvin 
og hans søn Johannes Marsvin

ea» 144o levede Karen Marsvin som 
søster i Maribo kloster, - hun må antagelig have 
været en kødelig søster til

Peder MARSVIN

- se II -
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II
Peder Marsvin
(også nasvnt som Petrus Marsvin, proconsul i Odense) 
formodentlig adlet af Christoffer af Bayern..;.... 
tolder i Aalborg 1447 - borgmester og tolder i Odense 
1455 - 66 oglkéG - 69.
gift med
Margrethe Bryske af Lindved
- datter af Jørgen Bryske og
- hustru Mette Rydelsbak.

- 3 børn -
1) Margrethe Marsvin

Søster i Maribo kloster 15o8
2) Jørgen Marsvin til Lindved 

gift med AnnePassow
til Trudstrup

- 2 born - ......., se III,
3) Johanne Marsvinsdatter 

priorinde i Vor Frue kirke, Roskilde, 15o2

Desuden er opført
Mette Marsvinsdatter 
abedisse i Maribo - omkring 1560 - men nærmere oplys
ninger om data og fødested savnes - det kan derfor ikke 
fastslås, om hun tilhører denne eller en senere generation
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III -
JØRGEN MARSVIN
(søn af Peder.Marsvin og Margrethe Brysko - se II.)
til Lindved, Dybæk og Hollufgård. - D.R.R. -
kant s 1er fra 1495 - 1521..............    1524.
gift med
Anne Passow (Bild) (se nedenfor)
- datter af Anders Passow til Findstrup
- Holstenshus, - og hustru
-Anne Grubbe til Lystrup (se omst. anm.)

- 2 born -
1) Peder Marsvin...........+ 1528.

blev gift i 15°7 med 
Helle Hollunger

- 3 børn - ......  . .se IV.
2) Anne Marsvin 

anført som død i 1547» men levede i 1557> 
d.15.5.1568 søgte hendes slægtninge på 
hendes vegne for den af hende stiftede gæld

Anne Passow(se ovenfor) der var gift
1. gang med Jørgen Marsvin, som afgik ved døden 1524 
blev gift 2,gang (i året 1524) med
Henning Walkendorf .......   1535 -
til Trudstrup (Glorup?).
Deres søn: Henning Walkendorf,...+ 1535»

blev gift 1.gang med
, A n e 0 x e, hvis søn

Christoffer Walkendorf.
til Glorup, D.R.R. - hofmester.....+ I60I ugift 
stiftede Walkendorfs Kollegium.
blev gift 2,gang med
Sidsel Friis ......... + 1562
søster til kansleren Johan Friis.
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IIIAnmærkninger til
Niels Grubbe
til Alslev og Draxholm - ridder - amtmand - 
g^^JL^ang med
Anne Hak
- datter af Iver Hak..... .
- og hustru ........... .

datter: Anne Grubbe (se nedenfor) 
gift med Anders Passow (se III.) 
datter: Anne Passow (Bild)
gift 1. gang med J 0 r gen M a r svin (se III.)
gift 2. gang med H e n n i n g W a Ikendorf

(se III.)
Sift 2. gang med
Kare n Bille
- datter af Erik Bille til Oelsvad
- og hustru Ellen G 1 0 b.

Anne Grubbe (se ovenfor) der var 
gift l.gang med Anders Passow til Findstrup, blev 
gift 2.gang med
Henning Axelsen Walkendorf 
til Glorup, med hvem hun havde børnene

1) P e t e r
2) Anne
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- IV
Peder Marsvin
(son af Jørgen Marsvin og Anne Passow. . . « « , 
til Dybæk og Hollufgård - D.R.R« -
befalingsmand over Draxholm slot «,..««. . ««« + 21. lo. 1528. 
gift med (i året I507)
H e 1 1 e H o 1 1 un g e r................  1556.
- datter af Tage Hendriksen Hollunger af
- Braunstrup, ridder, D.R.R.
- befalingsmand over Nunnekloster - og
- hustru Karen Tornekrands...+1556

(+ palmefredag)
- 3 børn -

1) Anders Marsvin . ..«.... ...død ung
2) J ørgen Marsvin«..... +• 1581.

gift med
Karen Gyldenstjerne

- lo børn «se V.
3) K a ren Marsvin

f.152 ...... +.... 1548
gift 1544 med
Erik Knudsen Bille
til Lindved, lehnsmand i Odense (fra 1566-7°) 
f.151 ..................... . 3.6.1573«
der blev gift 2. gang med
Geske Mikkelsdatter

Bro ckenhus 
til Vrongstrup...........+I0,9,1599 «

side 80



- V -
(1)

Jorgen Pedersen Marsvin
(son af Peder Marsvin og Helle Hollunger.,.... selV.2.)
f.152 til Dybæk, befalingsmand over Sølvisborg - 
lensmand flere steder fra I560 - 1578. - D.R.R.
+ 2.9.1581, - begr.15.lo.1581.
gift med
Karen Ottesdatter Gyldenstjerne 

begr. 2o.ll.1589.
- datter af Otte Henriksen Gyldenstjerne til
- Ivernæs, f, 148 ........... . 25.6.1551«
- og hustru H e 1 v i g Mogensdatter G j o e + 1557

(se anm. vedr.Gjoe-slægten V.2)
- lo born -

1) Helle Marsvin, f.14.7.J566...+ 1637
gift 1. gang 19.I.I588 med (se omst.anm.)
Axel Urup Henriksen
til Vognso og Allerup, f.156 .......+ I60I.
gift 2.gang 28.2.16o3 med
Jacob Lavesen Beck 
til Beldring og Gladsaxe, D.R.R. 
befalingsmand flere steder...........+ 1622.
gift 3.gang i 1625 med
Mathias von der Recke, 
Churlandsk landhofmester, oberst 1626 - + 1637*

2) Herluf Marsvin
f.1567......... ugift...... + i Tyskland

3) Anne Marsvin
f«7«5.1569..................  ll.12.161o
gift 19.1.1588 med
Hans Axelsen Arnfeld 
til Palsgård og Rugård, Viufgård, 
f.156 ..... ................ I9.8.I6II.

4) Berete Marsvin
f.14.4.1570................ . 1629,
gift med
Frederik Pallesen ULFELDT 
til Haldager og Borso, f.15 .... . 16 ....

(forts.)
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anmærkninger til - V -
(Jorgen Marsvin, og Karen Gyldenstjern.es ældste datter) (1)

ad V.l. Helle Marsvin
f.14.7*1566.............. .....+ 1637.
gift l.gang 1£.I.1588 med 
Axel Henriksen Urup 
til Vognsoe og Allerup, f.156 ..... »..+ I60I.

- 5 born -
Jorgen - Helvig - Karen - Anne Helvig - Axel 
f.1589 f.159 + ugift f.1595 f.l3.8.16ol
gj-CX. 2 « gang 28.2.1603 med
Jacob(Jo chum ?)Lavesen Beck 
til Beldring og Gladsaxe, D.R.R. befalingsmand + 1622

- 2 born -
1) J o h an B e c k ......... + som ung
2) Jockum Beck, f.l6o ...+ 16

til Gladsaxe og Ånderum, amtmand 
på Silkeborg - anlagt det skønne 
Alunværk i Anderum, Skaane 
gift l.gang 19.7*1629 med Else Grubbe
- datter af Sigvard Grubbe til Höfdal
- og Hilleborg, f.21.1.1613* *••+ 1631* 
gift 2.gang med Else Friis, f.1615
- datter af kantsler, D.R.R.
- Christian Friis til Krogerup (se aniu.V1.2)
- og hustru Barbara Wittorp
Fra dette ægteskab nedstammer den
svenske familie Beck-Friis -(se anm,VI.2.) 
gift 3*gang med Anna Beck, f. I60 ....
- datter af Christian Jocum Hafsten
- Bülow til Engelsted, Summetstrup (?)
- kammerjunker.

gif* 3 .gang i året 1625 med
Mathias von der Recke
Churlandsk landshofmester, oberst 1626.....+1637♦

(forts.)
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- V -
(2) 

Jorgei^Pedersei^Mar»^Gyldenstierne
5) Ellen Marsvin

f.2.2.1572............................+ 1649.
gift l.gang 29.6.1589 med 
Ludvig Munk
til Nørlund og Lundegård, lensmand i Norge
fra 1571 - 1595 ..................... . I9.7.I603
en datter i dette ægteskab var Kirstine Munk.
der blev viet til kong Christian IV til venstre hånd 
deres datter var Eleonora Kirstine 
gift med Corfitz Ulfeldt.
gift 2,gang i 1607 med
Knud Ru d....... f.1556 ..... + 22.7.1611.
til Sandholdt, Rubjerggård, lensmand i Odense 
fra året 16o4.

6) 0 tto Jørgensen Marsvin
f.20.I0.1573........................ ♦ 31.3.1647.
til Dybæk, Krogsholm, Klausholm 
gift med
Mette Pedersdatter Brahe
f.1579..........................   15.4.1641.
- datter af Peder Brahe til Krogsholm

- 5 børn - ...........se VI.
7) Else Marsvin

f.i.s.efter trin. I575............. . 22.1.1628(32?)
gift den 15.2.1596 med
Enevold Tygesen Kruse
f.28.lo.1554....................... . 8.3.I62I.
til Herritslevgård, D.R.R. - statholder i Norge

se anm, til V.
8) Rigborre Marsvin

f.4.11.1576........................  28.4.1585.
9) Peder Jø rgensen Marsvin

f.lo.4.1578....................... . 8.10.1614
til Avnsbjerg og Hollufgård D.R.R.
gift i 1608 med
Mette Axelsdatter Brahe
f.3o.8.1590....................... . 23.6.1622
- datter af Axel Brahe til Elved, f.158
- i dennes andet ægteskab med (d.22.6.1589)
- Kirsten (Karen?) Hardenberg.

- 4 børn - .... ........se VI.A.
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anmærkninger tt 1. ... ....... V. 4. og V.7«
( døire' äf1- Jörgen Marsvin og karen Gyldenstjerne)
ad V,4. Beret e Marsvin

f.14.4.1570........ ................ + 1629
gift med 
Frederik Pallesen ULFELDT 
til Haldager og Borso - f.15 ...+ 16 .......

børns
Jørgen Ulfeldt, f.15 ....+ 16 (af pest)
til Borsøe - kaptajn - ugift.

adV.7«Else Marsvin
f.i.s.efter trin.1575......   22.1.1628 (1632 ?)
gift 15.2.1596 med
Enevold Tygesen KRUSE
f.28.lo.1554................ + 8.3.1621
til Herritslevgård - D.R.R. - statholder i Norge 

børn:
Karen - Ingeborg - Birgitte
Jørgen - 0 t t 0 - Tyge.

oplysninger vedrørende Slægt en G J 0 E
Mogens G j cj e, f.... .....   154^4
gift l.gang med Mette Rydelsbach

børn:
1) B i r g i t 1be Gjø e

gift med Herluf Trolle
2) M a r g r e 1b h e G j 0 e

gift med Peter B r a h e
A 1 b e r t G i n e. . . 15 58.
Krenkerup, Torbenfeldt, Klausholm,
gift med Anne Ro senkrands+ I569
datter: M a r g r e t he G j 0 e
f.154 ...... + 1589
g.m. P e t «j r B r a h e

....... + 16 ....
gift 2.gang med
Margrethe (Karen ?) STURE + 1528

4) H e 1 v i g G j 0 e
gift med
Otto He n r i k s en Gyldenstj erne

+ 1551.
datter:
Karen G y 1 d e n stjerne
gift med
J 0 r g e n Peder sen

M ARSVIN -seV. -
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- v -
(3)

1648
gift med Gude Q 1 u f s e n Galle 

f....  .... ...........1626.
til Tambo - Egebjerg og Norlund

- 3 sønner -
om hvilke der foreligger følgende notater: 
Ludvig Galle- antagelig død som ung 
MouT'its Galle- slagen ihjel af en 

holstensk herremand
Lodvig Galle- skudt i Svenskekrigen.

Om Brahe-slægten oplyses følgende:
Axel Brahe. f.l55o + 1616 var broder til astronomen Tyge 
Brahe der var født 1546 + 16ol i Prag - Axel Brahe var gift 
med Kirsten Hardenberg + 1639»

Deres datter Mette Brahe f.l59o + 1622 var gift 
med Peder Marsvin + 1614,.,.,..»...... se VI. A.
og sønnen 1 dette ægteskab var
Jørgen Marsvin, f,16o9 + 1671» der blev gift 

med Anne Helvig Gyldenstjerne se VII.
Mogens Marsvin (VII.15,) var deres søn, han 

faldt som ritmester i slaget ved Lund 1677*
Peter Brahe til Krogsholm og Margrethe G j ø e 

til Torbenfeldt og Krenkerup havde flere børn, af hvilke 
Mette Brahe blev gift med Otto Marsvin 

+ 1646...se VI, 
medens en søn Otto Brahe til Torbenfeldt, f »15^3 
4 1643 blev gift l,gang med Mette Rosenkrands 

+ 1647.
(søn Mandrup Brahe til Torbenfeldt*.*..*•••••«+ 1671•) 
2.gang med Birgitte Troll e«.»•»•+ 1689«

Dette ægteskab var barnløst, men ægtefællerne gav navn til
Brahetrolleborg,
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VI -
Otto Jorgensen Marsvin
(søn af Jørgen Marsvin og Karen Gyldenstjerne - se V.6>)

(1)

f.20.10.1573............................ + 1646.
til Dybæk, Krogsholm, Klausholm, Borgsøe. D.R.R. 
lehnsmand flere steder
gift med
Mette Brahe, f.1579.............+ 1641.
- datter af Peder Brahe til Krogsholm....+ 161o
- og Margrethe Gjøe til Torbenfeldt og Krenkerup
- ........................................ 159o.

