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Forord
I foråret 1980 besøgte min hustru Edith Mørkvig og jeg den
nordfrisiske ø Amrum, »for at søge efter hendes rødder«, for hun
vidste, at hendes tipoldefar, Lorenz Friedrich Marstrand Mechlenburg, og to generationer før ham, havde været præster på øen i 136
år - fra 1739 til 1875. Det lykkedes at finde slægtninge, der længe
havde forsket i slægtens historie, nemlig et andet af præstens
tipoldebørn, Poula Schumacher og hendes mand, fotografen Jo
hannes Schumacher.
I 1937 da Poula Peters og Johannes Schumacher skulle indgå
ægteskab, krævede tysk lov, at begge parter skulle fremskaffe en
arieattest, mindst tre generationer tilbage. Det imponerede Johan
nes Schumacher, at Poula Peters kendte sin slægt 6-7 generationer
tilbage, og det gav ham lyst og interesse for slægtsforskning.
Gennem de næste omtrent 50 år, har han med utrolig ihærdighed
foretaget undersøgelser, bl.a. på rejser i Norge, hvor en stor del af
slægten fandtes. På baggrund af disse undersøgelser, har han udar
bejdet en række ane- og stamtavler, og samlet en hel del litteratur,
som har været et godt grundlag for at skrive denne bog.
I 1950 giftede dr. med Olaf Boserup Kirstein sig med Edith
Marstrand Mechlenburg, et tredie af Amrumpræstens tipoldebøm,
og dette ægtepar har gennem ca. 30 år samlet en del af slægtens
våben og segl, som ikke findes på Rigsarkivet. Men hvad der for
bogen næsten er vigtigere, oprettede ægteparret også 580 karto
tekskort over Mechlenburgere, der har levet fra omkring 1450 til år
1900, hvert enkelt kort påført oplysning om den kilde, hvor person
en er omtalt. Dette kartotek har derfor været til overordentlig stor
hjælp ved udarbejdelsen af denne bog.
Også ovennævnte Edith Mechlenburgs bror, skibsfører Lorents
Frederik Marstrand Mechlenburg, har samlet værdifuldt materiale,
ligesom maskinmester Regnar Marstrand Mechlenborg i mindre
omfang har lånt mig materiale om slægten. Jeg er alle disse slægts
medlemmer meget taknemlig for, at de har stillet deres materiale til
min rådighed. Det har således hovedsageligt kun været nødvendigt
for mig at fremskaffe personernes livshistorier, og krydsrevidere de
oplysninger om slægtstilhørsforhold, som jeg havde lånt. Dette
arbejde er væsenligst foregået på Rigsarkivet, Det kongelige Biblio
tek, Universitetsbiblioteket samt på Det kongelige Gamisonsbib-
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liotek, og jeg er personalet på disse institutioner megen tak skyldig,
for velvillig hjælp under eftersøgningsarbejdet.
Desværre er ikke alle gamle oplysninger lige omhyggeligt angivet
i den forefindende litteratur, eller de gentagne publikationer kan
have givet anledning til fejl. Ofte staves navne forskelligt og perso
nernes data udviser også ofte afvigelser fra hinanden. Selv om jeg
har forsøgt at finde de mest logiske sammenhænge og data, kan de
forskellige kildeoplysninger også give anledning til uoverensstem
melser i denne bog, afhængig af hvilke kilder der er lagt til grund for
de enkelte afsnit, men der er gjort et forsøg på at rette sådanne
uoverensstemmelser. For dette arbejde, samt gennemlæsning og
kontrol af manuskriptet, med heraf følgende rettelser, skylder jeg
Lorents Frederik Marstrand Mechlenburg en varm og hjertelig tak.
Der skal også lyde en oprigtig og varm tak til Johannes Schuma
cher, Olaf Boserup Kirstein og Lorents Frederik Marstrand Mech
lenburg for alt det billedmateriale de har stillet til rådighed for
illustration af bogen.
Med hensyn til de 10 skemaer, eller tavler bagest i bogen, er de
fortrinsvis tænkt som hjælp til bedre at kunne overse slægtsfforbin
delserne og slægtsforhold, men på grund af pladsmangel på disse
tavler, er navne ikke så fuldstændige som i bogens tekst, og de i
tavlerne eksakte årstal, må tages med de forbehold der fremgår af
bogens tekst.
Med denne bog er slægtens historie ikke færdigskrevet. I det
ovenfor nævnt kartotek findes ca. 125 kort over personer, det
endnu ikke er lykkedes at placere i forhold til slægtens stamfader,
som eksempel kan nævnes en stor slægtsgren i Slesvig by i 1700tallet. Til hjælp for kommende slægtsforskere, vil dr. Kirsteins
kartotek, samt fotos af slægtens segl og den tilhørende korrespon
dance med norske og tyske heraldikere, blive afleveret til Rigsarki
vets 4. afdi., håndskriftssamlingen.
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Indledning Slægtsnavnets oprindelse
Ethvert menneske har haft et forældrepar, 4 bedsteforældre, 8
oldeforældre o.s.v., og efter f.eks. 20 generationer, som den her
beskrevne slægt overstiger, har hvert enkelt medlem af slægten haft
262.144 forfædre, eller aner som det kaldes. Disse aner er nummere
rede efter et nøje planlagt system. Langt den største del af vore aner
er ubekendte, sædvanligvis kender man kun sin familie 2 til 3 eller
måske 4 generationer tilbage i tiden, så langt de fleste af ens
forfædre forbliver i ubemærket glemsel. Kun hvis en del af ens
forfædre har raget op over gennemsnittet, socialt eller kulturelt,
kan der findes optegnelser om dem, og man kan begynde at tale om
sin slægt.

S tikordsregister

Hvad angår slægten Mecklenburg, der alt efter tid og sted, har
stavet familienavnet på 10 forskellige måder, er det så heldigt, at der
findes meget kildemateriale, hvilket fremgår af litteraturfortegnel
sen på side 188 . Ganske vist må de enkelte beretninger i mange
tilfælde stykkes sammen fra småbidder i forskellige bøger og nota
ter, men gennem dette kildemateriale, hvortil der henvises med et
nr. (1 _"), bliver det muligt at få et godt billede af den slægt der i
litteraturen betegnes som usædvanligt fremtrædende 28), eller
med andre rosende superlativer.

Litteraturhenvisning

Vi kan med bestemthed konstatere, at den del af slægten vi
kender, tager sit udgangspunkt i Sønderjylland; i hertugdømmet
Slesvig. Det må antages at slægtens stamfader, eller hans foræl
dre, er indvandret fra storhertugdømmet Mecklenburg midt i
1400-tallet. Det er i hvert fald en kendsgerning, at i første halvdel
af 1400-tallet, var 10 af de tjenstgørende præster i Flensborgs
Marienkirchen indvandret fra Mecklenburg. 39).

Udgangspunktet

Grunden til at en del af den mere oplyste del af befolkningen
forlod storhertugdømmet, var den stadige uro der gennem år
hundreder havde hersket i Mecklenburg, i modsætning til her
tugdømmerne Slesvig-Holsten, der havde haft rolige og stabile
forhold siden år 1236.
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Allerede fra år 808 havde storhertugdømmet Mecklenburg og i
en lang årrække derefter, været under dansk herredømme, dog
afvekslende med perioder under tysk overhøjhed. Men i år 1125
lod kejser Lothar den danske konge Knud Lavard herske over
Mecklenburg, som et sachsisk len. Herredømmet blev dog kort,
for allerede i 1131 faldt Knud Lavard for kong Magnus’ hånd, og
Mecklenburg var atter tysk. Efter en dansk sejr i 1185, antog
kong Knud Valdemarsøn titlen: »Vendernes konge«, en titel der
siden har været anvendt af alle danske konger, helt op til 1972, da
dronning Margrethe II overtog den danske krone. I år 1185
anerkendte kejser Frederik II, at Mecklenburg var dansk besid
delse for bestandig, men til trods for denne klare tilkendegivelse,
måtte Danmark dog atter afgive landet efter et tabt slag i år 1227,
fra hvilket tidspunkt den danske magt i området var fuldstændig
brudt, og Mecklenburg en del af det tyske rige.

I de følgende år rasede en mængde småkrige, indtil en særlig
langvarig og hæftig krig fandt sted mellem Brandenburg og det
mecklenburgske hus, i årene fra 1436 til 1442, en krig der endte
med at Mecklenburg måtte gå ind på alle Brandenburgs fordrin
ger. 95) Det må formodes, at i denne urolige periode var der
mange - specielt de mere oplyste Mecklenburgere - der forlod
storhertugdømmet, og slog sig ned i de mere fredelige hertug
dømmer Slesvig-Holsten, der var under dansk overhøjhed.
Uægteskabeligt afkom

10

Som navnet antyder stammer slægten fra storhertugdømmet
af samme navn, dog fortaber dets oprindelse sig i det uvisse.
Udelukkes kan det ikke, at der kan være tale om uægteskabeligt
afkom, det forekom i overordentlig høj grad, især i det 15.
århundrede, som af samme grund ligefrem blev kaldt »Bastarder
nes Æra«, (die Era der Bastarden), og ikke mindst i Sydeuropa,
var tilfældene legio. De højadelige uægteskabelige efterkommere
stiftede gerne borgerlige eller lavadelige slægter der benyttede
faderens navn, det viser nogle vilkårligt valgte eksempler som: die
»Wüttenberger«, die »Hessenstam«, die »von Sachsen«, die
»Grafen Brandenburg«, die »Mecklenburg« og mange andre.
Navnet forekom flere steder på Fehmern, i Wismar og i Lübeck,
uden at det i dag er muligt at påvise slægtsforbindelser til Mecklenburgerne i Slesvig, der er denne slægts stamfædre.

I enkelte højadelige huse var det ikke usædvanligt, at de ujævn
byrdige grene tiltaltes ved deres fædres titler, i stedet for deres
modificerede slægtsnavne. Således opstod i hertugdømmet Bay
ern »die Grafen Dux«, svarende til den nedertyske tiltale »die
Herteghe«. Noget lignende forekom i andre fyrstelige og greveli
ge huse og slægter. 97).
Mere sandsynligt end at slægten stammer fra et fyrsteligt hus
er, at slægtsnavnet er opstået som et tillægsnavn, således som vi
også kender det fra andre eksempler i denne slægt, f.eks. Mar
strand, Riese, Kongsberg, Witting og Wordingborg, familier der
alle omtales i denne bog. 11400-tallets hertugdømmer havde man
et folkeligt særpræg, med at give en person et tillægsnavn, enten
efter det fag han tilhørte, som Hinrich Becker (Bager), Jesse
Maler og Hans Murmester, eller efter oprindelsessted. Folk der
kom fra Tyskland fik ofte et tillægsnavn som Hans von Haltern,
Hans von Dühren eller Claus von Kleplev. Et andet meget
benyttet kendetegn, var at forsyne navnet med en afstamningsbe
tegnelse som Bernd Dudesche (Deutscher), Mattes Beyer (Bay
ern), Peter Oldenborch (Oldenburg) eller Sven Føryng (Föhr)
16). Det er derfor helt naturligt at slægtens stamfader kan have
fået afstamningsbetegnelsen Meckelburg, med en anden stave
måde end for storhertugdømmet, i lighed med ændrede stavemå
der for andre tillægsnavne.

Om tillægsnavne

Så langt tilbage i tiden som der her er tale om, er det naturligvis
vanskeligt at få oplysninger med tiltrækkelig stor nøjagtighed.
Krige og ildebrande har tilintetgjort mange af de sparsomme
oplysninger der fandtes, og mange af disse dokumenter havde
store unøjagtigheder, ikke mindst i mangel af et udbredt skrift
sprog, men også af, at de der kunne læse og skrive, ikke altid helt
var mestre i den vanskelige skrivekunst. Vi er dog i den heldige
situation, at have nogle uvurderlige oplysninger som er skrevet af
præsten Johannes Oldendorph, der ikke alene levede på samme
tid som slægtens stamfader, borgmester Oluff Jensen Meckel
burg, men også kom i familie med ham. Johannes Oldendorph,
der er født den 12. okt. 1524, skrev sine livserindringer kort tid
før han døde den 30. aug. 1566. Han var en lærd mand, men
undertiden lidt skør i hovedet, og i korte perioder nærmest
sindsyg, hvad hans beretning og meninger da også flere steder

Oplysninger fra 1566
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giver indtryk af. Af denne selvbiografi eller disse livserindringer
fremgår bl.a.:
»Olaus Jensen den Ældre blev borgmester i Haderslev i 1546,
(og var det indtil sin død i 1569). Han kaldtes også Oluff
Meckelburg. Måske har han selv tillagt sig dette navn efter sin
første hustrus familienavn, eller andre har gjort det. Hendes
broder var Hinrich Meckelborch der nævnes i 1519 og blev
borgmester i Haderslev i 1540.«

Borgmesterbryllup
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»Før St. Andreasdag, år 1538, det var den 24. nov., fandt min
søster Marinas bryllup sted med Olaus Jensen, som var født i
Flensborg, men fik sin første hustru i Haderslev, nemlig borg
mester Hinrich Mickelborchs søster, med hvem han havde et
talrigt afkom. Da hun døde, bad han om min søster. Min far,
overtalt dertil af sin fornuft for rigdoms skyld, gav sin datter
til en ryggesløs mand, som til den dag i dag er gudløs. Denne
min søster, fødte ham, i det Herrens år 1540, otte dage før St.
Hansdag, det var omkring 15. juni, den førstefødte søn, som
blev kaldt Olaus, og ved Guds nåde endnu er i live.«42).

Den ældre danske
Mechlenburglinie. Tavle 1.
Beretningen om slægten Mechlenburg, tager sit udgangspunkt i
den tidligere nævnte borgmester i Haderslev, Olaff Jensen Meckel
burg d. Ældre.
At navnet Meckelburg ikke fra begyndelsen har været familiens
egentlige navn, ved vi dels fra pastor Johannes Oldendorphs selvbi
ografi, hvoraf det fremgår at han fik navnet fra sin første hustrus
familie, og dels gennem det segl borgmesteren benyttede, for her er
initialerne »O I«, som i Jensen og ikke »O M« som i Meckelburg.96).
I middelalderen blev »I« ofte benyttet hvor vi i dag anvender »J«.

OluffJensens segl

At borgmesteren oprindelig hed Oluff Jensen tyder på, at han
er af gammel dansk slægt, og ikke af tysk slægt. I de nordiske
lande benyttedes det patronymiske system på den måde, at man
gav et barn faderens fornavn som efternavn, med tilføjelse af -søn
(-sen) eller -datter, i modsætning til det germanske system, hvor
den patronymiske orddannelse til dels falder sammen med dimi
nutiv dannelsen, og på frisisk skabes efternavnet ved at faderens
fornavn tilføjes -s (Peters), se f.eks. tavle 10. Vi kan deraf konsta
tere at faderen til borgmesteren hed Jens, Ane 2256, men vi ved
ikke hvad han hed til efternavn.

På tavle 1 er kun anført slægtens direkte aner, men for bedre at
kunne bedømme hvilke mennesker der har været i slægtens
enkelte tidsafsnit, bør der også gøres rede for hvilket miljø
slægten har bevæget sig i, bl.a. gennem familiens sidegrene, som
det fremgår af tavlerne 2 til 8.

Tavlerne 9 og 10 omhandler »Den yngre danske Mechelburglinie«. Ser man nærmere på persongallerierne på tavlerne 2 til 8, er
det tydeligt, at man ved valg af ægtefælle nøje har holdt sig til sin
egen kreds. På tavle 2 gifter borgmestre og rådmandsbørn sig
med hinanden, mens tavle 3 viser, at præster fortrinsvis gifter sig
med præstedøtre eller præsteenker, hvorimod købmændene på
tavle 4 valgte deres ægtefælle blandt kollegernes døtre eller

Valg af ægtefælle
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enker, muligvis også i jord- og ejendomsbesiddernes højere lag.
På tavle 5 er det fortrinsvis skipperfamilierne der holder sammen,
men på tavle 6 til 8, der dels omhandler embedsmænd og dels
militærpersoner, er det også tydeligt, at selv om de to grupper
mere eller mindre gifter sig ind i hinanden, holdt de sig dog i
nogen grad indenfor deres adskilte gruppe når der skulle vælges
ægtefælle. Mest indgifte finder vi dog på tavle 10, hvor slægten i
tre hundrede år kun gifter sig med andre beboere på øen Amrum.
Modstridende
Oplysninger

Der er i den genealogisk/historiske beretning anvendt så nøjag
tige data som de kendes i skrivende stund, og som det er lykkedes
forfatteren at finde. Hvor der er modstridende oplysninger, er
der efter et rimeligt skøn enten benyttet de nyeste oplysninger,
eller de mest officielle oplysninger. For især forfædre til bondepi
gen Matje Tückes, Ane 5, eller bondepigen Maren Pedersdatter,
Ane 3 er det vanskeligt at finde andre oplysninger end deres
kirkedåb, og muligvis oplysninger gennem skifteprotokollerne.
Grunden er den simple, at deres aner har tilhørt gennemsnittet af
befolkningen, eller har været det man i daglig tale kalder alminde
lige mennesker. Men også for mere fremtrædende forfædre, er
det vanskeligt at fremskaffe udtømmende oplysninger om deres
liv og færden. I modsætning til det kongelige regeringskancelli,
kendte byerne indtil år 1500 næppe til at have et egentlig kancelli
eller en administration, der var højst en skrivestue til rådighed
for borgmesteren. Før det 14. århundrede findes der derfor ingen
skrivelser, hvoraf man kan fastslå navne, men fra begyndelsen af
det 15. århundrede findes der gejstlige gildesbøger, der dog
væsenligst anfører gejstlige handlinger, såsom prædikener, un
derstøttelser, gaver, jord- og ejendomsbesiddelser o.l. men også i
nogen omfang retsoplysninger. I begyndelsen var disse gildesbø
ger affattet på latin, men fra midten af det 15. århundrede,
begyndte man at skrive på henholdsvis dansk og tysk, jo mere
eksklusiv, desto længere holdt man fast i latinen, og jo mere
populær et gilde var, desto hurtigere begyndte man at skrive på
dansk eller tysk.73).
Den ældre danske Mechlenburglinie tager som nævnt sit ud
gangspunkt i borgmester Oluff Jensen Meckelburg og for bedre
at forstå de enkelte af slægtens linier og grene henvises til grafen
på side 16. Det fremgår heraf, at en linie fra borgmesterfruen
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Marina Oldendorph fører tilbage til Jacob Thomasen, der boede
på en gård, Gammelby, udenfor Haderslev omkring år 1400. En
anden linie går gennem svigerdatteren Margrethe Richardsdatter
tilbage til guldsmeden og købmanden Jep Haysen, der boede i
Flensborg i begyndelsen af 1400-tallet. Af købmanden Olaf Jen
sen Meckelburg d. Yngres børn er der særlig tre der får betydning
for slægtens videre udbreddelse. Sønnen Carsten Meckelburg
videreførte den danske linies sønderjydske gren til Anna Schnell,
og gennem hendes ægteskab med Christian Ottosen Riese tilfør
tes slægten en fynsk-ærøsk gren. Oluf Jensen Meckelburg d.
Yngres svigerdatter, Margrethe Schnell, blev stammoder til den
søndenfjeldske linie, hvorimod hans to andre sønner, Jens Mechelborg og Jacob Mechelborg, blev stamfædre til den norden
fjeldske linies Trøndelagsgren og Nordmøregren. Ved et ægte
skab i 1739 mellem Friedrich Marstrand Mechlenburg og Anna
Catharina Riese, forenedes de to linier og der skabtes den yngre
danske linie.
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Borgmestre og rådmænd
Tavle 2.
Oluff Jensen »Den Ældre« Meckelburg, Ane 1128, efterfulgte sin
svoger Hinrich Meckelborch som borgmester i Haderslev.
Oluffs søn Oluf Jensen »Den Yngre« Meckelburg, Ane 564, blev
gift med en borgmesterdatter fra Flensburg, og gennem hende
kan vi føre slægten tilbage til guldsmed Jep Haysen, Ane 18.080,
der boede i Flensborg.
Flensborg er opstået som dansk by før 1248, og den fik sine
stadsrettigheder i år 1284 affattet på dansk. Fra 1459 og indtil
1864, var Flensborg mere end nogen anden slesvisk by knyttet til
dansk kongemagt, politik og handel, og Jydske Lov var gælden
de. Efter hvad der siges, nærede borgerne stærke royalistiske
følelser. Oprindelig var Flensborg en ren dansk by, men ved tysk
frisisk indvandring i det 14. til 16. århundrede, hvor også Meckelburgslægten indvandrede, trængtes det danske sprog tilbage,
først af plattysk og senere af højtysk, men byen bevarede dog hele
tiden sit loyale sindelag for dansk åndsliv og kultur.4) 95).
I denne livlige handelsby opførtes i 1443 byens første rådhus,
på den tidligere tingplads.39). Guldsmed Jep Haysen boede i et
bindingsværkshus med sadeltag på vestsiden af Flensborgs eneste
handelsgade, Grosse Strasse 19, ikke langt fra det nyopførte
rådhus, der havde husnummer 1. Der var iøvrigt ikke mange
stenhuse i Flensborg på den tid, kun 9 huse var opført af sten,
mens den største del var bindingsværkshuse. I 1436 hvorfra der
findes en opgivelse af befolkningens sammensætning, nævnes
guldsmed Haysen at være den eneste der har været medlem af
købmandsgildet »Unsere lieben Frauen« siden det blev stiftét i år
1420.17).
Hans søn Pay Jepsen. Ane 9040, var købmand i Flensborg, men
købte senere en stor gård, Lytkenhorn, udenfor Flensborg. Han
nævnes i 1438 og i 1439, mens hans kone Frowe, Ane 9041,
nævnes i 1434 og i 1463, på hvilket tidspunkt Pay Jepsen var død.
Deres søn Hayn Paysen, Ane 4520, var købmand i Flensborg,
men bliver udvalgt til borgmester i år 1452, og nævnes som sådan
i 1462 og 1483. Som borgmester besøgte han i 1462 den oldenburgske regering. Han nævnes også som tilsynsførende med de
huse, hvori St. Canutigildet havde anbragt deres kapital, og han

Guldsmed Jep Haysen
Flensborg
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gav en sum på 40 Mark til St. Nicolaikirkens fattige, en sum der
ligeledes blev anbragt i ejendomme.17).
Oprør mod kongen

18

Flensborg fik sin første borgmester i år 1379, og »Hayngh
Paysen« var den 10. i rækken. Om ham findes der en ganske
sjælden optegnelse fra den 29. august 1495, der meddeler at Hayn
Paysen »wandages borgmester to Flensborgh« gennem sin delta
gelse i Claus Rixtorps oprørske projekt mod kongen, er blevet
frataget sit embede og fængslet i 1473.5).
På den tid var forholdet det, at grev Christian af Oldenburg
var blevet valgt til konge af Danmark i 1448.1 1459 lykkedes det
ham endvidere at blive kåret til hertug af Slesvig og greve af
Holsten, så begge lande blev forenet under hans styre. Dette blev
dog kun opnået ved at betale store pengesummer til de øvrige
arvinger. De skatter kongen derfor udskrev til dette formål,
vakte stor misfornøjelse i såvel Danmark, Norge, Sverige og
naturligvis også i Slesvig-Holsten. Ikke mindst forholdet mellem
kongen og kirken blev meget anspændt, således blev den svenske
ærkebiskop fængslet og ført til Danmark. Kong Christian I’s
klogskab var ret begrænset, han stræbte mere efter ydre glans,
end efter virkelig magt, hvortil kom at hans pengeforbrug og
finansstyrelse var meget uheldig. Det var derfor med rette han
bar øgenavnet »Den bundløse pung«. Da hans datter i 1469 skulle
holde bryllup med den skotske kong Jacob III, måtte han pant
sætte Orkneyøerne og Shetlandsøerne for at skaffe medgiften til
brylluppet, og som bekendt har Danmark aldrig indløst dette
pant.95). I Slesvig-Holsten havde kongen indsat sin broder grev
Gerhard som statholder, men det viste sig snart at denne stræbte
efter selv at overtage de to hertugdømmer, og da utilfredsheden
med kongen var stor, fik han støtte fra mange sider, fra borgme
steren således ved, at han åbnede byportene for grev Gerhard og
hans oprørske tropper. Efter kort tids landsforvisning blev Hayn
Paysen åbenbart taget til nåde igen, for i 1483 nævnes han atter
som rådmand.39).
Nu må man huske på, at på den tid var rådmænd og borgmestre
ikke folkevalgte, men nogle pålidelige og velanskrevne personer
som kongen, eller i Slesvig hertugen, udvalgte til på deres vegne
at administrere byerne. Embedet var ulønnet men blev betragtet
som et æreshverv, og det kunne ske borgmester og rådmænd
kunne få lov til at dyrke byens ubenyttede marker.

Hayn Paysen der var gift med Catarina, Tine 4521, må åbenbart
havde været en sådan pålidelig og velanskrevet købmand i Flens
borg. (i hvert fald i år 1452), og det sammee må have været
tilfældet med deres søn Richert Haysen, Ane 2260, der nævnes
som rådmand i Flensborg i 1505, 1512 og 1514.
Hvornår hans søn Carsten Richertsen, Ane 1130, blev råd
mand ved man ikke, men han døde som borgmester i 1546.
Carsten Richertsen giftede sig med Flensborgpigen Marina Fre
se, A ne 1131, hvis broder Claus Frese var født 1476 og han døde i
1566,90 år gammel. Fra 1527 til 1560 var han kaptajn for borger
væbningen i Flensborg, og han er nævnt som rådmand i 1529,
1558 og 1566. Claus Frese der var gift med Agatha Fiodsen,
nævnes som huseier i Flensborg.
Hvad Carsten Richertsen har beskæftiget sig med, er ikke
oplyst, men der er grund til at tro han har haft samme erhverv
som broderen, Claus Richertsen, der var købmand i Flensborg.
Med hustruen Catharina, der døde i 1611, fik Claus i 1535 sønnen
Richert Clausen, der var købmand og rådmand i Tønder fra 1575
indtil han i 1593 flyttede hjem til Flensborg som købmand og
rådmand. I 1595 bliver han udset til at skulle være borgmester,
men beder sig fritaget på grund af alder, hvilket kan forekomme
mærkeligt, da han kun var 58 år gammel og levede til den 29. maj
1603.
Carsten Richertsen og Marina Frese fik sønnen Peter Richert
sen, der blev rådmand i Flensborg, og i 1533 fik de endvidere
sønnen Carsten Richertsen, som havde studeret i Wittenberg,
men iøvrigt blev afskediget som rådmand i 1570, og først døde
den 8. aug. 1596. Han var gift med Catharina Beyer, født 1531
som datter af borgmester i Gera i Sachsen, Georg Beyer og
Catharina Albrechts. Deres søn, Catharinas bror, Jürgen Beyer,
født i 1522, og gift med en Magdalena, var sekretær hos hertug
Hans den Ældre på Haderslevhus.9).
Udover de to sønner Peter og Carsten, havde Carsten Richert
sen og Marina også en datter, Margaretha Richertsdatter, Ane
565, der blev gift med en søn til faderens borgmesterkolleger i en
anden sønderjydsk by, Haderslev, nemlig Oluf Jensen Meckel
burg d. Yngre, Ane 564. Oluf Jensen Meckelburg havde forladt
fødebyen Haderslev og blev en af Flensborgs betydeligste køb
mænd, der drev en stor forretning med produkter fra de kongeli
ge len. I hans hus spiste gymnasiets ugifte lærere på omgang.

OlufJensen
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Brylluppet mellem Margaretha og Oluf fandt sted i Flensborg
den 4. juni 1564, og man siger, at det blev fejret med en overdå
dighed og meningsløs ødsel pragt, såvel med hensyn til klæder
som smykker og anretninger. Beretteren Johannes Oldendorph
tilføjer: »at han frygter såvel brudgom som brud, vil blive straffet
for deres opløftede sindsstemning.« 42).
Den ældste del af Haderslev er sikkert opstået i slutningen af
Folkevandringstiden omkring år 500, som en lille bygd ved en
sikker bugt i den lange fjord, netop på det sted, hvor der er et
naturligt vadested.65). På dette sted, hvor vejene fra nord, syd,
øst og vest samles for at slippe over fjorden, fremkom ikke alene
et færdselsknudepunkt, hvor der senere blev bygget en bro som
det kostede told at passere, men handel og håndværk voksede
hurtigt frem - Haderslev var blevet til. I begyndelsen af middelal
deren opførtes Haderslevhus som residens for hertugerne af
Slesvig-Holsten. Men ad vejene kom også ufred og krig, så under
en borgerkrig i 1247 nedbrændte byen, men genopstod hurtigt,
og i år 1294 fik byen sine stadsrettigheder.95).
Netop i 1500-tallet da Haderslev fik sin største opblomstring
og velstand, blev Hinrich Meckelborch valgt til borgmester den
11. nov. 1540. Han havde allerede siden 1519 været en kendt og
agtet forretningsmand i Haderslev, og til hans ære skrev Knud
Bramsen et mindedigt »in mortern honestissimoe matronae prognatae Hinrico Meckelburgo, consule Hadersleuiensi, conjugisque Matthiadis Anckersen, schribae et civis Repensis. Obit autem, Repis anno domini 1566 4. Nowemb.87) (Latin, der oversat
til dansk lyder:
Ved døden af højtærede frue, efterkommer af Hinrich Meckel
borch, borgmester i Haderslev, og kone af Matthias Anchersen,
skriver og borger i Ribe. Hun døde dog i Ribe i det herrens år
1566, den 4. nov.)
Vi må heraf formode at den unavngivne borgmesterenke har
giftet sig med en skriver og borger i Ribe ved navn Matthias
Anchersen.
Fra barnsben har brødrene Jürgen og Hinrich Meckelburg
kunne opleve den dybtgående og gennemgribende åndelige revo
lution som lutherlæren forårsagede. Det begyndte, da der ad
vejen sydfra en dag kom en mærkelig mand til Haderslev, hyldet i
en klædning man ikke havde set før. Under den store hætte, der
næsten helt overskyggede ansigtet, lyste et par levende øjne, for

han bar i sit hjerte budskabet om den nye tro, der først af alle
steder i Norden, fik fodfæste i Haderslev, men snart skulle sejre
over den gamle gudetro i alle de nordiske lande. »Reformatoren«
på dansk-nordisk kulturområde, hertug Christian - den senere
kong Christian III - havde som skik og brug var, som 18-årig
foretaget en udenlandsrejse og kom til Worms i Tyskland, netop
i de bevægede aprildage i 1521, da Martin Luther stod frem for
Tysklands kejser og offentligt vedkendte sig sin nye lære. Lut
hers ro og faste tro, tændte en flamme i den unge hertugs hjerte
som aldrig skulle slukkes. Hertug Christian havde Haderslev
som sin regensby, og det blev her han oprettede den første
lutherske kirkeprovins og den første lutherske lærestol i Norden,
ligesom det var i denne by man hørte de første danske salmer.73).
Da hertug Christian blev konge af Danmark, rykkede halvbro
deren hertug Hans, ind på Haderslevhus som regent over hertug
dømmerne. Han var dog ikke tilfreds med Haderslevhus som
residens, så i 1544 besluttede han at opføre det prægtige renæs
sanceslot Hansborg. Med undren så den lille bys borgere det
stolte slot rejse sig og herimellem sikkert også borgmester Hin
rich Meckelborsch og Olaff Jensen Meckelburg.
Hinrich Meckelburg nævnes første gang i 1519 og blev borg
mester i Haderslev i 1540.42). I år 1519 er Hinrich Meckelburg
medunderskriver på et gældsbrev for en Thomas Brunsten i
Haderslev, men da han igen i 1540 er medunderskriver på et
gældsbrev for enken Ingeborch Stapels, har han som sin broder
Jürgen Meckelborch, ændret sit navns stavemåde til Hinrich
Mecklenborch, formentlig efter den skik, eller dialekt der blev
anvendt i hertugdømmerne på den tid. Peter Oldenburg kaldte
sig Peter Oldenborch og byerne Flensborg og Sønderborg, blev
skrevet henholdsvis Flensborch og Sunderborch.85). Da Hinrich
blev borgmester bibeholdt han denne stavemåde.73).
Oluff Jensen Meckelburg d. Ældre, Ane 1128 overtager borg
mesterposten i 1546 efter sin svoger Hinrich. Oluff var født i
Flensborg ca. år 1487, men man ved intet om hans forældre,
udover at hans far må have heddet Jens. Som ganske ung rejste
Oluff til Haderslev, hvor han etablerede sig som købmand med
livlige handelsforbindelser til Norge.80). Han var blevet en velha
vende og anset mand, da han giftede sig med borgmester Hinrich
Meckelborch’s søster, Margrethe med hvem han fik flere børn,
hvoraf vi dog kun kender sønnen Peter Jensen Meckelburg, der

Oluff d. Ældre
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fødtes omkring år 1525-30. Peter blev immatrikuleret på univer
sitetet i Rostock i 1547, og 1556 blev han sognepræst i landsbyen
Haik lidt udenfor Haderslev, hvorom pastor Johannes Oldendorph beretter: »Før palmesøndag (1556) bad min svoger, borg
mester Olaus mig prædike for hans søn Hr. Peder i kirken i Halk,
indtil hans ordination i Slesvig domkirke havde fundet sted. Jeg
holdt altså prædiken der palmesøndag.«42).
Oluf d. Yngres fødsel
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Efter sin første hustrus død giftede Olaff sig med Marina
Oldendorph, A ne 1129, og i pastor Johannes Oldendorphs livse
rindringer kan man bl.a. læse: »Denne min søster, fødte ham i det
Herrens år 1540, otte dage før St. Hansdag, det var omkring 15.
juni, den førstefødte søn, som blev kaldt Olaus, og ved Guds
nåde endnu er i live. Derefter fødte hun år 1541, omkring Mik
kelsdag (den 29. sep.) en datter, som efter vor moder blev kaldt
Elsebe, og som indtil nu er i live. Hun fødte derefter flere børn,
nemlig fire, af hvilke de to blev født for tidligt, og den ene af dem,
måske en pige, døde i moders liv sammen med moderen. I det
Herrens år 1546 den 25. sep., døde denne min søster, gudsfrygtig'
i Kristus Jesus, mens jeg opholdt mig i Wittenberg. Det er blevet
mig fortalt, at både barnet og hun døde under fødselen, hun
under store smerter.«42).
Som allerede nævnt blev Marinas og Oluffs førstefødte søn,
født omkring den 15. juni 1540 og fik navnet Oluf Jensen Mec
kelburg d. Yngre, hvorefter fulgte datteren Elsebe hvis skæbne vi
ikke ved noget om. Af de tre øvrige børn, menes det ene at være
sønnen Hans Meckelburg der må være født i tiden 1542-45.
Hvilken uddannelse han har fået ved vi ikke, men fra 25. dec 1571
kendes han som mønsterskriver i København, og hans biografi
findes på side 26.
Hvad angår Marina Oldendorphs forfædre ved vi gennem
pastor Johannes Oldendorf at deres tipoldeforældre på modren
de side, omkring år 1400 boede i Flensborg og Ribe, mens deres
tipoldefar på fædrende side var Jacob Thomasen, Ane 9032, der
boede på en gård Gammenby, en tysk mil udenfor Haderslev.
Slægtsnavnet Oldendorph kommer af det nedertyske Old, og det
højtyske Dorf.
Jacob Thomasens søn, Peter Jacobsen Oldendorph, Ane 4516,
giftede sig med Johanna Dall, Ane 4517, fra Fjeldstrup, og de
havde kun en søn, Jacob Petersen Oldendorph, som efter foræl-

drenes død arvede gården. Johanna Dall døde i 1531 på Andreæ
Apostelsdag, og hendes mand kort tid forinden. Jacob Petersen
Oldendorph, Ane 2258, giftede sig den 20. aug. 1509 i Ribe med
Elisabeth Hansdatter Holst, Ane 2259, fra Flensborg, og efter at
Jacob havde modtaget sin arv efter forældrene, købte han et pænt
hus på torvet i Haderslev, hvorfra han drev handel med heste og
stude, ligesom han handlede med engelsk tøj og vin. Jacob blev
rådmand i Haderslev, og hertug Christian af Holsten opfordrede
ham flere gange til at blive borgmester, hvad han hver gang
afslog. Først da hustruen var død, blev han mod sin vilje af den
samme Christian, der nu var konge af Danmark, tvunget til at
modtage borgmestervalget, og i sammenlagt 33 år, var han råd
mand og borgmester, indtil sin død den 30. aug. 1546.
Elisabeth og Jacobs yngste søn Johannes Oldendorph studere
de i Wittenberg, og havde personligt kendt Martin Luther. Han
blev præst ved Treenighedens kirke i Haderslev, den samme
kirke hvor borgmester Oluff Jensen Meckelburg var kirkeværge.
Søsteren Marina Oldendorph, Ane 1129, der var født den 22. feb.
1511, blev kun 35 år gammel, idet hun døde den 25. sep. 1546, og
som ovenfor nævnt blev hun gift med borgmester Oluff Jensen
Mickelburg den 24. nov. 1538.2) 42).
Efter Marina Oldendorphs død i 1546, gifter Oluff sig for tredie
gang, men man kender ikke navnet på denne hustru. I dette
ægteskab fødtes i 1560 datteren Marina Meckelburg, der den 12.
dec. 1587 blev gift med borgmester Wilhelm Schumacher den
Yngre, født den 4. apr. 1563. Som sin far handlede han med vin og
han døde den 9. aug. 1642. Marinas svigerfar var borgmester
Wilhelm Schumacher den Ældre, der var født i Coesfeld i Westfahlen. Han indvandrede til den slesvigske by Haderslev ca. 1542,
hvor han drev en vinhandel og blev borgmester den 1. mar. 1574,
en post han besad til sin død den 9. okt. 1583. Han var gift med
Bodil, og udover sønnen Wilhelm havde de sønnen Georg Schu
macher, der var dr. jur., og ansat ved domkapitlet i Slesvig, samt
sønnen Johan Schumacher, der var tolder på Gottorp.70).
En slægtning af denne familie var den berømte statsmand Peter
Griffenfeld, født Schumacher den 24 aug. 1635. Griffenfeld var
rigskansler og greve og var i mange år regeringens egentlige leder,
indtil han kom i unåde, og blev dødsdømt i 1676. Han blev dog
benådet og tilbragte sine sidste år som fange på fæstningen
Munkholm i Trondhjem fjord.
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Af Marina Meckelburgs 9 børn, født mellem 1589 og 1604, blev
sønnen Wilhelm Schumacher, født den 17. aug. 1589, borgmester
i Tønning, og han døde den 28. aug. 1646. En anden søn Oluf, var
født den 11. apr. 1595, og han blev rådmand i Haderslev. Han
blev den 29.juli 1621 gift med Barbara Schrøder, født den 16. dec.
1602 som datter af den tidligere omslagsforvalter i Kiel, senere
borger, skriver og rådmand i Haderslev, Gotthard Schrøder og
Sophia Pentz. Barbara Schrøder døde i 1668. Marina og Wilhelm
havde endvidere en datter født 6. juli 1591, som blev gift med en
anden af Haderslevs rådmænd, Jens Matzen. Marina Meckelburg
døde i 1662.
Men tilbage til Oluff Jensen Meckelburg d. Ældres søn med
Marina Oldendorph, nemlig Oluf Jensen Meckelburg, A ne 564.
Han blev som sin far en overordentlig velhavende købmand i
Flensborg, og havde også en livlig handel med Norge. Han blev
først gift med en ukendt pige fra Flensborg, og derefter den 4. juli
1564 med Margrethe Carstens Richartsdatter, Ane 565. Hun var
født i Flensborg i 1540, og af deres børn kender vi med sikkerhed
kun de fire. Den mellemste af disse er Jacob Mechelborg, Ane 528
der blev foged på Nordmøre i Norge, og dermed stamfader til
Nordmøregrenen af »Den nordenfjeldske Mechlenburglinie«,
tavle 4.22). Også broderen Jens Mechelborg rejser til Norge, hvor
han bliver foged ikke så langt fra Jacob, nemlig i Helgeland, tavle
5. Biografisk beskrivelse af de to brødre findes i afsnittet om den
nordenfjeldske linie, for henholdsvis Nordmøregrenen og Trøndelagsgrenen.
Søsteren Margrethe er født ca. 1580 og hun bliver den 6. sep.
1601 gift med borgmester og slotsfoged i Nykøbing F., Nickel
Hansen Lundt, der døde den 7. mar. 1630.
Den sidste af Margrethe og Oluf Jensen Meckelburgs børn,
Carsten Meckelburg, Ane 282, blev født ca.1570 og blev som
faderen købmand i Haderslev. Den 23. dec. 1596 blev han valgt til
rådmand, og han blev senere borgmester i Haderslev. Han har
utvivlsomt været vidne til de pragtfulde og storslåede fester på
Hansborg slot, og har som rådmand og borgmester måske også
deltaget i nogle af disse, f.eks. kong Christian IV’s bryllup med
prinsesse Anna Catharina af Brandenburg, i november 1597.73).
Carsten blev første gang gift med en i dag ukendt pige fra
Tønder, men vi ved det var den 14. nov. 1596.1 året 1602 ægtede
Carsten Meckelburg enken Margrethe Schnell, Ane 283, og blev

dermed indgiftet i en kendt borgmesterfamilie, idet svigerfade
ren Johan Schnell, Ane 566, havde været borgmester i Haderslev.
Om svigermoderen Anna Reimers, Ane 567, mener man hun var
en søster til apoteker i Ringkøbing, Herman Reimers.80).
Margrethe var født den 15. juni 1574 og havde fået undervis
ning i borgmesterhjemmet af en huslærer, indtil hun den 19. juli
1592,17 år gammel, bliver gift med tolder og hertugelig amtsskri
ver på Haderslevhus, Nils Toller, der døde i 1596, efter kun fire
års ægteskab.
Amtsskriver betyder oprindelig en person som skriver ved
amtet, d.v.s. hos amtmanden. Men allerede tidligt har betegnel
sen amtsskriver fået en speciel betydning, som betegnelsen for
den embedsmand, der fører amtets regnskaber, og som havde
ansvaret for amtets indtægter og udgifter, herunder opkrævning
af de skatter og afgifter som undersåtterne var pålagt. Amtsskri
veren var næsthøjeste embedsmand, og repræsenterede dermed
amtmanden i dennes fravær. I lange perioder blev en amtmand
iøvrigt betegnet som amtsforvalter.49).
I ægteskabet med Nils Tolier havde Margrethe kun to børn,
hvoraf sønnen Nils Nüssen Toller blev slotsskriver på Akershus i
Christiania (Oslo).80), og datteren Dorthe Nilsdatter Toiler blev
gift med hr. Jens Nielsen til Lier og Bragernes i Norge. Efter
knap 6 års enkestand giftede hun sig den 9. juli 1602 med Carsten
Meckelburg, der døde i 1618, samme år som Trediveårskrigen
udbrød i Bøhmen, men snart bredte sig til det meste af Europa.
Danmark holdt sig længe udenfor krigen, men af frygt for at det
habsburgske hus fik overmagt, ønskede Nederlandene, England
og Frankrig, at Danmark skulle overtage ledelsen og sætte græn
se for kejserens magtovertagelse. Det danske rigsråd frarådede
kongen dette, men kong Christian IV påtog sig opgaven, i tillid
til hjælp med penge og tropper fra England og Frankrig. Efter
nogle sejre, bl.a. ved Hammelen, Nieburg, Hannover og Nort
heim, blev den danske lejehær slået ved Lutter am Barenberg, og
de nu opløste lejetropper flygtede nordpå. Voldtægt, brand,
mord og plyndring betegnede deres vej, og hvad de levnede, tog
kejserens tropper sig af under deres forfølgelse af den danske
hær.83).

Margrethe Schnell

Trediveårskrigen

Da disse rædsler i 1627 også nåede Haderslev, fandt den 43årige borgmesterenke det tilrådeligst at flygte med sine børn til
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Norge, hvor hun først tog ophold hos sin søn af første ægteskab,
slotsskriveren Nils Nilsen Toller, men senere købte sig en stor og
fornem ejendom i det nye Christiania. Af børnene der fulgte med
til Norge kendes Annechen der blev gift med lagmand, bergskri
ver i Sølvværket, Niels Hanssøn, Margrethe der blev gift med
foged i Gudbrandsdalen, senere borgmester i Christiania, Hans
Eggertsøn, Wilhelm der blev højesteretsassessor og Oluf der blev
toldskriver på Flekkerø.80). Disse Mechlenburgere blev grund
stammen i »Den søndenfjeldske Mechlenburglinie«, som det
fremgår af tavle 6 og 7.
Derimod kom datteren, Catharina Meckelburg, Ane 141, til
bage til Haderslev hvor hun giftede sig med Jonas Pedersen.
Schnell, Ane 140. Han er født i år 1600, og studerede først i
Rostock fra 1620 og fra 1621 i København, hvorefter han blev
kaldet til successor i Agerskov, og ordineret til sognepræst i
1622. Han døde i Løgumkloster i 1659, men var allerede fratrådt
som sognepræst og herredsprovst i 1654. Tavle 3.
Som foran nævnt havde borgmester Oluff Jensen Meckelburg i
sit ægteskab med Marina Oldendorph, foruden sønnen Oluf også
sønnen Hans. Om hans uddannelse og første år ved vi intet, men
han kan være sejlet med faderens skib til København, og ved
kongens hjælp have fået en stilling i kancelliet. Mærkværdigt er
det at han fra 1573 blev forlenet med kannikedømmet i Oslo stift
og fra 3. juli 1583 og til sin død i 1623, kvit og frit ad gratiam, fik
tiende af Tranum og Kville sogne i Bohus len, uden at der findes
oplysninger om, at han har været i Norge. Gennem gældsbreve
ved vi, at Oluf Jensen Meckelburg, både far og søn, var overor
dentlig velhavende og at de lånte penge ud til folk. Utænkeligt er
det ikke at de også har lånt kongen penge, for de formodes at have
kendt den fattige Christian I, fra den tid han var hertug i Hader
slev. Det var dengang sædvane at når kongen ikke kunne betale
sin gæld, gav han i stedet enten givtige embeder, eller som i dette
tilfælde, livslange tiendeindkomster.80).
Fra 25. dec. 1571 og til 1602 var Hans Mechelborg hofmønsterskriver i København, og han er tilsyneladende blevet en
velhavende mand, der har ejet flere ejendomme og jordbesiddel
ser. Udenfor voldene havde han således et stykke jord med
fiskevande, syd for Vesterport, formentlig det som i dag kaldes
Kalvebod Brygge, der hvor Langebro går over til Amager. Men
også i det indre København, på det der i dag kaldes »Strøget«,

nærmere bestemt på Vimmelskaftet ved Helligåndskirken, hav
de Hans Mechelborg ejendomsbesiddelser, det fremgår af et
lejebrev fra den 29. juli 1601, der også giver et godt indtryk af
datidens sprogbrug:
»Jeg, Hans Pedersøn, borger vdj Kiøbenhaffn, tilstaar at have
lejet af Universitetet »then nederste part aff then Uniwersitetz
gaard, som ligger wdj Wimmelskafften vd til Endeløss strædit,
met porterommet, och er aff sønder i nør xvj alne, ringer i
quarter, gjennom porterommit och thill Hans Michelborgs
jordt foruden tagedrobbit, aff øster i wester er xxxiij alne i
quarter, breden paa then nørre ende fra Rasmus Thommissens
tagdrob och till Hans Michelborgs jordt foruden tagdrobbit
aff øster i wester er xiiij aline ringer ij fingers bret paa then
vester side fra Søren Hanssøns jordt thill Helliggestis jordt aff
nør i sønder er xxxvij alne ij quarter, paa then øster side aff
sønder i nør er xxxvij alne i quarter, med hus och bygning och
gaardtzrom vdj lengde och brede op och neder, som then nu
bygt, indhegnet och forfunden er, med den sønderste part aff
brønden, huilcken brønd wij paa begge siider, saa veil jeg
forskrefne Hanns Pedersønn paa min som Søren Hannsøn paa
sin side skall være forpligtig at holde ved macht med lige
omkaastning, effterdj then hører thill begge parter aff gaarden«
Datum Kiøbenhaffn den 29. julij aar effter Christi fødsell
mdci.40).

Fra 24. febr. 1602 blev Hans Mechelborg tolder i Helsingør, men
beholder sine ejendomme i København.40).
En tolder eller en toldherre, var i middelalderen en meget
betydelig embedsmand, det stod således i hans magt som enkelt
person at pålægge befolkningen inden for hans område, både drøj
og vilkårlig beskatning. Toldens historie rækker tilbage til den
grå oldtid. Man kendte således told i det gamle Hellas, den blev
overført til ægypterne og fønikerne, den fandtes i det gamle
Romerrige, og blev i det hele taget den ældste regulære statsind
tægt. Fra Romerriget gik tolden i arv til den tidlige middelalders
germanske stater, herunder Danmark, og blev efterhånden mere
og mere den lokale afgift, for senere at blive en højhedsret og
indtægt for kronen, og til inddrivelse af tolden ansattes toldere

Tolder i Helsingør

27

eller toldherrer, der til det daglige arbejde havde ansat kontori
ster eller betjente.95).
Sundtolden for tilladelse af sejlads gennem Øresund blev indført
i 1426, og det fik en fantastisk indflydelse på Helsingør, der i de
nærmeste årtier, blev jævnet med jorden, og en prægtig ny by
med velbyggede huse blev opført, ligesom Erik af Pommerens
gamle slot Krogen blev ombygget til det skønne slot Kronborg.
Hans Mechelborg indtog sin stilling som tolder i Helsingør,
netop som byen havde sin 2. storhedsperiode i slutningen af
1500-årene og i begyndelsen af 1600-tallet. Der er grund til at tro,
at han forøgede sin formue ganske betragteligt, herom vidner
hans nærmeste arvingers formueforhold.
Hans Mechelborg blev først gift med Marine Pedersdatter,
med hvem han fik børnene Ingeborg, Abraham og Appelone.
Marine døde den 27. aug. 1607, i Helsingør, hvorefter han den 7.
maj 1608 giftede sig med »den smukke og begavede« Abele
Svanning, der blev betegnet som »en dame der nød stor anseelse«.
Hun var enke efter den kendte medicinske professor og forstan
der ved Sorø skole (Sorø akademi) dr. Anders Christensen. Som
et af 15 børn var hun datter af kongelig historieograf og kanonikus i Ribe, Hans Svanning og Marine Sørensdatter Stage, og en
af hendes brødre var den kendte historiske forfatter, Hans Svan
ning d.y., der var præst og provst på Samsø.21).

Borgmestergården
på Amagertorv
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Hans Mechelborgs ældste datter Ingeborg, var gift med Mat
thias Hansen, (1560-1628) der blev rådmand på Københavns
rådhus i 1613, og borgmester i 1622. Han var med i et interessent
skab der drev handel på Nordlandene, var deltager i Islandsk
Compagni, og i »Det danske Compagni«, der i 1592 sælger et skib
til Christian IV. Matthias Hansen byggede den bekendte gård på
Amagertorv i nederlandsk renæssancestil, en bygning der stadig
er den mest imponerende bygning på Amagertorv.66). Når Inge
borg kikkede ud af sine vinduer, kunne hun om formiddagen se
Amagerbønderne sælge deres grøntsager nede på torvet - deraf
navnet - men kikkede hun over til genboen, havde hun mulighed
for at vinke til familien Claus Mechelburg, der ejede den store
hjørneejendom som begrænses af Amagertorv, Høigbroestrede
(Højbro Plads) og Læderstræde.40). Kun ca. 200 m hen ad gaden,
i Vimmelskaftet ved Helligåndskirken, lå Ingeborgs barndoms
hjem, hvor hendes forældre boede, indtil hendes far blev tolder.

Genboen Claus Mechelburg, der var født omkring 1570, var
proviantskriver, og således proviantforvalterens næstkomman
derende på Proviantgården, der sammen med Tøjhuset lå rundt
om en vandfyldt firkant, hvor orlogsskibene kunne sejle ind og
blive udrustet med proviant, og anden udrustning som embedsmændene havde indkøbt og oplagret på Proviantgården. Den
vandfyldte firkant, lå forøvrigt der hvor i dag findes Det kongeli
ge Bibliotek, og i magasinerne til den ene side findes Tøjhusmu
seet, og til den anden side Geodætisk institut.
Om slægtskabet mellem Claus og Ingeborg ved vi ikke så
meget, men de kan have været fætter og kusine. Claus blev i 1598
gift med Ingeborg Pedersdatter, og hun var født i 1578 som
datter af kongelig renteskriver Peder Hansen og den køben
havnske borgmesterdatter Appelone Olufsdatter. Efter Claus
Mechelburgs død i 1619, giftede Ingeborg Pedersdatter sig med
borgmesteren i Køge, Claus tor Smeden og hun døde i 1653.
Claus Mechelburg var en overordentlig velhavende mand.
Udover ejendommen i Høigbroestrede, havde han også ejet en
stor ejendom i Kongensgade, som gik helt ud til Adelgade.
Kongen købte senere denne ejendom, men solgte den igen i 1624.
Claus ejede endvidere et stort jordareal udenfor Nørre Port, som
blev solgt da hun giftede sig med borgmesteren i Køge, Claus tor
Smeden. Ved den lejlighed blev jordarealet opdelt i tre dele,
hvoraf det første blev solgt til fattigforstanderen for opførelse af
et syge- og pesthus. På den anden grund blev der gravet en
blegedam og opført et hus for blegemesteren, medens den tredie
grund blev udlejet til en Abraham de Foss. Det nu nedrevne
Blegdamshospital på Blegdamsvej i København, daterer sig såle
des til den 25. juni 1632.40).
Borgmester Matthias Hansen havde været gift to gange før han
blev gift med Ingeborg Mechelborg, først med Wendele von
Delden, og dernæst med Gedske Pedersdatter, en datter af livlæ
gen, professor Peder Sørensen. Matthias døde i 1628, hvorefter
kongen giver Ingeborg frihed for almindelig borgerlige forpligti
gelser med følgende ord:

Pesthus og Blegdam

»Frederik III bevilger, Os elskelige Ingeborg afgangen Matthi
as Hansens maa niude den samme frihed som andre borgme
stres encher her i wor kiøbstad Kiøbenhafn effter deris mands
dødelig afgang, naadigst forundt och bevilged ere.
Hafniæ 5. junij 1658«40).
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Disse privilegier nød Ingeborg godt af i 10 år, til hun døde i
okt. 1668. Ingeborg og Matthias fik mindst to børn der optog
moderens familienavn. Sønnen Hans Matthiassen Mechelborg
blev født den 7. nov. 1619. Han rejste længe udenlands, således
studerede han fra 30. sep. 1636 ved det hollandske universitet i
Leyden, fra 1638 på Oxford universitet i England, og han afslut
tede sin uddannelse på det berømte universitet i den norditalien
ske by Padova, hvor han den 2. nov. 1640 var blevet indskrevet
med det latinske navn: Jonnes Matthiæ Hafniæ Danus. Da Hans
døde den 2. okt. 1663, blev han af samtiden betegnet som en
»fornem, lærd, meget rig og velberejst mand«. Han var den 28.
sep. 1651 blevet gift med Margrethe Rosenmeyer, født 5. sep.
1630 som datter afen Henrik Rosenmeyer. Hun døde den 5. april
1666 som »en fornem rig kvinde, der efterlod sig en formue på
hen imod en halv tønde guld«.86).
Margrethe Rosenmeyer fødte tre børn, hvoraf to sønner døde
før forældrene, hvorimod datteren Ingeborg Margrethe Mechel
borg, der blev født 1655, overlevede begge forældre. Hun giftede
sig med Frants Müller til Grundetved gods, det nuværende
Selchausdal ved Ruds Vedby på Vestsjælland. Frants var søn af
finansmatadoren, rentemester, senere generaltoldforvalter for
hele Danmark, Henrik Müller som stod Korfitz Ulfeld nær, og
blev draget med ved dennes fald. Hans finansforbindelser med
udlandet var dog så gode og store, at han efter kort tids fængsling
blev frigivet, og blev medlem af Admiralitetsrådet. Han blev
adlet i 1679, men kom snart i restance til kronen, samtidig med at
han blev afsløret for svindel. Der blev nedsat en revisionskom
mission for at undersøge problemerne, og for at redde nogle af
sine værdier gav han hver af børnene et gods, Frants fik således
Grundetved gods. Revisionskommissionen dømte i 1681 Henrik
Müller til at betale kongen store beløb tilbage, og da han døde i
1692, måtte kongen give 500 rdl. for at få ham hæderligt i jorden.
Frants Müller solgte hustruens gård på Amagertorv, da han i
1670 blev udnævnt til kgl. residerende kommissarius (ambassa
dør) i Amsterdam.
11704 får hans enke tillagt 300 rigsdaler i årlig pension, mod at
alle prætentioner på, hvad hendes afdøde mand havde haft til
gode fra opholdet i Holland, skulle bortfalde.80).
Med sin 3. hustru, Ingeborg Mechelborg havde borgmesteren
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også datteren Ingeborg Matthiasdatter Mechelborg der, som det
omtales, 51 ) »var en halvsøster til Christian IV’s frille Kirstine
Madsdatter«, da Kirstine var datter af borgmester Matthias
Hansen i ægteskab med en af hans to første koner, Wendele eller
Gedske. En enkel kilde mener dog, at hverken Wedele eller
Gedske fik børn, og at Kirsten Madsdatter var Matthias Hansens
illegale datter udenfor ægteskaberne, men faderskabet er der
ingen der tvivler på.
Vi ved at Kirstine Madsdatter nedkom med en velskabt søn
den 3. feb. 1611, dagen efter at dronning Anna Catharina holder
sin ægtefødte søn Ulrik i sine arme. Christian har som far på selv
samme dag stået bøjet over to nyfødte drengebørn, Ulrik og
Christian Ulrik. Hvad den lille utrivlige dronning, der nok på det
sidste ikke har været så frisk en makker, har tænkt, kan vi kun
gisne om, men hun var fuldstændig fortrolig med kongens for
hold til Kirstine, der havde sin gang på slottet, og da dronningen
dør i 1612, tager Christian hende til sig som den kvinde han ikke
kan undvære. Men lykken varer kort, allerede året efter synker
hun sammen foran spejlet, mens hun er ved at flette en perlesnor i
sit hår, syv uger efter hun var blevet forløst for et drengebarn.
Ham hører vi intet om, han er formentlig død som spæd, deri
mod hører vi meget om kongens og Kirstines første søn Christi
an Ulrik Gyldenløve, som kongen havde store planer med. Som
et led i uddannelsen, gik han i spansk krigstjeneste, hvor han og
hans 600 ryttere blev overrumplet af fjenden i Meinertshagen ved
Køln og efter en kort, men ærefuld kamp, faldt han den 6. okt.
1640.19).
Der er sikkert ingen tvivl om at Ingeborg ofte har spadseret det
lille stykke fra boligen på Amagertorv, ned ad Høigbroestrede til
Slotsholmen, og ind på Københavns slot (hvor Christiansborg
ligger i dag), for at besøge sin steddatter Kirstine, og man må
formode at både kongen og kronprinsen har kendt Kirstines
»stedmor«, og det er formentlig derfor kong Frederik III i sit
brev omtaler Ingeborg Mechelborg som »Os elskelige Ingeborg«,
da han tildeler den fraskilte Ingeborg de samme rettigheder som
Matthias fjerde kone Ingeborg Leiel, med hvem han blev gift
efter skilsmissen fra Ingeborg Mechelborg.
Ingeborg Matthiasdatter Mechelborg blev i 1636 gift med
Verner Klouman d. y., født i 1608. Han var købmand og blev i
1651 rådmand i København, hvor han ejede en stor have i Søgade
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udenfor voldene og Helsingørporten (Østerport), den have der
senere benævnes »Classens have«. Verner Klouman døde i 1657
og i 1659 giftede Ingeborg sig med Peder Holmen. Han havde
været forstander på Herlufsholm skole fra 1646 til 53, og derefter
inspektør over kongens fiskerier. Dette embede opgav han, da
han ægtede den rige enke, hvis midler han hurtigt fik sat over
styr. Ingeborg døde i 1668, og kort tid efter hendes død - den 31.
jan. 1669 - udstedte kongen et beskærmelsesbrev, der beskyttede
ham mod hans kreditorer i to år, i hvilket tidsrum der ikke måtte
rejses krav eller tiltale mod ham. Formålet var, at han skulle søge
at komme på fode i dette tidsrum, hvorefter han skulle søge at få
en aftale med kreditorerne, om afvikling af sin gæld. Peder
Holmen var rådmand i København fra 1663 til 1672 og han døde i
1685.85).
Men tilbage til Helsingørtolderen Hans Mechelborgs to andre
børn, Abraham og Appelone. Om Appelone ved vi kun at hun
blev gift med en August Voigt, og at hun døde den 26. jan. 1669.
Derimod findes der oplysninger om at Abraham Mechelborg
blev immatrikuleret på universitetet i Wittenberg i 1624, og at
han den 13. okt. 1625 blev indskrevet på det norditalienske
universitet i Padua, hvorefter han afsluttede sine studier på
universitetet i den franske by Orleans i 1626. Hjemkommen til
Helsingør gik han i sin fars fodspor som tolder i Helsingør. I
1632 giftede han sig med Anna Bruun, datter af en borger på
Samsø, Joakim Bruun, og den 28. marts 1633 blev han rådmand i
Helsingør. Med sin hustru Anna fik han sønnen Hans i 1633, og i
1634 sønnen Joakim. Abraham Mechelborg døde den 30. dec.
1635, og den 7. maj 1657 giftede Anna Bruun sig med sin mands
efterfølger som tolder, Godert Braëm, en søn af Helsingørs
borgmester Corfitz Braëm. Hun fik dog ikke mange år med ham,
idet hun døde i 1642.27).
Over en 225-årig periode fra 1452 til 1675, havde slægten med
sidegrene således 11 borgmestre og 7 rådmænd i Flensborg og
Haderslev, hvortil kommer, at et af Olaff Jensen Meckelburgs
oldebørn blev borgmester i Christiania (Oslo), medens et andet
oldebarn blev gift med en borgmester i København, hvor slægten
også havde flere rådmænd. Af bogens forskellige afsnit fremgår
det videre at slægten havde borgmestre og rådmænd i Nykøbing
F., Helsingør, Kristiansund, Christiansand, Bergen og Trondhjem.

Selvejerbønder og gejstlige
Tavle 3.
I oldtiden var bondestanden samfundets kærne, og »Bonde« var et
hædersnavn for enhver fri mand. Det var kun kongen og høvdinge
ne der hævede sig over bonden, der nok så meget var kriger som
jorddyrker. De mest velhavende selvejerbønder gik efterhånden
over i adelstanden, der begyndte at udvikle sig i den tidlige middel
alder, men bondestanden fik tilgang nedefra, idet trælleforholdet
efterhånden hævedes og helt forsvandt i det 13. århundrede. De
tidligere trælle gik over i bondestandens lavere lag, blev landboere
eller fæstere. Tyngdepunktet kom til at ligge på de priviligerede
klasser i gejstligheden og adel, det var det den driftige selvejerbon
de stilede mod for de af hans børn, der ikke kunne overtage den
fædrende gård.
Selvejerbondens tal tog dog stærkt af, flere og flere bønder
gled over til at være fæstere for kronen, kirken eller herremændene. I begyndelsen af 1600-tallet var det kun hver 16. bonde, eller
ca. 6%, der var selvejerbønder uden fæstepligt. En sådan selvejer
bonde var Laurens eller Laurids Bonde, Ane 2232, der havde sin
gård i Vester Aaby på Fyn, hvilket bl.a. bekræftes af en sag den 1.
september 1504, hvor sognepræsten Henrik Hansen på et sogne
stævne i Vester Aaby spørger de menige sognemænd Laurens
Bonde, Morten Leth, Anders Jensen og Jens Juul, om det er
nogen af dem der har slået græs på hans enge: Lille Præsteengen,
Store Præsteengen og Quællebæks Eng ved Bronsmose? Alle
sognemænd forsikrede - så hjælpe os Gud - at ingen af dem havde
slået græsset. Lørdagen efter kundgjorde bønderne Hans Villumsen og Per Ogesen for de menige sognemænd, at de havde
slået græsset, men det skete mens de var i tjeneste for præstegår
den, og høet var udelukkende til brug for præstegården.66).
Laurids Bondes søn Jesper Lauridsen Bonde, Ane 1116, der
fødtes omkring år 1480, overtog den fædrende gård, men flyttede
senere til Odense, hvor han ernærede sig som slagter på Klingen
berg. Dennes søn Laurids Jespersen, Ane 558, er født i 1522, men
man ved ikke om det var på gården i Vester Aaby eller i Odense.
Laurids Jespersens hu har åbenbart mere stået til bogen end til
ploven, men det er utvivlsomt sognepræsten i Vester Aaby, J.

Laurids Bonde
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Nielsen, der har været inspiratoren for valget af præstegerningen.
Efter præstehistorien 59) var pastor Nielsen gift 2 gange og han
fik 8 børn med sin første kone Maren, og 10 børn med sin anden
kone Sara. Visse kredse mener imidlertid, at også Laurids Jesper
sen er præstens søn. Om han har været en uægteskabelig søn,
eller måske en plejesøn efter forældrenes død vides ikke, men han
blev i hvert fald sognepræst i Espe-Vantinge menigheder og
provst for Salling herred på Fyn. Biskop Jacob Madsen betegner
Laurids Jespersen som en god prædikant og husholder, med en
klar røst, og han får iøvrigt det bedste skudsmål. Laurids Jesper
sen, Ane 558, var gift med Sara Christensdatter, Ane 559, fra
Fraugde præstegård på Fyn, og hun levede endnu den 4. juli 1589,
da hun nævnes i en indberetning fra biskop Jacob Madsen.