(se anmærkninger vedr.Brahe)
- 5 børn -

1) Margrethe Marsvin
f.16.2.I606......................+ 22.3.I650.
gift den 16.2.1624 med
Jørgen Urne til Alsløv 
D.R.R. - marsk - R.af Elf.
f. 17.lo. 1598........ + 19.2.1642 (se anm.VI.)

2) Jørgen Marsvin
f.l6o9.............+ i Paris 1629 (2).8.3o?

3) K a r en Marsvin
f.l61o.......    -i- 1680.
gift i 1628 med
Iver Tagesen Krabbe (se anm. VI.) 
til Jordberg....... f .16o2. ..... +166^.'
D.R.R. - R.E, - statholder i Norge, geheimeråd.

4) Pernille Marsvin
f .1611........................... +16
gift med
Lave Eriksen Bille
til Havreløkke og Kjærsgård 
f.l6o ....................  1679
gift 2.gang med Dorthe Schow.

(forts.)
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VI
OttoJargensen Marsvinog Mette Brahe ;

5) Helvig Marsvin (af Dybæk) 
f.1612.......................... + 4.2.1678.
gift den 2o.3.1649 med

(2)

Hans Christiansen FRIIS
f.6.1.1625 i Kobenhavn.......... + 14.12 1697 .

begr. i Horning kirke, 
ejer til Krogerup, Klausholm, Hovringholm,Tustrup og 
Essebæk - oberst - grundlægger af den Horningske 
Stiftelse - ........... . .se anmærkninger - VI. (2) .

born ;
1) Mette Margrethe Friis

+ som barn
2) Christiane Barbara Friis

f.165 ......+ i Hamborg...... + 26.8.1679.
begravet i Horning kirke.
gift i 1678 med
Johan Rantzau 
f.l65o....................  1703 (1708)?
ejer til Ørslev kloster,Bistrup, Bramstrup, 
Frydendal - general - löjtnant - R.a.D.
Johan Rantzau blev gift 2.gang med
Sophie Amalie Friis.

- deres datter - 
Christiana Barbara 
f.1683.................. . 1747
blev gift med
Werner Nielsen Parsberg 
i dennes andet ægteskab - Parsberg var i 
sit forste ægteskab gift med Mette Marsvin 
datter af Jorgen P.Marsvin og Helvig 
Gyldenstjerne....................se VII .6

Hans Christiansen Friis 
blev gift 2.gang med
(Mette) Dorte Brockdorf,
f.164 ............................... I693
begravet i Horning kirke.
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anmærkninger!^^ - VT -
Jom Otto Jørgensen Marsvin og Mette Brahes døtre)
ad VI. 1. Margrethe Marsvin

f.I6.2.I606. ..................4- 22.3.1650
gift den 16.2,1624 med
Jørgen URNE
til Alsløv « £.17.10.1598 ....... + 19,2.1642.
D.R.R. - marsk - R.af Elf,

- børn; -
E 1 1 e n Dorte - Soph i e Birgitte -
M a g d a lene Sibylle - Else
H e 1 1 e Christian - Knud -
A X e 1 Merete Soph i e -
- nærmere oplysninger foreligger ikke. -

ad VI.3. K a r e n Marsvin
f.l61o..... ...................... 1680.
gift i 1628 med
Iver Tagesen Krabbe
til Jordberg (jordbjerre) f.l6o2.,..+ 1666.
D.R.R. • R.E, - statholder i Norge - geheimeråd

- børn; -
1) T a g e Krabbe
2) Sophie Iversdatter KRABBE 

f.l63 ..................... ♦ 16
gift med Kjeld Krag 
til Trudsholm, f.161 .........+ 1692
landsdommer i Skaane

børn; -
Jørgen - Else - Karen - Ane Sophie.
(Sophie Krabbe solgte som enke Trudsholm 
til Otto Jørgensen Marsvin 1693 se VTII»A.)

3) Margrethe 4) Helle 5) Margrethe + s.børn.

Et notat«’• udi et Corfitz Ulfeld hos fru Eleonora interciperet 
” bref dat.Brugges I663 d.7,july findes disse ord: 
» der er død i Dannemark - una ”nney?” grande ha—
- bladora Sophia Krabbe, som hafde Kield Krag -
- han er fuld af svindsot og lefver, hun funtiss
- meget frisk og hun er død - ”
(dette er jo i modstrid med ovenstående oplysninger)
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anmærkniner til - VI -
vedrorende s 1 æg te n FRI IS

Den ældste adelsslægt Friis forøs ifølge de fore - 
liggende optegnelser tilbage til 1494, hvor Johan FRIIS 
var ejer af Hesselager og Borreby, - Han var kantsler m.v.og 
patron for Universitetet - stifter af Friis - stipendiet.

Den nyere slægt FRIIS begyndte med J o r g e n FRIIS 
til Krastrup og Halkjær, statholder i Norge+ 1616.

Han var gift 3.gange: 
med Ånne Juel - Else Bjørn -

Ellen Galten.
En son af ham (om andre børn er intet oplyst) var; 

Christian FRIIS 
til Krogerup, D.R.R. ~ kantsler..... ........... 4 1639
han blev gift i 1614 med Barbara Wittorp

se anm, til V.(l)
- born: -

1) E 1 s o Friis
f .1615.... ............................ .......
gift med 
Jockum Beck 
f.l6o ......      16
- søn af Johan Beck og Helle Marsvin (dennes 2.ægteskab) 

se V.l.
hun blev stam-moder til den svenske familie

- B e c k - Fri i s -
2) Christian Friis

til Krogerup, Lundbygård - general - ridder + 1657» 
gift med Øllegaard Gyldenstjerne

3) Hans Christiansen Frii s....(VI.5) 
til Krogerup, Klausholm, Hovringholm - oberst -+1697 
gift 1, gang med (d.2o.3«1649)
Helvig Marsvin f.1612 - + 4.2.1678. 
(datter af Otto Jorgensen Marsvin og Mette Brahe)

se VI.(2).
gift 2, gang med 
(Mette) Dorte Brockdorf..+ 1693«
Hans Christiansen Friis, Helvig Marsvin og deres 
datter Christiane Barbara (gift Rantzau) samt 
Mette Dorte Brockdorf er alle begravet i Horning Kirke.
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anmærkninger til - VT -
vedrorende Slægten Friis (2)
Hans Christiansen FRIIS
(son af Christian Friis og Barbara Wittorp - se anm.VI -) 
f. 6.1.1625 i København..................+ 14.12.1^97
gift den 2o,3,1649 med Helvig Marsvin -VI,5.- 
ejede Krogerup,som han solgte i I656, Klausholm, Galten H., 
Hovringholm, Essenbæk og Tustrup.

Han blev opdraget hos biskop Brockmand, Kbh, gik siden i 
Soro skole, berejste 164o-43 Holland, England, Skotland og 
Frankrig. 1642 blev han hofjunker, rejste i 1645 med ambassaden 
til Rusland, - tjente året efter som løjtnant i krigen og ud
mønstrede på egen bekostning 8 ryttere, deltog 1646 i Korfitz 
Ulfeldts ambassade til Holland og Frankrig, - tjente nogen 
tid under Turenne og i den kejserlige hær under Montesuculi, 
kom 1648 tilbage til Danmark,hvor han forstrakte kongen i 
1656 med 30.000 daler af den ved salget af Krogerup indkom
ne sum, hvorfor han fra 1653 til I665 havde Silkeborg len 
i pant, - tjente med megen udmærkelse og stor opofrelse i 
krigen mod Sverig,bl.a.oprettede han på egen bekostning et 
regiment på 800 ryttere og skal i det hele have anvendt 
150.000 daler af sine midler til landets tjeneste. Han var 
i 1660 en af kommissærerne ved forhandlingerne om enevæl
dens indførelse og en af de 8 oberster, som ved hyldningen 
bar tron-himmelen over majestæterne, ligesom han også har 
underskrevet suverænitets-akten.-

Han levede siden i stilhed på sine godser og exigerede 
1697 Hovringholm til et stamhus til bedste for sine broder
sønner.

Han oprettede den Horningske Stiftelse, hvis legater 
forvaltes af biskoppen i Aarhus og uddeles af en dansk og 
en svensk denominant i forening, f.t.kaptajn Jacob Hassel
balch, Virum, og grev Beck-Friis, Borring ved Helsingborg.
(se iøvrigt: Randers amts historiske årbog 1937» om oberst 
Hans Friis og den Horningske Stiftelse, af forstander 

cand. theol, A.T.Hoy.)
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- VI.A.
Peder Jorgensen Marsvin
(son af Jorgen Pedersen Marsvin og Karen Gyldenstjerne)

- se V.9. -
f,d.lo.4.1578...... ..t 8.10.1614.
til Avnsbjerg og Hollufgård 16o9 D.R.R.
gift i 1608 med
Mette Brahe
f.Jo.8.1590..........................23.6.1622
- datter af Axel Brahe til Elved (155o-1616)
- i dennes andet ægteskab af
- 22,6.1589 med Karen (Kirsten)
- Hardenberg.

- 4 børn -
1) Pedersen Marsvin 

.............. . 1671
Restrup,

3)

4)

Jørgen
f.l6o9.....
til Avnsbjerg, Marsvinslund,
Palstrup,
gift d.7.7.1633 med

2)

A n n e H e 1 v i g M 0 g e n s d a t t e r
G y 1 d e n s t j « r n e

- datter af Mogens Gyldens t j erne til
- Søholm (+ 1639) » gift 1612 med
- Sophie R a n t z a u f.1591 + 17.I. 75.

15 børn - ... se VII.
0 t t 0 Mars V i n

+ som barn...,, .. .12,.6.1613
E r i k Mars V i n

som barn.« «.• .. 1619
K aren M a r s vin
f. 1614,. .+ 1649
gift 1.gang med
Erik Pors
gift 2.gang med (i 1648)
Henning Hansen Pogwisk 
af Damsbo - Hollufgård 
rigets marsk - gehejmeråd - 
befalingsmand over Stjernholm 1661,
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- VII
(1)

Jorgen Pedersen MARSVIN
(son af Peder Jorgensen Marsvin og Mette Brahe ...se VT.A^l.) 
f.l6o9.............    ♦ I671
til Aunsbjerg» Marsvinslund, Restrup, Palstrup«
gift d.7.7.1633 med
Anne Helvig Gyldenstjerne
f.1615......... .............. .+ I9.I.I690 (Skræm)
- datter af Mogens Gyldenstjerne til Søholm,
- gift 1612 med Sophie Rantzau
- f.1591..................... + I7.I.I675.

- 15 børn -
Da fødselsårene gennemgående er ukendtet folger navnene 

ikke i kronologisk orden, mange af børnene døde som små.
1) Jørgen 2) Otto 3) Helle 

formodes døde som små
4) Frederik 5) Hannibal 

angives faldne i slaget ved Lund I676.
6) Mette Marsvin

f.164 ....................... . 16
gift med
Werner Nielsen PARSBERG 
til Eskjær, (Elkjær?), Bistrup - oberst - 
f.163 ....................... . 7.II.I719
(der blev gift 2.gang med
(Christiana Barbara Rantzau 
(f,1683................. . 1747 (se VI.2«)

7) Kirstine Marsvin
f.164 .................

8) Sophie Marsvin
f 164 ..................
blev besovet - f. en dreng; Henrik Marsvin

9) J o r g e n lo) Ellen
11) Ludvig 12) Abel 13) Peder 

alle døde som små.
(forts.)
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VTI
(2)

JørgenPedersen^Iaravin^ogAnn^HelvigGyldenst^erne^ -
14) Mogens Marsvin

f,omkring 165°«.»«•»faldt i slaget ved Lund 4.12.1676. 
ritmester
gift med
Benedicte Margrethe SEHESTED 

Bendixdatter
f,1645.......................... . 3,12.1712
- datter af Sehested til Rundhof og hustru 
»Gedske Brockdorff

- 2 børn - .......   ,se VIII,
15) Otte Jørgensen MARSVIN

f.1655 .................... . I9.3.I725.
til Trudsholm - oberst -
gift med
Helene Marie v, Hovenbek
f.l67 ..... adlet II.I.I690....... . 1726.
- datter af Peder Hansen von Hovenbek til Palsgård
- gift 25.2..«.med Ane Margrethe v. Helverskov,
- f .31.1.1651................... .....+ 1713,
- blev efter Hovenbeks død gift med
- Peder Lysdorpf, f.l65o + 1726 til Frilleboe.

- 4 born - .........se VIII.A.
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- VII -
(om dette slægtsled foreligger folgende oplysninger)
Jorden Pedersen Marsvin, 
gift med
Anne Helvig Gyldenstierne, - datter af Mogens Gyldenstjerne 
og Sophie Rantzau, der var datter af Franz Rantzau til Rant- 
zauholm og Anna Rosenkrands
ad VII.6. Mette Marsvin, f.164 . ...+ 16.... 

gift med Werner Nielsen Parsberg 
til Eskjær, Bistrup
oberst ved fodfolket...f.163 . . .+ 7.11.1719.
der blev gift 2.gang med
Christiana Barbara R a n t z a u
f.1683............  
datter af Johan 
til Ørsløv kloster,

.............  17^7
R a n t z a u (Bramstrup) 
Bistrup, Bramminge,

Frydendal - general - løjtnant - 
og hustru
Sophie Amalie Friis....se VI.(2).