Sara Chrestensdatters far var Chresten Christensen, Ane 1118,
som ifølge overleveringerne var 1. rektor i Odense, men omkring
1550 nævnes som præst i Fraugde, hvor han dog i 1580 var afløst
af en Christen Hansen. Christen Christensen er muligvis iden
tisk med rektor i Odense på reformationstiden, Christen Skytte.
Efter 53 år som præst frasagde Laurids Jespersen sig sit præste
embede den 14. marts 1604, og kort tid efter, gav han også afkald
på provstiet, umiddelbart før han døde den 9. juni 1604. Præste
embedet i Espe-Vantinge blev overtaget af en af hans 10 børn,
sønnen Christoffer Lauridsen.
Pontoppidanslcegten
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Laurids Jespersen, Ane 558, er berømt indenfor genealogien
som stamfader for en mægtig efterslægt, bl.a. regner Pontoppi
danslægten denne mand for slægtens stamfader, idet hans datter
Anne Lauridsdatter, der var gift med foged eller forvalter på
Brobyværk, og ejer af gården Bjerregård i Broby, Erik Knudsøn,
blev moder til en lang række børn der alle latiniserede fødebyen
Broby til Pontoppidan, som de antog som familienavn. Det er
den linie der i dag kaldes den ældre Pontoppidanslægt. Efter
sønnen, sognepræst i Kirkeby og Lunde på Fyn, Hans Lauridsen,
kommer den linie der kaldes den yngre Pontoppidanslægt, dels
efter provst Hans Eriksen Pontoppidan, Vejle, og dels efter
Pernille Hansdatter, der var gift med sognepræst Hans Mikkel
sen i Longelse og Fuglsbølle på Langeland. På en måde kan man
sige at Laurids Jespersen også var en slags stamfader til Rieseslægten, i hvert fald virkede hans svigersøn, og de to følgende

generationer som præster i Rise og Marstal menigheder på Ærø,
før 4. generation antog slægtsnavnet Riese. Datteren af Laurids
Jespersen, Ane 279, blev gift med fynboen Laurits Hansen, Ane
278, om hvem vi kun ved, at han levede omkring år 1600, da han
var sognepræst i Rise og Marstal.64).
Den lille ø Ærø syd for Fyn er mod nord beskyllet af Lillebælt,
og mod syd af Østersøen. Øen er i forhold til sin størrelse
temmelig høj, og overfladen former sig i nogle få storlinede, og
meget smukke bakker, der skråner stærkt ned mod kysterne som
for det meste falder brat af, med ikke videre høje, men stejle
skrænter, eller bakkerne skråner mod de lave fordybninger med
moser og damme, som findes på den indre del af øen. I den sydlige
del af denne ø lå tre små samfund: Store Rise, Lille Rise og
Marstal. Det var for disse samfund Laurits Hansen, Ane 278, blev
sognepræst, men øen dannede i gejstlig henseende sit eget prov
sti. De to landsbyer Rise var bondesamfund, hvorimod Marstal
var handelsplads og fiskerleje.

Præster på Ærø

Hovederhvervet i Marstal var søfart, og i forhold til øens
størrelse havde byen en usædvanlig stor handelsflåde. Skibene
sejlede hovedsagelig i fragtfart og var kendt på alle verdenshave
ne, derimod var ind- og udførselen til øen meget ringe. På grund
af den store handelsflåde, blev byen ret velhavende og byggede en
kirke i 1758, efter at Rieseslægten havde forladt øen. I deres tid
var der hverken kirke i Lille Rise eller i Marstal, så »menigheder
ne fra disse samfund« måtte sædvanligvis benytte kirken i Store
Rise, eller få afholdt gudstjenester i menighedshusene.95).
Laurits Hansens datter, Anne Lauritsdatter, Ane 139, var
først gift med sognepræsten for Ringe og Herringe menigheder
på Fyn, Hans Lauritsen, men som enke giftede hun sig 2. gang
med Mads Lauritsen Wittinge, Ane 138, der efterfulgte faderen
som sognepræst i Rise og Marstal, men endvidere blev provst for
Ærø provsti. Tilsyneladende har der været nogle arveproblemer,
da Anne blev enke, for i en kongelig skrivelse dateret den 25. okt.
1936, til rigsråd Mogens Kaas hedder det, at da man har bragt i
erfaring, at arvingerne efter »en Præst paa Errøe og hans efterlad
te Hustru i Rise sogn« vil skifte imod Jydske Lov, befales det
Rigsråden, at tilholde dem at rette sig efter nævnte lov, da de står
under kongens jurisdiktion; i modsat fald vil kongen selv tage sig
af sagen«74).
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Mads Lauritsen Wittinge antages at være født i Vittinge-Gestelev sogn på Fyn. Han døde i 1636 og efterfulgtes i embedet af
sønnen Laurits Madsen, som imdlertid døde allerede i 1640,
hvorefter Otto Jacobsen Wordingborg, Ane 68, fik embedet.
Otto Jacobsen Wordingborg var født 1611 i Vordingborg på
Sjælland, men blev student fra Slagelse Latinskole. 1 1634 imma
trikuleredes han på Københavns universitet, hvor han afsluttede
sine teologiske studier i 1639, hvorefter han, fra den 20. juli 1639,
blev »Præst ved Regentsen«, et embede der ialt kun er tre præster
som har besiddet.57).
Som så mange andre fattige studenter, har den unge Otto
været afhængig af, at »spise ved kongens bord« som det hed, i
dette tilfælde ved at få gratis kost og logi på Regensen. Køben
havns universitet begyndte sin virksomhed i året 1479, men der
skulle gå næsten 100 år for kongen grundlagde det Kommunitet,
der sørgede for 100 fattige studenters daglige bespisning, og
hertil blev opført en Kommunitetsbygning i nærheden af univer
sitetet. Man havde dog planer om også at kunne give de studeren
de et sted at bo. Det lykkedes, og i året 1623 tog man det nye
»Collegium regium« mellem Kannikestræde og St. Pederstræde i
brug. Navnet Collegium regium fortrængtes dog snart af folkeviddets betegnelse; Regentsen, efter regenten kong Christian IV.
I studentertiden boede Otto på Regensen sammen med en
»Kontubernal« som det kaldtes. Lige fra stiftelsens oprettelse,
var der truffet den ordning, at de studerende to og to skulle dele
en lejlighed, bestående af to små værelser, hvoraf det inderste var
bestemt til dagligstue og studereværelse, og derfor var forsynet
med en kakkelovn, mens man fandt det overflødigt med kakke
lovn i det yderste værelse, som kun skulle benyttes til soverum.
Udstyret af lejligheden var simpelt og tarveligt med stengulv, rå
kalkede vægge og umalet bjælkeloft. Vinduerne var forsynet med
blyindfattede ruder, men vinduernes jernstænger gav det hele et
noget uhyggeligt udseende, hvortil kom at det kvantum brænde
og lys »Alumnerne« fik, var ganske utilstrækkeligt om vinteren.
På Regensen var der også en spisestue, hvor alumnerne fik også efter vore dages målestok - særdeles rigelige måltider. Disse
blev altid afsluttet med en bøn hvorefter en studerende efter tur
skulle læse et stykke af bibelen eller en anden gudelig bog på latin,
af ikke mindre end en halv times varighed. Endelig afsluttedes
med en salme eller en lovsang.

I 1627 blev der indrettet en bedesal, som i 1635 blev ombygget
til en egentlig studenterkirke, med prædikestol, alter, altertavle
og orgel. Studenterkirken fik også sin egen præst og den første
»Præst ved Regentsen« blev Mogens Villadsen 1635-39, den
næste var Otto Jacobsen Wordingborg 1639-40, og den tredie og
sidste Jens Justesen Berg 1640-56. Kong Christian IV havde
nemlig besluttet at bygge Trinitatis kirke, i Købmagergade, lige
over for Regensen, og den blev oprindelig udelukkende bygget
som studenterkirke, så det nuværende Rundetårn blev i begyn
delsen kaldt »Regentstårnet«. Trinitatis kirke blev taget i brug i
1656, og dermed bortfaldt embedet »Præst ved Regentsen«.48).
I 1640 blev Otto Jacobsen Wordingborg, Ane 68, sognepræst
for Rise og Marstal menigheder, og omkring 1656 blev han
endvidere provst for Ærø provsti. Som det så ofte gik i de dage,
giftede han sig med den tidligere præsts datter, Karen Madsdat
ter Wittinge, Ane 69. Hun var født i 1620 og døde i maj 1696,
mens hun opholdt sig hos en af sine sønner, sognepræst Peder
Ottosen i Nordborg på Als. På det tidspunkt havde hendes mand
været død i adskillige år - siden den 22. mar. 1674.
Som nævnt havde han antaget tillægsnavnet Wordingborg
efter sin fødestavn, og hans kone bar tilnavnet Wittinge som
hendes far og farfar, efter sidstnævntes fødested. Ingen af deres
børn fik dog disse tilnavne, derimod fik en del af børnene tilnav
net Riese efter deres eget fødested, Store Rise præstegård. Karen
og Otto Jacobsen Wordingborg blev dermed stamforældre til
Rieseslægten, der i løbet af de næste 100 år, talte 8 præster
fortrinsvis i Sønderjylland.
Landsbyen St. Rise på Ærø har imidlertid også givet navn til en
anden stor slægt, nemlig Riiseslægten med dobbelt i. Den ene af
slægtslinierne stammer fra kroejer Albrecht Lauritsen Hahn, der
var kirkeværge i St. Rise, mens Otto var præst sammesteds. Han
var en betydelig mand på Ærø, bl.a. var han Sandemand (En af
kongen på livstid beskikket mand, til at afgøre bevisspørgsmål i
straffesager efter Jydske Lov, især manddrab, hærværk, voldtægt
o.l.) Den anden Riiseslægt stammer fra Jacob Pedersen Riise, der
fra 1712 var sognepræst i Nimtofte.64).
Riiserne blev en stor og anset slægt, hvoriblandt mange præ
ster og kunstneriske personer. Men den vel nok mest kendte
Riise, er sikkert apotekeren Albert Heinrich Riise, der var født i
1810. Han var en ivrig naturforsker, som bl.a. samlede på planter
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og dyr. På den tidligere dansk-westindiske ø St. Thomas i Caraibien, igangsatte han en produktion af det tidligere meget benyt
tede toiletmiddel Bayrum, der fremstilles af bladene fra det
westindiske Baytræ. Den dag i dag (1986) findes på Main Street
eller Dronningens Gade, i byen Charlotte Amalie på St. Thomas
en stor og velanskrevet Riisevirksomhed.
Efter tre generationer som præster på Ærø, blev den sidste
præsts søn, Christian Ottosen Riese, Ane 34, sognepræst i det
slesvigske landsbysogn Agerskov. Han var født år 1661 i Rise
præstegård, og blev student fra Odense Latinskole, immatrikule
redes ved universitetet i Kiel 11683, og ved Københavns universi
tet i 1685. Efter sin teologiske embedseksamen fra Københavns
universitet, var han en tid privatlærer, sidst i Oksenvad præste
gård ved Sommersted, hvorfra han blev kaldet til sognepræst for
Agerskov. Omkring 1656 blev han endvidere herredsprovst, og
han døde i Agerskov i 1747.

Det at have tilbragt sin barndom på Ærø, og efter studieårene i
Kiel og København, slå sig ned i Sønderjylland, var ikke så stort
et spring, som man umiddelbart skulle tro, for Ærø hørte ikke
direkte til Kongeriget Danmark, men var på grund af fyrstenyk
ker underlagt hertugdømmet Slesvig, der igen var underlagt den
danske konge. Ærøboerne har aldrig været sønderjyder, selv om
de til tider rent administrativt hørte til Sønderjylland og pænt
gjorde, hvad der hørte sig til, med plattyske indskrifter i kirker
ne, hjemmetysk Stænderdeputation o.s.v. Men man har aldrig set
en Ærøbo på det gamle Urnehoved Landsting, og ved kristen
dommens indførelse blev Ærø selvfølgelig ikke lagt under Slesvig
stift. Først i året 1773 fik Ærø slesvisk ret, til trods for, at øen
efter mange omkiftelser i hovedsagen blev styret i mere eller
mindre løs forbindelse med hertugdømmerne fra år 1439.15).
Jordbundsforholdene i egnen omkring Agerskov er typisk for
for Midt- og Vestslesvig; lermuldede lave bakkeøer fra næstsidste
istid hæver sig over smeltevandssletter, moser og heder. Den
største del af landbefolkningen var meget indgift i hinandens
familier. Et gammelt mundheld siger rigtignok: »Kærligheds
gang er aldrig for lang - om det så er syv mil over pløjemark, og
hver stump med jord op til knæene«, men dette er kun mandfolkepral. I praksis løber man ikke langt for at hente sig en kæreste,
man vælger i den daglige omgangskreds. Læg mærke til hvor
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mange af slægtens præster der giftede sig med forgængerens enke
eller datter! Derfor er den næststørste gruppe naturligvis også fra
det øvrige Sønderjylland, og her fremfor alt fra nabosognene. For
landdistrikternes vedkommende træder sproggrænsen skarpt
frem. De 90% af befolkningen talte dansk, men næsten alle
personer som var frisisktalende, har også behersket det danske
sprog. Så langt op i landet hvor det plattyske sprog havde erobret
Sydslesvig, var der ingen slægtsforbindelser mellem de plattysk
talende og de dansktalende sydslesvigere. Det er en kendsgerning
at de rent dansktalende områder udelukkende har haft dansk som
folkesprog. At det har været således i århundreder, fremgår af
Generalsuperintendent Jacob Fabricius’s erindringer. Da han i
1560’erne som barn flyttede med sin far til Rendsborg, kunne
han, som han fortæller, ikke et ord tysk enskønt han stammede
fra borgerskabets førende kredse. Da han efter nogle års forløb
vendte tilbage til sin fødeby, og i mellemiden havde glemt sit
danske mål, kaldte de slesvigske drenge ham »tyske Jacob«.15).
Det var i denne egn, og under disse forhold bonden John eller
Jon, Ane 560, boede og virkede i midten af 1500-tallet - fra
omkring 1525. Hans søn, Peder (Jonæ) Johnsen, Ane 280, er født
i Agerskov ca. 1550, og han blev i 1587 personel kapellan i
fødebyen Agerskov, og i året 1592 sognepræst. Han blev senere
herredsprovst, og beklædte disse to embeder til sin død, for
mentlig i 1622. Peder'(Jonæ) Johnsen er måske identisk med den
»P. Jonas Holsatus«, som studerede i Rostock i 1575?
Efter Peder (Jonæ) Johnsens død overtog den 22-årige søn
Jonas Pedersen Schnell, Ane 140, pastoratet i 1622, og den 11.
sep. 1654, blev han desuden herredsprovst. Han var født år 1600 i
Agerskov, og studerede først i Rostock fra 1620 og i København
fra 1621. Jonas Pedersen Schnell blev i 1657 taget til fange i
kirken af polakkerne og ført til Løgumkloster, hvor han tilbragte
de sidste to år af sit liv - i hvilken tid han var nødt til at holde
kapellan indtil han døde i 1659.57) Med denne tilfangetagelse og
tilstødende dødsfald indgår han periferisk i et intermezzo, der vel
må betegnes som det mest smertelige og største tab for Dan
mark, gennem landets sidste 1000 års historie.
Sagen er den, at før kong Frederik Ill’s tronbestigelse, havde
Danmark besiddet bispedømmerne Bremen og Verden (i den
preussiske provins Hannover) som svenskerne havde frarøvet
Danmark, og det var kongens store ønske at få disse provinser
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tilbage. Da den svenske konge, Karl X Gustav, blev indviklet i en
farlig krig med Polen, tog den danske konge chancen og erklære
de krig mod Sverig i 1657, uagtet »Landsens Defension var slet og
ringe«. Karl X Gustav trængte i ilmarch ind i hertugdømmerne
Slesvig-Holsten, hvor hans svigerfar Hertug Frederik III, indtog
en mod Sverige velvillig neutralitet, og de danske tropper måtte
efter flere store tab, trække sig tilbage til det nyanlagte
Frederiksodde (det nuværende Fredericia). Denne fæstning blev
taget med storm, og da en klingende frost samtidig lagde bro over
bælterne, var der intet til at holde de svenske tropper tilbage, og
de stod derfor snart på Sjælland, uden at have mødt alvorlig
modstand. Nødtvungent måtte Frederik III falde til føje, og ved
freden i Roskilde 1658, måtte Danmark afstå de skånske provin
ser med Bornholm, samt Trondheim og Bohus len, det len hvor
Marstrandslægten var opstået 100 år tidligere. De eftertragtede
bispedømmer Bremen og Verden der var årsagen til det hele, fik
kongen heller ikke.96).
Hvorfor Jonas Pedersen Schnell blev taget til fange og ført til
Løgumkloster ved vi ikke, men det er en kendt sag, at gejstlighe
den på den tid var overordentlig tro og loyal overfor kongemag
ten, men han kom ikke tilbage til sit embede i Agerskov, hvad der
så ellers er sket ham, og han døde i klosteret i 1659.
Jonas Pedersen Schnell, Ane 140, var gift med Catharina Mec
kelburg, Ane 141, til daglig kaldet Trine.46). Hun var datter af
borgmester i Haderslev Carsten Meckelborg, Ane 282, og Mar
garetha Schnell, Ane 283. Jonas Pedersen menes at have antaget
sin svigermors pigenavn Schnell for sig selv og sine børn. To af
deres børn blev studenter fra domkirkeskolen i Ribe, og begge
blev immatrikuleret på Københavns universitet den 24. juli 1682
under navnene Jonas Petri Mechlenburg og Christianus Petri
Mechlenburg.2). Under navnet Peder Jonassen Schnell, født i
1635, blev førstnævnte kapellan i Arrild i 1685, og sognepræst i
1704. Han døde i Arrild den 10. april 1720.
En af Peders sønner, født ca. 1660, fik både navn efter bedste
moderens giftenavn Meckelburg og bedstemoderens pigenavn
Schnell, og kom med en ændret stavemåde til at hedde Christian
MeckZenburg Pedersen Schnell, men som voksen kastede han
Pedersen bort og kom til at hedde Christian Mecklenburg
Schnell.57). Han overtog faderens embede som sognepræst i
Arrild og det varetog han indtil sin død i 1720

En anden af Jonas og Trines sønner, født i 1636, var Jonas
Jonæ Schnell, Ane 70, der blev student fra Ribe katedralskole i
1656, og immatrikuleredes samme år ved Københavns universi
tet. Fire år efter, den 1. nov. 1660, overtog han faderens pastorat i
Agerskov, hvor han virkede til sin død, den 5. nov. 1675, kun 39
år gammel. Johannes var gift med Margaretha Lange, Ane 71, der
var født i Haderslev i 1638. Som 38-årig enke giftede hun sig den
19. sep. 1676 med sin mands efterfølger i embedet, Antonius
Davidsen Foss, der bl.a. er kendt som oversætter af Davids
salmer. Det er blevet sagt om ham, at han var »en søn af David, og
der boede en David i ham« ligesom han fik skudsmål som »En
Guds mand i Guds hus, og en ærlig mand i sit hus.« Han var født
den 1. maj 1646, som søn af Ribeprovsten David Foss, og han
blev student fra Ribe katedralskole og var iøvrigt en berømt
musiker. Det siges at han var en overordentlig fed og svær mand,
der 50 år gammel døde i 1696.57). Margrethe Lange døde den 4.
feb. 1712.

Margrethe Lange og Johannes Schnell fik 7 børn, herunder
datteren Anna Johansdatter Schnell, Ane 35, der giftede sig med
stedfaderens efterfølger som præst i Agerskov, Christian Riese,
Ane 34, som var født i Rise præstegård ca. 1662. Christian Riese
levede i 5 kongers tid og døde 1747.1 dette ægteskab var 11 børn,
hvoraf en søn Otto Christiansen Riese, blev 5. og sidste genera
tion af præster i Agerskov.
En af døtrene, Antonette Margrethe Riese, født 1703, blev den
17. aug. 1723 gift med Broder Brodersen Brorson, der var født i
Randrup den 12. marts 1692. Han blev student fra Ribe katedral
skole, studerede teologi på Københavns universitet og blev
dr.theol. den 18. okt. 1760. Han døde som biskop over Alborg
stift den 29. aug. 1778. Antonette og Broder Brorson fik 12 børn
hvoraf nogle blev præster med embeder i Ålborg Frue kirke,
Brønderslev, Dronninglund, Hjørring, Thisted, Tværsted og
Understed kirker, alle jydske sogne. Antonette døde 2 år efter sin
mand - i 1780. Af Broder Brorsons eftermæle fremgår at han »var
af en besynderlig venlighed og sagtmodighed, geleidet med en
mandig og rørende veltalenhed«.57).
En anden Riesedatter, Johanne Christiane, født 1710, giftede
sig med svogeren, Hans Adolf Brodersen Brorson, efter at han
havde mistet sin første hustru, Cathrine Steenbeck Clausen.
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Han var født den 20. juni 1694 i Randrup, og hans studietid på
Københavns universitet forløb ikke ganske regelmæssigt, for
teologien interesserede ham ikke synderligt, hans hu stod mere
til de humane videnskaber, og i 1717 rejste han hjem uden at have
fået embedseksamen. Han blev huslærer hos amtsforvalteren på
Løgumkloster, hvis datter Cathrine han senere ægtede. De rolige
år på Løgumkloster havde en afgørende indflydelse på hans
åndelige udvikling, og han begyndte at skrive digte. Efter nogle
år tog han atter til København og afsluttede sin teologiske
uddannelse og fik sit eksamensbevis, hvorefter han blev diakon i
Tønder. Her prædikede han på dansk, men menigheden sang
tyske salmer efter en tysk salmebog. For at udrydde denne
»uskik«, udgav han i 1732 »Nogle Julesalmer« og senere en række
andre salmer, hvoraf der stadig er 91 i den danske salmebog,
hvilket er ca. 13,5% af salmebogens numre. I 1737 blev han
stiftsprovst i Ribe, i 1741 biskop i Ribe og den 18. okt. 1760 blev
han dr.theol., samme dag som broderen. Brorson var en mester i
det danske sprog og en rig poetisk begavelse. Med Johanne fik
han to sønner og en datter, men fra begge ægteskaber fik de
jydske byer Brøns, Gram, Emmerlev og Varde en af biskoppens
sønner som præst. Hans Adolf Brodersen Brorson døde den 3.
juni 1764, hvorefter Johanne sad i enkestand i 31 år, til hun døde i
1795.57).
Første slægtning
på øen Amrum
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En tredie Riesedatter, Anna Catharina, Ane 17, født den 10.
juli 1709, i Agerskov præstegård, blev den 22. juli 1735 gift med
Nicolai Outsen, der blev præst på den nordfrisiske ø Amrum fra
1732 til sin død i 1739. Som så mange før hende, giftede den 30årige enke sig kort tid efter, den 29. juli 1739 med efterfølgeren i
embedet, Frederik Marstrand Mecklenburg, Ane 16, som er
nærmere omtalt i et følgende afsnit »Den yngre danske Mechlenburglinie«.
Med dette ægteskab forenedes to grene af slægten. Anna
Catharina Rieses far, farfar og oldefar havde været præster i den
sønderjydske landsby Agerskov. Hendes oldemor var født Mec
kelburg, hendes tipoldefar, tiptip-oldefar og tiptiptipoldefar
havde været storkøbmænd i Flensborg og Haderslev, hvoraf de
to havde været borgmestre i Haderslev, således den sidstnævnte,
Oluff Jensen Meckelburg, Ane 1128, der blev stamfader til »Den
ældre danske Mechlenburglinie«.

Den nordenfjeldske
Mechelborfinie. Tavle 1
Helt fra middelalderen havde det, både i Norge og i Danmark,
været gængs kongelig politik, at samle al handel i byerne, der fik
eneret til handelen, ikke alene i byerne, men også i de store omlig
gende landområder Således havde Tronhjem privilegierne til han
delen i Nordmøre, herunder ladepladserne Fosna og Lillefossen, i
den norske Romsdalen. Men netop disse steders historie viste, hvor
forfejlet en politik det var at give byerne, i dette tilfælde Trondhjem, privilegierne til al handel i og udenfor byerne.
1 1500-tallet var der ingen tegn på, at der skulle opstå et bysam
fund i Fosna og Lillefossen, befolkningen havde i århundreder levet
af fiskeri, specielt fangsten af torsk, og netop i disse år var fangsten
af torsk ganske enorm, og toppede lige før århundredeskiftet. Men i
slutningen af 1500-tallet skete der en forandring i forholdene for
Nordmøres øsamfund. Fiskepriserne faldt katastrofalt ude i Euro
pa, så øfolket så sig nødsaget til at flytte til fastlandet for at få noget
at leve af, og de slog sig i stort tal ned i Fosna. Omkring år 1600 kom
det økonomiske tyngdepunkt til at ligge i Fosna , og de dårlige
konjunkturer for fiskeriet, var med til, at der fra århundredeskiftet
begyndte en betydelig trælasteksport, netop fra Nordmøre.
Den store trælasthandel kom til at revolutionere det økonomi
ske liv i Nordmøre, langt mere end fiskeriet ville have været i stand
til. Trælasthandelen førte Nordmøre ud af middelalderen og ind i
en ny tid, men den skabte samtidig grundlaget for den bydannelse
på det sted hvor Kristiansund ligger i dag, og ikke mindst Mechelborgfamilien, bidrog til denne udvikling. Den store trælasthandel
var epokeskabende ikke bare for Nordmøre, men for hele Nor
ge.28).
Det var for så vidt ingen indre norsk udvikling, eller nogen
norsk initiativ, der var skyld i en begyndende bydannelse, der
hvor købstaden Kristiansund ligger i dag, men derimod den
stærke folkevækst ude omkring i Europa, guld- og sølvstrømmen
fra det nylig opdagede Amerika, og handelen med Indien og
andre af østens lande, der gav et usædvanligt stort behov for
trælast til byggeforetagender, handels- og orlogsskibe, et behov
de europæiske lande ikke selv kunne dække.25)

Fosna i 1500-tallet

Kristiansund
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2 brødre Mechelborg
bliver fogeder

Nordmøre er et syssel i Romsdalens amt, der er opdelt i 3
sysler, Søndmør, Romsdal og Nordmøre. Nordmøringerne har
altid været et dygtigt søfolk og gode fiskere, men da den store
trælasteksport tog fart fra ladepladserne Fosna og Lillefossen i
slutningen af 1500-tallet er det ikke utænkeligt at købmanden,
borgmester Oluff Jensen Meckelburg, og sønnen købmand Oluf
Jensen Meckelburg der begge fra Haderslev drev handel med
nordmændene i Trondhjem stift og i nordlandene kan have set en
chance for en god fremtid for unge driftige folk. Vi ved i hvert
fald, at Oluf Jensen Meckelburg d.y., foretog en rejse til Norge i
år 1600, og i år 1601-02 ankom hans søn Jens til Norge, hvor
storebror Jacob allerede havde været i nogle år. De to brødre blev
grundlæggere af den del af slægten som har fået navnet »Den
nordenfjeldske Mechelborglinie«. Det bør måske forklares, at
det er bjergenes hovedvandskel, der deler Norge i henholdsvis
den nordenfjeldske og søndenfjeldske del.
De to brødre fik begge ansættelse som fogeder, Jacob Mechel
borg som foged over Nordmøre, syd for Trondhjem, og Jens
Mechelborg i Helgeland, der ligger 100-200 km nord for Trond
hjem. Helgeland er den søndre del af Nordlands amt, der deles i
Søndre Helgelands fogedri og Nordre Helgelands fogedri, og det
var i sidstnævnte at Jens Mechelborg blev foged, med bopæl
Lurø, et betydeligt handelssted, hvor også sognets kirke lå. I
gejstlig henseende hører Helgeland til Tromsø stift, men i juri
disk henseende ligger Helgeland under Haalogaland’s lagdømme
og Trondhjems overret, der var nogle af de samarbejdspartnere
Jens havde som foged, men hvad var en foged egentlig?
Indtil 1630 var en foged i Norge, dels en administrativ, dels en
judidisk embedsmand for landdistrikterne. Hans administrative
forretning var væsenligst at inddrive skatter og foretage udbeta
linger fra statskassen. Det judidiske bestod i at han som politime
ster skulle afholde arrest-, forbuds- og eksekutionsforretninger.
Endvidere skulle fogeden i nogen udstrækning udstede handels
breve og føre handelsregisteret for kommunalforvaltningen. En
fogeds embedsdistrikt blev kaldt for et fogedri. I 1630 deltes
embedet i to, idet en tolder overtog skatteopkrævningen og
udbetalingerne fra statskassen. Fogedembedet blev inddraget
ved lov af 1894, og arbejdet overgivet til politimesterembe
det.95).
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Den sidste foged der også var tjenstgørende som tolder i
Nordmøre, var den bekendte og berygtede Baltzer Karde, som
efterfulgte Oluf Mechelborg. Han tilrev sig med vold og magt
Christian IV’s Fosnagård, den gård der efter Kardes straf for
bedrageri overfor kronen, senere blev Mühlenphortslægtens
ejendom gennem 60 år. Den første tolder på Nordmøre, var Niels
Christensen. Han er senere blevet kendt som Holbergslægtens
stamfar, idet han var farfar til skuespilforfatteren Ludvig Hol
berg, som var professor ved Københavns universitet fra 1717 til
sin død i 1754. Man mener Holbergslægten stammer fra Nils
Christensens gård Hoelberg på Edøy, Niels blev tolder i Nord
møre i 1632, og i 1639 blev han afløst af den ældste søn Jørgen
Nielsen. Den tredie søn, Christian Nielsen Holberg, eller som
han kaldte sig, oberstløjtnant Christen Nilsz Holberg, fik 12
børn, hvoraf den sidste, Ludvig Holberg blev født den 3. dec.

Holbergslægten

1684.13) 28).

Til trods for de utvetydige bestemmelser i Christian IV’s lov
om byernes handelsprivilegier, var der mange fogeder, der mere
eller mindre ulovligt drev handel ved siden af fogedforretninger 
ne, når skibene kom lastede med varer samfundet havde behov
for, og som skipper gerne skulle have solgt for at få skibet losset,
inden det kunne lastes med den trælast, som de var kommet for at
hente. Fogeriet - og ganske særligt i fjordene og de indre distrik
ter - har i 1600-tallet været præget af solid velstand, vel ikke
mindst på grund af denne handel med skipperne, og vi må
formode denne velstand også er kommet brødrene Jacob og Jens
til del, for Jacobs søn Johan Jacobsen Mechelborg blev i hvert
fald accepteret som svigersøn til den overordentlig rige Erik
Oudensøn, den ubetinget største savværksejer i Nordmøre og
ejer af godset Kvalvråg, som Johan Mechelborg overtog efter sin
svigerfar.28). Broderen Jens Mechlenborg, der stavede sit navn i
Norge anderledes end Jacob, giftede sig ind i en adelsfamilie, og
menes også at være død som en relativ velhavende mand.
Begge brødre, Jacob og Jens, fik sønner der ligeledes blev
fogeder, også et tegn på, at det har været en god og sikker levevej.
Jacobs søn efterfulgte faderen som foged i Nordmøre, mens en
søn af Jens overtog faderens fogedri, der blev flyttet til Lofoten,
men bortset fra dette sammenfald, udviklede de to brødres
efterslægter, henholdsvis Nordmøregrenen og Trøndelagsgrenen, sig meget forskelligt.

Fogedernes sønner
bliver også fogeder
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Den nordenfjeldske
Nordmøregren. Tavle 4.

Jacob Mechelborg
foged over Nordmøre

Borgmester Oluff Jensen Meckelburgs barnebarn Jacob, søn af
købmanden Oluf Jensen Meckelburg d.y., menes at være født i
Haderslev omkring år 1565, men hvornår han er rejst til Norge ved
man ikke. Derimod er man bekendt med, at Jacob Mechelborg,
Ane 528, bliver nævnt som foged over Nordmøre fylke fra 1606,
og at han gifter sig med Maren Michelsdatter, Ane 529, født
omkring 1570. Han må imidlertid også have beskæftiget sig med
handel, for ifølge Norsk Riksregistranter (NNR III s. 411)
anføres under 27. feb. 1596: »Jacob Michelborg, Borger, Ro
stock, Kjøbmand .... Skib til Norge.« Ægtefællerne døde begge i
1619, og blev begravet på Edøy kirkegård. Man kan forestille sig
at de begge har været alvorligt syge, for netop i 1619 skænker de
en kalk og disk til Edøy kirke med følgende inskription:
»Denne Kalck och Disch hafer Jacob Michelborg og
Maren Michelsdatter gifven til Edøy Kircke 1619.«

Kalk og disk blev senere flyttet til Øidegård kirke, men findes nu
på Kristiansunds museum.78).
Af Jacob og Marens børn kender man de tre sønner, Oluf,
Johan og Niels. Oluf Jacobsen Mechelborg fødtes omkring år
1600, og han blev som tidligere nævnt foged over Nordmøre da
faderen blev syg i 1618/19 og kort tid efter døde. Ifølge NRR er
fogeriets regnskab for 1618/19 signeret således:
»Paa min sal. afg. Faders, Jacob Mechelborgs Veigne! Olluff
Mechelborg.« Oluf nævnes som foged til Nordmøre indtil 1628,
men fra 1623 til 1637 endvidere også som tolder til Fossen. I
NRR findes også et indlæg af 16. apr. 1625, hvor det anføres:
»Efter foreldrenes overta Edøy, livstid for sig med sin hustru
Clara Rasmusdatter.« Denne hustru må åbenbart ikke have levet
så længe efter, for den 31. apr. 1625 får han på livstid bevilling til
brugen af gården Røssen og to savværker af sin nye svigerfar,
justitsråd Caspar Schøller. Den 8. feb. 1627 giver kongen imidler
tid Oluf skøde på Røssen og de to savværker som led i et
mageskifte.83).
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Olufs anden hustru var Anna Casparsdatter Schøller, født 23.
apr. 1615, som datter af ovenævnte Caspar Schøller og Ellen
Christensdatter Jyde. Caspar Schøller var født i Ribe den 21. jan.
1582, men flygtede til Norge under 30-årskrigen, hvor han blev
stiftsskriver og foged over Selbu. Caspar ejede gården Gjølne i
Ordal, og han blev betegnet som den rigeste borger i Trondhjem
på den tid. Hans hustru Ellen Jyde, var datter af borgmesteren i
Trondhjem, Christen Jenssøn Jyde.6). Hvornår Olaf døde ved
man ikke, men det er måske sket i 1655, hvor han under odelsskat
1655/56 omtales som sal. Oluf Mechelborgs. Hans kone Anne er
den 3. sep. 1672 registreret som: »confirm, jordegods arvet«.
Derimod ved man at sønnen Caspar Olsen Mechelborg drev
Edøygård og døde i 1684. Ved skifteretssagen den 23. sep. 1684,
var der jordegods for 688 rdl. Caspar Mechelborg var gift med
Susanne Larsdatter Stabeli, der var født i Trondhjem i 1650 som
datter af borgmesteren i Trondhjem, Lars Bastiansen Stabeil (ca.
1604-1669) og hustru Susanne Pedersdatter Krabbe (1644-1669).
Caspar Mechelborg døde barnløs, hvorimod Susanne i et senere
ægteskab med Michael Schive fik børnene Ole, Lauritz, Peder,
Jacob og Anna Marie Schive.

OlufMechelborg
bliver foged

Fogeden Jacob Mechelborgs søn Nils Jacobsen Mechelborg
findes der ingen oplysninger om, udover at han blev født i 1600tallets første decenium. Man ved heller ikke hvem han var gift
med, derimod kendes hans søn Christen Nilssen Mechelborg,
som boede i Einset og døde i 1670. Han var gift med Anna
Arentsdatter og efter Christens død, giftede hun sig med Jens
Lauritzen Hassel, der var skrædder og købmand i Fosna. Anna
Mechelborg døde i 1701/02. I 1660 fik Christen og Anna en
datter, Johanne Christensdatter Mechelborg, der første gang
giftede sig med storkøbmanden Aage Christophersen Hoick
(1647-1702), med hvem hun fik børnene Christopher, Johanne
og Anna Hoick. Efter Aage Hoicks død, giftede Johanne sig med
en anden købmand i Fosna, Heinrich Sander (1676-1734), som
hun også overlevede, idet hun først døde i år 1750.
Heinrich Sander var som Aage Hoick en betydelig købmand,
og fra 9. jan. 1710, kort tid efter at Fossen kirke var indviet, var
han en af de fire kirkeforstandere. Befolkningen i Fosna havde
selv indsamlet midlerne til at bygge denne kirke. For de menne-
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Kirkefærden over
B remsnesfjorden

sker som havde slået sig ned på de tre øer, der i dag omfatter
købstaden Kristiansund, havde kirkevejen helt tilbage til de
ældste tider, gået over den store og åbne Bremsnesfjord. Kirken
var på den tid, i langt højere grad end i vore dage, noget centralt
og levende i folks bevidsthed. Kirken var uden sammenligning
den stærkest samlende faktor indenfor ethvert sogn. I en tid, som
var uden aviser, foreninger, fornøjelsesetablissementer eller ra
dio, stod kirken alene om at samle mennesker til højtid og fest.
Det var kirkefærden som skabte afveksling fra hverdagens grå
ensformighed. De dage hvor der var gudstjeneste i Bremsnes
kirke, trak folk i deres bedste helligdagsklæder, og først når det
var gjort, var de »kirkefærdige«. Der var himmelvid forskel i den
måde den store købmand, og f.eks. Ole Klipper, klædte sig til
kirkegang. Til kirkefærden havde de fornemme og velhavende
familier, nogle smukke specialbyggede både, hvorimod den al
mindelige almue, måtte nøjes med hverdagens arbejdsbåde til
transporten. Men denne forskel bidrog også til at skabe variation
om kirkefærden, og til at kaste et farverigt og feststemt skær over
den. Et flot syn må det have været, når alle kirkebådene på en
søndagsmorgen, stævnede fra Fosna ud gennem Sørsundet og
over fjorden.
Men i vinterhalvåret, og når havstorme satte ind, og fik den åbne
fjord i oprør, kunne det være farligt, ja til tider umuligt, at
komme til kirke fra Fosna. I begyndelsen af 1700-tallet, var
indbyggerne i Fosna efterhånden kommet op på »over 400 sjæle«,
hvortil kom, at i sommerhalvåret var der mange søfolk i Fosna, så
tiden var inde til, at Fosna byggede egen kirke. Den 3. sep. 1717
sendte indbyggerne i Fosna derfor en ansøgning til deres »Storm
ægtige, allernådigste arvekonge og herre, Frederik IV« med en
bøn om at få lov til at bygge en kirke »for vore egne ringe midler,
samt formedelst adskillige gudsfrygtige søfarende folks gjorte
forskud og løfter«. I april 1708 påbegyndtes opførelsen af kirken
og i 1709 var den færdig og blev den 29. sept, indviet af biskopen i
Trondhjem Peder Krog, og Johanne Christensdatter Mechelborgs 2. mand blev som nævnt kirkeforstander, men tilbage til
hendes første mand.28).

Åge Christophersen Hoick var en af de betydeligste købmænd
i Fosna i tiden omkring år 1700. Han var søn af gårdejer
Christopher Zachariassen Hoick i Flovik på Veøy og Anna
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Aagesdatter af Tryggeslægten og en sønnesøn af sognepræsten i
Veøy Zachariaso Christophersen Hoick (1580-1658) og Lucie
Henriksdatter. Age slog sig ned som borger på ladestedet i 1689.
Sammen med sin hustru Johanne Mechelborg, holdt han stort
hus med fire ansatte, for de hørte til Fosnas handelspartrikariat
eller handelsaristokrati i 1700-tallet, som var bundet sammen i en
ættering med slægterne Mechelborg og White. Til denne ring
hørte foruden Age Hoick, også Johan og Ivar Mechelborg,
Jørgen Frederiksen Marstrand, Frederik Wesling, Erik Mosberg,
Richard Hagerup, Heinrich Sander og Jacob Nissen, folk der alle
bliver omtalt senere.
Age Hoick og Johanne Mechelborg fik sønnen Christopher
Agesen Hoick i 1681, sønnen Christen i 1683, sønnen Frederik i
1685, sønnen Age i 1691, datteren Johanne Margrethe (16931735) der først blev gift med Hans Lagenfeldt og senere med
Fosnaborgeren Heinrich Meincke, samt endelig en datter Anna
(1694-1736) der blev gift med Hans Pedersen Kaabøll (16751733), og hun blev på den måde stammoder til den Kaabøllske
slægt, en slægt der også fik stor betydning i Fosnas historie.28).
De tre sidste sønner findes der ikke yderligere oplysninger om,
derimod er det kendt at den ældste søn Christopher Agesen
Hoick overtog forretningen efter faderens død i 1702. Han
ægtede først Marit Henriksdatter Svenning som hørte til Mechlenborgslægten, idet hendes mor var Maren Chrestensdatter
Mechelborg, og faderen handelsmand på Strømsholm Henrik
Nielsen.90).

Købmandsfamilierne

I ægteskabet med Marit fik Christopher sønnen Henrik Chri
stophersen, der antog sin mors familienavn Mechelborg, men det
er ikke bekendt at han efterlod sig børn. Efter Marits død giftede
Christopher sig med Elisabeth Johansdatter Thue, med hvem
han fik sønnen Johan Christophersen Hoick. Begge halvbrødre
Johan og Henrik blev fremtrædende købmænd og begge kom til
at spille en betydelig rolle i Fosnas forretningsliv i midten af
1700-tallet.
Elisabeth Thue giftede sig efter Christopher Hoicks død med
Fosnakøbmanden Johan Brix, en søn af Trondhjemkøbmanden
Thomas Brix. I en indberetning om Johan Brix’s skiftesag, næv
ner Amtmanden i 1639, at af købmændene i Fosna, kender han
kun denne mand, der kan takseres til en kapital på 7 å 8.000 rdl.,
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hvoraf han havde arvet det meste fra sin far og sin kone Elisabeth
Thue. Det kan måske være rigtigt hvis der tales om kapital, men
den senere omtalte Anna Elisabeth Mechelborg nævnes at være
ejer af 47 gårde, udover en større handelsvirksomhed i Fosna, og
hun blev betegnet som den mest velhavende enkeltperson i
Nordmøre, gennem hele det 18. århundrede.28).

Af ovenfor nævnte Anna og Hans Kaabølls børn, blev sønnen
Henrik Sander Kaabøll (1730-1789) købmand i Fosna og i sit
ægteskab med Anna Catharina Mechelborg (1734-1773) fik han
sønnen Henrik Mechelborg Kaabøll, der som faderen blev køb
mand, men endvidere havnefoged i Fosna. Han blev i 1793 gift
med Elsebe Catharine Theil (1775-1848), der kort tid forinden
var kommet fra Flensborg.
Elsebe’s søster Margrethe Christine Louise Theil, blev gift
med købmand Jens Kaabøll, en fætter til Henrik, og en tredie
søster, Maria Dorothea Theil blev gift med købmand Claus
Nicolai Marstrand, død 1829. Grunden til at disse tre søstre var
havnet i denne by var, at de var søsterdøtre af købmand Daniel
Bendix Neumann, en svigersøn til Fosnakøbmanden Henrik
Mechlenborg af Trøndelagsgrenen. Henrik var kommet til Fos
na som 11-årig, da han mor giftede sig (for tredie gang) med den
kendte tolder Christian Friis. Henrik døde i 1749, 40 år gammel
og nogen velhavende mand blev han ikke. Hans forretning blev
videreført af hans enke Aletha Margrethe Friis.28).

Johan Mechelborg
fører slægten videre
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Fogeden på Nordmør, Jacob Mechelborg, fik tre sønner, men
som netop omtalt, uddøde navnet Mechelborg efter 3-4 genera
tioner, både hos Oluf’s og Nils’s efterkommere. Den mellemste
søn, Johan Jacobsen Mechelborg, Ane 264, blev derfor den af
sønnerne, der fik størst betydning for slægtens fortsættelse op til
det 20. århundrede.
Johan blev født i 1606, og han døde i 1673 i Tingvoll, hvor han
blev begravet den 20. okt. Han giftede sig i 1630 med Anne
Eriksdatter, Ane 265, en datter af den største savværksejer på
Nordmøre, godsejeren på Kvalvåg, stiftsskriver Erik Oudensøn,
Ane 524. Med dette ægteskab blev Johan Mechelborg indgiftet i
de i datidens to mest indflydelsesrige og magtfulde slægter i
Norge, Aspeætten og Kaneætten. (Æt er det norske ord for
slægt)

Aspe- og Kaneætten.
Tavle 1.
Blandt de få nordmøreslægter vi kender fra middelalderen, er ætten
på Aspa, eller som gården nu hedder Aspen i Frei, den interessante
ste og mærkeligste. Ikke bare fordi den vistnok er den eneste slægt i
Norge, som kan rose sig af at have haft to medlemmer på ærkebi
skopstolen i Nidaros, men også fordi den i sit distrikt har spillet en
langvarig dominerende rolle. I et par hundrede år, fra omkring 1430
til 165o, var Aspeætten den førende på Nordmør, både i anseelse og
i rigdom, og mens andre familier er kommet og atter forsvundet,
har ætten på Aspen blomstret og skudt sidegrene gennem fem
hundrede år.
Denne udprægede Nordmøreslægt, har imidlertid sine rødder et
ganske andet sted i landet. Den ældste kendte mand er nemlig
ridderen og rigsråden Thoralde Sigurdssøn, der døde ca. år 1403,
før 15. juni dette år. Han nævnes som væbner og medlem af
rigsrådet så tidligt som i 1388 og 1389.11397 deltog han som en af
Norges repræsentanter i det berømte unionsmøde i Kalmar, hvor
han blev slået til ridder.58). Thoralde Sigurdssøn var en af de 17
underskrivere af et meget vigtigt dokument, der i århundreder
prægede det nordiske sammenhold. Det var på dette møde, det
med stor dygtighed lykkedes dronning Margrethe I, at samle
Sverige, Norge og Danmark i en union, der holdt indtil Guslav
Vasas fremtræden i Sverige i 1521, men det var først ved freden i
Stettin i 1570, at de danske konger formelt opgav deres ret til
Sverige. Samhørigheden mellem Danmark og Norge holdt deri
mod, indtil kong Karl XIV Johan i 1815, sendte kommissærer til
Danmark for at forhandle om financielt ophør mellem de to
lande.95). Hovedgaden i Oslo - Karl Johan - er opkaldt efter
denne konge.
Hr. Thoralde ejede jordegods i Vestfold og hørte øjensynlig
også hjemme der. Vestfold var Kaneættens oprindelige hjemsted,
og det er ikke usandsynligt at Thoralde Sigurdssøn egentlig
tilhørte denne æt. I den stamtavle over Kaneætten, som findes i
Danmarks Adels Aarbog, bind XVI, 56) er Thoralde opført som
søn af ridderen Sigurd Gunnarssøn, Ane 67.088 og denne igen
som en søn af Kaneættens førstemand, væbneren og rigsråden
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Gunnar Thoraldessøn, A ne 134.176, som var fehirde i Bergen
omkring 1340, og nævnes igen i 1347.58).
Om hans forfædre findes i bogen »En Ulsteinæt, fra Ulsteinvik
på øen Hareid ved Ålesund følgende beretning:

Ane nr. 1.073.408:
Haakon Haakonssøn

»Før kong Haakon Haakonssøn (1204-1267) blev gift med
Margrethe Skullesdatter i Bergen den 25. maj 1225, havde han
tre børn med en frille »Kanga den Unge«. Det yngste af disse
børn, Thoron Haakonsdatter (ca. 1225-ca. 1264) blev gift med
kongens højt betroede hirdmand, Thoralde Hvite. Deres søn,
født ca. 1248 fik ikke faderens efternavn, men moderens fordi
hun var af højere byrd, så det blev til Thoralde Thoronsøn.
Hans søn var Gunnar Thoraldessøn, Ane 134.176, der blev
rigsråd og fehirde, og han blev gift med Margaret Pedersdatter,
Ane 134.177, en datter af ridder Peder Pederssøn af Sande og
Edøy.«

En fehirde var det oldnordiske ord for »Vogter af gods«, men var
i Norges senere middelalder også betegnelsen for den, der havde
kongens kasse i hænde. Længe synes hvervet at have været
forenet med andre bestillinger, som f.eks. ledelse under et krigs
togt, men i slutningen af det 13. århundrede gik det over til at
være et fast embede, og Norge blev opdelt i 5 fehirdsel.
Som nævnt var Gunnar Thoraldessøn Kaneættens første
mand, denne gamle norske slægt, der med tvivlsom ret angives at
være en linie af den bekendte brandenburgske, adelige greveslægt
von Kanitz. Hvad der taler for denne angivelse er navneligheden,
men også at von Kanitzslægtens våben har meget stor lighed med
det her afbillede Kane våben.
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Gunnar Thoraldessøn Kane havde to sønner, Sigurd Gunnarssøn Kane, Ane 67.088, der nævnes i 1448,1357,1362 og 1364, og
broderen Thoralde Sigurdssøn Kane, samt datteren Gudrun
Sigurdsdatter.
Sigurd Gunnarssøn Kanes søn, Thoralde Sigurdssøn Kane, Ane
33.544, var som allerede nævnt væbner og medlem af Norges
rigsråd i 1388 og 1389, og han døde i år 1403.64) Ifølge stamtavlen
i Danmarks Adelsårbog62), var Thoralde gift to gange, først med
Ragnhild, Ane 33.545, og senere med Adalis Erlingsdatter, der
stammede fra den mægtige Bjarkøyætten.

Denne Ragnhild findes kun omtalt et eneste sted, nemlig i
biskop Eysteins jordebog, hvor det anføres: »firer saall Roars
Roarssunar ok Ragnildo kono sini«, eller på nutidssprog, at
Thoralde gav to øresbol i Våle i Vestfold til Våle kirke for
Roarssøn og hans kone Ragnhilds sjæl. Roar var den datidige
betegnelse for Thoralde, Øre var et herred i Nordmøre fogedri,
og bol var gammelnorsk for »gård på landet«, formentlig det vi på
dansk kalder et boelsmandssted.
Men hvis denne Ragnhild havde været hr. Thoraldes ægteviede
hustru, ville hun næppe være blevet kaldt »kone«, for gifte
kvinder blandt adelen hed enten fruer, hvis manden var ridder,
eller hustru, hvis han var væbner. Løsningen på problemet er nok
den, at hendes forbindelse med Thoralde Sigurdssøn har været et
forhold uden kirkens velsignelse. Hvad Adalis angår, tilhørte
hun som nævnt en velstående Gudbrandsslægt, vistnok med
hjemsted i Våge og hendes forældre var Erling Vidkunsson
(1292-1355) som var rigsstyrer fra 1323 til 1332 og fru Ragnhild.
Denne slægt ejede betydeligt jordegods ikke bare i hjembygden
men også i Hallingdal, Romsdalen og på Nordmør. Fru Adalis
overlevede sin mand i mange år, hun levede så sent som i år 1437.
Thoralde og Adalis havde to døtre, Arnbjerg Thoraldesdatter
og Kristina Thoraldesdatter.58). Asbjørg var gift med væbneren
Holte Jonssøn, som tilhørte den lavadelige godsejerslægt fra
Romerike. Holte der døde før 2. dec. 1436, ejede en hel del
ejendomme som han i 1420-erne skænkede ærkebispesædet i
Nidaros, men på det tidspunkt var Asbjørg afgået ved døden.52).
Fru Kristina Thoraldesdatter av Tolstad, der døde før 29. sep.
1463, var gift fire gange, heraf sidste gang med væbneren og
rigsråden Herluf Pederssøn til Merdin og Fit. Han tilhørte den
danske slægt Jernskjæg, og han var i lang tid foged i Skien syssel,
hvor han døde i 1459. Fru Kristina, titelen viser, at i hvert fald en
af hendes mænd har været ridder, var en meget formuende dame.
Efter sin mor arvede hun dennes godser i Hallingdal, Gudbrands
dalen og Romsdalen, men desuden en del ejendomme på Nord
mør, således Jøen i Edøy og Ugelstad i Kvernes.
Men foruden disse to døtre, havde Thoralde Sigurdssøn også
en søn, Trond Thoraldessøn, Ane 16.772. Faderskabet er hævet
over enhver tvivl, for i et gavebrev til domkirken af 1473, kalder
ærkebiskop Olav og Ivar Trondsøn fru Kristina for deres fars
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søster. Det er imidlertid et spørgsmål, om Trond og fru Kristina
var helsøskende. Hvis Trond var født i faderens ægteskab med
Adalis, kunne man have ventet bedre levevilkår end dem han
tilsyneladende har haft. Ganske vist er der intet der tyder på, at
hr. Thoralde var en rig mand, men til gengæld havde fru Adalis
ganske betydelige ejendomme. Intet havde derfor været mere
narturligt, end at deres eneste søn Trond, havde arvet hovedpar
ten af disse, men det findes der ingen vidnesbyrd om, tværtimod
ser det ud til at søsteren Kristina har arvet det hele. Alt tyder
derfor på, at Trond var halvbroder til Asbjørg og Kristina. Der er
næppe tvivl om, at han er født før faderens ægteskab med Adalis,
formentlig af Thoraldes »kone«, Ragnhild, Ane 33.545. Tronds
søn, ærkebiskop Olav var født omkring år 1405, så Tronds eget
fødselsår kan næppe falde stort senere end omkring 1375-1580.
Om Tronds liv ved man så godt som intet. Et faktum er det
dog, at han bosatte sig i Nordmør, et distrikt hvor hans far såvidt
vides aldrig havde boet, men hvor slægten havde betydelige
interesser. For det første havde hans fars frænder Kanestaum
med underliggende ejendomme, og for det andet havde fru Ada
lis, Holte Jonssøn og fru Kristina adskilligt jordegods i Nord
mør. Det er derfor ikke utænkeligt at Trond er kommet til
Nordmør som ombudsmand for en af sine slægtninge. Det eneste
positive man ved om Trond er, at han efterlod sine børn noget
jordegods, men nogen rig mand blev han næppe. Da sønnen Olav
i 1430 blev immatrikuleret ved universitetet i Rostock, kaldtes
han »pauper« - fattig - og han slap for at betale den sædvanlige
indskrivningsafgift.
Tronds dødsår menes at falde i tiden omkring 1440-1450. Man
ved ikke hvad hans hustru har heddet, men udover de to nævnte
sønner, nævnes to døtre, Magnhild og Asa Trondsdatter.
Tronds mest berømte søn var den ovennævnte Olav Trondssøn
der var født omkring 1405. Efter studierne på Rostock universi
tet, tog han magistergraden i Greifswald i 1438 og blev derefter
kannik i Nidaros. 11453 blev han fungerende ærkebiskop, og som
sådan medlem af det norske rigsråd, og Norges fornemste mand
efter regenten. Virkelig biskop blev han i 1459, efter at paven
endelig havde indvilget i at godkende forgængeren, ærkebiskop
Kalteisens afskedsansøgning. Olav Trondssøn døde under et
besøg i Rom, den 25. nov. 1474, og han blev begravet i San
Agostinokirken i Rom.58).

Nidaros er nævnt nogle gange, hvoraf kommer dette navn, og
hvorfor siger man ikke Trondheim domkirke? Byen Trondheim
ligger ved Nidelven, der her slår et sving og danner en halvø før
den løber ud i havet. Denne halvø hedder Nidernes, og her
byggede kong Olav Tryggveson i år 997 huset Nidaros. Da kong
Olav indførte kristendommen i Norge, blev han efter sin død i
1030, erklæret for hellig og hans afsjælede legme blev lagt i et
kostbart skrin, der blev hensat på alteret i Klemenskirken på
Nidaros, og i år 1152 blev Nidaros ophøjet til Norges ærkebispesæde.80).
Tronds anden søn, Ivar Trondssøn, Ane 8386, der var lidt
yngre end broderen Olav, giftede sig med Jorunn Aslaksdatter,
Aspen, A ne 8387, en datter af den rige Aslak Jonssen Aspen, Ane
16.774 og fru Gro, Ane 16.775. Aslak var født i år 1400, og han var
ejer af adskillige gårde med hovedgården Aspen som sin faste
bopæl. Han plejede venskab og omgang med de fleste adelige
rigsråder, der ofte kom på Aspen.52). Hvem fru Gro var ved man
ikke, men da Aslak ikke kaldtes ridder, eller er nævnt med
herretitel, må fru Gro have været gift med en ridder før sit
ægteskab med Aslak.18).
I et brev af 4. april 1443 bevidner adelsmanden Hans Krukow
og en anden mand, hvis navn er ulæseligt, at de har været til stede
og hørt, at Aslak Jonsson gav sin datter Jorann halvparten af
Aspen til evig eje for sig selv og sine arvinger, og desuden gav
hende brugsretten til de tre gårde Faksvog, Sallaupen og Drage,
dog på den betingelse, at hvis hun døde før faderen, skulle de tre
gårde atter gå tilbage til ham. Aslak og fru Gro havde ingen
sønner, men udover Jorunn endnu en datter Gunnhild, der var
gift med en Arne Sigurdssøn, som i 1463 solgte sin kones arv til
de to slægtninge Einar Trondssøn og Andres Trondssøn. Det må
anses for sandsynligt, at Aslak døde i 1450, for på det tidspunkt
nævnes Ivar Trondssøn som ejer af Aspen. Jorunns fædrendearv
må have været stor, det viser de stadige jordopkøb Ivar foretog i
de kommende år.52).
I Olav og Ivar Trondssøns slægtled opnår Aspeslægten stor
anseelse og velstand. Gennem sin høje stilling kaster Olav glans
over familien, og hans bror Ivar, synes i fuldt mål at have besiddet
en jorddrots driftighed og økonomiske sans. Ivar Trondssøn på
Aspen, nævnes første gang i 1453 og sidste gang i et diplom, hvis
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dato er ulæselig, men henføres til tiden mellem 1490 og 1500.
Han levede med sikkerhed i 1489 og hans dødsår kan vel om
trentlig ansættes til 1495. Gennem utallige ejendomskøb, lagde
han den ene gård efter den anden til sit jordegods, som ikke blot
blev grundlaget for han nærmeste efterkommere, men også for
hans datters efterslægt - Tryggeættens - solide økonomiske posi
tion helt frem til 1700-tallet.
Af Ivar Trondssøns børn kendes fire: Gaunte, Trond og Jon
samt datteren Ingeborg. Den ældste af sønnerne Gaute, der var
født ca. 1437, blev immatrikuleret ved universitetet i Rostock i
1462, og i 1466 blev han magister, og som sin farbror Olav, først
kannik i Nidaros, og i 1474 Norges ærkebiskop. Han døde i maj
1510 efter at have beklædt stillingen som ærkebiskop i 35 år, den
længste funktionstid nogen norsk ærkebiskop har haft. Den
anden søn, Trond gik som Gaute den gejstlige vej, efter at han var
blevet magister. Han var først kannik og sognepræst i Tingvoll
men i 1480 blev han domkapitlets dekan (formand), samtidig
med at han havde det mægtige sognekald, Trondenes i Nordland.
Magister Trond døde 1. sep. 1492. Den tredie søn Jon Ivarssøn
efterfulgte faderen på ættegården Aspen. Han var født omkring
år 1440 og han døde omkring år 1525. Ifølge en skattefortegnelse
fra 1519, boede han dengang ikke på Aspen men på Veiholmen,
og udover disse to gårde, havde han en betydelig handel med fisk
til Hansestæderne, en handel hele Aspeætten tilsyneladende har
været meget interesseret i. Før vi går videre, bør vi lige se lidt på
den nævnte skattefortegnelse. Den omfattede en 10% skat af al
rørlig og urørlig formue, som kong Christian II udskrev i anled
ning af sit store erobringstogt mod Sverige. Nordmøres største
upriviligerede godsejer var ifølge denne skattefortegnelse Jon
Ivarssøn. Udover denne ekstraskat, kan det nævnes at i midten af
1500-tallet betalte fem personer fra Aspeætten, Jon Ivarssøn,
Ivar på Stokke, hustru Ingeborg, Torsten Erikssøn og Trond
Erikssøn tilsammen lidt over 22% af samtlige skatter i Nordmø
re syssel, hvilket giver et indtryk af slægtens velstand.58).

Hvad Ivar Trondsøns eneste kendte datter, Ingeborg Ivars
datter, Ane 4193, angår, ved man med sikkerhed at hun var gift
med Erik, og de havde to sønner, Torsten og Trond, hvoraf den
førstnævnte senere blev ejer af Aspen. I 1519 boede Erik på
Veiholmen sammen med sin hustru Ingeborg og hendes sønner

flytter ind hos broderen Jon Ivarssøn på Aspen. Det synes at have
været karakteristisk for slægten gennem hele det 16. århundrede,
at de skiftevis boede på Veiholmen og på Aspen. Hvor Erik
stammede fra vides ikke med sikkerhed, men det antages at
Ingeborgs mand er den Erik Torstenssøn, Ane 4192, der fødes
omkring 1440, og som i 1470 var kannik i Nidaros, og i 1497
nævnes som sognepræst i Aure.
En kannik betegnede oprindelig en i den kirkelige fortegnelse
optaget gejstlig, der sluttede sig sammen med andre gejstlige for
at føre et »kanonisk liv«, som oftest ved et regelbundet liv i
bispegården. Her førte de en slags klosterliv, dog uden kloster
løfte, og de afbrød ikke forbindelsen til verden udenfor bispegår
den, ligesom de havde ret til at have særejendom i modsætning til
munkene.
Ingeborg og Eriks ældste søn, Torsten Erikssøn, Ane 2096, er
antagelig født omkring 1480, og han døde omkring 1550. Han
blev ejer af Aspen efter morbroderen Jon Ivarssøns død ca. 1525.
I året 1533 er han nævnt blandt dem som sendte gaver in natura
til ærkebiskop Olav Engelbrektssøn, i anledning af rigsmødet i
Bud. Torsten sendte en tønde øl. Ellers ved vi at han lå i langvari
ge processer med sin svoger, Ivar Jonssøn, om forskellige ejen
domme. En af tvisterne gjaldt gården Romofo i Sunndalen, som
Torsten Erikssøns hustru havde fået i gave fra sin farmor Ingrid
Kråge, Ane 8389, men som Ivar Jonssøn ikke ville lade Torsten
disponere over. Ved dom af 17. juni 1542 på Frosta lagting, fik
Torsten medhold i sin påstand. En anden sag omhandlede lakserenden Ikornnes, mellem Grønset og Høgset i Gjemnes, som
hans hustru ligeledes havde arvet, men som svogeren Ivar ulov
ligt havde foreholdt ham adgang til i mere end 30 år. Også her
faldt der den 7. aug. 1544 dom i Torstens faver. Torsten nævnes
sidste gang i 1548, da han købte halvparten af Nastad af sin
brorsøn Jon Trondssøn på Levanger.
Ingeborg og Eriks anden søn, Trond omtales ved flere lejlighe
der i 1530-erne. 1 1529 brød ufreden mellem ærkebiskop Olav og
Vincent Lunge ud, og Trond var med på erobringen af hr.
Vincents nordligste len, Finmarken, som fandt sted i begyndel
sen af dette år. Sommeren 1529 sendte ærkebiskoppen sine folk
til modstanderens andet len, J emtland, og her blev T rond samme
efterår indsat som foged. I foråret 1532 var han på vej sydover
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med guld, sølv og hermelin til kong Christian II, som netop
havde gjort sit mislykkede forsøg på at generobre Norge, og som
ved sin ankomst til Oslo, havde fået ærkebiskoppens fulde støt
te. I de to næste år finder vi ham som foged i Jemtland, og han
tildeles diplomer den 7. mar. 1534 og 5. feb. 1536, men derefter
hører man ikke mere til ham. Det er ikke usandsynligt han har
fulgt sin herre i landflygtighed, for den 1. apr. 1537 forlod biskop
Olav Engelbrektsen Norge, efter at den sag han havde kæmpet
for, var håbløst tabt.58).
Torstens hustru var Guru Jonsdatter, A ne 2097, datter af Jon
Kråge, Ane 4194. Af deres børn kendes kun Ouden Torstenssøn.
Ane 1048, der mest er kendt for at have generhvervet det jorde
gods domkirken i Trondhjem havde fået i 1473 - på 30 år, men en
langvarig proces måtte til. Sagen blev først pådømt på Frosta
lagting i 1572. Her blev godset dog tildømt domkapitlet i Trond
hjem, så længe Ouden - der da nævnes at bo på Veiholmen - ikke
kunne fremskaffe beviser for, at ejendommen kun var skænket
domkirken på tredive år og, da der i 60 år ikke var rejst krav om
tilbagelevering, måtte retten anse at ejendommen var kapitlets
varige ejendom. I 1578 rejste Ouden Torstenssøn imidlertid
sagen påny, og indbragte den for herredagen i Trondhjem. På
hans vegne mødte fogeden på Nordmør, Henrik Jørgensen Staur
til Bremsnes, som forelagde alle breve og beviser på at godset kun
var givet kirken for et tidsrum af tredive år, og at det senere var
krævet tilbage af såvel Jon Ivarssøn, som af Torsten Erikssøn.
Herredagen afsagde den 11. sep. 1578 dom i sagen, der pålagde
domkapitlet at tilbagelevere de tre gårde til Aspeætten.
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Ouden Torstenssøn nævnes senest i 1588, og han døde vistnok
ca. 1590. Hans hustrus navn er ukendt. Af hans børn kendes to,
nemlig Ouden Oudenssøn, Ane 524, og en datter, hvis navn man
antager var Mille. Denne datter var gift med en kendt sognepræst
til Hemne og Hitra, hr. Michel Christensen, som nævnes fra
1578 og som døde i 1619. Han var sammen med Aurepræsten,.hr.
Christian, datidens største trælasthandlere. De to præster blev
derved så godt kendt i Holland, at deres navne blev sat på
samtidige og senere hollandske kort over Norge, som geografiske
stedbetegnelser. I stedet for Kirkesæter læser man »Heer Michiel
op Hem« og i stedet for Aure »Heer Chreste op Oere«.