Franz Henriksen Rantzau
f. 28.8.1564.......... . 21.2.1612
til Rantzau og Schönwerde (?) - amtmand i Korsør
g. 4.lo.1584 med
Anne Rosenkrands
f.8.lo.1564.......... . 18.lo.1618
- datter af Erik Rantzau til Kierstrup
- og Areskov og hustru Helvig Hardenberg

- 1 datter: -
Sophie Rantzau
f.1591............ . 17. januar 1675
gift 1612 med
Mogens Gyldenstjerne
f.,158 .......... . 16 ....... til Søholm

Som svar på en forespørgsel fra N.S.Laurberg meddelte 
pastor Andr. Barfoed, Raarup, at der ikke findes noget 
epitafium eller nogen mindesten, der kan give oplysning 
om Jørgen Marsvin og Karen Gyldenstjerne. Den gravhvæl
ving, i hvilken de skal være hensat er for længst til
muret, den er ikke til at betræde« Af gamle inskriptioner 
findes kun en tavle over Knud Gyldenstjerne og hustru, 
født Lindenow.
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- VIII
Mogens Marsvin
(son af Jorgen Pedersen Marsvin og

Anne Helvig Gyldenstjerne - se^JVIIjJï)
f. ca 165o«. ....•«••••«.«... 
faldt som ritmester ved slaget i Lund I676
gift med

bisat i Hjortdal kirke d.7«4.1716 
gift med

B e n e d i c t e M a r g r g t he SEHESTED
B endixdatter

f, 4> - .
datter af Sehested til Rundhof og hustru
G e d s k e B r 0 c k d 0 r f f.

- born; -
1) A n e M a r S r o t he Marsvin

f..... » + ung for 1685.
2) M 0 g e n s M a r S vin

f.l675..... . ,...♦ 1716

Hedvig Agnete ZEPLIN
- lo born - .se IX«
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VIII.A.
Otte Jorgensen Marsvin
(son af Jorgen Pedersen Marsvin og Anne Helvig Gyldenstjerne 

se VII)
f.1655 - ejer til Trudsholm efter I692 (se Vi) oberst 
+ 9.3.I725» gift med
Helene Marie Hovenbek 
f.167 .... adlet II.I.1690.........   1726
- datter af Peder Hansen Hovenbek til Palsgård
- gift 25.2........ med Ane Margrethe Helverskov,
- f.31.1.1651.... + 1713, er efter Hovenbeks død bleven
- gift med Peder Lysdorph,Frollebro (Fjellebro)..+ 1726. 

se omst.anm.
- k børn -

1) J o r g e n M a r s v i n............ + ung
2) Anne Helvig Marsvin

f. 1699 på Trudsholm (7.7.)...... + 19.4.1763
begr. på Hvornum kirkegård 10.5.63.
g. den 3.4.1727 med premier-major
Frederik Christian

von Muderspach
f.GI.Haderslev 8.I0.I696....... + 28.5.1745
fra 1730 ejer til Trinderup

- 6 born - .....se anm. til VIII.A.
3) A n ne Margrethe Marsvin

f. 16 ....................... . 173
g. den 29.8.1727 med kaptajn, senere borgmester 
i Korsør
Palæmon Laurberg 
f.ca.1684 i Rogen........... + Korsør 15*7.1741

- 5 born -
se Laurberg-stamtavlen III.A.

4) Peder Marsvin
f. 9.2.1695......................+ 18.12.1758
hensat i Dalbyover kirke ........ 9.1.1759 
ejer af Trudsholm - etatsråd - landsdommer
g. 19*I.I731 med R e g i t z e Sofie R e e d t z 
f• 1692, d.8.8...........+ 30.7.I760
hensat i kirken 18,8.1760
- datter af etatsråd Holger Reedtz, f.1664 +18.12.17o7
- gift den 28.4.1688 med baronesse
- Birthe Kirstine Juel, f.1669 + 1732
- Reedtz ejede Palsgård og Woegård.

- ægteskabet barnløst -
s e oms t.anmærkning.

side 96



anmærkninger til VIII.A
Henrik Jacobsen
f.Flensborg...............+12.12.1668 i Kbh.
rådmand og borgerkaptajn i Kobenhavn
gift I2.I.I650 mod
Helene Helverskov
(datter af slotsforvalter Helverskov)

- born: -
4 sonner om hvilke intet vides, og en datter
Anne Margrethe von HELVERSKOV
f.31.1.1651................  1713 i Frølleboe(Frilleboe)
gift l.gang 25.2.1672 med
Peder Hansen Hovenbek 
f.164 ...................... . 16
til Hovenbek og Hanstedgård

- 1 datter -
Helene Marie von HOVENBEK 
gift med Otto Marsvin. . ......... se VIII.A.

.gang med
Peder Luxdorff (Lysdorph) 
f.l65o.....................+ 1726
til Frollebroe (Frilleboe eller Fjellebro) 
landsdommer - kancelliråd.

ad VIII,4.Holger Pedersen Reedtz 
f.1664................... . 18.12.17o7
til Palsgård og Woergård, etatsråd, amtmand 
gift 28.4.1688 med
Birthe Christine (Christiane) baronesse J U E L 
f.1679 (?) må vel være I669..... + 1732
- datter af general-admiral,R.E. Jens J U E L
- og Vibeke SKEEL (ingen nærmere data)

- 1 datter -
Regitze Sophie Reedtz 
f.1692................  august 1760
gift med
Peder Marsvin
f.9.2.I695 ...............+ 18.12.1758
der opførte Trudsholms nuværende bygninger.

- ægteskabet barnløst -
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- VIII,Aanmærkninger til
vedrorende SLÆGTEN v. MUDERSPACH
Frederik Christian

von Muderspaeh
f. GI. Haders lev 8. lo« 1696......... +Trinderup 28,5.17^5 (28.11)
var af øvre-rhinsk afstamning, henhorende under stamhuset 
Trittorf,Bielberg, nær Frankfurt a/M,- Han gjorde tjeneste 
i den danske hær i over 25 år, sidst som premier-major ved 
general-major Storms regiment - national - infanteri.

Han købte i 173o gården Trinderup
Han blev gift den 3.4.1727 med

Anne Helvig Marsvin
- datter af Otto Jørgensen Marsvin og Anne Helvig

GyIdenstjerne - se VIII.A.(2). 
f.1699 på Trudsholm (den 8.juli).........+I9.^.17^3« 
begravet på Hvornum kirkegård

- 6 børn -
1) L e n e Marie v. Muderspaeh

f.12.2.I728....+ Estvad præstegård 3»3«18o9 
gift I7.6.I760 med
Hans Frederik Laurberg
- søn af Laurits Sørensen Laurberg og
- Sophie Amalie Lessow - Sønderholm præstegård
- f.Sønderholm 22.5.1732.......+27.8.179o.
- sognepræst til Balling og Volling.

- 6 børn - se Laurberg stamtîIV
2) 0 t t o Henrik Marsvin Muderspaeh

f.8.lo.I73I..........+ som ung landkadet
3) Birthe Sophie Muderspaeh

f.18.12.1733.
4) Rise Sophie Muderspaeh

f. 9.3.1735....... . Estvadgård 15.12.1778.
5) Peder Muderspaeh

f.3.4.1736........................ som ung
6) Carl Christian Muderspaeh

f.7.12.1737....................  20,4.1787.

Sammenholdet mellem familierne Muderspaeh og Laurberg 
synes at have været særdeles godt, ifl. kirkebøgerne 
nævnes døtrene fra Trinderup regelmæssigt som faddere 
ved dåbshandlingerne indenfor Laurbergerne på Estvadgård.
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IX
Mogens MARSVIN
(son af Mogens Marsvin og Benedicte Sehested - se VIII,) 
f.l675...... + 13.3, bisat 7.4.1716 i Hjortdal kirke,
kaptajn, ejer af Tårupgård, Øllegård.
gift 1698 med Hedvig Agnete v. Zeplin 
f.1674...................... + 7.II.I737.
- datter af ritmester Christoffer Victor v.Zeplin,
- f.i Mecklenborg 1652...........+ 27.2.17o8,
- ritmester ved de danske tropper i Holland,
- hustruens navn er ukendt.

- lo born -
1) A n n e Helvig Marsvin

døbt 17.4.I699 ......... +.......ugift,
var trolovet med Nikolaj Johansen Plumb, 
trolovelsen blev hævet - Anne Helvig lod 
en søn dobe i 1719 i Ringkøbing kirke.

2) Mogens Marsvin, dobt 4.3.17ol......+
3) Caspar Marsvin, dobt 22.5.17°1 + 2o,12.1715«
4) Christoffer Marsvin

dobt 27.8.1702 - kadet 1717 - ....... + 172o
5) Jorgen Marsvin, dobt d.9.8.17o3 ♦ 9»8.17o3.
6) Mette Marsvin, hjemmd. - begr.13.lo.17o5•
7) J o c h u m (Joakim) Henrik Marsvin

f.19.3.1706........... + 12.lo.1768
til Voergård - oberstløjtnant -

- den sidste mandlige Marsvin -
gift med Birgitte Kirstine DAMSTRØM 
f. 1717..................... + 6.5.1737.

- ægteskabet barnløst -
8) Cathrine Marie Mogensdatter Marsvin

døbt 1708...................+ 13.8.1743
gift med Adam Fr. Poulsen Fugl 
f.16.5.1700....+ 25.2.1769, sognepræst til Skuldelev 
born: 1 datter Susanne Elisabeth Fugl, 

døbt 1.lo.1737............ . 1812.
gift med Christian Lehmann H a a b e r 
f.1746.................... . 1789
sognepræst til Vallensbæk.

9) Mette Cathrine, døbt 24.lo.17o9 + 7.2.I7I0.
lo) Benedicte Margrethe Marsvin

gift med underofficer N.N.Schandorff, 
ihjelstukket 1733.

Kirkebogsoptegnelser var meget mangelfulde i årene 17o4/6.
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Samtlige oplysninger om Laurberg- og Marsvin- slægten er 
Bamlet af provst Niels Schou Laurberg, der i en efterladt 
redegørelse for sin forskning forklarer:
*’ Jeg var straks (d.v.s.i 187o) på det rene med, at det 
" ville blive et uoverkommeligt arbejde at tage sidelini- 
" erne med og holdt mig derfor kun til dem, der havde 
" Marsvin til efternavn, idet så hver, der blev gift med 
” en Marsvin, må klare sin egen slægt. - Det samme har adels- 
" forbundet gjort.
" Lige til vi mistede Skaane var slægten en stor og blom- 
” strende slægt, der gik under navnet "De smukke Marsviner” 
” og færdedes meget ved hoffet.
” Jørgen Marsvins sønner Otte og Peder blev opdragne ved 
" hoffet sammen med Christian IV og det er om Peder, der 
" fortælles, at han en dag red om kap med Kongen og red 
” ham forbi, og da sagde han ” Pyt 11 til Kongen, men den- 
” ne svarede: ” jeg vil ingen Pytten vide af, Per.”- 
” Otte var en af Danmarks rigeste adelsmænd, men hans 
” største gårde lå i Skaane, hvor han byggede sig et stort 
” slot efter Frederiksborg-mønster, da han efter fredsslut- 
” ningen ikke vilde være Svensker, men vedblive at være 
'* Dansker, mistede han sine store godser der.”

I slaget ved Lund faldt der 6 Marsviner, og siden den 
åreladning sygnede slægten hen på mandssiden, både her og 
i Sverig. Blandt disse faldne var 3 sønner af Jørgen Mar
svin og Anne Helvig Gyldenstjerne, (se VII)

Den sidste mandlige Marsvin, Jochum Henrik Marsvin, døde 
barnløs den I2.I0.1768. (se VIII.7.)
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Der foreligger efter provst Laurberg en række afskrif
ter af stamtavler vedrørende såvel Laurberg- som Marsvin
slægten, ligesom der forefindes stamtavler over andre slæg
ter, bl,a.4 grene af Brahe-slægten i Danmark og Sverig.

Endvidere findes en stamtavle, visende tilbage til Skjalm 
Hvide, med angivelser af en række personligheder og andre 
slægter, som for en stor del giver historiske oplysninger 
angående slægtskabs-forholdene. - En række skitser af vå
benskjolde, der kendetegner de forskellige familier inden
for Marsvin-slægten forefindes ligeledes, desværre kun i 
løsere rids. - Blandt andre slægtsregistre kan nævnes Friis
slægten til Haraidskær. - En række oplysninger angående ar
veforhold o.l. er derimod ikke medtaget i denne stamtavle, 
ej heller beretninger om Marsvinernes personlige forhold, 
om hvilke arkivar Thiset har redegjort i Dansk Adels-for
bunds stamtavle over Marsvinslægten i 19o4. - Denne blev, 
som meddelt i forordet, efterset og godkendt af provst Laur
berg, som havde stillet sit fra året 187© samlede materiale 
til rådighed for arkivar Thiset.

Efter at renskrivningen af nærværende stamtavle var af
sluttet, lykkedes det at komme i besiddelse af en afskrift 
(der ikke synes officielt bekræftet) af stamtavlen fra l«?o4. 
I denne forekommer beklageligvis en forskydning, idet Jør
gen Marsvin og Anne Helvig Gyldenstjernes 15 børn se VII. 
fraregnet Peder og Mogens - er placeret som Mogens Marsvins 
og Benedicte Sehesteds børn - i stedet for, som det bor væ
re, hans søskende. - Mogens Marsvin (f.ca 165o + 1676) og 
Benedicte Sehested (se VIII) havde kun to børns

1) Anne Margrethe ("+ ung) 2) Mogens Marsvin (+ 1716) 
( se IX).