Hr. Michel og hans hustru havde to døtre, Berit og Mille. Den
sidstnævnte ægtede i aug. 1619 kapellan Melchior Jacobsen Fach,
senere sognepræst til Hemne. Brylluppet stod hjemme hos hen
des far på Kirkesæter, og det har fået et vist ry, fordi det blev en
medvirkende årsag til at Trondhjemsbiskoppen, magister An
ders Arrebos afsættelse.
I den notable fest deltog nemlig biskoppen, som ved sin uforsigti
ge, og i datidens øjne ligefrem usømmelige opførsel, kom på kant
med hele Aspeslægten, specielt brudens fætre, Ivar og Erik Oudenssøn, samt deres svoger, fogeden Peder Lauritssen. Fogeden
havde sin særlige grund til at være Arrebos uven, for biskoppen
havde lavet en skæmtevise om ham, og fogeden Christopher
Tønder på Østråt, samt Ørlandspræsten Anders Christensen,
engang hvor de tre øjensynligt havde fået lidt for meget at drikke.
Anders Arrebo blev fradømt sit embede på herredagen i Bergen i
1622, men under biografien af Jørgen Nielsen Marstrand, i afsnit
tet om Marstrandslægten, omtales retssagen nærmere.
Ouden Torstenssen efterfulgtes på Aspen af sin søn Ouden
Oudenssøn, Ane 524, som man forøvrigt ikke ved ret meget om.
Han døde vistnok i 1597, idet sønnen Ivar da nævnes som den,
der tydeligvis er slægtens overhoved. I alle tilfælde var Ouden
død i 1610. Han var gift med en »hustru Lisbet« Ane 525. Det er
ganske interessant at se hustrutitlen endnu ved år 1600 anvendes i
ætten, vi husker »hustru Ingeborg« hundrede år tidligere.
Hustru Lisbeth og hendes to sønner Ivar og Erik boede i 1610
på Veiholmen, som så mange i ætten før dem, men i 1626 havde
Ivar taget ophold på Aspen, og Erik på sin gård Kvalvåg. Lisbet
var da flyttet til sin datter og svigersøn på Åsgård, hvor hun
boede til sin død i 1624.
Oudens og Lisbets ældste søn er muligvis den Torsten Ou
denssøn (Tostanus Ovendi Norwegus) som i 1592 immatrikule
redes ved universitetet i Rostock, men sandsynligvis er død som
ung, da der ikke findes senere oplysninger om ham.

Udover Torsten kendes fire andre af Oudens og Lisbets børn,
nemlig, 1. Ivar Oudenssøn på Aspen, 2. Erik Oudenssøn på
Kvalvåg, 3. en datter der var gift med byfoged i Trondhjem,
Peder Lautrisen, det var den Peder Lauritsen der ovenfor er
omtalt som foged i Namdalen, i retssagen om biskop Arrebo, og
endelig 4. Ingeborg Oudensdatter, Ane 269, gift med den om-

Biskop Arrebos
uforsigtige tale

Ingeborg Oudensdatter
og Sebastian White

59

kring 1615 indvandrede engelskmand Sebastian White, Ane 268.
Ingeborg var født ca. 1585 og hun blev ca. 1617 gift med Sebasti
an der var født i London i sep. 1591 og som døde på Åsgård i
1656. Ingeborg døde i 1671. Ved ægteskabet med Ingeborg fik
Sebastian ejendommene Åsgård, Bæle, Husby, Halset i Stangvik,
Myrset og Neddal i Kvernes, samt Indre Knarvik i Halse tinglag.
Ved mageskifte med kronen erhvervede han i 1639 Sættern i
Sættemsøren, mod Neddal og en del af Myrset.
Ivar Oudenssøn nævnes så tidligt som i 1597, da han af sin
slægtning Trond Jonssen på Boksaspen indstævnes for herreda
gen i Trondhjem, om nogle stridigheder på Nålesund i Staumsnesset, som de to familier hver ejede halvparten af. Det var Trond
der gik sejrrig ud af denne sag.
Ivar var gift med en datter af rådmand i Trondhjem, Mentz
von Ravensborg og hustru Margrethe Casparsdatter Gamshard
(død 1610), og de flyttede fra Veiholmen til hovedgården Aspen i
1620, og siden har ingen af slægten boet på Vejholmen. Ivar døde
i 1647 og hans enke, som man ikke kender navnet på, levede
endnu i 1654. Deres børn var 1. Ivar født 1671,2. Oluf født 1686,
3. Anne, samt endnu fire dø tre.

Erik Oudenssøn bliver
Aspeættens førstemand

60

Ouden Oudenssøn og hustru Lisbets anden søn var som nævnt
Erik Oudenssøn, A ne 262, på Kvalvåg, der giftede sig med Maren
Christensdatter, Ane 263. Både med hensyn til rigdom og til
anseelse, står han som Aspeættens førstemand Erik var stiftsskri
ver i de fire såkaldte »sjølen«: Romsdal, Nordmør Fossen og
Namdalen, og embedet omfattede bestyrelsen af kirkegods i
disse fogedrier. Dette kirkegods bestod af det gamle bispe- og
klostergods, som var inddraget ved reformationen, samt af det
betydelige gods som stadig tilhørte kirken, ialt en kolosal gods
mængde, ikke mindst nordenfjelds, hvor ærkebispestolen i Nida
ros, tidligere havde været den største ejendomsbesidder. Alene i
Nordmør, udgjorde kirkegodset 289 gårde med sætere. Erik
Oudenssøn omtales første gang som stiftsskriver den 8. feb. 1627
og sidste gang den 20. maj 1641. Han nedlagde dog allerede sit
embede i 1640.
Så tidligt som i 1620, var Erik en betydelig ejendomsbesidder,
hvis omfang han stadig forøgede. Særligt efter kong Christian
IV’s uheldige deltagelse i Trediveårskrigen, hvor staten så sig
nødt til at afhænde ikke så lidt krongods, for at skaffe penge til

den tomme statskasse. Krongodset blev dels pantsat, dels solgt,
og frem for alle var det Erik Oudenssøn der købte disse gårde, så
omkring 1650 bestod hans jordegods af ialt 62 ejendomme,
fordelt på 7 tinglag eller sogne, hvilket efter Nordmøreforhold,
var en vældig godsmasse.

Erik Oudenssøn er sikkert den største godsejer Nordmøre
nogen sinde har haft, i hvert fald i nyere tid. Den største ejen
domsbesidder i det 18. århundrede, var købmand Jacob Nissen i
Kristiansund, og senere hans enke, Anna Elisabeth Mechelborg,
hvis våben ses på bogens omslag og titelblad. Anna Elisabeth
ejede ved sin død 47 gårde.
Foruden den nævnte godsmasse ejede Erik Oudenssøn også en
del af godset Opdal, samt syv savværker, der gjorde ham til den
største savværksejer i Nordmøre. Erik døde i foråret 1655 og
efterlod sig følgende børn:
1. Lisbeth Eriksdatter, død i Trondhjem år 1700 hos sin sviger
søn, magistratspræsident Roald Opdal. Lisbet var gift med sog
nepræst til Kvernes og provst over Nordmøre, Anders Eriksen,
født ca. 1576, død 1661/62.
2. Riborg Eriksdatter, gift med Jacob Hanssen Hoem, død 1688.
Han var først residerende kapellan til Afjorden, senere til Ting
voll. 3. Anne Eriksdatter, gift med Johan Jacobsen Mechelborg,
der overtog gården Kvalvåg efter sin svoger Christen Erikssøns
død. 4. Ouden Erikssøn der var født omkring 1617, blev studenti
Lund, hvorefter han i 1636 immatrikuleredes ved universitetet i
København under navnet: »Odanus Ericus Nidrosiensis, e schola
Ludensi«. 1 1643 var Ouden residerende kapellan til Tingvoll, og
omkring 1653 blev han sognepræst til Sundalen, hvor han døde i
1655/56. 5. Christen Erikssøn, født 1625, levede endnu på Kval
våg i 1665, hvor han døde ugift.
Anne Eriksdatter, Ane 131 1265, var født på Aspen i 1610-15 og
hun giftede sig i 1630 med Johan Jacobsen Mechelborg, Ane 130/
264, født i 1606 som søn af Nordmørefogeden Jacob Mechel
borg, der i slutningen af 1500-tallet var indvandret fra Haderslev.
Efter svigerfaderen Erik Oudenssøns død i 1655, overtog Johan
driften af Kvalvåg, som Anne havde arvet efter sin bror Christens
død. Anne døde i 1673 og Johan i okt. 1673. Af Anne og Johans
børn kender man A: Jacob, B: Christen, C: Hans, D: Helvig og
E: Margrethe.

Nordmøres største
godsejer

Johan Jacobsen
M echelborg
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Ingeborg og Johan
Mechelborgs børn

C: Om sønnen Hans Johansen Mechelborg kender man kun
fødselsåret 1631 og dødsåret 1680.
E: Søsteren Margrethe Johansdatter Mechelborg var født ca.
1643, og hun blev i 1671 gift med sognepræst til Værøy, Christo
pher Pedersøn Krabbe, født 26. dec. 1644, som søn af sognepræst
til Aure, Peder Lauritsen Krabbe (1596-1656) og Susanne Olsdatter skriver. Margrethe og Christophers ægteskab blev den 27.
apr. 1677 opløst efter kun 3 års ægteskab, og han frasagde sig
kaldet som sognepræst den 16. mar. 1692.14).
B: Den næstældste søn Christen Johansen Mechelborg, født ca.
1630/32 blev udliggerborger på Einset, hvor han havde et kræm
merleje. Han var gift med Margrethe Olsdatter Helt, der døde i
1696, og havde skifte den 16. apr. dette år. Efter Christens
Mechelborgs død i 1680, giftede hun sig med Frantz Lund der
overtog kræmmerlejet. En udliggerborger var betegnelsen for
folk der havde et borgerskab i en anden by, for denne slægt
sædvanligvis Trondhjem, man »lå ude« i sommerhalvåret.
Christen og Margrethe fik børnene: 1. Maren i 1664, Ole i
1666, Marit i 1672, Martha i 1673 og Ivar i 1677.
B.l: Maren Christensdatter Mechlenborg blev gift med Henrik
Nielsen, født ca. 1642 som søn af Udliggerborgeren på Strøms
holmen i Kvernes, Niels Henriksen, en meget velstående mand
der i 1670/80-erne nærmest boede som en herremand. Henrik
Nielsen der døde i 1719, blev udliggerborger på Strømsholm som
sin far og han fik sønnen Johan Henriksen og datteren Marit
Henriksdatter Svenning, der blev gift med Fosnakøbmanden
Christopher Ågesen Hoick.
B.2: Ole eller Olaf Christensen Mechlenborg (1666-1705) blev i
1699 præst til Karløy og senere til Helgø i Daafjord. Omkring
1690 blev han gift med Lene Cathrine Thulesius, der døde i 1696
og med hvem han fik datteren Malene Olsdatter Mechlenborg,
og datteren Karen Margrethe Mechlenborg i 1712. Hun blev den
3. dec. 1752 gift med købmand i Kristiansund, og ejer af gården
Lyngstad, Jacob Messel (1688-1762), som dennes 3. hustru efter
Lovise Mühlenphorts død. Jacob Messel var søn af sorenskriver i
Romsdalen Frederik Messel.

Sorenskriver var i Norge betegnelsen for en underdommer på
landet. Han fungerede som skifteforvalter, auktionsforvalter,
pantebogsfører og som notarius publicus. Navnet »svoren skri

ver« forklares ved embedets oprindelse fra edsvoren skrivere,
som var ansat i slutningen af 1500-tallet.
B.3: Marit Christensdatter Mechelborg, født i 1672, blev ca. 1692
gift med købmand i Fosna, Erik Mosberg, (1643-1717). Marit
døde barnløs den 18. sep. 1747. Hun nævnes i Printz seglsamlin
ger på Rigsarkivet i Norge, at have anvendt det viste segl.
Skjoldet indeholder en fugl stående på en gren, eller en stub.
Samme våben tillægges også en Jonas Mechelborg, Nordmøre,
men det kan være en skrivefejl for bedstefaderen Johan Jacobsen
Mechelborg, for der er næppe tvivl om, at Margit ikke har taget
seglet i anvendelse som gift, men må have haft seglet med fra sit
barndomshjem.
B.4: Martha Christensdatter Mechlenborg var født i 1673, og
blev først gift med en Jens Borch og derefter med Peder Nielssøn
Svenning, Sildenæsset, og der nævnes en søn efter dem ved navn
Nils Pedersen Svenning.
B.5: Ivar Christensen Mechlenborg (1677-1710) var købmand og
sejlmager i Fosna. Den 9. maj 1710 blev han gift med Maria White
der var født den 15. april 1667 som datter af Torsten White på
Åsgård. Maria døde i marts 1740. Ivar og Maria fik børnene
Christen 1710, Johan 1703, Torstein 1706, Dorrit den 4. jan.
1705 og Bastian 1708. Den ældste søn Christen Mechlenborg blev
i 1723 gift med Gesken Kristine Juel, datter af sognepræst til
Tingvoll, magister Jens Thomsen Juel og Christine Juel, og de
fik datteren Clare og sønnen Jens Mechlenborg.
D.: Johan Jacobsen Mechelborgs datter Helvig Johansdatter
Mechelborg giftede sig med Frederik Jørgensen Marstrand, og
han er nærmere beskrevet i afsnittet om Marstrandslægten.
A: Den ældste af Anne og Johan Jacobsen Mechelborgs børn,
sønnen Jacob Johansen Mechelborg, Ane 132, er formentlig født
i 1629/30 og han overtog Kvalvåg efter faderens død. Hvornår
han giftede sig med sin første hustru Margrethe Christensdatter
ved man ikke men det må formentlig være 1660, da han var ca. 30
år gammel, for i 1661 fik han sønnen Johan, der efterfulgtes af
søsteren Dorothea i 1665 og søsteren Maren i 1670. Hvornår
Johans første hustru døde ved vi ikke, men i 1690, da han var ca.
60 år gammel, giftede han sig med Kirsten Hansdatter Tausan, en
direkte efterkommer af kirkereformatoren, biskop Hans Tausen
i Ribe. Johan Jacobsen Mechelborg, Ane 66, døde i 1695, hvoref
ter Kirsten giftede sig med løjtnant Jørgen Femmer.

Marit Mechelborgs
segl
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Kirsten Tausans
Familieforhold

Gennem flere år har det været gældende opfattelse at biskop
Hans Tausen også var blandt slægtens asciendenter (forfædre) et
synspunkt man træffer på, ikke alene blandt den danske del af
slægten men ogå i Tyskland og enda blandt slægten i Canada.44).
Denne påstand er imidlertid ikke rigtig. Ifølge den norske histo
riker Hans Hyldbakks bog: »Gards- og Æltesoge for Tingvoll«,
bind 2, blev Kirsti eller Kirsten Hansdatter Tausan først gift med
Jacob Johansen Mechelborg i 1690 og sammen fik de datteren
Anne Jacobsdatter Mechelborg i 1691 og datteren Berit eller
Berette Jacobsdatter Mechelborg i 1693, men det var ingen af
disse to døtre der førte slægten videre, det var derimod Johan
Jacobsen Mechelborg, Ane 66, født 1661 i Jacob Johansens
Mechelborgs første ægteskab med Margrethe Christensdatter,
Ane 133, da Kirsten Tausan har været ca. 6 år gammel.
Kirsten Tausan var datter af Hans Nielsen Tausan, der kort
skal omtales, ikke fordi han var et af biskop Hans Tausens
tipoldebørn, men fordi han - udover at være en interessant
personlighed - dels var sognepræst i Tingvoll samtidig med at en
anden ascendent, Frederik Marstrand, Ane 64, i 35 år var kapellan
i samme kirke, dels for at sandsynliggere Kirsten Tausans fød
selsår.
Hans Nielsen Tausan antages at være født omkring 1625, og
efter at han var blevet magister, blev han residerende kapellan til
Tingvoll, og 10. søndag efter Trinitatis i 1669, bliver han sogne
præst i Tingvoll. 1 1686 bliver han provst over Nordmøre prov
sti. Hans Nielsen er en meget lærd mand, og han lod på egen
bekostning oprette et astronomisk observatorium ved præste
gården, på et sted der stadig kaldes Stjernehougen. 1 1680 skæn
kede han den nuværende altertavle i Tingvoll kirke, og bekostede
i 1682 det ene pulpitur nederst i kirken, ligesom han på kirkens
nordre væg nedenfor koret, lod opføre et smukt monument til
kirkens prydelse, således som det er omtalt under afsnittet om
Marstrandslægten. Blandt de 9 præsteportrætter hænger der i
kirken også et af Hans Nielsen Tausan, hvorunder er anbragt et
dødningehoved og disse ord:
»Gud være mig arme synder nådig
for din søn Jesu Christi skyld«
På gården Rimstad indrettede han et feldberederi, et teglbræn
deri og en salttilvirkning, ligesom han gik meget op i havedyrk-
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ning og træplantning Han efterlod sig en meget stor gæld da han
døde den 29. juni 1697, omtrent 7.000 rdl, så hans bo, der kun
beløb sig til 2.700 rdl., blev erklæret fallit.
—
Hans Nielsen Tausan bliver først gift med en datter af sin
forgænger i embedet, og med hende får han to døtre. Den ældste
hed Margrethe opkaldt efter farmoderen, og den yngste kom til
at hedde Geske eller Gidsken efter mormoderen, hun blev født
den 11. juli 1655 og døde den 1. okt. 1730. Begge piger blev efter
datidens skik adopteret af Hans Nielsen Tausan.
Man er således sikker på, at familien fulgte den gamle navne
skik, den såkaldte patronymikon (græsk), hvor man først opkal
der børnene efter bedsteforældrene, og kun af særlige grunde
afviger fra denne regel, som det vil fremgå senere.
17. søndag efter Trinitatis i 1659 blev Hans Nielsen Tausan
ægteviet af biskop, magister Bredal til Birgitte Schjelderup, en
datter af den fra Haderslev indvandrede biskop Peder Jensen
Schjelderup i Trondhjem. Med Birgitte fik Hans Tausan 6 børn,
først Niels i 1661 opkaldt efter farfaderen, dernæst Jens i 1663 og
her er undtagelsen da han er opkaldt efter forgængeren i embe
det, så Peder i 1665 opkaldt efter morfaderen. Der er nu en pause
mellem søn nr. 3 og 4, Anders født i 1671, for man valgte
sædvanligvis at nævne sønnerne først. Der er således plads til to
døtre mellem søn nr. 3 og 4, og man kan heraf slutte at Kristi eller
Kirsten må være født først, da hun er opkaldt efter Hans Tausans
mor, Kirsten Nielsdatter Balg, det vil sige omkring år 1667, og
søsteren Dorothea Catharine er så født i 1669. Det vil af denne
fremstilling tydeligt fremgå, at Kirsten Hansdatter Tausan ikke
kan være mor til den i 1661 fødte Johan Jacobsen Mechelborg,
Ane 66.
I Jacob Johansen Mechelborgs første ægteskab med Margrethe
Christensdatter, blev den ældste datter Dorothea Jacobsdatter
Mechlenborg født ca. 1665, og hun døde i 1719. Hun blev gift
med den senere omtalte storkøbmand Johan von Mühlenphort
(1655-1718). Johans bror Didrik von Mühlenphort (1681-1717)
giftede sig med Dorotheas niece Dorothea Johansdatter Mechel
borg. Familien Mühlenphort menes at stamme fra Ungarn, hvor
fra den er udvandret til Sachsen, og herfra videre til Danmark og
engang i 1650-erne til Norge. Da ritmester Diderik von
Mühlenphort (1622-1686) kom til Norge giftede han sig med
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Anna Catharina Badenhaupt, der var ejer af Fosnagård, som
hendes søster, statholder von Gabels enke, Ermgard Badenhaupt
havde tilskødet hende i 1691. Sønnen Didrik overtog gården da
moderen døde i 1710, og den var derefter i familiens eje i ca. 60 år.
Den yngste datter 3. Maren Jacobsdatter Mechelborg var født
ca. 1670 og hun blev gift med Lars Mortensen Lerche, der var
købmand i Trondhjem. Lars var søn af foged over Ørkedalen,
senere borger og rådmand i Trondhjem, Morten Larsen Lerche
og Maren Eilersdatter Schøller. Morten Lerche skal have tilhørt
den i Danmark nobiliserede (adelige) Lerchefamilie.
I Jacob Johansen Mechelborgs andet ægteskab fødtes som
nævnt de to døtre Anne og Berit, og mens man intet ved om den
første af disse, ved man at Berit Jacobsdatter Mechelborg fødtes i
1693 og at hun døde i 1722. Hun var gift med tolderen i Molde,
Niels Christian Aboe, der døde i 1744. Han var ejer af gården
Vestnes. Berit og Niels fik sønnen Nicolay Aboe i 1720 og i 1721
fik de datteren Anna Kristine Aboe, som blev gift med guldsmed
i Kristiansund, Matthias Frederik Wiberg (1718-1770)28).

Johan Meehelborgs
forlovelsesgave

Vender vi derefter tilbage til første ægteskab, blev der udover
døtrene også født en søn i 1661 der fik navnet Johan Jacobsen
Mechelborg, Ane 66, og han drev en ganske stor forretning i
Fosna, hvor han havde tre ansatte medhjælpere. Johan blev gift
med Ingeborg Torstensdatter White, Ane 67, født på Settern i
Halsa i 1671, og død i Lillefossen den 2. aug. 1731. Hun var
sønnedatter af den indflydelsesrige, indflyttede engelskmand,
Sebastian White, Ane 268. Hendes forældre var Torsten White,
Ane 134, der levede fra 1618 til 1695, og var ejer af Åsgård, og
Dorothea Hansdatter, Ane 135, der levede fra 1625 til 1702.
Den 2. apr. 1687 forærer den nyforlovede Johan Mechelborg
sin kæreste Ingeborg White, en forlovelsesgave, et eksemplar af
Philip Kegels bog:
»Tolf Aandelige Betænckninger« trykt i 1667. På bogens forside
var en sølvplade med bogstaverne I.T.D.W., og på bogens sølv
spænde fandtes de samme bogstaver, samt årstallet 1687.1 denne
bog førte Johan og Ingeborg optegnelser om deres familie, men
de har åbenbart ikke været så stive i skrivekunsten, for Ingeborgs
pigenavn skrives så forskelligt som:
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Ingebor Wiith, Ingeborre With, Ingeborr Whitte, Ingebor Vit,
og Ingebor Vith, ligesom Johans fødenavn skrives på følgende
måder: Mechelborg, Michelborg, Mechlenborg, Mechlenburg,
Mechlenburgh, Mecklenburg Mecklenbourg og Michilborg. Bo
gen giver iøvrigt gode og præcise oplysninger, men de her citere
de afsnit er omformet til nutidssprog, og navne på faddere og
gæster til barnedåb og bryllupper er udeladt:59).
Med Johan Mechelborgs håndskrift:

»Den 4. sep. 1687 blev jeg og min hjerte allerkæreste viv, Inge
borg White trolovede på Åsgård, hvortil Gud give os lykke og
velsignelse i alle vore fremtidige gerninger.«
»Den 9. okt. 1687 stod vort bryllup på Asgård, uen zu. okt.
rejste jeg og min hjerte allerkæreste fra far og mor på Åsgård, til
vort nye hjem i Fossen, hvor Gud give os megen lykke og
velsignelse, med vor næring og vort helbred.«
»Den 24. aug. 1688, en fredag morgen kl. 8, blev vor lille datter
Else Margrethe født, og hun blev døbt den 2. sep. i Bremsnes
kirke.«
»I vægtens tegn, Anno 1690, den 16. marts blev min lille datter,
Dorothea Johansdatter født søndag morgen kl. 3.«
»Den 9. jan. 1692, Julianidag i Vandmandens tegn, er vor lille
datter Anna Elisabeth Johansdatter Mechelborg, født til verden,
og døbt i Bremsnes kirke.«
»På en søndag eftermiddag kl. 2, den 16. sep. 1694, i Stenbuk
kens tegn, blev min lille søn, Christen Johanssøn Mechelborg
født.«
»Den 16. jan. 1697, Maxcellinedag i Fiskens tegn, er vor hjerte
datter, Mille Marie Johansdatter Mechelborg født til denne
syndefulde verden, og døbt i Bremsnes kirke.«
»Den 27. nov. 1698 i Vægtens tegn, blev min lille søn, Jacob
Johansen Mechelborg født søndag morgen.«
»Den 29. apr. 1700, fødtes tvillingerne Ingeborg og Riborg i
Jomfruens tegn, Ingeborg kl. 2 og Riborg kl. 3 om eftermidda
gen, og børnene blev døbt i Bremsnes kirke den 12. maj.«
Med Ingeborgs håndskrift:
»Søndag aften kl. 7 den 12. nov. 1702, blev min højeste skat og
allerkæreste ejendel i denne verden taget fra mig, idet Gud ved en
stille og salig død, kaldte min hjerteelskede, kære mand, Johan
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Mechelborg hjem til sin himmelske bolig. Gud skænkede os
glæde for hvert minut vi var sammen i denne verden og der er
ingen tvivl om, at hans sjæl var hos Gud, i stor glæde og herlig
hed, før hans livs lys var slukket. Du almægtige Jesus, må trøste,
hjælpe og rådgive mig arme bedrøvede enke med mine 8 faderløse
børn, og nu desuden en meget sorgfuld og bedrøvet frugtsomme
lig kvinde. Gud se mig i nåde, og læg ikke korset mere hårdt på
mig, end jeg kan tåle. Det har vel tjent mine synder, at min glæde
skulle vendes til den sorg, som det nu er sket. Gud bedre det, når
vi florerer i velstand og glæde;, så tænker vi så lidt på, hvad der kan
komme og forsømmer at takke Gud for hans velgerninger. Jeg
beder Dig, Du almæglige Jesus, lad hverken denne verdens sorg
eller glæde hindre mig i at betragte den, med den uforanderlige
glæde, som det er forundt Dig i himmelen, Jeg beder Dig, o.
Herre Jesus, hvad enten mit liv er langt eller kort, Din vilje ske,
og at Du med Din ånd og nåde vil styre og regere mine små
faderløse børn til Gud og menneskers velbehag. Uden Din al
mægtighed formår jeg intet, og jeg sætter al mit håb og lid til Dig.
Du har jo aldrig forladt enker og faderløse, thi jeg tror stadig!
Omend Du har bedrøvet mig, ved at fratage mig den ædle skat
som min mand var, og som Du lånte mig i 15 år og tre uger, lader
Du mig få glæde af de i vort ægteskab fødte, og af Dig velsignede
poder, for Din almægtighed har altid været miskundelig overfor
enker og faderløse børn. Jeg forlader mig trygt på Dig, Gud
styrke og holde mig til det gode, og afvende alle onde tanker, ord
og gerninger for Kristi skyld.
(sign.) Ingebor Vit. sal. Johan Mechelborgs«

»Den 24. juni 1703, som er St. Hansdag kl. 9.30, har jeg ved
Guds hjælp i denne min bedrøvelige enkestand født til denne
møjsommelige verdens lys, min yngste og sidste datter Johannechen Mechelborg, 33 uger efter hendes salige faders død.«

Med Købmand Richard Hagerups håndskrift:
Ingeborg Whites
2. ægteskab
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»Den 27. nov. 1674 kl. 3 om eftermiddagen er jeg født på gården
Strand, og den 24. nov. 1681 døde min far hr. Søfren Hansen
Hagerup på Kvernes og efterlod min mor med 8 små umyndige
børn, den ældste kun 91/2 år gammel. Efter min fars død var jeg
det meste af tiden hos min farbror Hans Hagerup, hvor jeg gik i
skole. Den 12. marts 1687 døde min mor, Ingeborg Andersdatter

Belter på Strand, og samme år fulgtes jeg med min bror Hans
Hagerup til vores farbror i Trondhjem, hvor vi kom i dansk og
tysk skole og hvor jeg blev indtil 1688, da jeg atter rejste hjem til
Kvernes, for at gå i skole der indtil 1689. Den 5. sep. 1689 rejste
jeg igen til Trondheim, og kom i tjeneste hos byfogeden Svend
Olsen Høysager. Her arbejdede jeg i 15 1/2 år indtil 12. feb. 1704.
Sammen med byfogeden rejste jeg i 1692 til København. I min
tjeneste hos ham har jeg udstået både godt og ondt, men om den
smukke mand kan jeg sige: »han har været mig i en faders sted, og
næst Gud, været min hjælp og beskytter.«
»Den 24. feb. 1704 holdt jeg bryllup med min allerkæreste ven
Ingeborg White og vort bryllup stod her i hendes hus i Lillefos
sen. Den højeste Gud unde os fremdeles sin ånd og nåde, at vor
handel og vandel må ske til hans ære, vore venner til glæde, og os
selv til fornøjelse på begge sider.«
»Den 12. sep. 1706 blev vor ældste datter, Else Margrethe
Mechelborgs bryllup holdt her i Lillefossen med Jørgen Frede
riksen Marstrand - Vor Herre unde dem lykke og velsignelse.«59).
Men hvordan gik det så Ingeborg og Johans børn?
Forældreparrets førstefødte 1. Else Margrethe, blev som oven
for nævnt gift med købmand i Fosna, Jørgen Frederiksen Mar
strand, der kort omtales i afsnittet om Handelsaristokratiet,
men hvis biografi findes i afsnittet om Marstrandslægten.
Else Margrethes søster, 2. Dorothea Johansdatter Mechel
borg, der døde 87 år gammel i marts 1777, havde været gift med
Didrik von Mühlenphort ( 1681 -1717) en søn af ritmester Diderik
von Mühlenphort (1622-1686). Han var konstitueret tolder i
Fosna, og overtog Fosnagård, efter sin moders død.
Den tredie søster, 3. Anna Elisabeth Mechelborg blev også
gammel, idet hun først døde i 1776, i sit 82. år. Hun blev gift med
den meget velhavende Fosnakøbmand Jacob Nissen Angell, der
var født den 2. jan. 1677 og som døde den 4. aug. 1744.1 mange år
efter sin mands død, drev Anna Elisabeth handelsvirksomheden
videre, så med denne handelsvirksomhed, med skibe på søen og
som ejer af 47 gårde, blev hun den mest velhavende enkeltperson i
Nordmøre gennem hele 1700-tallet. Anna Elisabeth benyttede
det viste våben som segl, men det formodes at det allerede
stammer fra hendes far, for det vides at flere andre i familien
benyttede et segl, med en ulv der springer ud fra en gruppe træer i
skjoldets højre side. Andre Mechlenburgvåben viser en ulv og
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kun et enkelt træ, og et våben viser en ulv, der springer ud fra et
krat i venstre side, og endelig er der våben, der viser afrevne
ulvehoveder, men ulve er der altid med i våben for den norden
fjeldske linie.
Anna Elisabeth efterlod sig ingen børn. Derimod optog hun en
af sine nevøer i sit hus, nemlig Jacob Nissen Mechelborg, der som
den ene af fem brødre var født den 3. apr. 1732 som søn af Anna
Elisabeths broder Christen Johansen Mechelborg. Han var kun
to år gammel, da han kom til Anna Elisabeths hus, og da fik
tilføjet efternavnet Nissen. Det er således hende der har betalt
hans studier som præst, selv om hun sandsynligvis hellere havde
set, at han efterfulgte hende i driften af handelsvirksomheden.
Den 11. mar. 1769 optog hun endnu et familiemedlem i sit hus,
den 4-årige Ingeborg Whith Mechelborg, der var datter af Anna
Elisabeths anden nevø, Richard Nicolai Mechelborg. Ingeborg
døde ugift i 1855.77).
Ingeborg White og Johan Mechelborgs ældste søn, 4. Christen
Johansen Mechelborg, var født den 16. sep. 1694, og han døde i
1766. Han blev som faderen købmand i Fosna, og nævnes også at
have benyttet et segl med en ulv og fire træer. Han giftede sig
med Johanne Svendsdatter Busch, født den 21. aug. 1693, som
datter af auktionsdirektør i Trondhjem, Svend Marcussen Busch
og Anna Marie Hassel. Som så mange andre slægter i Nordmøre
og i Trondhjemområdet, kom slægten Busch også fra Haderslev,
og den blev en betydningsfuld og indflydelsesrig norsk slægt.
Omkring 1610 rejste Hans Gjertsen Busch fra Haderslev til
Norge, og det fortælles, at han i 1610 optog et borgerleje ved
Nærøysund i Ydre Namsdalen, ude på en holm, som den dag i
dag kaldes »Buschholmen«. Senere rejste han til Trondhjem og
nedsatte sig som købmand. Han blev senere rådmand og overfor
mynder, og fra 1635 og til sin død den 6. marts 1649, var han
Trondhjems 2. borgmester. Hans Busch var født i 1585 som søn
af Haderslevs borgmester Gjert Busch og Anna Christophersdatter Boldich. Den ene af Hans Gjertsen Busch’s sønner, var
Marcus Hanssøn Busch, og hans søn igen, Svend Marcussen
Busch fik i sit ægteskab med Anne Marie Hassel, den ovenfor
nævnte datter Johanne Svendsdatter Busch.
Johanne Busch og Christen Johansen Mechelborg fik 6 børn:
4a: Svend Busch Mechlenborg (1727-1807), der i 1756 blev gift
med Anne Marie Jensdatter Cold (1717-1803). 4b: Richard Nico-

lai Mechlenborg (1728-1800), der omtales under afsnittet om
Handelsaristokratiet i Nordmøre. Han blev den 14. okt. 1759
gift med Anna Kathrine Nissen Thue, der dog allerede døde den
15. juli 1760, hvorefter han den 20. jan. 1762 gifter sig med Marie
Hansdatter Brun, der var født i 1730, og døde den 30. dec. 1819.
Mens der ikke var børn i første ægteskab, fik Richard 6 børn i sit
andet ægteskab, nemlig, b.l: Anna Katrine Mechlenborg i 1763,
der blev gift med jagtskipper Thore Johansen Klinge, som døde i
1806. b.2: Ingeborg White Mechlenborg (1765-1855), der døde
ugift, b.3: Bolette Brun Mechlenborg (1766-1861) der i 1795 blev
gift med Trondhjemskøbmanden Jacob Andersen (1752-1812).
Bolette tilbragte sine sidste år i Thomas Angells stiftelse i Trondhjem. b.4: Johanne Christiana Mechlenborg, (1767-1844) der i
1797 blev gift med købmand i Bergen, Herman Grip (1769-1842).
b.5: Hans Brun Mechlenborg, der blev født i 1762 og som døde
ugift som skibsfører, og endelig b.6: Mette Margrethe Mechlen
borg (1768-1860) der i sine sidste år boede sammen med søsteren
Bolette på stiftelsen i Trondhjem, hvor hun døde ugift.
Johanne og Christen Mechelborgs 3. søn, 4c: Jacob Nissen
Mechlenborg, var født den 3. apr. 1732. Han blev sognepræst i
Eidanger, og gift første gang den 6. aug. 1765 i Meldal med Anna
Thormine Hammond (1728-1785) og efter hendes død giftede
han sig anden gang den 18. jan. 1786 i Eidanger med Anna
Elisabeth Miihlenphort (1757-1840), men han fik ingen børn i de
to ægteskaber. Efter Jacob fulgte i 1734,4d: Gjert Brun Mechlen
borg, der den 30. juli 1796 led druknedøden. Gjert blev lensmand
i Mek, og han giftede sig den 22. maj 1755 med Adriana Joakimsdatter Condes, født i 1729 som datter af Joakim Condes og Else
Kaabøll, der boede på Jøen. Joakim var dels handelsmand dels
gårdbruger. Gjert og Adriana der døde i 1801, fik 3 børn: d.l:
Johanne Dorothea Mechlenborg (1756-1835), der blev gift med
købmand i Jacobshavn på Grønland, Jens Peter Hansen Glomstad (1752-1788) en søn lensmand i østerdalen, Hans Mogensen
og Ingrid Glomstad. d.2: Ingeborg Anna Mechlenborg og d.3:
Martha Maria Mechlenborg født i 1761.
Efter de fire brødre, Svend, Richard og Gjert, fulgte 4e: Anna
Elisabeth Mechlenborg den 2. apr. 1735, og hun døde den 11. jan.
1752. Hun blev den 11. mar. 1756 gift med købmand i Kristian
sund, Johan Christopher Miihlenphort (1729-1777). Den sidste
af søskendeflokken var 4f: Marcus Mechlenborg, der fødtes den