Den første Mogens Marsvin (+ 1676) var ved sin død højst 
3o år gammel, hvilket understreger, at der ved afskriftens 
udfærdigelse må have fundet en forskydning sted.

Afsluttende bør det siges, at der er ydet et værdifuldt 
og påskønnelsesværdigt arbejde, der hædrer mindet om 

-provst NIELS SCHOU LAURBERG.
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Fra SKJALM HVIDE 
t i 1 Ma r s vin - s 1 æ g t en«

Det er forståeligt, at provst Niels Schou Laurberg i 
sine efterforskninger af Laurberg-Marsvin—slægten med stor 
interesse også gik længere tilbage i vor historiske tid, 
og hans mange besøg i rigsarkivet og på andre officielle 
steder gav ham såvel rig anledning, som adgang til at fol
ge slægtsledene tilbage i mange generationer«

Ved at tage Skjalm Hvide som udgangspunkt nåede han ef
terhånden at trække linierne op. for en række derfra udgå
ende slægter,bl.a«den berømte Brahe-slægts fire afgreninger, 
indtil han traf Marsvin-slægten.

En blandt hans efterladte papirer i ret omfattende rids 
optrukket stamtavle viser den spredning, som hans efterfor
skning bredte sig over, for at kunne komme til det forven
tede resultat. Den gengives delvis i de efterfølgende stam
tavler, betegnet med bogstaverne A.tilF. - og M. til S. - 
de mellemliggende bogstaver G, til L. og fra T forefindes 
ikke« - det er derfor mest sandsynligt, at disse ikke har 
haft forbindelse med Marsvin-slægten.

Som omtalt i forordet til Laurberg-stamtavlen har arki
var, cand mag. Henning Heilesen, der selv ønskede sin pla
cering i Laurberg-Marsvin-Muderspach linien belyst, bl.a. 
kunnet konstatere Laurberg-slægtens stamfaders fødested, 
men derudover har han også indsendt en liste over sin fami
lies slægtsforbindelse med Skjalm Hvide, der i de første 
5 led viser den direkte linie med denne, medens forbindel
sen med Marsvin-slægten forekommer i det 15«led (s :119/12o).

Endvidere foreligger i ”no. ko af meddelelser fra den 
danske Frimurer-orden” en artikel om Hvide-slægten, forfat- 
tet af landsrets-sagfører Mogens Müllertz, (hvis tilknyt
ning til stamtavlen fores tilbage til major Frederik Chris
tian v. Muderspaeh - f.1699 - s ? 17 - 96 - 12o).

Denne artikel er for omfattende til at kunne gengives 
her, den omtaler slægten i forskellige forhold, men iøvrigt 
er forfatteren
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klar over, at en til bunds gående undersøgelse af den navn
kundige Hvide-slægt vilde være en vanskelig, men også en 
særdeles-ønskelig opgave, - Müllertz oplyser bl.a., at N.F. 
S. Grundtvig gennem sin moder, Cathrine Marie Bang’, Anne- 
berggård, betragtede sig at være runden af Hvidernes æt. - 
Grundtvigs moster var moder til Henrik Steffens, der inspi
rerede Øhlenschlæger til guldaldertidens mesterværk "Guld
hornene". - Også Hermann Bang regnede sig til Hviderne. - 
løvrigt siges skuespillerfamilien Poulsen ligeledes at ned
stamme fra Hviderne,

Müllertz henviser angående den tidligste periode efter 
Skjalm Hvide til Saxo Grammaticus "Gesta Danorum" og fort
sætter med at berette om, at der i 1589 udkom en bog af den 
5o de Abbed i Sorø kloster, den senere (efter reformationen) 
sognepræst ved Roskilde domkirke Morten Pederson. - Bogen 
omhandler bl.a« biskop Absalon og Esbern Snares herkomst 
og adelige stamme, - i et senere afsnit af bogen omtales 
Skjalm Hvides efterkommere i de nærmeste led, og der frem
føres iøvrigt forskellige meget interessante detaljer om 
episoder i Danmarks-historien og slægtens andel i disse. 
Arkivar Heilesen siger herom, at Morten Pedersons bog " for 
sin tid nærede sansen for fædrelandets historie, idet den 
fornyede mindet om Danmarks storhedstid, Absalons og Valde
mar erne s dage,"

I året Ï893 har (if1.Heilesen) arkivar Thiset i Danmarks 
Adels årbog offentliggjort en stamtavle over Hviderne, samt 
i 1898 over slægten Marsk Stig, der på mødrene-side var be
slægtet med Hviderne; Marsk Stigs slægt antog dog først nav
net Hvide, kort før den med Otte Stigson Hvide uddøde i 1567»

Men - emnet "Hvidernes slægt" er ikke udtomt dermed og 
Müllertz tanke om en grundig udforskning af slægtens betyd
ning for Danmark står stadig åben for en ihærdig forsker.

At en sådan undersøgelse også kan medføre andet end blot 
en opremsning af navne, har Müllertz iøvrigt selv vist i sin 
nævnte artikel, i hvilken han fordyber sig lidt i Hvidernes 
godser, gerninger, og gøremål bl.a.deres bygnings-interesser.

side lo4



Den videre forskning af Hvide-slægten står altså i for
ventningenstegn, den må formes brudstykke-vis, idet der jo 
i de forskellige led indenfor hver slægtsgren almindeligvis 
kun medtages de vedkommende led direkte vedrorende person
ligheder, søskende omtales ofte slet ikke og navnlig ikke 
spinde-siden, da disse ved giftermål glider ind i en anden 
slægt« - Det bliver således ret ofte et svært puslespil at 
samstemme foreliggende oplysninger.

lovrigt synes der i vor tid at være en voksende interes
se for stamtavler og for de personligheder, der har skrevet 
deres navne i Danmarks historie. - Det kan også nævnes i den
ne forbindelse, at vi jo træffer en række af berømtheder 
fra den gamle slægt, bearbejdet i digterisk form, ikke mindst 
i B.S.Ingemanns historiske romaner.

Går vi endnu længere tilbage i tiden udover Skjalm Hvide, 
ligger der en slægtslinie fra kong Valdemar Sejr til Gorm 
denGamle og Thyre Danebod.

Om dette emne skriver Preben Hentzen i en lille artikel
serie om ”Berømte Forfædre" i villabyernes blad den 25.5» 
og 9«6.i960:”
" Når folk i almindelig samtale kommer ind på emnet stam- 
" tavle, hævder jo de fleste også med en flot håndbevægelse, 
" at vi jo alle er efterkommere af Gorm den Gamle.
” Dette er selvfølgeligt ikke rigtigt. - Udtrykket dækker 
” blot over den kendsgerning, at folk i almindelighed er 
” nogenlunde ligeglade med, om der eventuelt skulle være 
" noget adeligt blod i deres årer. - I alle tilfælde vil 
de ikke have ulejlighed med at undersøge, om de eventuelt 
” har berømte aner,-
" Men det sker, at man ved et tilfælde opdager, at man 
” nedstammer fra en eller anden person, hvis navn stadig 
" er kendt. - Og naturligvis tager man sådan en pudsighed 
" med,-
” Da det ikke er egen fortjeneste; kan man ikke høste laur- 
'• bær derpå, men derfor kan man da udmærket bære en smule 
" stolthed over, at vore forfædre har formået at indskrive 
" familie-navnet i Verdenshistorien.11
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Ja, - hertil skal der kun føjes ønsket om, at forbille
det af den henfarne slægt, af deres færden, deres gode ka
rakteregenskaber, deres ansvarsbevidsthed og beslutsomhed 
må stå således for kommende generationer, at de bliver ta
get i arv til gavn og glæde for dem selv og deres samtidi
ge, til eksempel for kommende slægter og til hæder for 
vort fælles Fædreland.

This Digteren skrev;

Fremtid gror - af Fortids Grave.

Disse stamt av le r
der, som meddelt skyldes de af provst Niels Schou Laurberg 

gennem mere end 60 år samlede og bearbejdede notater, mang
foldiggøres i et begrænset antal eksemplarer, der kun vil 
blive tilstillet hans efterkommere, disses born og børne
børn, samt nogle få slægts-interesserede, ligesom de vil 
blive tilsendt Rigsarkivet og Landsarkiverne, der i sin 
tid har givet provst Laurberg så mangen en håndsrækning, 
for hvilken han altid har udtalt sin glæde og taknemlighed.

T H U E S E N - slægt en.

Om den af provst Laurberg i 1925 afsluttede og i 1927 
udgivne stamtavle over Thuesen - slægten 
følger nogle oplysninger fra s,125» hvor der tillige er 
fremsat nogle bemærkninger angående familie-bladet ”SLÆGTEN".
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Oversigt 
over linierne fra S k j a 1 m H v ide og andre slægter 

til Jorgen og Peder MARSVIN.

A. Skjalm Hvide (lo®4-1114) til Inger Hvide (ca,126o), 
gift med Marsk Stig - til Inger Hvide,g.m.Flemming 144o.

A, 2. Kong Sverker af Sverig (+1156)..til Helle Hak,g.Ulfstand
B. Jacob Flemming (144o)..til Birgitte Flemming,g.Ronnow(1472)
B. 2. Holger Ulfstand(+1542)..til Lene Ulfstand,g.Ulfeld(+156o)
C. Corfitz Ronnow(ca.1472).til Anna Rønnow,g.Hardenberg(cl5oo)
C. 2» Anders Ulfeld(c«1456).til Helvig Ulfeld,g.Gyldenstjerne+1621
D. Hardenberg(c.l5oo)til Hedvig Hardenberg,g.Rosenkrands+ 1575
D. 2. Mogens Gyldenstjerne til Anna Helvig Gyldenstjerne,

g.m. Jorgen Marsvin (+ 1671) (Marsv, stamtxVII.)
E. Erik Rosenkrands(1520-1575)til Anna R.g.Frants Rantzau +1612
F. Johan Rantzau(1494-1565)til Sophie R.g.Gyldenstjerne + 1639
G. H.J.K.L. forefindes ikke, har derfor næppe interesse for

Marsvin-forskningen.
M. Peder Marsvin (+1614),.»til Cathrine Marsvin,g.Fugl(+I769)

(se Marsv.stamtavle VI»A.)
N. Adam Fugl(17o7-1769)til Susanne Fugl,g.Haaber (+1787)

(se Marsv,stamtavle IX.8.)
O. Jorgen Rud,+15o4 g.m,Kirstine Rosenkrands (+15o9)

to bom: Knud Rud,,.+1554 Sophie Rud.... +1555
g.m. Dorte Bølle g.m.Tyge Brahe + 1523

l.søn: Otto Rud I520-I565•
P. Peter Brahe(c,1441),g.m.Berete Thott........... + 1474

....«.«til Mette Brahe(159o-1671)g.m,Peder Marsvin +1614 
(se Marsvin stamtavle VI.A.)

Q. Bonde Thott(+1421)g.m.Sidse Eriksdatter (se R.)
..««.til Berete Thott,g.m.Peter Brahe(se P.) (ca.1441)

R. Kong Valdemar den Store(1131-1182)g.m.Dronning Sophie 
over Kong Valdemar Sejr og Dronning Bengerd(1141-1198) 
Christoffer I«,Erik Glipping, Christoffer II, 
Valdemar Atterdag og Tovelille til
Erik Valdemarsøn, g.m........... .
og deres datter Sidse Eriksdatter

g.m. Bonde Thott (se Q)
S. Kong Erik X.af Sverig«g.m.Regitze af Danmark (se R.) 

over Hertug Bengt,g.m.Cathrine af Schauenburg til 
slægten Stolder (i fem led) til
Kirsten Stolder
g.m. Borge Trolle (+1471) 
deres barn: Arved Trolle (+I505) 
blev gift med Brathe Thott (+1487).
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Skjalm Hvid© 
f. loj*!. . .. + 1114.

T o, k e A s k e r , R y g
St i g Esbern Snare Axel Hvide

f. 1128...... -i- 12o4, (bisp Absalon)
f.1128...+12ol.

An d er s
Inger Hvide, g.m. Marsk Stig

f......  1292.

Anders Stigson 
f.... . + 132o

Marsk Stig Andersen den yngre
f.,.,.... + 133o

Ove Stigson 
f......  + 1359

Anders Oveson 
f...........+ 14ol

g.m. Else Krogenos 
f....... ...........

Inger Hvide
f...................... ..........................

g.m« Jacob Flemming
f...levede omkring 144o,,«+....

-se B. -
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(levede omkring 1^72)

Jacob FLEMMING......... .
(levede omkring 144o)

g.m. Inger HVIDE.............. •••».fta aa«*aam+

- se A. -

Birgitte Flemming.« « . «,• >•i•af.. • • • a t • • +

(levede omkring 1^9^)
g.m. Corfitz Ronnow...... . .... f..

- ae C. -

r f i t z RØNNOW..........
.Birgitte Flemming 

se ovenfor under (b).
fO

E
 

C
B

♦ e • e •

n e R o n n o w..............
. Hardenberg........ .

-se D» ~
f 
f + +
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( B.2, .)

Holger ULFSTAND..... ........f........... + 1542
g.m. H e 1 1 e H & k»......... ...........I'»..........+ ...

( se A. 2, )

L e n e U 1 f s t a n
g.m. E b b e U E F E L D................ ..f.

(se C2, )

( C»2. )

Anders U L F E L D....
n. ..... <

.......f....... . 

...... f....... » . . • *

1456
M e t t e Sever i

E b b e U 1 f e 1 d..... ....f........ »•e«* 1501
g.m. K i r s tine B j 0 s t r U Pi....f.».......» . 0 <4-

K n u d U 1 f e 1 d. . . . . . .... . »•0» + 154o
g.m» A n n e Harden b erg. ,... .f....... .