Christen Mechelborgs
børn

71

Omtale afJohan
Mechelborgs børn

72

26. maj. 1737 og døde i 1824. Han blev skovinspektør i Einskogen i Husby, Øksendalen, hvor han den 19. juni 1764 giftede sig
med Martha Kristine Bernhoft, født i 1727 som datter af Georg
Christian Bernhoft og Anna Meldahl. De fik i 1766 datteren
Anna, Johanne Mechlenborg, som døde den 3. juni 1820. Hun
giftede sig den 7. april 1791 med oberstløjtnant Hans Gotfried
Fabrian von Eppingen (1743-1827).
Ingeborg White og Johan Mechelborgs 5. barn var datteren
Mette Marie Mechelborg, der var født den 16. jan. 1697 og som
allerede døde i 1721. Hun var gift med handelsmand i Vågø i
Romsdalen, Christopher Johnsen Mühlenphort, født i år 1700
som søn af toldforvalteren i Fosna Johan Dideriksen Mühlenp
hort og Dorothea Mechelborg. Christopher døde i 1762/63 og fik
i sit ægteskab med Mille Marie datteren Anna Dorothea i dec.
1720. Broderen, det 6. barn, Johan Jacobsen Mechelborg blev
født den 27. nov. 1698, og han døde i 1768. Han blev først
gæstgiver i Årsund og senere i Eidsvåg. Johan giftede sig med
Susanne Thodal, født den 5. apr. 1687, som datter af sognepræst
til Rødøy, Johan Thodal, og Äarnille Krabbe. Susanne, der døde
den 21. nov. 1770 i Kristiansund, fik børnene: Klaus, Anders,
Hans, Johan, Ingeborg, Dorothea og Anna Elisabeth.
Den 29. apr. 1700 fik Ingeborg White og Johan Mechelborg
tvillingerne 7. Riborg og 8. Ingeborg. Riborg døde ung, hvori
mod Ingeborg voksede op og giftede sig med købmand i Fosna,
Mathias Brunbass, født i 1696 som søn af købmand i Trondhjem
Brüyn Olfertsen Bass. Mathias Brunbass blev havnefoged j Kri
stiansund, hvor han døde den 15. mar. 1766, mens Ingeborg
allerede døde den 13. maj 1736.
Det sidste af børnene, datteren 9. Johanchen, der blev født den
24. juni 1703, efter faderens død, blev kun 11 år gammel, idet hun
døde den 18. maj 1714.26).
Af Ingeborg White og købmand Johan Jacobsen Mechelborgs
børn, blev den yngste søn gæstgiver, og den ældste søn købmand
i Fosna, mens de fire døtre blev gift med betydningsfulde køb
mænd i Fosna og to døtre blev gift med udliggerborgere, (køb
mænd på udliggerpladser). Denne generation ydede således et
væsentligt bidrag til det handelspartriarkat eller handelsaristo
krati som personalhistorikeren Arne Odd Johnsen kalder det i sit
værk: Kristiansunds Historie I-III,28), og som der i det følgende
afsnit forsøges at give et lille indtryk af.

Handelsaristokratiet
i Nordmøre. Tavle 4.
Af Ingeborg Whites optegnelser fremgik det, at hun i 1687 blev gift
med Johan Jacobsøn Mechelborg, der på det tidspunkt var 26 år
gammel, men allerede havde været købmand i et par år. Der var ikke
mange købmænd i Fosna på det tidspunkt, for privilegierne til al
handel i Nordmøre, lå hos købmændene i Trondheim. I år 1689 var
der således kun 9 borgere, eller om man vil; det var kun 9 der havde
løst borgerskab i Fosna, og heraf var mindst de 3 værtshusholdere.
Handel var som sagt ikke tilladt, men der var een undtagelse, der
måtte eksporteres trælast, derimod ikke f. eks. tjære, der dog var et
produkt som bønderne fremstillede af træ. Handel var derfor ofte
en bibeskæftigelse for de større landbrugere, for værtshusholdere
eller for præsterne, kort sagt for de der kunne læse og skrive, og det
var ikke så mange beskåret på det tidspunkt.
Skibene måtte heller ikke sælge eller losse de varer, de havde med
ved ankomsten, og de kunne naturligvis ikke sejle i ballast fra
Holland eller Skotland, der var to af de største aftagere af trælast,
men for den sags skyld heller ikke fra Danmark, Tyskland, England
eller andre af de lande der købte trælast.
Netop da Johan etablerede sig, begyndte en depressionsperiode
som følge af stærk tilbagegang i trælasteksporten, og samtidig
nogle dårlige år for udførselen af fisk. Det fik købmændene i
Trondhjem til at anmode myndighederne om at skærpe privilegier
ne i 1682, for nu ville man ikke længere finde sig i den ulovlige
handel, der havde fundet sted i adskillige år, både i Fosna og i et
andet ladested, Molde. Naturligvis havde det i første omgang stor
ødelæggende virkning for Fosna, men hertil kom, at i 1685 blev det
forbudt værtshusholderne at drive handel ved siden af at drive
værtshus, muligheden for ulovlig handel med skipperne var al for
stor, når disse kom på værtshuset for at få en tår over tørsten. Den
tyske invandrer, Jarich Broersz var en af de værtshusholdere der
måtte skille sig af med sin handelsvirksomhed, og det var den Tohan
købte i 1685.
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En anden af de bestemmelser der indgik i de skærpede krav fra
1682 var, at en købmand der ville handle med andet end trælast,
skulle etablere sig i Trondhjem, og så måtte han gerne have en filial i
Fosna. Vi ved med sikkerhed at een købmand i Fosna opfyldte
privilegiets bud, og anskaffede sig hus i Trondhjem og plads ved
bryggen i havnen, nemlig Marcus Nissen.
Han var rig nok til det og under privilegietrykket, kunne det
godt være en fordel for en stor købmand, at have varehus og brygge
både i Fosna og i stiftsstaden, når alle varer der kom fra eller til
»sjøleme« alligevel skulle tage vejen over Trondhjem. Udover sin
handelsvirksomhed var Mardis Nissen delejer af en hel del skibe,
man kender navnet på et af dem: »St. Jacob«. Marcus Nissen døde i
1702, og hans søn Jacob Nissen Angel overtog forretningen efter
ham. Jacob var gift med en af Johan Mechelborgs døtre, Anna
Elisabeth Mechelborg. Fosnas øvrige købmænd fortsatte imidler
tid uanfægtet at drive handel i forholdsvis beskedent omfang omend privilegierne ikke tillod dette.
Allerede to år efter at Johan Mechelborg havde etableret sig,
nedsætter Åge Christophersen Hoick sig som købmand, han var
gift med Johanne Christensdatter Mechelborg. Omtrent samtidig
nedsætter Johans svoger, Johan von Miihlenphort sig som køb
mand i Fosna. Han var også gift med en Mechelborger, nemlig
Johans søster, Dorothea Jacobsdatter Mechelborg. Johan von
Miihlenphort har åbenbart været en dygtig mand, for i løbet af få år
havde han uden sammenligning det største hus, og hans handels
virksomhed blev en af de største på stedet. 11701 havde han således
7 mandlige ansatte i alderen fra 18 til 30 år i sit brød, og han blev
næsten betragtet som stedets ukronede konge.28).
På samme måde som Marcus Nissen havde forretninger både i
Fosna og i Trondhjem, havde Trondhjemkøbmanden Humfred
Brughmann set det som en fordel at have en filial i Fosna. Til at
passe denne havde han to dygtige unge medhjælpere, Frederik
Wesling og Erik Mosberg. 1 1688 fandt de imidlertid ud af, at de
lige så godt kunne arbejde for sig selv, så begge nedsatte sig som
selvstændige købmænd. Frederik Wesling oparbejdede med flid
og dygtighed en større forretning og i 1701 havde han fire
medhjælpere i sin forretning, og det på et tidspunkt, hvor antal
let af borgere i Fosna var vokset til 13. Han var gift med Marie
Jørgensdatter Femmer, og han døde i 1713. En søster af ham,
Gjertrud, var gift med Oudun Torstensen White på Åsgård, som

igen var en bror til Ingeborg og Maria White, der begge var gift
med Mechelborgere. Erik Mosberg var første gang gift med
Margrethe Iversdatter Helt, enke efter en stor købmand Johan
Nielsen Friis. Margrethe Helt døde i 1694, hvorefter Erik Mos
berg giftede sig med Ivar Mechelborgs søster Margit, og han kom
dermed naturligt med i den ættering af købmænd i kredsen
omkring Mechelborg og Whitefamilierne.
11708 begyndte den unge, driftige og dygtige Jørgen Frederik
sen Marstrand en forretning i Fosna, han havde ikke alene en
Mechelborg til mor, nemlig Johans søster Helvig, men han
giftede sig også med en Mechelborg, Johans ældste datter Else
Margrethe, så han hørte i høj grad med til Fosnas handelspartrikariat. På det tidspunkt var det besluttet at der skulle rejses et
fortesse, eller en fæstning på Bagernesset til Fosnas forsvar. Den
unge købmand Jørgen Frederiksen Marstrand påtog sig at levere
byggematerialerne, der bl.a. omfattede 12.000 læs granitsten.
Han begyndte leverancen i efteråret 1710 og i foråret 1712 var
samtlige materialer leveret. I mellemtiden var de to militærperso
ner der stod for opførelsen af fæstningen, begge afgået ved
døden, og fæstningen blev aldrig opført, trods jævnlige klager fra
ladestedets indbyggere. 28).
Udenfor Fosna fandtes også nogle handelsmænd af slægten,
således drev udliggerborgeren, Christen Mechelborg handel på
Einset i Kvernes.
Ude på Edøy holdt Caspar Mechelborg til og drev her en værts
husvirksomhed, men han gik ikke af vejen for ind imellem også at
gøre nogle forretninger, når lejlighed bød sig. Det samme menes
at være tilfældet med Johan Jacobsen Mechelborg d. y., der havde
gæstgiveri i Eidsvåg.
Efter Johan Mechelborgs død i 1702, giftede enken Ingeborg
White sig den 24. feb. 1704 med Richard Hagerup, som angivet i
Ingeborgs egne optegnelser. Han og Frederik Wesling blev så
ubestridt de ledende forretningsfolk i Fosna efter Marcus Nis
sens død. Det fortæller regnskaberne over krigsskatterne i 1713
sit tydelige sprog om. Lige efter dem kom Robert William,
Jørgen Marstrand og Johan von Mühlenphort. Når Anna Elisa
beth Mechelborg ikke nævnes her, skyldtes det nok datidens skik
med ikke at medregne kvinder, men hun var som tidligere nævnt
den mest velhavende person i Nordmøre, gennem hele 1700tallet.
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Den ovenfor nævnte Robert William, var en indvandret skotte
der havde giftet sig med en søster til Johan von Mühlenphort, og
han var en velhavende købmand der døde på sin gård i Frei i 171516. Før 1720 var alle disse købmænd døde, med undtagelse af
Richard Hagerup der fortsatte sin betydelige virksomhed, indtil
han døde den 27. juli 1731. Hagerup var en af de ledende mænd på
ladestedet, og var altid ivrig for at hævde stedets interesser. Som
søn af præsten Søfren Hagerup til K.vernes, faldt det helt natur
ligt at han blev den første kirkeværge for kirken i Fosna, og han
forærede kirken dens første messehagel.
Handelsfolkenes
sammenhold

I tiden fra 1690 til 1710 omfattede det mægtige ættesammenhold mindst 12 repræsentanter fra Mechelborg- og Whitefamilierne, alle blandt stedets mest velhavende borgere. Det er forståe
ligt at samfølelse og selvværd blev stærkt udviklet i en sådan
slægtskreds. Som købmænd havde de alle en fælles interesse i
sammenholdet, i hvert fald når det gjaldt ladestedets frihedsret
tigheder og magt. Det ligger nær at antage, at netop dette
sammenhold var en vigtig faktor til at svejse Fosnakøbmændene
sammen i fælles aktioner, og at netop disse købmmnd var blandt
underskriverne og initiativtagerne på de mange forskellige ansøg
ninger, som Fosnaboerne i første halvdel af 1700-tallet sendte til
myndighederne, for livet i Fosna og Nordmøre var ikke helt
problemløst.
Året efter at ladestedet fik de skærpede vilkår i 1682, kom
Christian VI på sin Norgesfærd også til Fosna. Indbyggerne
benyttede lejligheden til at indgive en ny ansøgning, og samtidig
fik kongen også en enkel, men overbevisende og rørende klage
skrivelse fra almuen i Nordmøre, om de herskende forhold. Det
bevægede dog ikke kongens hjerte til fordel for stedet og fogedri
et. Det kan formentlig have noget at gøre med, at ladestedets
»onde ånd« stiftsamtmanden, deltog i kongens følge. Han gjorde
i hvert fald sit til, at sætte en stopper for Fosnaboernes ønskemål,
ja han hævdede endog, at hvis Fosna blev en »regulær købstad«,
ville både Bergens og Trondhjems situation blive mærkbart
forringet. Stod det til stiftsamtmanden, skulle al trælasthandel
også flyttes til Trondhjem, hvilket ville betyde ladestedets abso
lutte udslettelse.
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I flere år foregik der en kamp for ladestedets frigørelse, og her
var det vigtigt, at størstedelen af borgerne var indgiftet i hinan
den og holdt sammen. Det bevirkede, at Fosna i denne periode
blomstrede op, så den i 1701 var kommet op på 17 borgere. Efter
de mange gensidige klager fra både Fosnaborgerne og Trondhjemsborgerne, befalede Frederik III vicestatholderen at påse, at
alle udliggere blev afskaffet, og at ingen borger måtte residere i
Nordmør, Romsdalen eller Fossen. Det gjaldt tydeligvis om, for
enhver pris at komme det opblomstrende Fosna til livs.
I efteråret 1701 sender de 17 borgere en ny ansøgning til
kongen om bedre handelsvilkår. Denne ansøgning var både lang,
klogt formuleret og velskrevet. Ansøgningen er et interessant
aktstykke, der fortæller at de næringsdrivende i Fosna kendte sig
mægtige og var sammensvejst i et sådant interessefællesskab, at
de samlet og uden angst tog kampen op med det mægtige Trond
hjem, og det lykkedes dem da virkelig også i 1704 at få de friheder
de havde bedt om. Lykkeligvis fik Trondhjem en ny stiftsamt
mand, Iver von Ahnen, der havde mere forståelse for Fosnas
problemer, og efter en ansøgning fra 1710, lykkedes det Fosna at
blive løsrevet fra Trondhjem. I den periode, og op til 1732, kom
livet i Fosna til at arte sig omtrent som i en købstad. Steder fik bl.
a. et priviligeret apotek og et ordnet lodsvæsen. Forholdene er nu
blevet så gode, at Jørgen Frederiksen Marstrand i et brev i 1711
skriver »andre købsteder« i samme sætning som han nævner
Fosna.
I 1730 søgte borgerne kongen om købstadsrettigheder, men
mødte store protester og modaktioner fra Trondhjemborgernes
side. Indbyggerne og stiftsamtmanden gjorde dog mange forsøg,
og i 1742 nedsattes endelig et udvalg med stiftsamtmanden som
formand. Dette udvalg gav indstilling til kongen om at gøre
Fosna til købstad. På det nu nedrevne, men dengang lige nyop
førte rokokoslot Hirschholm i Hørsholm, underskrev Christian
VI den 29. juni 1742 købstadsrettighederne for ladestedet, der
som købstad fik navnet Kristiansund efter den regerende konge.

Fosna bliver
købstad

Præstesønnen Jørgen Frederiksen Marstrand, der nedsatte sig
som købmand i 1708, var sikkert ikke den eneste der opfattede
Fosna som en købstad, men der findes ingen optegnelser om, at
nogen før ham har sammenlignet ladestedet med en købstad.
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Købmandsgårdene
vokser op

Fosna eller Kristiansund som den nu hedder, var virkelig efter
hånden ved at komme til at ligne en købstad. Da købmand Johan
Mechelborg i 1685 overtog Jarich Broersz virksomhed nede ved
havnen, var der ikke megen kajplads, eller noget købstadsagtigt
over området. Den i 1670 opførte ejendom »Tuftkallbrygge«
bestod af en række bygninger og en ophalerplads, hvor værtshus
et »Port Arthur« og en lagerbygning lå nærmest vandet, og
hovedbygningen med privatbolig, hvorfra handelen foregik, lå
længere oppe i land. Johan boede i begyndelsen til leje i hoved
bygningen men i 1699, købte han hele komplekset og udlejede
bygningen med forretning til sin fætter Ivar Mechelborg, der i
flere år drev forretning herfra. På det tidspunkt havde Johan
forlængst bygget en ny stor købmandsgård længere henne ad
stranden, hvor der blev bygget en egentlig brygge (kajanlæg).
Da Johan døde og hans enke Ingeborg giftede sig med Richard
Hagerup, fik ejendommen navnet, »Richardsgård«.
Ikke langt fra denne købmandsgård lå Marcus Nissens køb
mandsgård, som Johans datter Anna Elisabeth residerede i, efter
sin mands død. Hendes nærmeste nabo var sorenskriveren Cor
nelius Clausen på »Lassiusgård« og efter fire mindre huse, kom
toldvisitør Hans Didriksens ejendom, og derefter toldboden
»Kongsgården«, hvor tolder Claus Kemp holdt til. På den anden
side toldboden lå en købmandsgård tilhørende Stephen Thommesen. Også Frederik Westlings købmandsgård lå her ved bryg
gen, den blev i 1720 solgt til Christopher Mühlenphort, næste
generation var ved at befæste stillingen. Ved venstre overdriv lod
Jørgen Frederiksen Marstrand i 1708 opføre sin købmandsgård,
hvor han boede med sin hustru Else Margrethe Mechelborg.

Kristiansunds
første sagfører
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Fra omkring 1700 blev der således bygget en række købmands
gårde ved havnen, og det gav et vist byagtigt præg, men omkring
1740 kom det egentlige generationsskifte, og af den gamle garde
var der nu kun efterkommere af Marcus Nissen, Jens Kaabøll,
samt Westling-, Hoick- og Mechelborgslægterne. Byen udvikle
de sig nu hurtigt, fik brandvæsen og andre faciliteter. Den 3. dec.
1742 udnævntes de første 8 borgere til lagrets- og meddomsmænd, heriblandt købmanden Henrik Mechelborg. I 1760 fik
Kristiansund sin første sagfører, Richard Mechlenborg, en søn af
købmand Christen Mechlenborg og Johanne Busch. Han køber

sin farfars, senere Richard Hagerups ejendom, »Richardsgård«
og nedsætter sig der. Richard var født i 1728, bliver exam, juris i
1755, hvorefter han bliver konstitueret sorenskriver for Nord
møre i 1757-58, toldbetjent i 1759 og selvstændig sagfører i 1760.
11764 køber han landstedet »Annes Fornøjelse«, men sælger det
igen i 1766 til sognepræst Jens Bull. 11766 bliver han konstitueret
byfoged, samtidig med han stadig er sagfører, men i 1768 går han
fallit. På samme tid bliver byfogedembedet sigtet for underslæb
med hensyn til regnskaberne på skatterestancer og Richard flyg
ter fra byen. Ved retssagen viser det sig dog, at det ikke er ham
der har begået underslæbet, men den egentlige byfoged, han var
konstitueret for. Han vender derfor tilbage til Kristiansund og
genoptager sin sagførerpraksis, hvilket var hårdt tiltrængt, da
ingen anden sagfører havde nedsat sig i byen. I 1768 bliver han
overtoldvisitør, og i 1795 bliver han mægler, hvilket embede han
beklæder til sin død den 8. nov. år 1800, hvor han er 73 år gammel.
Richard Mechlenborg bliver den 14. okt. 1759 gift med Anna
Kathrine Nissen Thue og efter hendes død den 15. juli 1760 gifter
han sig den 20. jan. 1762 med Marie Hansdatter Brun, med hvem
han som tidligere nævnt får 6 børn, herunder datteren Johanna
Christianna der dør i Bergen i 1844, efter at have været gift med
Herman Grip, der ligeledes dør i Bergen i året 1872, 73 år
gammel.
Ingeborg Whites foran omtalte optegnelsesbog dateret 2. april
1687, blev efter hendes død overdraget datteren Anna Elisabeth
Nissen Angell, født Mechlenborg og hun skriver i den fra 1732 til
1769. I 1824 er bogen endt hos Johanna Christianna Grip, der
skriver:

Ingeborg Whites
optegnelsesbog

»Den 10. aug. 1824 modtog jeg denne bog til foræring og
erindring af ovennævnte, med mig opdragne søster og beslæg
tede madame Anna Eischen Bremer sal. Lyders, født Bonsach.
Jeg er født i Kristiansund den 2. juni 1767, min far var Richard
Nicolai Mechelborg, en søn af den forhen i denne bog omtalte
Christen Johansen Mechlenborg, og min moder Marie født
Brun.«
I denne bog var der som tidligere nævnt også angivet Else Mar
grethe Mechelborgs bryllup med købmand Jørgen Frederiksen
Marstrand, og om ham og hans nærmeste forfædre handler det
næste afsnit.59).
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Marstrandslcegten.
Tavle 1.
Slægtsnavnet Marstrand stammer fra byen Marstrand, der ligger på
øen Marstrand i den bohuslénske skærgård, nord for den svenske
by Göteborg. Marstrand ligger 11 km fra fastlandet, og den har en
meget smuk beliggenhed, særligt den nordlige del. Byen Marstrand,
der indtil 1658 tilhørte Danmark, blev grundlagt i det 13. århund
rede, og den fik sine byprivilegier i det 14. århundrede. Kirken der
er opført i rundbuestil i det 14. århundrede, anses for at være
Bohuslens smukkeste middelalderlige kirkebygning.
Den lille by Marstrand, er vel mest kendt gennem den dansk
norske søhelt Peder Tordenskjolds erobring af, den vest for byen
beliggende fæstning, Karlsten i 1719. Der går mange sagn om den
unge, kække søhelts bedrifter, men ved en blandjng af mod og list,
lykkedes det, trods ganske få tropper at få den svenske komman
dant til at kapitulere, hvorefter Tordenskjold overtog fæstnin
gen.95).
Navnet Marstrands
oprindelse

Navnet Marstrand, er tidligst brugt som kaldenavn for en
mand ved navn Niels, Ane 512, der menes at stamme fra en anset
slægt fra Møre og Romsdal i Norge. Kaldenavnet kan imidlertid
først være brugt i den skånske by Malmø, der var dansk indtil
Roskildefreden i 1658. Til denne by flyttede Niels Nielssøn
Marstrand, Ane 256, formentlig omkring 1593, som en følge af
sildefiskeriets svigten i 1589.
Niels Nielssøn Marstrand må som tilnavnet viser, være født i
byen Marstrand, hvortil hans far antages at være tilflyttet fra
Norge, for at få del i de gode indtægter sildefiskeriet gav, kort tid
efter 1556, hvor silden var vendt tilbage til Øresund, efter at have
været forsvundet siden ca. 1490.
Sønnen Niels, har som ung sandsynligvis været ansat i, og
senere overtaget faderens virksomhed, indtil silden igen for
svandt i 1589. Som de fleste andre, har han sikkert ventet og
håbet på sildens tilbagekomst. Den viste sig imidlertid ikke før i
1660, og i de følgende år måtte store dele af den lille bys befolk
ning udvandre til Sverige, eller som Niels Marstrand gjorde,
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drage til den dansk/skånske by Malmø, hvor han senest må have
bosat sig i 1594, siden sønnen Jørgen opgives at være født her.
Hvad Niels Marstrand har beskæftiget sig med i Malmø, kan
ikke siges med fuldkommen bestemthed, men Malmø havde, på
samme måde som byen Marstrand, en livlig handelsforbindelse
med Hansestædeme, så han har sandsynligvis fundet andre ting
at handle med, i samarbejde med sine tidligere forretningsforbin 
delser i Hansestædeme. Det vides at han færdedes blandt skippe
re og prammænd, men det kan han ikke selv have været, for så
ville det ikke være ham pålagt, at skulle rense sig for en beskyld
ning for tyveri overfor et medlem af skipperlauget. Havde han
selv været medlem, ville denne sag sikkert være ordnet inden for
lauget. Sammenholdes dette med, at hans søn kom på latinskole
og at den eneste foreliggende angivelse af hans stilling er »bor
ger«, må man regne med at han har været købmand.

Hans forventninger til denne handel må dog ikke været gået i
opfyldelse, og så gik det ham, som det så ofte går, at han søgte
forglemmelse i flasken. Selv om det den gang var en anset ting, og
anderledes påskønnet, at tage sig en rus, end i vore dage, så var
der dog også grænser der ikke måtte overskrides. Niels Mar
strand nævnes temlig mange gange i domsbøgerne, og han måtte
ofte betale betydelige bøder. Det synes man at have slået sig til
tåls med, men i januar 1602 gik det galt igen. Jørgen Bødker og
Niels Marstrand havde i fuldskab væltet sig ind i Jacob Kedels
meds hus, og handlet ilde med druk og slagsmål mod hans hustru.
Nu blev det borgmester og råd for meget, de to drukkenbolte
blev stillet for rådet og måtte med hånd og mund vedstå, at hvis
de atter indlod sig på druk og slagsmål, ville de blive pisket
offentligt ved skampælen på torvet. Udsigten til at måtte lide
denne skammens tort, har tilsyneladende afholdt Niels fra nye
konflikter, men der er nok ingen grund til at tro det har rettet
ham op.

Niels Marstrands
eskapader

Niels Marstrand blev ca. 1592 gift med Kristine, Ane 257,
muligvis datter af en Jørgen, Ane 514, fra Marstrand. I hvert fald
er der intet der tyder på hun var fra Malmø, hvor hun efter
mandens død boede i et lille hus i Hospitalstræde, det hus hvor
de sandsynligvis har boet under hele deres ophold i Malmø. I
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Prinsesserygtet

litteraturen nævnes flere steder, at hun skulle være en uægteska
belig kgl. prinssesse, men den påstand er der næppe nogen hold i.
Kristine Marstrand antages at være blevet offer for pesten i efterå
ret 1619, da 673 af Malmøs indbyggere mistede livet, men hun er i
hvert fald død i tiden mellem år 1617 og 1621. Det er kun bekendt at
ægteparret har haft en søn. 37).
Denne søn, Jørgen Nielsen Marstrand, Ane 128, må være født
1394 i Malmø, siden han ved immatrikulationen på Københavns
universitet i 1613, blev indskrevet med navnet Georgius Nicolai
Malmogianus.86). På den tid var det almindeligt, at studerte folk
latiniserede deres navne, vi kender alle Holbergfiguren, Rasmus
Berg, der efter sine universitetsstudier, krævede at blive kaldt
Erasmus Montanus, det latiniserede navn for Berg. Under navnet
Malmogianus, er han kendt i præstelisten fra Grytten i Romsda
len, men efter kort tid i Norge må han have ombyttet sin egen
fødestedsbetegnelse med faderens fødested Marstrand, hvorved
dette gik over til at blive et slægtsnavn.7)14).

Jørgen Marstrand gik på latinskole i Malmø, og han blev
regnet blandt de bedst uddannede, således var han meget kyndig i
latin, da han begyndte på universitetet i København. Her blev
han betaget af, og sluttede sig til den mærkelige holstener Villich
Vesthof. Takket være hans evner til at forme latinske vers, og til
at lære fra sig, lykkedes det Jørgen Marstrand at overgå sit
forbillede, både sprogligt og i følelsernes ægthed.
Præsten
Jørgen Marstrand
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Når Jørgen Marstrand med sin strålende begavelse, ikke søgte
embede i Malmø eller Marstrand, og heller ikke i omegnen af
disse byer, hvor hans fødestedsbetegnelse og hans fars navn på
forhånd skulle give ham bedre chancer end andre steder, kan det
ikke skyldes frygt for at hans fars livsførelse skulle komme til at
skade hans chancer. Det kan højst have spillet en rolle, hvis han
havde søgt embede i en af disse to byer, men ikke i omegnen af
disse byer. Når han søgte op til Romsdal og fik stilling ved
hovedkirken der, og efter få års forløb fik et af landsdelens største
præstegæld (norsk for sognekald), og tilmed endte sine dage som
provst i herredet viser det, at hans forstand har været over
gennemsnittet. Han havde klart set, at hans slægtninge i Roms
dalen ville kunne hjælpe ham hurtigere frem, end hvis han havde
søgt embede i Danmark, Skåne eller Bohuslen.

I den retning gik alt efter ønske. Han rejste vistnok til Gud
brandsdalen i 1618. Herfra har han fortsat rejsen til lands gennem
Romsdalen til Grytten, hvor provsten har hjulpet ham til ansæt
telse som kapellan hos sognepræsten Johan Eskildsen Green på
Veøy, hvortil han er rejst med skib. På Veøy var i den tidligere
middelalder opvokset en ret betydelig bygd, og kirken blev en af
Norges rigeste. Man har en fortegnelse over kirkens gods fra
1648, der omfatter 88 gårde, hvilket på den tid - og på den egn må betegnes som et meget stort gods.