E b b e U 1 f e 1 d..... . .... f.... . » « • • + 1560
g.m. L e n e U 1 f s t a n

se
d....

> B.2. -
.... . • 0 • • +

H e 1 V i ÊF U 1 f e 1 d., ....f.1608..., r 0 0 «4* 0 0 0 0

g.m. M o S e ns G y 1 d e 
se
n s t 

i D» 2.
j e r n e. •••••• • . « • < +
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..............HARDENBERG.... «.«...«f......   ....
(levede ca. I500) 

g.m. A n n a R 0 n n o w.,..15^3 •
- se C. ~

cob Hardenber g.............. f..............   ....
. S o p h 1 e L y k k e........................... ....

O
’J^

O
Q

W
 

C
} S

 CJ C.
g 3

 B H 
s ©

 g o> d v i g Hardenber g..... .......f.15^9.+ 1599«
.Erik ROSENKRANDS ...... ..f,152o + 1575«

- se E. -

( E )

ik ROSBNKRAND S,.............F.152o + 1575.
.Hedvig Hardenber g... ....f.15^© ♦ 1599.

na Rosenkrand s...».... .....f.1564 + 1618.
. F r a n t s R A N æ Z A U• •..••«•••...Jf.1555 1612.

- se F. -

side 112



( D.2t )

fMogens

g.m. H e 1 v

GYLDENSTJERNE 
(levede omkring 1621)
i f. 16o8 + ....

Mogens
Pg.m. S o n t z a u, 

- se F.

+ 1639
h

G
i

♦

S

y
e

V 1 f e 1 d

f 
f

Anna
g.m» J o

1e vH i S
M Aer nS

Gyldens t j erne..... * 169o
R S V I N......... »...f,16o9 .+ 1671

- se M, -
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Johan R A N T Z A U.............. .....f.1494 + I565.
g.m. A n n a W a 1 s t o r p.«..f..... 4- .....

Henrik Rantza u.(f,1526 * 1598.
g.m. Christine von Hall e,.......

Frantz Rantza u.................«f.1555 + 1612.
g.m. Anna Rosenkrand s,f.1564 + 1618.

-se E«x w

Sophie Rantza u........f.1591 ♦ 1675.
g.m. Mogens Gyldenstjern e.f.«... +• 1639«

— se D « 2. *
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Peder MARSVIN .................... .f.1578 * 161*». 
( MarsvinstamtavleVTj^AjJ^

g.m. Met t*TTmr e/, .f.159° ♦ 1622.
- »e P, «■

œ
j > 

w
 a a«)

 X <bj 
X 

ot
jt« o r g e n 

»m. Anna
Pedersen Marsvi n...f,16o9 
Helvig Gyldenstjerne 

f.l615 
» se D.2, -

♦

+

1671.
169o.

o g e n s Marsvi n,ritmester,.. «, MH .f..., * + 1677. 
(faldt i slaget ved Lund)

.m. Benedicte Margrethe Sehested Bendixdatterf••.*• * .....

ogens Marsvi n..............»..,f.1675 + 1716. 
.m.Hedvig Agnete von Zepli n. ...«•• .f .167*» + 1737-

a t h r i n e Marie Mogensdatter Marsvin 
ft17o8 + 17*»3. 

.m. Adam Frederik FUG L«••••«« tf»17<>7 + 1769.
~ ae N, -

LaJ

dam Frede 
. m,Cathrine Marie

r i k FUG L.,f.l7o7
Mogensdatter Marsvin.. . . . ..f.17o8 

- se ovenfor M, -
+

1769.
1769.

Susanne Elisabeth Fug l.»»..f.l737 + 1812. 
g.m, Christian Lehmann Haabe r. » • « ,f .17*»7 ♦ 1787.
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r g e n R V D ........ . ... ..,,,.... » , .f,. «... + 15©4.
.Kristine Rosenkrandsf«,..., + 15°9.
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ntø

ud Rud...........  ....f...... + 155^«
.Dorthe Bølle ................f...... + 15^5-

p h i e Rud........................ f....... + 1555.
.Tyge B r a h e.......... ......«...f...... * 1523.

- se P. -
to Rud.......    f. 152o ♦ 1565.

( P ■)
der Brahe levede omkring 1441. 
.Berethe Thot t...............f...,. ♦ 1474.

e 1 B r a h e ...................... ...f.....  ♦ 1487.
. Maren Lunge ................... ..f...... ....... .....

g e Brahe .................. f...... + 1523«
.Sophie Ru d................. ...f*.....   + 1555.

w se 0 -
g e Brahe ................... . f..... . + 1523«
.Sophie Ru d................. ...f*.....   + 1555.

w se 0 -
Brahe «eseseesj .....a .1517 4 1571.

e 1 B r ah £>•••<<•«•< .........f.1550 1616.
. Kirstine H a r d e n b e T er* . .........f.... 4 1639.

t t e B r ah e••«••••, '•«••••es afel59O 4* 1671.
1614..Peder Marsvi n • S e • • « . I.... f .1578 4

(se Marsvin stamtavlen VI.A.) --  se M.-

nde Thott .......................f..... + 1421.
.Sidse Eriksdatter (se R)

rethe Thott ....(se P).........f.«... + 1474.
.Peder Brahe (levede omkring 1441) (se P«)
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( R )

Kong VALDEMAR den Store f.1131 + 1182. 
g.m. dronning S o p h i e.... .f.1141 + 1198»

1) prinsesse REGITZE
g.m. kong ERIK. X. af Sverig (se S.)

2) k o n g VALDEMAR SEI R.... f. . . . + .
g.m. dronning Beengerdf....  + .

kong Christoffer I............f..... + .
g.m.dronning M a r g r et he- S p r e.n.g h.e s t 

f....  + .

kong ErikGlippin g.....  f....  + .
g.m. dronningAgne s............. f....  ♦ .

kong Christoffer II......... f... . . + .
g.m. Dronning Euphemi a.......f.... + .

kong VALDEMAR ATT E R DA G..f..... +.
Tovelille

E r i k V a 1 d e m a r s o n..............f..... + .
g.m. Mette G j o e......  f..... + .

Sidse Eriksdatter............f..... + .
g.m. Bonde THOT T............ ......f....  + .

- se Q -
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( R )

Kong VALDEMAR den Store f.ll31 + 1182. 
g.m. dronning Sophi e....... ...f.1141 + II98.

1) prinsesse REGITZE
g.m. kong ERIK. X. af Sverig (se S. )

2) kong VALDEMAR SEI R....f. . . . + .
g.m. dronning Beengerdf....  + .

kong Christoffer I............f».... + .
g.m.dronning Margret heSpr e,n.g h.e s t 

f....  + .

kong ErikGlippin g.......... f.....  +.
g.m. dronningAgne s............ .f..... 4- .

kong Christoffer II.... .....f..... + .
g.m. Dronning Euphemia...... f....  + .

kong VALDEMAR ATTERDAG..f..... +. 
Tovelille

Erik Valdemarsøn.... .........f..... + .
g.m. Mette Gjø e..... ...............f....  + .

Sidse Eriksdatter..... .....,f..... +.
g.m. Bonde THOT T........... .......f....  + .

- se Q -
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Kong ERIK X. af Sverig....... ......f.... +.....
g.m. prinsesse Regitzeaf Danmark .* ....

- se R. -

h e r t u g B E N G T............ .........f..... +....
g.m. grevinde Cathrine, Schauenburg .f..... + .....

Cathrine
g.m. Knud Jonsen-Stolder

Ingeborg 
g.m. Børge Pedersen 
statholder i Oplandene

Jon Knudsen-Stolder Ingeborg
g.m. Børge i Arlbrosie 
af norsk kongestamme

Bengt Jonsson Stolder Kirstine
g.m. Geert Snackenborg

Knud Bengtsen- Stolder
g.m. Sophia Snack e n b o r g

Kirsten STOLD ER
g.m. Børge TROLLE. i > ( 4* 1471.

Arved Trolle ► ef • • < 15o5.
1487.g.m. Brathe THOTT... .f.,.» . .4-
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(1) 
S 1 æ g t s 1 i n i e fra SKJALM HVIDE 
over slægterne Marsvin og Muderspach 

til Finsen - Heilesen.

1) Skjalm Hvide, hovding på Sjælland.... ........... + 1114.
2) Ebbe Skjalmsen..................  4- 115o«
3) Sune Ebbesen til Knardrup ......... .+ 1186.
4) Ebbe Sunesen til Knardrup............    + 12o8.
5) Cecilie Ebbesdatter,.,............ ,.dod for 1248.

gift med Jon Reimatsen......    .ca + 1275«
6) Jon Litie til Tommerup og Hørsholm.............. + 13o7«
7) Torben Jonsen (Galen) ............    + ?
8) Peder Torbernsen (Galen)........ ......4- før 1364.
9) hr.Torbern Pedersen (Galen) til Lyngbygård, 

gift med Christine Eriksdatter (Skarsholm) 
efterkommer af Valdemar Sejrs uægte søn
Knud, hertug af Blekinge..........    + ?

10) Inger Torbernsdatter (Galen)..........+ for 1456.
gift med Bent Jonsen Bille til Allinde+ for 1442.

11) hr.Torbern Bille til Allinde og Svanholm.... . + 1465«
12) hr.Bent Bille til Egede og Soholm........  + 1465«
13) Karen Bille ..............   + 154o.

gift med hr. Henrik Knudsen (Gyldenstjerne)
til Restrup og Iversnæs......................... + 1517•

14) Otte Gyldenstjerne til Iversnæs...........  + 1551»
15) Karen Ottesdatter Gyldenstjerne til Aunsbjerg. . . + 1589-. 

gift med Jorgen Marsvin til Hollufgård
og Dybæk, rigsråd...........    4 1581.

( se Marsvin stamtavle V.)
16) Peder Marsvin til Hollufgård

og Aunsbjerg, f. 1578.....................    1614.
( se Marsvin stamtavle VI.A.)

17) Jørgen Marsvin til Aunsbjerg, f.1609............ + 1671«
( se Marsvin stamtavle VII.)

18) Otte Marsvin til Trudsholm, f.1655.............  + 1725«
( se Marsvin stamtavle VIII.)
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slægtslinie : Skjalm Hvide-
(2)

e r s p a cM u d h

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

Anne Helvig M a r s v i n..... . f.1699 + 1763»
gift med
major Frederik Christian v.Muderspaeh
til Trinderup...........  *»...• f\1696 + 1745.

( se Marsvin stamtavlen VITT. 2 « )
Carl Christian v. M u d e r s'p a c h
Trinderup........ ...................... f.1737 + 1787.
Christian Sorensen v.M uderspach f.1771 + 1834. 
major, en til bosat i Egernforde.
1) Carl Christian v. Muderspaeh 

premierløjtnant,
krudtmester på Frederiksværk......... f.1792 + 1835«

2) Hedvig Antoinette v.M uderspach .... +• .... 
gift med
overlæge i Søværnet
C am i 11 u s M ü 1 1 e r t z. . .. . . f....  + .....
(se CaroesDen danske lægestand 1786*1838.s :14o)

Petrea Vilhelmine v.M uderspach. 
gift med 
overrevisor i Matrikelkontoret:
Hans Riber Gregersen...

f.1827 + 1917.

f.1826 + 1893.
Martha Maria Petrea Gregerse n...f.l86o + 1916 
gift med
læge Sophus Finsen ......... f.1857 + 19o8
( i slægt med Niels Finsen) 

f.1883 +Jon Finse n.^ .........
telegrafbestyrer, bosat i Viborg, pens.

26) Aase Finse n......    f.1914
gift med
arkivar,cand mag.
Henning He i 1 e s en ......... f 192o

27) Marianne Heilesen....... f 1955
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Nogle oplysninger 
om

ADAM TH UESENS slagt 

ifl. den af provst N.S«Laurberg

i 1927.

udgivne stamtavle 

samt om: 

familiebladet " SLÆGTEN«



T h u e s e n stamtavlen

I sit forord til stamtavlen over Adam Thuesens efterkom
mere skriver provst Laurberg:
” Anledningen til, at jeg begyndte samlingen af en stam- 
” tavle over Adam Thuesens efterkommere var, at jeg ofte 
måtte undre mig over, så lidt kendskab mange af dem havde 
" til deres egen slægt. Medens der var stort sammenhold i 
" de enkelte grene af slægten, var der intet samlende sam- 
" menhold. Mange søskendeborn vidste ikke, hvorledes de 
" var i familie med hinanden, og mange næst-søskendebørn 
" anede ikke, at de var i familie med hinanden.
” Da jeg gerne ville have stamtavlen, der i det væsentli- 
" ge er afsluttet med året 1925» »en ikke straks trykt da 
’• omkostningerne derved vilde blive ret betydelige, så fyl- 
" dig og pålidelig som muligt, har jeg med hensyn til den 
" nyere tid ikke ladet mig nøje med at afskrive foreliggen- 
” de trykte stamtavler, men personlig henvendt mig til hver 
" enkelt mand og kvinde med egen husførelse - så vidt muligi. 
" Nogle have ikke kunnet give oplysninger om deres nærmes- 
" te slægt, andre have ikke svaret på mine gentagne henvend- 
” eiser til dem, - og ganske enkelte have rent ud skrevet, 
" at de ikke ville besvare mine forespørgsler. Derfor har 
” stamtavlen sine lakuner, men jeg tror at turde indestå 
” for, at det, der findes i den, er så pålideligt, som men- 
'* ne skeværk overhovedet kan være."
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Selve stamtavlen, fylder 211 sider, uden register, der vel 
nærmest ville kræve andre ca.5o sider, omfattende familie
forbindelser med slægterne;
Aagaard - Ågerup - Aggersborg - Ahlmann-Olsen - Ahnfeldt - 
Albrechtsen - Andersdatter - Andersen w Arfeldt -
Baadsgaard - Baarck - Back - Bagger — Bardolff •• Baumgarten - 
Begtrup - Bentzen - Berggren - Bering - Berglind - Bischoff - 
Bjerre - Bjørn - Bleglock - Bliefert «• Boesen -• Boldsen •• 
Borre - Borthig - Brasck - Bretting - Breum - Brodersen - 
Bruhn - Brusch - Buch - Buhl - Bunde Bøttern -
Caddel - Carlsen - Carter - Caspari - Chabot - Christen • 
Christensdatter - Christensen - Clausen - Clemmensen - Cohen 
Cohrt - Colding - Cornelius-Knudsen -
Dahlstrøm - Dalgaard - Dam - Damgaard — Davidsen - Davidson -
Eastwood - Edsberg - Ehrenreich - Ellebye - Elliot - Eriksen 
Errebo -
Faarstof - Faith - Falslev - Fanøe - Faurschou -• Flindt - Fog 
Führer - Færçh -
Gaaser - Geltzer - Gjølbye - Grundtvig - Grønbeck - Grønvold 
Gulstad -
Hansen - Harboe - Haslund - Hasselbalch - Haubroe - Heegaard 
Heger - Heikel - Hellesen - Heiner - Hemmel - Hemmet - 
Henningsen - Henriksen - Hinrichsen - Hentz - Higgins - 
Hjardemaal - Hjellested - Hjelm - Hjersing - Hjuler - Holm - 
Holmsgaard - Holst - Hoppensach - Horneman - Horngren ~ 
Houmann - Houtved - Hvid - Høst -
Iwers -
Jacobsen - Jensen - Johannsen — Johannson — Juul - Jørgensen 
Kabell - Kampmann - Kauffeldt - Kehlet — Kinch - Kieldsen - 
Kjeldsen - Kjerulf - Kjærgaard -v, Knorre — Knudsen •• Kock — 
Kragh - Krarup - Krath - Krogh — Krøldrup —
Langballe - Lange - Langhoff - Larsdatter - Larsen - Lassen - 
Laurberg - Lauritzen - Lausen — Lehmann - ve Leunbach •• Levin 
Licht - de Fine Licht - Liebe - Lind - Lindgren -> Loehr - 
Ludwigs - Lund - Løn - Løwe -
Mackeprang - Madsen - Mangelsen - Marckmann •• MartenS — 
Mathiesen — Mattat - Matzen — Matthiesen —
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Matzen - Melbye - Michelsen - Mikkelsen - Moldow - Mollerup - 
Moltved — Mortensen — Moulton — Mogell — Munck — Müller 
Müllertz - Mogelberg - Moller — Monter -
Neckelmann - Neergaard - Neumann - Nielsen - Nieuwenhuis -Nissen 
Nyborg - Nyeland - Norager -
Odgaard - Olesen - de Fine Olivarius - Olofsen — Olsen - 
Oppermann -
Pedersen - Petersen - Piper - v,Platen zu Hallermund - 
Pontoppidan - Poulsen - Prahl -
Quistgaard -
Rambusch - Ramlose - Ramm - Rasmussen - Ratlef - Rickler - 
Rief - Ripperger - Rohde - Ross - Rottboll - Rübner-Pedersen - 
Rordam - Rose -
Sachs - Saugmann - Scannei - Schmidt - Schillerup - Schou - 
Schoubye - Schürer - Schonnemann - Secher - Severin - 
Seyffarth - Sinding - Skow - Slengerik - Smebye - Soel - 
Speyer - Sporon - Staudt - Steenild - Steenstrup -Steffensen - 
Steglich - Steglich-Petersen - Stender - Stephensen - Sthyr - 
Stjer - Storm -Stougaard - v.Stricker - Stricker - Suhr - 
Svanholm - Sondergaard -Sorensen -
Termansen - Tomdrup - Thomsen - Thomson - Thuesen - 
Troensegaard -
Vilcken - Vogelsang - Voigt - Vorm - v,Waldstein - Walther - 
Wandborg - v.Wardenburg - Warncke - Watt - Weinschenk - 
Wessmann - Wetche - Willemoes - Wilmer - WinkeIhorn-Winther - 
Wodstrup - Worm -
Zaiter - Zester - Zimmermann - Ørsnæs -

Det er forbausende at se den udstrækning, som en livs
kraftig slægt har opnået gennem de 2oo år, der er gået, 
siden Adam Thuesen fodtes og det er en meget fortjenstfuld 
gerning, der er udført ved at samle alle disse led i en 
stamtavle. - At vedligeholde forbindelsen imellem eventuelt 
interesserede parter er egentlig kun muligt ad denne vej. - 
Sammenholdet mellem de forskellige grene må naturligvis 
smuldre hen, efterhånden som de gamle grene falder fra, men 
oplysninger fra gammel tid vil dog altid interessere og bin
de. - I dette ojemed blev der i årene 1916 - 1927 udsendt 
et Slægts-blad indenfor en snævrere kreds - væsentligst hid
rorende fra Lerkenfeldt - kaldet "Slægten”.
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Familiebladet ”Slægten”
I dette blad, der udkom i et antal af 55 numre med ialt 

452 sider, bragtes omtale af slægtens gårde, som Lerkenfeldt, 
Lynderupgård, - Nørreris, - Lille Restrup, - Kongstedlund, - 
Louisendal, - Hestbæk, - Mølgård, - Thustrup, - Romdrupholm, 
Volstrup, - Trinderup (under H.C.la Cour) - Havnø, - Refsnæs 
(under F.Th. Westenholz) m.fl« - Endvidere bragte bladet 
omtale af gårdenes ejere og disses erindringer, referater 
af 2 familiemøder - et i Hareskov for slægtens Københavnere 
og det sidste den lo.juli 192o i Hobro med ca.l5o familie
deltagere; ligeledes omtales personalia, familiefester og 
andre foreteelser. Abonnenternes antal lå mellem 150 og 2oo. 
Bladet ophørte at udkomme i 1927« - Det var indenfor den 
snævrere familiekreds, som den omfattede, efterhånden blevet 
noget vanskeligt at samle tilstrækkeligt interessant stof.

Anlagt på en noget bredere basis og med den slægtsforsk
ning, der finder sted i vor nuværende tid, kunne dette slægts
organ måske have vundet større interesse og levedygtighed.

Det er som sagt forståeligt - og i naturens orden - at 
sammenholdet indenfor en slægt må slækkes en del, når de gam
le støtte- og samlingspunkter falder fra, - de nye grene 
danner deres egen omgangskreds, hvor efterhånden dels al
der, ofiigangsformer og opsugning i andre slægter gør sig gæl
dende. Lidt efter lidt mister de forskellige grene kontak
ten med hinanden - og da sætter også forglemmelsen ind. - 
En ikke uvæsentlig grund hertil er den, at livet i gamle 
dage for en stor del levedes på de store gårde, af hvilke 
der i dag kun er få tilbage i familiens eje.

De gamle dages store ferieliv på landet kendes heller 
ikke mere, tænk, at der på præstegårdene i Laastrup og se
nere i Stillinge i ferietiden redtes op til en snes liggen
de gæster - og om Lerkenfeldts herregårds-liv berettes en 
gang om et antal af 64 feriegæster - men, mon det ikke kan 
have været i anledning af en familiefest.

Formanden for bladet ”Slægten” var oberstløjtnant Edward 
Rambusch, gift med Julie Kjeldsen fra Lerkenfeldt, en svo
ger til provst Laurberg. - Ægteskabet var desværre barnløst.
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Han var en meget virksom foredragsholder om forsvarssa
gen, landstingsmand, kaptajn ved ingeniørkorpset, - Da han 
i 52 års alderen blev pensioneret og udnævnt til oberstløjt
nant, kastede han sig med sin sjældne energi og grundighed 
over hedesagen.

Ene mand, med hest og plov - en sjælden gang en mand til 
hjælp, brækkede han alen på en del af Lerkenfeldts hede, 
kultiverede jordbunden og beplantede efterhånden over loo 
tdr. land hede, navnlig i den del, der kaldes '’Lerkenfeldt 
bjerge”. - Især kastede han sig over lovtræ-kulturerne, og 
med megen held. - Hans enestående arbejde og resultater 
blev meget påskønnet i hede-kredsene, hvor han til sidst 
gik under navnet ”Himmerlands Dalgas”. - Et synligt bevis 
på anerkendelsen fik han på sin 80 års-dag, hvor der i Ler
kenfeldt bjerge afsløredes en mindesten for ham og hans 
virke.

I de seneste år morede han sig med at anlægge en dam, el
ler måske snarere en lille sø i denne plantage, og han hav
de den glæde, at dette lykkedes, således at den blev en pryd 
for ojet og et vederkvægelsens sted for plantagens vingede 
og firbenede beboere. - Selv dode han 86 år gammel på en 
middelhavsrejse, hvor han på en ørkenvandring havde pådra
get sig en "forkølelse”.

Dette eksempel på målbevidst virksomhed er måske ret ene
stående, men i overført forstand tjener det også som for
billede for planmæssig uddannelse og virksomhed, således 
som mange andre af vore forgængere i slægten i det stille 
har været og stadig vedbliver at være opfyldt af, til gavn 
for de kommende slægter.

Vi søger vel alle stadig efter forbilleder for vort virke. 
Der findes i gamle annaler nok af dem, blot vi søger at 

finde dem. - En slægtsforskning kan hjælpe os - og selv om 
tiderne på mangfoldige områder har forandret vor tilværelse 
(og vil vedblive hermed også for de kommende led) kan en 
smule stolthed over at høre til en dygtig slægt, bidrage 
til at leve livet således, at også vor efterverden kan be
vare denne stolthed i kommende tider.

H.C. Lausen.
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Om livet i danske præstegårde udkom i årene 1949/52 
ialt 4 boger, der omhandlede erindringer og betragtninger 
om den høje kultur, der gennem århundreder har -præget livet 
i de danske præstegårde, en kultur, der ved verdenskrigens 
indvirken og leveforholdenes udvikling blev undermineret, 
ikke mindst, fordi præstestandens økonomiske vilkår blev 
svækket i den grad, at det måtte gå ud over standens gam
le kulturstade.

Bl.a. har tandlæge C.H.Langebæk i 195© udgaven meget 
smukt omtalt sit barndomshjem i Vemmelev præstegård ved 
Slagelse, hvor hans fader M.C.B. Nielsen, fodt i Langebæk, 
var provst. Da han i 19°9 blev udnævnt til kultusminister 
i det forste ministerium Zahle, overdrog han provstiet til 
en af sine omgangs-kalds-fæller N.Schou Laurberg, Kirkestil- 
linge. - Udnævnelsenforegik over "Brugsens " telefon, til 
hvilken N.L. var bleven tilkaldt.N.L. der havde megen hu
moristisk sans, morede sig meget over denne "formløse" ud
nævnelse, - han fik dog snart efter installeret telefon i 
præstegården.

Provst Laurbergs fader, der var jurist, døde i 1859» da 
N.L. var 11 år gammel, den 3* ældste i en stor børneflok. - 
Moderens Johanne Georgine, f.Schou’s økonomiske forhold syn
tes den gang betryggende, idet fiskerettighederne over Ko- 
1indsund var tilsikret hende i 99 år. - Imidlertid rejste 
der sig snart en stemning for udtørring af Kolindsund og 
den godtgørelse, der blev ydet hende var så lille (ca*8oo 
kr. årlig) at det herefter ville blive meget vanskeligt for 
hende at klare dagen og vejen. - Der blev da truffet bl.a« 
den aftele, at den 3* ældste af børnene, N.L, blev adopte
ret af sin farbroder, Otto Marsvin Laurberg, tidl.præst i 
Skjelskør, nu bosiddende i Aarhus som præst i Vejlby og ved 
Helbredelses-anstalten i Aarhus - og dennes hustru, Amalie, 
f.Ahnfeldt, hvis ægteskab var barnløst.
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Mu^ligvis har N.L. allerede den gang vist interesse for 
sit gamle slægts-kald.- Farbroderen dode imidlertid få år 
efter - i 1864 - i Aarhus og hjemmet blev nogle år efter 
( N.L. blev student i Aarhus I867 ) flyttet til Kobenhavn, 
hvor han skulle gennemgå sit theologiske studium. På St. 
Hans torv i København fik de en lejlighed,hvor de oprettede 
et spisepensionat. - Her har N.L. været sin plejemor til 
uvurderlig nytte, bl.a. ved at forestå økonomi, indkob m.v., 
til hvilket arbejde han viste sig i besiddelse af betydeli
ge administrative evner, der også senere i livet på mang
foldig måde kom ham til gode. - Hans moder og soskende havde 
i mellemtiden også bosat sig i Kobenhavn, i Gothersgade - 
imidlertid forblev han hos sin plejemoder.

I pensionatet overtog han efterhånden stillingen som en 
" pater familias " bl.a.ved bordet, og han erhvervede sig 
en beundringsværdig færdighed i at skære stegen for og det 
var en förnöjelse at se den legende lethed,med hvilken han 
trancherede alt fjerkræ, der kom på bordet - han fastholdt 
denne færdighed gennem hele livet.