Som ovenfor nævnt var Jørgen usædvanligt begavet med hen
syn til at formulere sig på latinske vers. I Veøy kirke er anbragt et
kostbart epitafium (græsk for gravskrift) over sognepræsten
Zakarias Hoicks to børn, der døde før de var fyldt to år. Epitafiet
er et sjældent kunstværk i ren klassisk stil med den elegante latin,
som forlener det med stor skønhed. Det er ikke opsat af forældre
ne, men derimod bekostet af en eller anden ven eller slægtning og
er et æresdigt til faderen, præsten Zakarias Hoick efter datidens
skik.
Ephitafiet som helhed er et kunstværk, selve indskriften er et
kunstprodukt i den elegante latinske form, som er det sædvanlige
versemål i latinsk poesi for gravvers. Det består af parvise strofer,
de såkaldte distichoner, en strofe i hexameter og en i pentameter
(d.v.s. 6-fodede og 5-fodede verselinier). Rytmen afmaler sorgen.
Teksten er forfattet af Jørgen Marstrand og virker både dyb og
personlig følt, og med en ejendommelig sans for velklang og
skønhed i den latinske form. Ephitafiet er fra højrenæssancens
tid, med en indfatning der har spidser og ornamenter på begge
sider, men det er noget puritansk, sammenlignet med den træ
skærerkunst, man sædvanligvis møder i norske kirker. I det
trekantede topfelt er malet en flyvende due. Både i rammen
foroven og i det store midlerfelt, er de gyldne bogstaver eneste
udsmykning. Under indskriften står på en linie for sig selv G.M.,
som man mener skal læses, Georgius Marstrandensis. Helheds
virkningen af den gyldne indskrift og ephitafiet, er i dag meget
stærkt - siger latinkyndige.33) 41 ).

Ephitafiet i
Veøy kirke

Biskop i Trondhjem på den tid var Anders Kristensen Arrebo,
der havde været slotspræst på Frederiksborg slot, i den danske
købstad Hillerød. Efter et personligt ønske fra kong Christian
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Biskoppens
krænkende ord

IV, der var født og boede på slottet, blev han, kun 31 år gammel,
udnævnt til biskop i Trondhjem. Han var en veltalende, kunst
nerisk begavet mand, med sans for både musik og poesi, elskede
at omgås mennesker og han vandt hurtigt befolkningen, ved sit
ligefremme væsen, og ved sin evne og lyst til at deltage i befolk
ningens sorger og glæder. Han tog straks fat på visitatsrejser i sit
store bispedømme. Allerede i 1619 var han på visitats, og det må
være tif ham, at Jørgen Marstrand har aflagt ed som kapellan. I
1620 var han igen på visitats i Romsdalen, hvor han på et gæste
bud på Kirksætter præstegård, traf Jørgen Marstrand sammen
med sin trolovede, præstedatteren Anna Jensdatter. Med sit
ligefremme væsen og i sit gode humør, skal biskoppen under
dette gæstebud have fremsat en bemærkning om Anne Jensdat
ter, der senere gav anledning til en stævning fra Jørgen Mar
strands side. De efter hans mening krænkende ord skulle have
lydt:
»at hun skulle se til at hun ikke fik
to trinde sider at løbe af med«.

Der kan, når der tages hensyn til at de blev fremsat under et
gæstebud, i mange menneskers nærværelse, ikke være fjerneste
tvivl om, at bispens udtalelse var ment som en kompliment til
hendes ungdom og slankhed. De fleste vil nok i dag finde kompli
menten temlig grov, men den ligger for den tids udtryksmåde.
Enhver anden opfattelse, er ikke alene blottet for enhver fornuf
tig mening, men ligger også uden overensstemmelse med, at det
var en rask bemærkning, fremsat under det strålende humør
biskoppen havde under gæstebudet.33) 57).

Da Jørgen Marstrand indgav sin stævning, havde der allerede
løbet en retssag mod biskoppen i et årstid, men i alle disse
stævninger klarede biskoppen frisag. Kun efter Jørgen Mar
strands stævning, for den efter hans mening krænkende bemærk
ning om hans fæstmø, blev biskoppen dømt til afsættelse som
biskop ved en herredsdagsdom i Bergen i 1622. Der er ingen tvivl
om at dommen væsenligst skyldes at retten nødig ville gå imod de
indflydelsesrige brødre Ivar Oudensøn og Erik Oudensøn fra
Aspeslægten, der begge havde støttet Jørgen.
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Dommen har ofte været drøftet, de fleste har fundet den i
orden, omend meget hård mod biskoppen. Men sandheden er, at
juridisk set, er den kun i orden, fordi biskoppen havde givet Anna
Jensdatter en skriftlig undskyldning, hvilket retten tog som et
bevis for, at biskoppen havde tilstået beskyldningen - og det
fældede man ham på. Det tør nok kaldes en krænkelse af de mest
elementære retsbegreber, men man har navnlig ikke ville lægge
sig ud med Aspeslægten. Biskoppen følte selv han havde en god
samvittighed, og han havde ikke forudset at hans undskyldning
kunne give dette slutresultat.14).

Den hårde dom
over hiskoppen

I 1625 døde sognepræsten i Grytten, og Jørgen Marstrand,
Ane 128, fik hans kald som præst og provst i Romsdalen. Med sin
hustru Anna Jensdatter, Ane 129, fik han en række børn, hvoraf
størstedelen døde allerede som børn. Den ældste søn Niels Mar
strand, født 1623, blev immatrikuleret på universitetet i Køben
havn og var en kort tid kapellan hos faderen, der oplevede at se
sønnen dø. Fra denne Niels stammer den danske Marstrandslægt. Jørgen Marstrand og Anna Jensdatter havde endvidere en
datter Anna, født ca. 1620, der omkring 1639 blev gift med
Sigvart Engelbretsen Munch, sognepræst til Lesje i Gudbrands
dalen, med hvem hun havde en datter og to sønner, Anders og
Henning Munch, der begge døde som sognepræster til Våge.
Jørgen og Annas yngste søn, Frederik Jørgensen Marstrand, der
er født den 4. okt. 1638, blev først færdig med sin uddannelse som
præst ved universitetet i København, efter faderens død.25).

Frederik Jørgensen Marstrand, Ane 64, var kapellan i 35 år hos
sognepræsten Hans Nielsen Tausan i Tingvoll, hvorfor Melchior
Augustinussen ved anmeldelsen af magister Hans Tausans død
siger: »comminister ejus senior Dr. Fredericus Georgii sacerdotis
præfici tur« (Hans gamle kapellan dr. Frederik Jørgensen, bliver
forfremmet til præst). Som kapellan boede han på gården Hoem,
der nedbrændte mens han boede der. Ved Hans Tausans død den
29. juni 1697, blev han som nævnt sognepræst til Tingvoll.

Kapellan
Frederik Marstrand

Tingvoll-navnet fortæller at her var tingplads fra gammel tid,
sandsynligvis for hele Nordmøre fylke, og her stod gerne det
gamle Gudehof. Det fortælles at den første kirke i landet var rejst
her på Møre af Håkon den Gode, men at den blev brandhærget af
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Christian V’s
Norgesrejse

trøndske høvdinge. Man mener også at Nordmøre fylke blev
kristnet af Olav Tryggvason, og omtrent på den tid må den første
kirke være blevet bygget. I hvert fald må der have stået en
trækirke på stedet, bygget omkring år 1000, for ifølge en rune
sten i korvæggen over altertavlen fremgår det, at Gunnar i 1100tallet har bygget en større kirke af sten. 1 1680-erne gennemgik
kirken en større ændring og rekonstruktion og tre år efter at
apostelgalleriet var opsat og interiøret fuldført, fik Tingvoll
kirke kongebesøg. På sin lange Norgesfærd, kom Christian V i
1685 fra Trondhjem til Tingvoll, for at høre magister Hans
Nielsen Tausan prædike. Kongen sad i en lukket stol, som stod
midt på gulvet ved prædikestolen. Stolen fik senere et topstykke
med kongemonogrammet C5 og inskriptionen: »HØILOVLIG
KONG CHRISTIAN V SOM VAR PAA DENNE STOL
DEN 28. IVNI 1685«. Året efter at Frederik Marstrand i 1697
var blevet sognepræst, blev der bygget et nyt sakristi foran
indgangen til koret.33).
I Tingvoll kirke hænger en del præsteportrætter, herunder
også det her viste billede af Frederik Marstrand. På billedet står
han med en bog i hånden, hvorpå der står: »Fredericus Georgii
Marstrand Anno 1701«. På en præstekonestol i kirken, findes
endvidere en indskrift med højtskårne bogstaver på et topstykke
med bogstaverne: »HIDMB - AFDM 1701«. Disse initialer er
senere tydet som: Helvig Johansdatter Mechelborg, sognepræst
Marstrands frue og datteren Anna Frederiksdatter Marstrand,
gift med sognepræst Beyer på Ytterøen.37).
Frederik Marstrand skal have været en virksom mand og meget
elsket af sin menighed. Hans symbolium var: »Exspes fit numqvam spes pia fisa deo« (Det fromme håb, der stoler på Gud,
bliver aldrig gjort til skamme). Han efterlod sig manuskriptet til
følgende værk: »Tabulæ in historiam universalem nec non geographiam variarum regionum« (Dokumenter fra verdenshistori
en samt forskellige egnes geografi).37).

Frederik Jørgensen
Marstrand
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Frederik Jørgensen Marstrand, Ane 64, blev den 8. feb. 1671
gift med Helvig Johansdatter Mechelborg, Ane 65, datter af
Johan Jacobsen Mechelborg, på Kvalvåg, og dennes hustru Anne
Eriksdatter. Helvig var en overordentlig velhavende dame, der
overlevede sin mand med 8 år på sin ejendomsgård Sandvik i

Tingvoll, 69 år gammel, idet Frederik Marstrand døde den 4. okt.
1701. Ved opgørelsen af boet efter hendes død blev registreret
panter i en række gårde i Hoem, Hoemsvik, Hafstad, Kraklia,
Halås, Sandnes, Langnes, Viken, Boe,Mosbø, Bergse, Tvekrem,
Kjerringsvik, Løken, Haugen og Nerland, samt en mængde
kostbart løsøre, sølv, kobber tin og af portrætter (malerier)
nævntes 4, nemlig af hr. Jørgen på Gytten med kæreste, hr. Johan
Mechelborg med kæreste, kong Frederik III og kronprins Chri
stian. Men enskønt Frederik Marstrand efterlod sig manuskript
til ovennævnte historiske opslagsværk, var der i boet mærkvær
digvis kun 4 bøger. Frederik og Helvig Marstrand havde 5 børn:
Anna, født i 1672 der første gang blev gift i aug. 1699 med
sognepræst Hans Breyer til Ytterøen, søn af provst Hans Olsen
Breyer, sognepræst til Agerøen. Anna blev gift anden gang med
amtmand Hans Helsinge, født i 1710 som søn af foged på Indero
en, Johan Helsinge.
Det næste af børnene var Margrethe, født 1674 og død 1676,
hvorefter fulgte Jørgen, født i 1677 og derefter Johan, født i
1678, vistnok død som 22-årig medicinsk student og endelig den
yngste datter Helvig Margrethe der døde i juli 1715, men forin
den var gift i mange år med købmand Thomas Jensen Holter,
født 1652, med hvem hun havde mange børn, hvoraf datteren
Karen Holter blev gift med foged i øvre Romerike, Michael
Gamborg. Thomas Holter blev student fra Christiania skole, og
gik derefter over i handelen. Han drev en trælasthandel i Christi
ania, og i 1705 fik han bestalling som rådmand i Christiania.38).
Selv om Jørgen Frederiksen Marstrands far og farfar begge var
præster, og storesøster Annas mand også var præst, havde den
unge Jørgen tilsyneladende ingen lyst til at følge deres fodspor,
men blev handelsmand som sin oldefar. Det er nærliggende at
tænke sig, at den 25 år ældre svoger, købmanden og trælasthand
leren i Christiania, har været Jørgens forbillede, og det er mulig
vis hos ham han har fået sin handelsuddannelse. Det kan man
godt tro, siden han allerede et par år efter at være startet som
købmand i Lillefossen eller Fosna, påtog sig en overordentlig
stor bygningsentreprise, således som det fremgår af det foregåen
de afsnit: »Handelsaristokratiet i Nordmøre«: Han må utvivl
somt have haft nogen erfaringer om den slags entrepriser, og dem
kan han have fået hos tømmerhandleren i Christiania, der selv
påtog sig den slags opgaver.
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Jørgen Marstrand og
Else Marg. Mechelborg

Jørgen Frederiksen Marstrand, Ane 32 blev født i Tingvoll
præstegård i 1677 og blev den 12. sep. 1706 gift med Else Margre
the Mechelborg, Ane 33, i Fosna. Hermed var det anden gang
Marstrandslægten blev indgiftet i Mechelborgslægten, idet Jør
gens mor, Helvig var født Mechelborg. Else Margrethe og Jørgen
fik en søn og tre døtre, nemlig en datter der druknede som
treårig, en datter Helvig der giftede sig med løjtnant Jacob Abel
(1680-1710) uden at afterlade sig livsarvinger og datteren Inge
borg Whith Marstrand der blev gift med Hans Johansen Hel
sing, en halvbroder til den Hans Helsinge, der blev gift med
Anna Marstrand. Denne Hans Helsing var også søn af foged på
Inderøen, men hans mor var Gunnild Eilertsdatter Schøller.
Hans Helsing blev først kapellan i Sparboen, og den 12. nov.
1734 personlig kapellan i Skogen, hvorefter han i 1743 rejste til
København, hvor han var skibspræst. Han døde i jan. 1745, og
han blev begravet på Bremerholms kirkegård.
Ingeborg og Hans Helsing fik tre børn. Gunhild Helsing der
døde ung, Johan Helsing der døde på de dansk-vestindiske øer,
og Jørgen Frederik Helsing, der døde ugift som hjælpepræst i
Segelberg i Holsten.14) 81 ).

Frederik Marstrand
Mechlenburg

Foruden de tre nævnte døtre fik Else Margrethe Mechelborg
og Jørgen Frederiksen Marstrand den 6. sep. 1710 sønnen Frede
rik Jørgensen Marstrand Mechlenburg, der var født i Kristian
sund. Else Margrethe må have været en stærk personlighed, når
hun kunne gennemføre at deres børn kom til at hedde Marstrand
Mechlenburg og ikke omvendt, hvad der havde været naturligt,
når hun var gift Marstrand. Ydermere blev den anden datter
opkaldt efter mormoderen Ingeborg White, uden at den første
datter blev opkaldt efter farmoderen. Frederik Marstrand Mech
lenburg, A ne 16, gifter sig med Anna Catharina Riese, A ne 17, og
begge var de tip-tip-tipoldebørn af borgmesteren i Haderslev,
Oluff Jensen Meckelburg. Med dette ægteskab blev de stamforældre til »Den yngre danske Mechlenburglinie«, der beskrives på
side 143.

Den nordenfjeldske
Trøndelagsgjren, Tavle 5.
Trøndelagen er en almindelig benyttet benævnelse for egnen om
kring Trondhjemsfjorden, eller - i noget udvidet betydning - på
begge Trondhjemsamter. I middelalderen anvendtes benævnelsen
på hele landstrækningen fra Romsdalen og nordover til og med
Helgeland. Helgeland deles i Søndre Helgelands fogedri, og Nord
re Helgelands fogedri, og det var i sidstnævnte at Jens Olufssøn
Mechlenborg blev foged i 1619.
En del af fogedriet omfattede Lurø herred, der udover fastlandet
bestod af en lang række øer langs Norges vestkyst. De største af
disse var Hestmandøen, Onøen, Næsøen samt en række mindre
øer i Trenenfjord, hvoraf de fleste fik stor betydning for efterslæg
ten.
Jens Mechlenborg var født i Flensborg omkring år 1566, som søn
af købmand Oluf Jensen Meckelburg d.y., og han kom til Norge i
1601 eller 1602. Man ved ikke hvad han beskæftigede sig med indtil
hari blev foged, men det er nærliggende at antage, at han har
arbejdet for nogle af de købmænd i Trondhjem, hans far og farfar
havde forretningsforbindelse med.
Jens giftede sig med Appelone Madsdatter Galde, en efterkom
mer af den i det 14.-16. århundrede anselige norske adelsslægt
Gyldenløve - ikke at forveksle med 4 danske kongers uægte børn
ved navn Gyldenløve i det 17. og 18. århundrede. De norske
Gyldenløver førte et våben med en fugl i skjoldet og på hjelmen,
men senere antog de et andet, hvor der i øverste del af skjoldet var
en løve, mens nederste del var rudet. Apelones tip-tip-tipöldefar
var Lyders von Bergen der var gift med Gunhild Hakonsdatter Bolt
(ca. 1415-1472), en nær slægtning til ærkebiskop Aslak Bolt, der i
1449 blev kronet til Norges konge, men døde kort tid efter. Deres
datter, Ingeborg Lydersdatter, giftede sig med Otto Madssøn
Rømer (1437-1510). Slægten Rømer havde siden ca. 1400 ejet det
betydelige gods Austraat, eller Østraat beliggende på nordsiden af
Trondhjemsfjorden, skrås overfor Agdenes, ved mundingen ar
Skjørnfjorden. Datteren Inger Ottesdatter Rømer (1473-1555),
der har lagt navn og titelfigur i Henrik Ibsens skuespil: »Fru Inger
til Østraat«, giftede sig med rigshovmesteren og adelsmanden Nils

Jens Mechlenborg
ægter adelsdame
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De norske
Gyldenløver

Henrikssøn Gyldenløve, der døde i 1523, hvorefter fru Inger sad
som frue på Østraat til sin død i 1555, og Gyldenløveslægten
uddøde i 1597.

Baggrunden for Henrik Ibsens skuespil, var de spændte forhold
der herskede i Norge i 14-1500-tallet, og hvor Gyldenløveme
spillede en vigtig rolle. Lige siden det svenske og danske kongevalg i
1448, havde den norske stemning været delt således, at »de norden
fjeldske« hældede mest mod den svenske konge, og »de søndenfjeldske« nærmest mod den danske konge. I året 1541 var Christian
II blevet kronet til Danmarks og Norges konge, og han udnævnte
fru Ingers mand, hr. Nils Henrikssøn Gyldenløve til Norges rigs
hovmester, men det viste sig at blive en tom titel, for i virkeligheden
regerede Christian II enevældigt, og udøvede sin magt gennem
danske befalingsmænd. Da krigen mod Sverige udbrød i 1519, blev
befolkningen, kirken og skibsfarten pålagt vilkårlige skatter, og
ærkebiskop Erik måtte flygte til Rom. Samtidig gjorde svenskerne
oprør mod kong Gustav Vasa under krigen mod Lübeckerne, og
det gav det danske rigsråd mod til at opsøge Christian II, og sætte
ham i fængsel i Sønderborg, hvorefter Frederik I. blev Danmarks
konge. Han sendte to danske adelsmænd til Norge for at forhandle,
Henrik Kummerdige til Østlandet og Vincent Lunge til Bergen, og
det lykkedes dem at få tilslutning til valget af Frederik også som
Norges konge.

Fogeden på Lurø
Jens Mechlenborg

Vincent Lunge, der var af gammel dansk adelsslægt fra Roskilde,
var dr. phil. og rektor ved Københavns universitet, da han blev
sendt til Norge. Han ægtede fru Ingers og hr. Niels’s datter
Margrethe, og blev statholder med residens på Bergenshus, hvorfra
han ledede rigsrådet med egenmagt. Margrethe og Vincents datter
blev gift med adelsmanden Tønne Gautessøn Galde. Hvem dette
pars søn, Mads Tønnesen Galde blev gift med, ved man ikke, men
hans datter Appelone Madsdatter Galde, der døde den 24. maj 1626
på Lurø, var som nævnt gift med fogeden på Lurø, Jens Mechlen
borg, der døde den 16. juni 1626.12) 34).

Af deres børn kender man sønnen Oluf Mechlenborg, født
ca.1591 og datteren Anna Jensdatter Mechlenborg, født ca. år
1600, men først vil vi beskæftige os med Oluf Mechlenborg og
hans decidenter.

90

Oluf Mechlenborg blev i 1626 foged i Lofoten og Vesteraalen
fogederi i Nordland amt, det sydligste af de amter der benævnes
»det nordlige Norge«. Det ligger mellem Trondhjems og Trom
sø amter, og foruden et stort fastland omfatter fogedriet den
såkaldte Vesteraalens øgruppe, og mange af disse øer kommer i
de følgende generationer til at give mange Mechlenborgere deres
daglige levebrød. 11629 blev Oluf gift med Adelus Christensdat
ter, en datter af sognepræsten til Brønø, Christen Olsen. Oluf
fratrådte sit embede som foged før 1633, og i 1665 boede han 74
år gammel på Lurøgård, men det er ikke bekendt hvornår ægte
fællerne døde, ligesom der kun kendes sønnen Christen Olsen
Mechlenborg, født ca. 1640. Han drev Lurøgård, som man må
formode farmoderen Adelus har tilført familien. Christen levede
endnu i 1701,62 år gammel, men det menes at han var død i 1710.

Lurøgård
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Eva Christensdatter
viderefører slægtsnavnet
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Christen Olsen Mechlenborg fik tre sønner: Jens født ca. 1677,
Hans født ca. 1683 og Peder født ca. 1688, men udover disse data
findes der ikke yderligere oplysninger om dem. Derimod ved man
at datteren Eva Christensdatter Mechlenborg blev født i 1680, og
hun overtager Lurøgård efter forældrene. Eva døde i 1762, men var
omkring år 1700 blevet gift med Christen Hansen, født ca. 1670.
Han var skipper på Hestmandø ved Lurø, og han døde i 1744. Eva
og Christen fik 8 børn der alle fik moderens slægtsnavn.
A: Den ældste af børnene var Anna Maria, født ca. 1701 og i 1723
fik hun ophold hos hr. Reinold Tostrup i Rødø præstegård, og
hvor hun blev til hun døde i 1644 uden livsarvinger.
B: Efter Anna Maria fulgte Adelus, født ca. 1705, og som i 1801
levede som enke på Lurøgård, 96 år gammel. Hun havde været gift
med skipper og handelsmand på Lurø, Peter Jacobsen Dass, født
ca. 1705 og som døde ca. 1796. Adelus og Peter Dass havde flere
børn, hvoraf kun kendes sønnen Christer Dass, født ca. 1737, som
overtog Lurøgård. Som faderen var han også skipper og handels
mand og han døde ca. 1790. Christer var den 13. nov. 1771 blevet
gift med Stenchen Catharine Coldevin, født 1752, og død efter
1801. Deres søn var Isak Jørgen Coldevin Dass, født 1772 og død
1836. Som far og farfar, var han både ejer af Lurøgård samt skipper
og handelsmand. Han blev gift med Cornelia Floer Strøm, født
1773, og de fik 12 børn, der i 1860 fik kgl. bevilling til at antage
slægtsnavnet Dundas. Ældste søn var Daniel Strøm Dundas, født
1. mar. 1803 og død 7. apr. 1894 som proprietær på Lurøgård. Han
var gift med Karen Marie Grenger, født på Forvig i Tjøtø den 18.
apr. 1816, og hun døde den 31. okt. 1876. Af deres mange børn
overtog sønnen Isak Dundas Lurøgård, der på dette tidspunkt var
gået i arv fra generation til generation i over 250 år.
C: Det næste af Eva og Christens børn, Magdalena kaldet Magli,
var født ca. 1708. Hun blev gift med Niels Hansen Sundø i Rødø,
og de levede begge i 1762.
D: Efter Magli fulgte Christen Christensen Mechlenborg, født
ca. 1710. Han var handelsmand i Gaasvær og døde i 1756. Han var
først gift med Kirsten Jonsdatter, født ca. 1713, og som døde

barnløs i 1742. Derefter giftede Christen sig med Karen Ellingsdatter, født 1716 som datter af skipper og handelsmand Elling Christophersen og Karen Jensdatter. Karen Ellingsdatter, der døde i
1780 fik børnene 1. Christen, 2. Karen og 3. Elling.
Dl.: Den ældste søn Christen Mechlenborg, blev født ca. 1748
og han blev som sin far skipper og handelsmand indtil han døde i
1820. Omkring 1773 blev han gift med Lucia Magdalene Walnum,
født 1751 som datter af skipper og handelsmand i Mychlestad på
Kvarøen, Andreas Walnum og Barbro Marie Riber. Lucia der døde
i 1789 fødte sin mand Christen 5 børn:
D.l. a: Barbro Marie Mechlenborg, født ca. 1774 som døde i
1853. Hun blev ca. 1795 gift med Andreas Walnut Riber, født 1768
og død på Sorteland i 1839. D.l. c: Karen Margrethe Mechlenborg,
født ca. 1779 og død den 13. sep. 1844. Hun blev 7. juni 1814 gift
med en handelsmand på Sorteland, Jens Ellingsen, der døde i 1826,
hvorefter hun ca. 1830 giftede sig med en anden handelsmand på
Sorteland, Abel Ellingsen, formentlig bror til hendes første mand.
D.l. d: Hans Christian Mechlenborg var født 1781 og afgik ved
døden 1838 på Fuglestad i Næsne. Han var gift med Ingeborg
Eriksdatter som døde 1838. D.l e: Adelus Mechlenborg født 1787
var døbt 2. pinsedag i Næsne kirke og hun døde i april 1834 i
Huseby. Hun blev gift med lensmanden i Næsne, Jonas Peter
Strøm. D.l. f: Lucinius Mechlenborg, født ca. 1789 og formentlig
død som ganske ung.

Christen Mechlenborg

Medens der ikke kendes efterkommere til disse 5 børn fik deres
bror D.l b: Andreas Mechelborg en række efterkommere. Han var
født ca. 1777 og han døde den 9. marts 1853 på Nippelberg.
Andreas var styrnmand og blev den 28. dec. 1815 gift med Kirsten
Marie Schrøder, med hvem han får døtrene Christine i 1816,
Birgitte i 1818 og Karen i 1820, hvor Kirsten dør.
I 1821 gifter han sig med Anne Margrethe Greisdatter, med
hvem han får børnene: 1. Ingeborg Anna i 1821, Andrea i 1823,
Anton Olai i 1824, Ole i 1826 og Jens i 1827.
Af de 3 sønner bliver Anton Olai Mechlenborg gårdbruger på
Levangsskov i Næsne og han gifter sig den 3. juni 1884 med Ellen
Helene Eliasdatter Hagen, født 1834, men de efterlader sig ikke
børn. Broderen Ole Walnum Mechlenborg der var født i 1826,
døde den 15. aug. 1891. Han var handelsmand på Næsne og giftede
sig i 1872 med Petrine Henriette Petersen, født 28. sep. 1849 på Vik
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i Næsne, som datter af gårdbruger Peter Henrik Petersen og Maren
Dorothea Andersen. Den sidste af de 3 brødre, Jens Casper Mech
lenborg var født den 10. nov. 1827 på Nippelberg. Jens var handels
mand og dampskibsinspektør på Myrland i Lofoten. Den 19. sep.
1866 giftde han sig med Birgitte Christine Johnsen, født 7. aug.
1837 på Myrland, som datter af gårdbruger Abel Christian Johnsen
og Lucia Magdalene Walnum Riber.
Birgitte og Jens fik børnene Andreas Naryrenius i 1867, Johan
nes Andreas i 1870, Jens Bernhard i 1872 og Alfred Ludvig Berglion
Mechlenborg i 1879.
Efter Karen og Christen Mechlenborgs søn Christen, fulgte
datteren D.2.: Karen Christensdatter Mechlenborg, der var født på
Gaasvær ca. 1750, og som døde på Selsøvig i 1799. Hun blev i 1777
gift med skipper og handelsmand Ole Hartvig Hvid, og de efterlod
sig ingen børn.
D.3: Den yngste søn Elling Christensen Mechlenborg var født i
1752. Han blev skipper og handelsmand-på Indre Støt i Melø, og
han døde først på året i 1808.1 1784 blev han gift med sin kusine,
Elisabeth Luise Mechlenborg, født 1755 som datter af skipper på
Hestmandø, Hans Christensen Mechlenborg. Elisabeth der døde
efter 1810 fødte sin mand to børn, datteren Karen Mechlenborg i
1789 der døde ugift efter 7. feb. 1810, og sønnen Christen Elling
Mechlenborg i 1786 og som døde den 12. jan. 1871. Christen var
handelsmand på Støt og han blev gift med Maren Johanne Ellings
en, født ca. år 1800 som datter af skipper Jacob Ellingsen på
Gaasvær.
Maren og Christen fik 6 børn. Først fik de sønnen Elling Mech
lenborg i 1827 som døde ugift på Støt den 28. dec. 1883. Derefter
Martinus Johan Mechlenborg, der var født 1830 og blev gift med
Berit Elisabeth Olsdatter, født 1861, og med hvem han fik børnene
Elling Martinus Bernhard Mechlenborg i 1887, og Ole Martin
Hagerup Dahl Mechlenborg i 1889.
Efter Martinus fulgte Anne Dorothea Schjelderup Mechlenborg
den 3. feb. 1834.Hun blev gift med handelsmand på Støt, Jens
Heide Grønbeck Falch.
Den næste i rækken var Edvard Martinus Mechlenborg, født den
18. aug. 1837 som kom til at bo på Vatne i Schjærstad. Den sidste af
børnene var Lorentz Christian Mechlenborg, der var født den 23.
okt. 1839 og nedsatte sig på Flore i Melø, hvor han døde 10. jan.
1887. Med sin hustru Anne Johanne Christensen fik han 4 børn,

nemlig Charlotte Amalie den 12. feb. 1876, Hansine Emilie den 2.
feb. 1878, Amenta Elise den 11. jan. 1880 og Emil Johan Monrad
Mechlenborg den 8. juli 1882.
Vender vi tilbage til Eva Christensdatter Mechlenborgs fire
sidste børn (E-H), skal først nævnes datteren Abelone Christens
datter Mechlenborg, der blev født i 1716 og døde i juni 1797. Hun
blev i 1739 gift med Christen Melchiorsøn (1708-1789), som boede i
Øsund. Derefter fulgte sønnen Daniel Mechlenborg, der var født i
1718 og døde ugift i 1762, og sluttelig det yngste barn, Kirsten
Christensdatter Mechlenborg, der blev født i 1722. Hun blev gift
med skipper på Lurø, Anders Hansen og han døde i 1770.
Tilbage af Evas 8 børn er sønnen Hans Christensen Mechlen
borg, der var født i 1714, og blev skipper på Hestmandø indtil han
døde i 1767. Han var gift med Dorothea Jensdatter Hønnechen,
der var født ca. 1725 i Næsne, og døde i foråret 1794. Hans og
Dorothea fik 8 børn, hvoraf den førstefødte 1. Christen var født i
1749, og som man ved levede på Lurø i 1827. 2. Jens blev født ca.
1751 og levede på Lurø i 1795. 3. Hans, var født i 1753 og levede på
Hestmandø i 1795. 4. Elisabeth Lucia fødtes 1755 og døde efter
1810.5. Daniel var født i 1756 og levede i Kvægfjorden 1795.6. Lars
var født i 1758 og døde i 1826.7. Edvard født ca. 1764 på Lurø døde
på Klippingvåg i Lurø i 1822.8. Else Kristine fødtes som den sidste
ca. 1766, og hun døde ugift i 1795. Af de nævnte 8 børn kendes kun
efterkommere fra de to brødre 6. Lars og 7. Edvard. Sidstnævnte
blev gift med Birgitte Thomasdatter og de fik tre sønner: Hans,
Daniel og Andreas. Den ovenfor nævnte 6. Lars Mechlenborg, der
var skipper på Hestmandø, blev gift med Elsebe Marie Schjelderup,
født 1773 på Røvigen i Skjenstad, som datter af Peter Jocumsen
Schjelderup og Inger Willumsdatter Ryberg. Elsebe der døde i
1827, fødte Lars følgende fem børn:
6. a: Peter Schjelderup Mechlenborg, der blev født i 1802 og som
levede ved faderens skifte i 1827.
6. b: Christen Mechlenborg blev født i 1807, og døde som
gårdbruger på Halsosen i Melø i 1895. Han blev gift med Nicoline
Bye-Johansen, født den 16. juni 1835 på Kjeldal som datter af
gårdbruger på Indre Kjeldal, Johan Gabriel Moritzen og Ellan
Elisabeth Nielsdatter Bye. Christen og Nicoline fik 5 børn:
6.b.l: Martine Helene Mechlenborg, født den 13. juni 1860, som i
1886 blev gift med Hans Nicolai Petersen på Halsosen.
6.b.2: Lars Mechlenborg født 11. okt. 1862, blev i 1899 gift med
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Julie Albertha Didriksen, født 26. juni 1875.
6.b.3: Elling Johan Mechlenborg, født 2. aug. 1865, der i 1893
giftede sig med Berit Christine Hansen, født på Spilderen i Melø ca.
1870. De fik børnene: Nicoline Christine, Helga Amanda og Johan
Andreas Zahl Mechlenborg. I 1892 rejste familien til Minnesota,
hvor de nedsatte sig som farmere.
6.b.4: Julius Peter Mechlenborg fødtes den 25. dec. 1867 på Halso
sen, hvor han nedsatte sig som gårdbruger. I okt. 1886 giftede han
sig med Hanna Marie Døsvig, født den 26. juni 1868 som datter af
skipper Erik Andersen Døsvig og Anne Elisabeth Tostrup. Julius
og Hanna fik børnene: Carl i 1896, Thora Johanne ca. 1898 og Arne
Erik ca. år 1900.
6.b.5: Elisabeth Christine Mechlenborg blev født den 9. april 1873
og hun giftede sig i 1899 med Johan Bernhard Petersen, født 1873
på Enga i Melø.
6. c: Lars Mechlenborg og Elsebe Schjelderups 3. søn var Hans
Jacob, født i 1810 og død efter 1827. Efter ham fulgte datteren
Dorothea der også levede i 1827. Det sidste af børnene var Inger
Christine Mechlenborg, der den 27. dec. 1839 blev gift med Jens
Erik Angell Schjelderup. Han var dels styrmand, og drev dels et
gårdbrug på Fiskevåg. Der var to sønner i dette ægteskab, som man
dog ikke kender nærmere til.
Få - eller ingen - af slægtens enkelte grene har været så homogen
gennem 5-6 generationer, eller i mere end 150 år, end netop fogeden
Oluf Mechlenborgs efterkommere. Hans barnebarn Eva blev i år
1700 gift med en skipper og handelsmand, og indtil sidst på 1800tallet, fulgtes han af 14 andre skippere og handelsmænd, hvortil
kom 2 styrmænd og 7 handelsmænd, der ikke var skibsfører.
Desværre findes der ikke yderligere oplysninger om deres liv og
levned, men man kan forestille sig, at de har forsynet de talrige øer
ud for Lofoten og Vesteraalen med deres forbrugsvarer, og samti
dig har afkøbt befolkningen deres landbrugsprodukter og fisk.
Mange af disse skippere og handelsmænd, drev også landbrug ved
siden af deres handel, nogle måske som en pengeanbringelse, andre
måske som en forsikring for at få det daglige brød i visse perioder,
hvor handelen på øerne ikke gav tilstrækkelige indtægter. Udover
disse landbrugsdrivende handelsfolk, var der blandt efterkommer
ne også en del, der udelukkende drev landbrug, men andre mulighe
der end de nævnte, har Oluf Mechlenborgs efterkommere tilsynela
dende ikke fundet til livets ophold.