Samtidig med, at han studerede theologi, begyndte han, 
der som den ældste slægts-interesserede mandlige efterkom
mer af slægten Laurberg-Marsvin var bleven denominant for 
den Hørningske Stiftelse, efter at den hidtidige linie i 
Norge - Arenpôh^ï- var uddød, at interessere sig stærkt for 
en grundig efterforskning, ikke alene af Laurberg- slægten, 
men også af Marsvinerne, der var uddod på mandssiden, hvad 
der førte til et stort kendskab til landets andre kendte 
slægter og deres godser.-

Konsekvensen af, at en af de adelige Marsviner i sin tid 
( 1727) var blevet gift med den borgerlige kaptajn Laurberg, 
forte iøvrigt ca.5o år efter at han var begyndt på slægts
forskningen til en retssag, hvor Dansk Adelsforbund har kræ
vet forret til de Horningske legater for de adelige efter
kommere fremfor de borgerlige. - Denne sag vandt N.L. og af
gørelsen glædede ham meget.

side 142



Det må efterhånden, som resultaterne af efterforsknin
gen dukkede frem, have været ham til stor tilfredsstillel
se at kunne afsløre sin egen slægts beståen for tidspunk
tet for den Laurberg- Marsvinske familieforbindelse så grun
digt, som sket er - og som gennemgangen af det af ham kon
staterede slægtsforlob giver klart udtryk for.

Laurberg-slægten viste sig at være en udpræget præste
siægt; i hvert af de syv generationer, der har levet indtil 
da, er præste- og provste-gerningen absolut fremherskende, 
ligesom der i de første led af Laurberg-slægten kan forteg
nes en del indgifte i andre præste-slægter.

Samtidig med forskningen er det øjensynligt, at N.L.til 
en vis grad har fået indtryk af tidligere familie-forgænge
res personlighed og deres familieliv, såvidt man kan se af 
de mange notater, - Forholdene medførte jo den gang, at dø
deligheden blandt børnene var meget stor , men sammenholdet 
indenfor familien må have været prisværdig, hvad mange op
tegnelser fra kirkebøgerne giver udtryk for,

Om selve livst i de forskellige præstegårde kan man jo 
ikke, som ved arvelige godser, forvente særlige oplysninger, 
breve og andre optegnelser foreligger så at sige ikke, men 
mon ikke man kan slutte, at den kultur, der gennem århundre
der har været et særkende for danske præstegårde, således 
som vi finder dem omtalte i de nævnte 4 bøger, også har præ
get de Laurbergske præstegårde, således som provst N«S.Laur
berg og hans elskelige hustru Kirstine "Kis", datter af gods
ejer Kjeldsen, Lerkenfeldt, Jyll. i sin lange embedstid i 
Sabro (ca, 4 år), Laastrup (ca. 25 år) og Kirkestillinge 
(ca. 15 år) på fremragende måde har fort.
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Der kan vel næppe herske tvivl om, at kaldet • at blive 
præst — må fores tilbage, bevidst eller ubevidst, på ned
arvede anlæg, - som vel* kan være bleven styrkede ved de få 
års samvær med adoptiv-faderetø, farbroderen Otto Marsvin 
Laurberg og de overleveringer om de denne bekendte forhold 
om den henfarne slægt, som gav ham tanken om at fordybe sig 
i slægts-forskningen.

Imidlertid, han blev jo som 11 års dreng faderlos og kun 
fem år senere dode adoptiv-faderén, således, at N.L, (hans 
kalde-navn) stod ene i hjemmet hos sin adoptiv-moder, som 
han holdt meget af, men uden nærmere mandlig støtte, - Der 
skal en særlig åndelig bevidsthed til, så at sige ved egen 
hjælp i den alder at berede sin vej fremad - et bestemt 
mål og en fast vilje - og der er ingen tvivl om, at han har 
haft begge dele, - han holdt fast ved sit ideal og sin ud
dannelsesplan, formede sin egen livsbane efter egne gennem
tænkte anskuelser, blev aldrig flået ned af modgangstiderne, 
beklagede sig aldrig, men gjorde sit arbejde støt og sam
vittighedsfuldt -

Der findes ingen breve fra hans ungdomstid, som man kan 
holde sig til, når man vil fordybe sig i de dengang hersken
de forhold, alle kilder er forlængst forstummede, man, når 
man betragter hans håndskrift fra den gang og op til hans 
sidste tid, vil man ikke kunne undgå at finde de samme fas
te, mandige og meget karakteristiske - og smukke træk, som 
tiden ikke har kunnet forandre, undtagen måske, at skriften 
er bleven endnu lidt fastere, præget af hans lange livs ri
ge erfaringer og uforandrede indstilling til sin samtid og 
livets endog højeste problemer, - der findes ingen stejle 
træk eller doktrinære anlæg - hans væsen var forståelig og 
instillingen forhandlingsvenlig, men ikke ubetinget.

Han var fast og urokkelig i sin tro og overbevisning, 
tolerant, ren i tanke og tale, aldrig dømmende eller for
dømmende, hans prædiken blev aldrig salvelsesfuld, den blev 
holdt jævnt, forståeligt, uden anvendelse af fremmedord og 
i klart sprog,
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Den 4. januar 1877 blev han gift med Kirstine Kjeldsen, 
datter af godsejer M, Kjeldsen, Lerkenfeldt, som han på fæ
drene side var beslægtet med. - Vielsen blev foretaget i 
Vesterbølle, en dag, da himmel og jord stod i eet, en for
rygende snestorm, hvor man måtte trække i de store fedtlæ
derstovler, for at kunne komme udenfor døren.

Det første embede blev i Sabro, som kapellan med en me
get ringe løn, - de første to børn kom til verden her og 
derefter gik vejen til Laastrup, pr. Skals, og i Laastrup 
præstegård udviklede livet sig på forbilledlig måde - der 
blev her skabt et rigt og smukt præstegårdsliv i den vær
dige og hyggelige, opbyggelige form, som sætter sit præg på 
familien og dens omgangsfæller. Laastrup lå omgivet af en 
række familie-gårde og godser og samkvemmet blev livligt, 
ikke mindst efter at borneskarerne indenfor familierne vok
sede. - Sorgen kom vel også til huse, men livet skal jo le
ves og præstegården blev et samlingssted for familie og ven
ner, først og fremmest for Lerkenfeldterne, hvis ungdom ret 
regelmæssigt forøgedes i lignende forhold, som Laastrup 
præstegårds børneflok voksede frem.

For børnenes opdragelse sørgede lærerinder og uddannel
sen blev lagt i overensstemmelse med tidens krav. Imidler
tid blev der også tænkt på det gode, undervisningen i dans 
kunne give og N.L. der i mellemtiden var bleven provst for 
Rinds og Nørlyng herreder, skrev til det kgl.teater med til
bud på et sommerophold for en balletdanserinde mod under
visning af børnene fra præstegården og børn fra nogle af de 
i omegnen beslægtede gårde, bl.a. Lerkenfeldt. Det blev til 
fornøjelige dansetimer for de lidt ældre, men også for de 
små. - Ret betegnende er det iøvrigt at lægge mærke til små
børns opfattelse af ord, de ikke umiddelbart forstår.Såle
des hedder det jo bl.a.i chassé til højre, 1 chassé til v., 
hvilket af de to småpiger, Mette Vibeke ( der holdt sig til 
jorden) blev gentaget som: 1 Haschi til h. 1 haschi til v., 
medens en veninde Christy Borup, hvis moder var datter af 
maleren Marstrand
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- og som derfor havde kunstens islæt- trøstigt sang: 1 jas
min til højre , 1 jasmin til venstre. - Forøvrigt kan der 
her indskydes, at N.L. selv var en fortrinlig danser, som 
i Aarhus fik ord for at have været en meget søgt balkavaler 
i tiden omkring hans studenter-uddannelse.

Hans udnævnelse som provst førte med sig, at hans for
handlings- og administrations- evner fik et rigt virkefeldt . 
Gik noget imod, forstod han altid at beherske sig, han var 
altid saglig i forhandlingerne og lod sig aldrig henrive 
til forhastede afgørelser. Hans pædagogiske anlæg udvikledes 
i praksis og hans optræden vakte almindelig anerkendelse. 
Hen plejede at fortælle børnene, at de aldrig måtte blive 
fornærmede - thi det var dumtie.i heller måtte de skændes 
eller bruge ukvemsord,...thi det var tarveligt.

Et gammelt ægtepar kom til ham for at indlede skilsmisse, 
og det viste sig, da han gik nærmere ind på sagen, at skyl
den lå i en dyne, som den ene trak til sig, når det blev 
koldt, hvorefter den anden part reagerede på samme måde. 
N.L, fik fat i en anden dyne fra Lynderupgård, og ægteska
bet blev reddet.

Der kan fortælles mange andre eksempler om præsteparret 
og deres forhold til sognets beboere, og det er indlysende, 
at sådanne tildragelser fæstnede den indbyrdes tilknytning 
til hinanden.

Præstegården trak mange unge til sig - og der var nok 
at gøre - men omsorgen for gæsterne led aldrig under travl
heden, Landbruget hørte med til præstegården og det blev 
drevet af N.L. der som medhjælp havde Jens avlskarl - hvis 
fader og søn ligeledes havde haft resp. fik beskæftigelse 
på gården, ikke at forglemme Ann Marie, Jens’ kone. - Et 
fotografi, taget af Julie Laurberg (præmieret på en udstil
ling i Paris) viser Provsten, Provstinden og Jens i samtale 
på gårdspladsen - bag ruden skimtes bedstemor Amalie. Bil
ledet blev kaldt "De tre retter" i omvendt orden til for
anstående navne " underret,
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overret, højesteret,'* hvortil en spøgefugl tilføjede - men 
rigsretten sidder bag ruden. - Forøvrigt fortælles, at Ann’ 
Marie ikke var helt tilfreds med betalingen for et aftalt 
arbejde, men Jens sagde til Provsten, at han havde sagt til 
sin kone, hvis hun ikke var tilfreds med lønnen, fik hun ik
ke mere arbejde " hos wos

Dette er betegnende for det gode forhold, der herskede i 
Laastrup - og iovrigt også senere i Stillinge præstegård, - 
og her var der også nok at tage fat på, navnlig i ferieti
den, når huset var fuldt belagt med gæster fra Jylland og 
det nærmere liggende København. En snes petroleumslamper 
skulle pudses og fyldes, og et stort antal kakkelovne ren
ses og gøres klar til en let opvarmning til middagshvilen 
i vinterhalvåret og selvfølgelig også til natten.Servanter 
og skyllevand, glas m.m. skulle der gøres orden på. Alt 
overvågedes af Provstinden, der endda aldrig havde mere 
travlt, end at hun var beredt til en passiar med en gæst, 
der trængte til lidt underholdning.

Der blev ikke slækket af for gæsternes pleje under ver
denskrigen, men det kneb med petroleum - og kaffe, selv om 
mein havde mødt megen velvilje. - Belysningen foregik en tid 
lang med Carbid, der just ikke udmærkede sig med vellugt, - 
men hyggen, den led ingen skade. Og der var en egen hygge 
over N.L.’s studereværelse, tilrøget, som det nødvendigvis 
måtte blive, - der var et velforsynet pibebræt -

Reoler med provstiets bøger og den for en præstegård 
tænkelige litteratur, skrivebordet stod mellem to vinduer 
ud til haven, og navnlig det ene vindue var fyldt med kak
tusplanter, som N.L. var vel bekendt med, og som beredte 
ham stor glæde, når han med en vis stolthed kunne præsen
tere en blomstrende kaktus. Langs den ene væg stod en hes
tehårs-sofa med tæpper, rede til en lille hvile imellem 
studeringerne, og ovenover et stort billede med det kendte 
langfredagsmotiv: skyggen fra tre kors over hulvejen med de 
bortdragende romerske soldater. På det foran sofaen ståen
de bord kunne man altid finde en kop kold kaffe, som N.L. 
nu og da nippede til.
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N.L. var en stor blomsterkender, navnlig interesserede 
roser ham. Det var en fornøjelse at foretage en tur gennem 
haven i folge med ham. - Arbejdet med haven, d.v.s, det 
rent manuelle, havde han sine hjælpere til, han indskræn
kede sig til administrationen og vel også nu og da til den 
tidlige morgenhost af asparges, når ” man ” - og det kunne 
godt være en af gæsterne, der havde fået det hverv at stik
ke asparges tidlig om morgenen - og senere om aftenen - ik
ke havde været tidlig nok oppe«

I modsætning til Laastrup, hvor landbruget fortes af 
var avlen i Stillinge bortforpagtet - men.,. der var 
nok at se til. Haven - ja man fristes til at bruge 
park, - var på 1 1/2 td. land og den var ualmindelig 
og varieret anlagt.
gammel, stor og skyggende, men stadig frodig pil, 
stamme og nederste grene var tæt omslynget af vedben/^ 

gennem ve-

N.L. , 
endda 
ordet 
smukt

En 
hVis 
afgav et meget smukt syn, når man fra havestuen, 
randaen, trådte ud i haven.

Store gamle træer, bl.a. guldregn, akasier, syren m.v« 
>amt et meget talrigt udvalg af forskellige sorter æbler, 
sommer- og vinter-pærer, blommer - kirsebær og andre frugt
træer skyggede over gangene, - henne på hjørnet af en sti 
paraderede et stort rigtbærende morbær-tre - en nodde-alle 
savnedes heller ikke, foruden et rigt udvalg af sir- og 
frugtbuske, - Også en - omend beskeden - dam fandtes i haven 
Fersken groede i espalier langs kirkegårdsmuren — og husets 
syd-facade var dækket af dejlige og rigt bærende vinranker, 
der efter en god host kunne varsle den kommende vinter med 
det skønneste efterårslov.

Roser var der i anselig mængde og N,L. kendte navnene 
på dem alle - tulipaner i hundredvis, de toges op hver som
mer, for efter torringen at blive nedlagt i rabatterne igen 
om efteråret.

Foråret vældede frem, 
år bredende sig yderligere 
kus, lilier, hyacinter og 
den tid i maj, da pære- og 
ende grupper af " Japanske 
ne man forstå Eyvind Alnæs

kravlede op ad hojene, for hvert 
i blokke af vintergækker, kro
anemoner, men - skønnest var vel 
æbletræerne og de i nærheden stå
kirsebær •' blomstrede... .Da kun-
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skønne sang " februar-morgen ved Golfen, " hvor han betaget 
af de hvide blomstrende mandeltræer synger:

Ind over himlen den blå, der synes så nær, så nær, 
er sket et under, de hvide blomstrende mandeltræer, 
thi aldrig så jeg for på jorden et syn - så hvidt - 
det dufter af dem i morgensolen - men ganske lidt...,«
Ja - så husker man sommervarmen, det lette dis, der lå 

over landskabet, langt, langt ud over Store Bælt - de sum
mende bier og det rige fugleliv med dens forskelligt tonen
de kvidder....  det dejlige udsyn fra bænkene på højen langt
ind over landet og hen på aftenen til, - langt ud på natten 
- nattergalen. Det kunne vel hænde,at mangen en gæst - måske 
i et varierende humor - mindedes digteren, der sang ” jeg 
kunne slet ikke sove.......

Om eftermiddagen i ferietiden kunne mange planer om ud
flugter til omegnen, eller i Stillinge til Store Bælt og 
Bildso strand arrangeres, og om aftenen samledes man i små
grupper i haven, spise- daglig- eller havestuen til musik
dyrkelse, til en stille passiar eller andet tidsfordriv - 
og tit til kabaler, bl.a. dobbelt-dæmon, der fordrede et 
meget hurtigt overblik og samlede en del tilskuere.

Aftenen før en søn- eller helligdag kom Provsten gerne 
ind, når hans prædiken var skrevet, - da tændte han sig i 
reglen en cigar, og som han forstod at omgåes og at nyde 
den - ellers var piben i virksomhed fra tidlig morgen til 
sengetid - den blev aldrig kold - thi, som N.L. plejede at 
Sige ” røgede varer holder sig bedst ".

N.L. var en fortrinlig 1’hombre-spiller, når han var 
gæst udenfor præstegården, og han var en meget interesse
ret tilskuer, når hans gæster satte sig til spillebordet, 
men - om han nogensinde har spillet hjemme, skete det i 
hvert fald ikke, så længe der var flere gæster end spille
re - og det var der vist altid. Derimod havde han ikke no
get imod at more sig med en kabale.

Efter kirkegangen var der altid dækket kaffebord til en 
snes kirkegængere (Provstindens småkager var meget efter
tragtede ) inden der blev rettet an til middag for husets 
beboere og gæster.
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N.L. plejede at foretage sine regelmæssige spadsereture 
rundt til sognets beboere uden hensyn til vejret og altid 
ledsaget af* en lille fox-terrier " Sotten ”, der i sin fri
tid elskede at gå på rottejagt og endda med megen held - 
hunden gik aldrig med ind, men sad udenfor huset som tegn 
på, at e r kunne man finde Provsten.

Provstinden havde også sine bestemte ture at passe til 
de gamle og trængende i sognet. - Ved juletid var der især 
brug for præstegårdens kvinder, der skulle pakkes mange ra
re julepakker til dem, der trængte til, at man tænkte på 
dem. - lovrigt var det også en travl tid, når frugthosten 
satte ind. - Der var, navnlig i Stillinge, en meget stor 
frugthost, der uddeltes til alle sider, og mange er de kur
ve og tonder frugt, der blev afsendt hvert år til slægt og 
venner, - det blev et problem, hvorfra kurve og tonder skul
le skaffes, thi det kneb tit meget, at få den tomte embal
lage tilbage. - Som nævnt, dyrkedes der også lækre ferskner, 
vindruer - ja, og så var der jo også det meget store morbær
træ med de dejlige bær - men det var sager, der ikke tålte 
transporten, derfor måtte de spises på stedet. Stillinge lå 
en times korsel fra Slagelse, posten korte sine meget be
grænsede ture, der måtte derfor regnes med sindig ekspedi
tion - og det var disse frugter ikke indstillet på.

Samvær med menigheden kunne man som gæst også få lejlig
hed til at deltage i, enten det var med i en udflugt til 
stranden eller i præstegårdshaven, hvor der ved en lejlig
hed blev serveret 5oo kopper kaffe.

Gudstjenesten var altid stærkt besøgt af menigheden og 
præstegårdens gæster var som regel nærværende, - Der blev 
aldrig pålagt noget bestemt ønske om at deltage i kirkegan
gen, men, dels var det nok så rart ikke at være ukendt med 
et emne, der kuijme fores tilbage til gudstjenesten eller 
til samtaler efter denne udenfor kirken, dersom emnet skul- 
lu blive berørt ved middagsbordet eller senere på dagen - 
og iøvrigt ønskede man ikke at give sognets beboere et
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indtryk af, ikke at være interesseret i at overvære hoget, 
som man dog kun kunne få gavn og glæde af. - Under og efter 
en kirkegang forstod man ret den gode og faste kontakt, der 
var knyttet mellem sognets og præstegårdens beboere«

Og så var det så hyggeligt, efter prædiken at se N.L. gå 
op og ned langs stoleraderne, ledende sangen, som ellers var 
god nok« - Der lå en stemning af en egen art over et sådant 
kirkebesøg.

Til hverdag afholdtes morgenandagt med alle oppe-væren- 
de gæster og husets beboere, pigerne og andre hus- og have
hjælpere .

Sine prædikener skrev N.L. altid ned, ligesom de taler, 
han holdt ved andre lejligheder, men - de blev aldrig læst 
op, ej heller benyttet til at opfriske det valgte emne med, 
dersom erindringen skulle svigte. - Nej, hans prædikener og 
taler blev holdt frit og utvungent, hvilket måtte siges at 
være en god præstation, der tydede på en usædvanlig veltræ
net hukommelse og medleven i det benyttede emne. - En kol
lega spurgte ham en gang, om han så ikke ved nytårstid ”vend
te bunken”, hvilket han med god samvittighed kunne benægte. 
Talerne er ikke senere fundne, muligvis har han selv fjer
net dem, da han trak sig tilbage fra præstegerningen.

Ja, - alt dette er fortid, - en fortid med kære og stadig 
levende erindringer, der fra tid til anden dukker frem - og 
som aldrig går af minde for dem, der levede med i livet på 
præstegårdene Laastrup og Stillinge.

Men - sorgen krævede også sin store del såvel i Laastrup, 
som også i Stillinge, hvor der blev taget afsked med Mette 
Vibeke efter ? måneders tungt sygeleje - og ganske få måne
der efter fulgte Provstinden hende, da hun på en rekreations
rejse endte på Lerkenfeldt, hvor hun efter få dages sygele
je døde i sit gamle ungpige-værelse, hjertet havde ydet over 
evne ved datterens sygdom og død.

Hun blev, sammen med Mette Vibeke, nedsat i familie-grav
stedet på Laastrup Kirkegård. - Det var et tungt hverv for 
Provsten at
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tale over sine kære, sikkert endnu tungere, end man i øje
blikket føler, men han havde hele sin slægt og hele sin me
nighed, både fra Stillinge og fra Laastrup bag sig, - og 
sidst og først - sin urokkelige tro. - Højtideligheden i den 
skønne, lille kirke, - ved graven og ved samværet senere i 
forsamlingshuset var af uforglemmelig art.

I hjemmet blev der stille, men provst Laurberg klagede 
aldrig, han gik vedblivende op i sin gerning og blev på sin 
7o års-dag fejret hjerteligt og strålende af en menighed, 
der på alle måder havde vist deres medleven i hans og hans 
families skæbne.

Den sidste store fest i Stillinge præstegård holdtes sam
me år den 25« oktober 1918» da den sidste hjemmeværende dat
ter Rigmor, der ved moderens død på enestående og dygtig 
måde havde overtaget moderens forpligtelser - holdt bryllup.

Ja, -da blev der tomt i præstegården, men N.L. ville det 
således - og måske har han ment det lettere på denne måde 
at kunne forberede sin afgang det påfølgende år.

Hans afsked med menigheden i Stillinge blev bevæget og 
atter viste de deres hengivenhed for ham og hans arbejde 
blandt dem, og vidste også at give udtryk herfor.

I året 1919 rejste provst Laurberg som emeritus til Aal
borg, for derfra at kunne være i nærheden af tre af sine 
børn og deres gårde. - To gange om året gik rejsen så til 
København for at se til datterens hjem, til sin søster, Ju
lie Laurberg, og til sin slægt iøvrigt. - Dernæst skulle 
der regelmæssigt foretages tre indkøb, der skulle købes 
papir hos Aamodt, the (med lidt grønt i) hos Perch i Kron
prinsensgade og en konsultation hos optikeren, Holger Han
sen,! Niels Hemmingsensgade. -

Han var rask og rørig og tog hver aften sine " hvide 
dråber ” sin livs-eleksir eller patent-medicin, som det 
også blev kaldet, og iøvrigt var hans motto i sygdoms-til
fælde " Cognac efter trang V
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Samtidig med , at han i Aalborg ved sine daglige tele
fonsamtaler kunne folge den levende slægt, beskæftigede 
han sig atter med forskningen af de henfarne slægter, om 
hvilke hans viden var meget omfattende.

Som andetsteds omtalt, var det oprindelig hans hensigt 
at samle materiale om Laurberg- og Marsvin-slægten, således 
at han til sin tid kunne udgive en stamtavle om begge slæg
ter. Forholdene gjorde det muligt for ham at forsyne Adels
forbundet herhjemme med en række oplysninger angående Mar
svin-slægten, således at Dansk Adelsforbund kunne lade en 
Marsvin-stamtavle trykke i 19o4. - Til Laurberg-stamtavlen 
havde han samlet materiale sammen til offentliggorelse, 
men den gled en tid tilbage for arbejdet med den Thuesen- 
ske stamtavle, som han fuldforte i 1925.

På dette tidspunkt måtte han indstille arbejdet, fordi 
hans syn, der på det ene oje havde været borte i en række 
år, nu også svækkedes på det andet oje. I nogle år kneb det 
til sidst med at bevæge sig ude, og da hans læsning kun kun
ne blive mangelfuld, besluttede han sig som 8o-årig til 4rr- 

^en-operation. Han bevarede i hele den trange tid sit ukue
lige, ligevægtige, gode humor og troede fuldt og fast på at 
stær-operationen ville lykkes - og den lykkedes.

Han oplevede efter operationen endnu en række år, hvor 
han med usvækkede, klare åndsevner kunne deltage i forefal
dende selskabeligheder, nyde en 1’hombre eller bridge, som 
han også havde la.gt sig efter - alt uden at der spilledes 
om andet end jetons.

Han var fuldt ajour med alle aktuelle sporgsmål,politisk 
som økonomisk havde han god indsigt i dagliglivets mange 
problemer og han besørgede selv sine indkøb.

Og - efter en af disse, på en klar skærsommer-dag, hvor 
solen sandsynligvis kan have blindet ham noget, mistede han 
fodfæstet på trappen, slog sig bevidstløs og døde få timer 
efter.
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Han blev, under usædvanlig deltagelse fra nær og fjern 
jordet på Laastrup kirkegård, ost for den kirke, som han 
altid har været så glad for at mindes, hvor han folte sig 
hjemme med alle de mange minder, som Laastrup præstegård 
og menighed havde givet ham og hans familie i de næsten 25 
år, han virkede der.

Menigheden har på sin side trofast holdt ved ham og bedt 
om at måtte holde gravene i fremtiden.

Provst Laurberg har, i fuld forståelse og samarbejde med 
sin elskelige hustru forstået, at sætte et minde for dem 
begge, om helstøbte kaJteJ(terer, der i fuld overensstemmel
se med deres tro og den gerning, de havde viet deres kræf
ter, har levet livet og som ved deres arbejde har sat sig 
et eftermæle, som kun er beskåret de få.

Endnu kun dettet
Da N.L. ved sin embedseksamen havde holdt sin prædiken, 

udtalte censor, daværende biskop Svane: ” De har brugt frem- 
med-ordl '• -"ja, to ” - ” undgå det, men er De iøvrigt klar 
over, at Deres prædiken var en homily ? '• (homelitik = præ- 
dike-kunst) ” at Deres tale var formet således, at De vendte 
tilbage til udgangspunktet . -

En større anerkendelse kunne vel næppe ventes, idet præ
dikenens form var bleven til ubevidst, udelukkende som følge 
af hans logiske tænkemåde. -

Ja - og benytter man denne sammenligning overfor hans 
egen livsgerning, må det erkendes, at hans livsbane også 
klart kan betegnes som den '• homily •’ der gennem et langt 
livs tilskikkelser, hvor hans ansvarsfølelse og hele stræ
ben har vist ham den rette vej afsluttes med " en tilbage
venden til udgangspunktet. ”
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Hensigten med disse ord har været, at fremdrage 
en personlighed, der sammen med sin hustru, og i over
ensstemmelse med sit kald, skabte et hjem med harmoni 
og kærlighed til andre og omsorg for dem, der led ondt, 
et liv til forbillede for efterslægten - og overfor de
res virke og uselviske tankegang må vi i taknemlighed 
og ærbødighed boje os

for mindet om

Niels og Kirstine LAURBERG
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