Gejstlige og købmænd
i Bergen. Tavle 5.
Udover fogeden i Lofoten, Oluf Mechelborg, søn af fogeden Jens
Olufsen Mechlenborg, kendes også søsteren Anne Jensdatter
Mechlenborg, født ca. år 1600. Som ganske ung i 1619, blev hun gift
med Jonas Pederssøn, født 23. jan. 1592, som søn af sognepræst og
provst til Alstahaug i Helgeland, Peder Pedersen og Kirsten Hans
datter. Jonas blev i 1619 sognepræst til Korskirken i Bergen, den
kirke der sanmmen med domkirken i Bergen er de to ældste, begge
opført før reformationen. Jonas døde 16. okt. 1671, Anne den 6.
apr. 1694 og sammen fik de 8 børn. For tre af disse børn kendes kun
navnene Otto, Appelone og Adelus. To af de andre børn har man
heller ikke mange oplysninger om, det gælder sønnen Peder Jonassøn Mechlenborg, der menes at have en søn Jonas Pederssøn
Mechlenborg, samt datteren Kirstine Jonasdatter Mechlenborg.
Kirstine blev første gang gift med byskriveren i Bergen, Hans
Thomassøn Ruus, født i 1611 og død i 1669. Med ham fik hun
børnene Thomas Hanssøn Ruus (1657-1710), der blev kapellan til
Fuse. Videre Hans Ruus der blev byfoged i Bergen, og endelig
Jonas Ruus. Kirstine blev gift 2. gang med borgmester i Bergen,
Lauritz Sørensen Brøgger, født i Løgstør den 4. juni 1638 og død i
1696.

Præsterne i
Bergens Korskirke

Kirstines bror, Jens Jonassøn Mechlenborg, blev født den 15.
aug. 1630 i Bergen og døde i apr. 1687. Jens der var kapellen hos sin
far i Korskirken, blev den 30. sep. 1674 gift med Anna Zachariasdatter Tiesen, formentlig en datter af den Zacharias Tiesen fra
Stettin, der nedsatte sig som borger i Bergen den 30. juli 1633. Efter
Jens’s død i 1687, giftede enken Anna sig med efterfølgeren i
embedet, hr. Jochum Jacobsen Kaae, født 1654 og død i 1722.50).

Anna og Jens Kaae fik fire børn, hvoraf sønnen Jens døde som
ganske ung. Datteren Cathrine Jensdatter Mechlenborg er født
omkring 1675, og hun blev gift med Jacob Auchesson Boulton,
der var dansk skolemester og degn på Bragernes, hvor ægteparret
skrev gensidigt testamente den 9. juni 1703. Der kendes ikke
livsarvinger efter dem.
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Søsteren Bente Jensdatter Mechlenborg, er døbt i Korskirken
den 29. nov. 1677 og hun blev den 9. juni 1700 gift med Falck
Jensen Gjedding, der var forvalter over Svanø birk i Bergens amt.
Der kendes heller ikke livsarvinger til dem, derimod kendes et
gensidigt testamente af 18. marts 1718.
En anden søster, Margrethe Jonasdatter Mechlenborg er født
mellem 1620 og 1630 og hun blev gift med Hans Hansen
Schmidt, en familie der stammede fra Kiel, og hun døde før den
22. marts 1654. Hans Schmidt blev borgmester i Bergen den 10.
okt. 1650 og lagmand i Gulathings lagdømme den 14. sep. 1652.
Den 29. dec. 1665 udnævntes han til kgl. conmmissarius og
assessor i højesteret. Den 20. feb. 1667 meddelte statholder
Gyldenløve ham bestalling som assessor i Norges overhofret og
den 9. jan. 1669 blev han amtsforvalter over Bergens amt. Hans
Hansen Schmidt blev adlet under navnet Lillienskjold.79).

Prcester og provster
udenfor Bergen
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Det sidste af børnene var Jonas Mechlenborg, født 1679 i
Bergen og døbt den 24. juni i Korskirken. Jonas stedfar, magister
Jochum Kaae indsatte på provstens vegne Jonas som vice-pastor
til Hammer i feb. 1705, og han blev gift med Margrethe Kirstine
Christensdatter Schmith, født 2. pinsedag 1692 som datter til
borgmester i Bergen, Christian Schmith og Anna Hansdatter
Ruus. Margrethe døde i Hammar i dec. 1732, 40 år 6 mdr.
gammel, og 2. påskedag i 1746, blev hendes mand Jonas Mechlen
borg båret syg fra alteret i Hosager kirke. Han kom ikke til at
forrette kirketjeneste mere, for han døde den 3. juli 1746. Jonas
og Margrethe havde datteren Anne Jonasdatter Mechlenborg,
født i 1715 og hun døde den 18. sep. 1800. Anne blev i 1732 gift
med Morten Ruus (1704-1770), en søn af sognepræsten til Os,
Thomas Ruus (1651-1718) og Bente Mortensdatter. Morten
Ruus blev pers, kapellan til Voss i 1728, til Hammar i 1732, og i
1738 blev han sognepræst til Fjælberg. Han blev provst til Sønderhordland i 1747 og endvidere sognepræst til Voss i 1751.84).
Anna Jensdatter Mechelborgs og Jonas Pedersøns søn Christi
an Jonassen Mechlenborg, menes født omkring 1620-21 og han
døde i 1681, hvor der dette år var skifte i hans bo den 23. marts.
Christian der var købmand, formentlig i Trondhjem, giftede sig
med Hilchen Henriksdatter Sommerschild, født den 5. maj 1627
som datter af købmand, overformynder og borgmester i Trond-

hjem, Henrik Sommerschild ( -1663) og Anna Rørig (1584- ) Den
8. jan. 1669 fik de sønnen Henrik Christensen Mechlenborg, som
blev cand. teol. den 25. apr. 1697 og i 1698 blev adjunkt på den
store latinskole i Trondhjem, under den kendte rektor, magister
Anders Iversen Borck. Henrik blev senere sognepræst til Kvikne,
hvilket embede ban varetog til sin død den 13. mar. 1709. Han
blev gift med Anna Catharina Hansdatter Grøn, født 31. maj
1679, som datter af provst og sognepræst i Ørlandet Hans Grøn
og Ingeborg Ivarsdatter Munthe. Anna Grøn døde den 26. feb.
1757.

Anna og Henriks søn, Henrik Mechlenborg blev født den 8.
jan 1709, kun 2 mdr. før faderen døde, og Anna Grøn giftede sig
derefter med sognepræsten til Bjørnø, Morten Jørgensen Bjørnø,
der dog allerede døde i 1718, hvorefter Anna giftede sig for 3.
gang, i 1720, denne gang med købmand og tolder i Fosna Chri
sten Friis. Gennem sin stedfader Christen Friis kom den unge
Henrik ind i handel, og som en Mechlenborg, blev han helt
naturligt optaget i det derværende handelsaristokrati. Henrik
havde sin handelsvirksomhed på Bejergaard, som han drev indtil
sin død i 1749, og det lykkedes ham at blive en af Fosnas/Kristiansunds betydeligste købmænd.

Købmænd i
Kristiansund

Henrik giftede sig med Aletha Margaretha Friis, der på usæd
vanlig dygtig måde førte forretningen videre efter sin mands død.
Hun blev betegnet som en meget velhavende dame, der drev sin
forretning solidt og forsigtigt, men hun var meget snu og ego
istisk, og da hun høstede mere venskab, støtte og fortjeneste i
samhandel med britterne, end med sine egne landsmænd, var
hendes sympati mere hos de første end hos sidstnævnte. Ti år før
sin død i 1775, overdrog hun den 26. juli 1765 sin ejendom
Bejergården og sin forretning til datteren Atletha Henricha
Mechlenborg, som senere blev gift med købmanden Daniel Ben
dix Neumann, som man kan tænke sig har været ansat som
bestyrer i hendes forretning. Til ejendommen hørte to »sjøbrygge«, samt et relativt stort landbrug. Ifølge skifteprotokollen for
1760-80 efterlod hun sig 9.900 rdl., samt endvidere en jagt på 12
laste, en samboring, to fjøringsfarer, to seksvinger og en færing,
alle specielle norske skibe der ikke er så kendte i dag. Atletha
Henricha var født i 1732, og hun blev af samtiden betegnet som
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den solide og velhavende borgermadam, før hun den 9. okt. 1777
giftede sig med Daniel Bendix Neumann fra Flensborg. Han var
født i 1742 , altså 10 år yngre end Atletha, og han døde den 16.
okt. 1803.

Havnefogeden i
Kristiansund

Atletha Henricha havde to søstre, Anna og Maren. Anna
Catharina Mechlenborg (1734-1771) blev gift med købmanden
Henrik Sander Kaasbøll (1729-1789), der på et vist tidspunkt var
velhavende, således solgte han i 1765 sin gård på Nordlandet til
skibsfører Henning Sørensen Foss, men da Anna døde den 6.
okt. 1771, viste det sig at deres bo lige netop balancerede. Af
deres fire børn kendes kun Henrik Mechlenborg Kaasbøll (17631830), der var købmand og havnefoged i Kristiansund, og som i
1793 blev gift med Elsebe Cathrine Thiel (1775-1848) fra Hader
slev.

Atletha Henrichas søster Maren Angell Mechlenborg blev gift
med Johan Anton Luytkis (1733-1800) og de fik datteren Aletha
Margrethe Luytkis (1768-1838) der i 1785 blev gift med overvejer
Hans Rasmus Peter Broatkorb, som fik rang af kancelliråd og i
1808 trak sig tilbage som en meget velhavende mand.28).
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Den søndenfjeldske
Mechlenburglinie. Tavle 6-7.
I året 1627 kom trediveårskrigen til Slesvig, og da Haderslev blev
hovedkvarter for tropperne fra Vendsyssel til Elben, fik indbygger
ne også en del af krigens elendighed at se og høre, udover det der
hændte byens borgere. Den 2. okt. 1627 besatte de kejserlige trop
per f. eks. Vejle med to kompagnier ryttere, og lige så meget
fodfolk. Rytterne blev indkvarteret rundt om i de nærliggende
landsbyer, og sørgede for, at bøndernes besætninger af heste og
køer blev reduceret betydeligt. De fleste af herregårdene blev
udplyndret, men også i Haderslev hørte tyveri og plyndring til
dagens orden. Værre end soldaternes udskejelser, var vel nok de
store rekvisioner i penge og levnedsmidler, som besættelsesmagten
udstedte.
Krigen bragte stor forvirring i befolkningen, som hidtil havde
levet i fred og ro i mange år. Mange flygtede til øerne eller til Norge.
Fra Haderslev flygtede mange af byens gode og rådvilde borgere, f.
eks. købmand og rådmand Andreas Schrøder, der mismodig over
sin fødebys ulykke kom i tvivl, om han skulle lade sin søn fortsætte
de påbegyndte studier, eller om han skulle sætte ham i håndvær^eflære. Også præsten Henning Stockfleth flygtede fra Haderslev,
men han endte som biskop i Christiania, ligesom skipper Niels
Røyem fra Sønderborg tog til Norge, for at skabe en ny tilværelse
for sig selv og sine børn.2).
Blandt de som forlod Haderslev, var også den 43-årige
borgmesterenke Margrethe Schnell, A ne 283, og hendes børn
med Carsten Meckelburg, Ane 282 Både hendes mand og hendes
svigerfar, købmanden Oluf Jensen Meckelburg, Ane 564, havde
haft stor handel med Norge, specielt i den nordlige del af landet,
og en stor del af deres varer blev transpoteret af deres eget skib
»Duen«, og det er formentlig med dette skib hun og hendes børn
er rejst til Norge.62).
Familien tog midlertidig ophold hos hendes søn af første
ægteskab, slotsskriveren på Akershus ved Oslo, Nils Toiler. Af
hans børn kender man kun sønnen Nils Nilsen Toller, der blev
borgmester i Christiania, og datteren Dorthe Nielsdatter Toller,
der blev gift med hr. Jens Nielsen, sognepræst til Lier og Brager-

Margrethe Schnell
flygter til Norge
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Den rige
Kirsten Toller

Margrethe Schnells
ligprædiken

nes. Nils Toller der var gift med Kirsten Toller må have skabt sig
en betydelig formue, muligvis ved handel. Det fremgår af den
kopibog, som den norske statholder lod udarbejde under den
såkaldte skånske krig mod Sverige i 1676-79, hvor der til brug for
skatteligningen, ifølge Gyldenløves »Forordning over Krigsstyr
af 26. okt. 1676«, var udarbejdet en fortegnelse over de mest
formuende personer i Norge, opdelt i 4 klasser. 1. klasse omfatte
de de 15 mest velhavende personer i Norge, og 2. klasse de næste
30, hvorimellem er opført en Kirsten, salig Nils Tollers enke. 13.
klasse der omfattede 60 personer, finder vi andre slægtsmedlem
mer, nemlig præsident Stockfleth og Niels Mechelborg.34).
Det var ikke nogen stor by Margrethe Meckelborg kom til i
1500-tallet, vel næppe over 3.000 indbyggere. Den norske by ved
navn Oslo, blev anlagt i midten af det 11. århundrede, men byen
blev lagt i aske af en stor brand i 1624, altså få år før Margrethe
ankom i 1627. Efter branden havde Christian IV personligt ledet
udstikningen af en ny by, der fik navnet Christiania, mens den
gamle Oslo by blev en forstad. I dette nye Christiania købte
Margrethe sig en nyopført, fornem ejendom.
Borgmester Carsten Meckelburg og hans hustru Margrethe fik
10 børn, 6 sønner og 4 døtre. De yngste af disse børn har været i
alderen fra 23 til 10 år, da de ankom til Norge og det er dem og
deres efterkommere, der med en ændret stavemåde af navnet,
bliver »Den søndenfjeldske Mechlenburglinie«, og som væsenligst bliver embedsmænd i civiletaten eller i militæretaten, som
beskrevet i de tre følgende afsnit.
Margrethe døde den 1. maj 1647, og blev begravet i Den hellige
Trefoldigheds Kirke i Christiania. Hendes barnebarn, Isabella
Margrethes svigerfar, biskop i Christiania stift, dr. Henning
Stockfleth holdt en ligprædiken over hende, da hun den 6. maj
1647 blev begravet fra Christiania Domkirke, en ligprædiken der
i 1647 blev trykt og udgivet i Christiania og hvori der bl. a. siges:
»Anno 1627, da den Salige Quinde, saa vel som flere, forme
delst Fjendens indfald udi Holsten fra Huus oc Hiem, at drage
oc det forlade høyeligen oc sorgeligen vaar tilforaarsaget med
sine kiere Børn, til Norge sig haffver begiffuet, hendes kiere
Søn Nils Tolier fordum Borgmester her udi Christiania at
besøge. Udi huilken hendes 36 Aars Encke sæde, hun sig
haffuer offuet udi Hellighed oc Gudsfrycttihed............ «2) 80).
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Embedsmænd i Norge.
Tavle 6.
Af Haderslevborgmesteren Carsten Mecklenburg og Margrethe
Schnells 10 børn, kendes Annichen, Margrethe, Johannes og Oluf,
der beskrives i dette afsnit, Chatarina der omtales i afsnittet:
»Borgmestre og rådmænd« samt Wilhelm, hvis biografi fremgår af
det følgende afsnit: Embedsmænd i Danmark.
Den ældste datter, Annichen Mechlenburg, er født i Haderslev
kort tid efter 1602, og hun døde i Christiania i maj 1658. Annichen
blev første gang gift i 1628 med Mads Haraldsøn, der var byfoged
og trælasthandler i Christiania. Med ham fik hun sønnen Carsten
Madssøn Mechlenburg. Mads Haraldsøn døde i 1642, hvorefter
Annichen omkring 1645 giftede sig med bergskriver ved sølvværket
i Kongsberg, senere lagmand i Christiania og medejer af sølwærket, Niels Hanssøn, med hvem hun fik flere børn. Enkelte af disse
børn kaldte sig Kongsberg efter fødestedet.

Annichen
Mechlenburg

Sønnen af første ægteskab, Carsten, Madssøn Mechlenburg blev
født ca. 1630 og han giftede sig før 1671 med Christine Trøner,
datter af en købmand i København, Christopher Trøner og Maria
Madsdatter Stampe. Carsten solgte i 1672 gården Woxen i Aker til
en vis Laurits. Gården var den 6. feb. 1650 blevet overdraget til
Niels Hanssøn af Danmarks statholder i Norge, Hannibal Scheested, men nu ville Carstens »halvbroder« Peder Nielssøn, en søn af
Niels Hanssøn i ægteskab med moderen, have gården tilbage. Efter
salget af gården i Aker, menes Carsten at have bosat sig i Strømsø.
At Carsten Madssøn Mechlenburg imidlertid, trods denne strid,
har stået i et nært forhold til halvbroderen Peder Nielssøn, bestyr
kes ved, at han var værge for et af svogeren Wittekind Huus’s børn.

I ægteskabet med Niels Hanssøn fik Annichen som nævnt flere
børn, og udover den allerede omtalte Peder Nielssøn kendes Kirsti
ne Nielsdatter, der i 1653 giftede sig med lagmand i Christiania,
Wittekind Huus. Wittekind Huus døde i 1668 og Kirstine i 1671.
Et af deres børn var Helle Huus, født 1657, der var gift med bergråd
Nils Mechlenborg, og som døde i 1691, og Annichen, født i 1660,
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Margrethe Schnells
øvrige børn

Toldskriver
Oluf Mecklenburg

Carsten Mecklenburg
og hans børn
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der giftede sig med rådmand i Christiania, Eggert Stockfleth, og
som døde i 1714.
Margrethe og Carsten Meckelburgs næste datter var Margrethe
Mechlenburg, formentlig født i Haderslev omkring 1603/04, og
død i Christiania i 1660. Før 25. juni 1633 blev hun gift med fogeden
i Gudbrandsdalen, senere borgmester i Christiania, Hans Eggertssøn Stockfleth, der døde i juni 1664. De efterlod sig ingen børn.
Svogeren, biskop dr. Henning Stockfleth, holdt en ligprædiken
over Margrethe Mechlenburg, som blev trykt i København i 1661,
men der findes ikke længere noget eksemplar af denne tryksag.
Den følgende datter Catharina Mechlenburg, der blev gift med
sognepræst Jonas Pedersen Schnell er omtalt i afsnittet: »Borgme
stre og rådmænd« ligesom broderen Wilhelm Mechlenburg omta
les i det følgende afsnit: »Embedsmænd i Danmark«.
Sønnen Johannes Meckelburg har man ikke mange oplysninger
om. Man ved at den 12. feb. 1617 fik skipperen på borgmester
Carsten Meckelburgs skib, »Duen«, Hans Steffensen, ordre til at
tage borgmesterens søn Johannes med på en rejse, så han kunne
komme i Sorø skole, men hvad der senere er sket med ham, ved man
ikke.54). Derimod anses det for temmelig sikkert, at den Oluf
Mechlenburg, der i 1635 blev toldskriver på Flekkerø i Norge,
har været en søn af borgmesteren i Haderslev. Han menes at være
afgået ved døden i en forholdsvis ung alder, og at have giftet sig
med en Karen Gabrielsdatter, der døde i 1681. Man antager at
hans ældste søn var Carsten »Olssøn« Mechlenburg, på hvis
vegne en Jokum Frederik Jahn, i året 1663 havde et tilgodehaven
de på 36 rdl. hos commissarius Wilhelm Mechlenburg. Han må
formentlig være den Carsten Mechlenburg, der var proviantskri
ver i Kristiansand, og som efter 16 års kongelig tjeneste, den 27.
sep. 1679, ansøgte om at blive øverste borgmester i Kristiansand,
hvilket han blev udnævnt til den 31. juli 1680, og samtidig blev
fritaget for ansvaret for sin forgængers handlinger. Sammen med
seks andre deltagere, herunder amtmanden for Agdesiden, Lars
Anderssøn Undal, havde Carsten Mechlenburg i 1670-erne over
taget Braunlaug og Laurvigs værker. Det var imidlertid blevet
dårlige tider for jernværkerne, og der var vel heller ingen af
deltagerne der har haft den fornødne indsigt i at drive et jern
værk, så efter en del offentlig diskussion, deltagerne imellem,
besluttedes det »på Grund af indfaldne Krigstider, Partier, Par
ternes Svækkelse og dødelig Afgang« at ophøre, hvorefter værket

i sep. 1682 blev solgt til commerceråd Peter Børting.
Carsten Mechlenburg, og hans sønner Arnt og Christian,
anvendte det viste våben som segl. Det findes som hæfte 255
Printz’s seglsamling i det norske Rigsarkiv. I skjoldet findes en
ulv der springer frem fra et krat eller fra siv i venstre side, og på
hver side af hjelmen in face, står bogstaverne CM - B.
Carsten Mechlenburg var gift med Maren Arentsdatter, en
datter af commissarius og købmand Arnt Tonnisen, Kristian
sand, der overlevede sin mand. Ægteparret fik fem børn hvoraf
den ældste datter, Karen Carstensdatter Mechlenburg blev gift i
1705 med den residerende kapellan i Øistad, Moritz Warden,
født ca. 1680, og som døde i 1734.1 1710 fik de sønnen Michael
Warden, der giftede sig med Birthe Marie Falck, født i 1707.
Michael Warden døde i 1776.
Søsteren Bodil Mechlenburg var født i 1681, og hun blev den
20. okt. 1706 gift med Niels Røyem, født den 10. dec. 1674 i
Holmestrand i Jarlsberg grevskab, som søn af amtmand over
Mandal og Lister len og viceamtmand i Kristiansand, Clauss
Røyem og Else Dop. Clauss Røyem var søn af en af de mange
indvandrede sønderjyder, tidligere borger og skipper i Sønder
borg, Niels Røyem og Mette Nielsdatter Knudsen. Skipper
Niels Røyem stammede fra en gård udenfor Sønderborg som
tilhørte hans far Peder Røyem.
Else Dop var datter af sognepræst i Sande og provst over
Sandsver og Nummedalen i Norge, Christian Dop, hvis far
Willum Dop, havde været en af Christian IV’s kammertjenere.
11693 kom Niels Røyem til København for at lære bogholderi,
navigation, fransk, tegning, dans, fægtning og at spille på Clavicordum (Stugeorgel).
Han rejste derefter til Porthsmouth i England, for at fortsætte
sin uddannelse, og derfra til Amsterdam. Cirka 7 år efter, i året
1700, var han tilbage i Kristiansand. Mens han var i udlandet
havde hans søster Kirsten Røyem, i 1696 giftet sig med kaptajn,
senere kommandør Ivar Huietfeld, som hans svoger Arend
Mechlenburg i 1704 fik som chef på orlogsværftet i Kristiansand.
Niels Røyem etablerede sig som købmand i Kristiansand, og
den 24. juli 1708, blev han udnævnt til stadskaptajn for borger
skabets østre kompagni. Bodil skænkede ham fem børn, først
sønnen Claus, den 14. sep. 1707, dernæst sønnen Carsten den 13.
sep. 1708, så sønnen Christian, den 4. okt. 1709, så datteren Else
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Marine den 13. sep. 1710, men hun døde 2 år gammel og endelig
efter Niels Røyems død den 30. aug. 1711, kun 36 år gammel,
fødtes sønnen Niels den 1. sep. 1711, men han døde kun et år
gammel. Bodil Mechlenburg døde den 14. sep. 1751, 70 år gam
mel og kun hendes ældste søn Claus overlevede hende, og han
døde den 9. juni 1759.79).
Maren og Carsten Mechlenburgs søn, Arnt Mechlenburg, der
var mønsterskriver, blev gift med Ingeborg Schien, datter og
sognepræst og rektor i Kristiansand, Anders Schien og Margre
the Matsdatter. Som nyansat mønsterskriver ved militæret i
Kristiansand, skriver han i sin indberetning til hovedkvarteret, at
han ved sin ankomst den 28. nov. 1704, ikke mødte chefen for
orlogsværftet, kommandør Ivar Huitfeldt, da denne for tre uger
siden var rejst til sin gård Holmstrand i Tronstad. I et følgende
brev som han sender fra Christiania den 6. dec. 1704 forklarer
han, at det er efter admiral Geddes ordre, han er kommet til den
norske hovedstad, for at anvise den indrullering af soldater, han
havde foretaget i Bragernes distrikt, men også for at forklare,
hvorfor han havde måtte anvende en anden metode for numme
rering af de hvervede soldater, end den sædvanlig benyttede. I
1707 vendte han atter tilbage til sit gamle distrikt, bl. a. fordi
hans gård lå i Tronstad. Fra 1707-1710 er Arent beskæftiget med
indrullering af soldater og anden søtjeneste, således hvervede han
de soldater, der var med på den nyudnævnte admiral Ivar Huitfeldts togt i »Den store nordiske Krig«, som kulminerede i slaget
ved Køge bugt i 1714, hvor Huitfeldts flåde blev angrebet af den
svenske flåde. Selv førte han flådens bedste skib, linieskibet
»Dannebrog«, som imidlertid løb på grund. Huitfeldt kæmpede
bravt videre, indtil skibet blev ramt i krudtkammeret og sprang i
luften. Hele besætningen, herunder også admiralen omkom i
bølgerne, med undtagelse af to mand, der på mirakuløs måde
reddede livet.
I et brev til statholderskabet den 8. aug. 1713, benytter han det
under faderens biografi viste segl, med den fremspringende ulv
fra et krat, og med bogstaverne CM - B.83).
Margrethe og Amt Mechlenburg fik fem børn: 1. Phillip, 2.
Carsten, 3. Niels, 4. Christian og 5. Margrethe. De fire sønner
ved man ikke meget om, men derimod ved man, at datteren
Margrethe blev gift med en købmand Niels Carlsen Drøbak, der
dengang var ladested til Christiania. Niels Carlsen var her den

største købmand, og var overordentlig velhavende, så meget, at
han havde råd til at forære byen dens kirke. Margrethes bror
Phillip, blev bogbinder i Kristiansand, og han døde ugift. Carsten
fik ansættelse hos fætteren, købmand Christian Røyem i Kristi
ansand, hvor han døde ung, og Niels var ansat hos president
Hans Femmer i Kristiansand, men druknede under en rejse
mellem byen og Flekkerøen den 13. dec. 1744, og Christian blev
kvartermester på Bremerholm i København.
Amts yngre bror, Christian Mechlenburg, menes født ca.
1686.1 1710 blev han ansat i generalstaben, hvor han i 1712 blev
kopist, og den 9. juni 1717 sekretær ved generalstaben. I nov.
1721 ansøger han om at blive skibsmåler og direktør i Norge,
men bliver først bogholder ved Akershus, Smålenene og Uplandske infanteri den 17. juni 1722, og derefter bogholder ved
Søndenfjeldske regimenters lægdskasse, og endelig udnævnes
han den 25. dec. 1724 til krigskommissær, hvorfra han afgik i
1728, formentlig på grund af sygdom, og han dør ugift kort tid
efter.24).
Men tilbage til toldskriveren Oluf Mechlenburg, der efter
Carsten fik de to døtre, Margrethe og Ingeborg. Margrethe
»Olsdatter« Mechlenburg, var født i 1646, og hun blev den 11.
juni 1665 gift med sognepræsten i Stange, Christopher Jacobssøn
Stockfleth, og da han døde den 29. dec. 1679, giftede hun sig i
1682 med pastoratets efterfølger, Frantz Pederssøn Müller, der
døde den 17. jan. 1711, men Margrethe var allerede død den 23.
juli 1706.
Søsteren Ingeborg »Olsdatter« Mechlenburg, der formentlig
er født omkring 1647/48, blev ligeledes gift to gange. Første gang
med rådmand i Skien, Michael Vallentinssøn Suhm fra Sandstrø
ved Arendal (1632-1686) og anden gang i 1687, med provst i
Listers provsti og sognepræst til Øistad, Daniel Nilssøn Lister
(1663-1690). Ifølge skifte den 28. jan 1704, er Ingeborg afgået ved
døden i 1703. Der kendes ikke børn fra de to søstre.
Olufs ældste søn Nils Mechlenburg, menes født ca. 1650. Han
var den 28. apr. 1678 blevet commissarius i Norge, og den 17. sep.
1687 blev han bergråd med rang som assistentsråd. 11681 købte
han godset Skjeldbred med savværk, mølle og underliggende
bondebrug af Povel Klingenberg, der den 28. apr. 1675, havde
fået godset overdraget af kongen, da dette gods, på samme måde
som Hannibal Sehesteds øvrige godser i Norge, tilfaldt kongen.

Krigskommisscer
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Foruden Skjeldbred ejede han et bolværk ved vandet, hvor der lå
et hus med butik og have. Efter hans død, blev det ved en auktion
solgt for 1708 rdl. Boet udviste aktiver for 47.512 rdl., og gæld for
34.070 rdl., så der blev omtrent 13.500 rdl. til deling mellem
enken og børnene.
Niels Mechlenburg var gift tre gange, første gang i 1676 med
Helle Huus, født i Christiania i 1657 som datter af lagmand i
Christiania Wittekind Gyntheri Huus og Kirsten Nilsdatter
Kongsberg, og dermed et barnebarn til Annichen Mechlenburg.
Anden gang blev han gift med Cathrine Jensdatter, og tredie
gang med Maren Clausdatter, med hvem han den 24. jan. 1705
opretter ægtepagt. Maren var født i Gjerpen som datter af
assessor i overretten, lagmand i Skien, Claus Andersen og Anna
Chrestensdatter. Maren Clausdatter døde i dec. 1718, og Nils
Mechlenburg døde på Bragernes den 28. jan. 1713.
Der var ingen børn i det tredie ægteskab, og i andet ægteskab
fødtes kun en søn Carsten Mechlenburg i 1694. Han blev den 10.
dec. 1722 gift med Anna Marie Winther, født i 1689 i Eker, som
datter af godsejer Knut Winther og Maren Olsdatter. Carsten,
der døde i juni 1737, var lensmand i Eker fra 1726 til 1734. Anna
Marie døde i apr. 1755.
I Nils Mecklenburgs første ægteskab med Helle Huus fødtes
børnene:
1. Maren 2. Kirstine, 3. Karen 4. White, 5. Anna Chathrine, 6.
Nils, 7. Wilhelm, 8. Helene Sophie og 9. Ingeborg Maria.
Den ældste datter 1. Maren Mechlenburg var født ca. 1677.
Hun blev gift med major Jens Hanstein på Akershus. Han var
født 1657, og han døde den 20. apr. 1740, mens hun døde i
Christiania i 1755, 78 år gammel. De efterlod sig kun en søn der
optog moderens familienavn, og kom til at hedde Niels Hanstein
Mechlenburg. Han var født ca. 1715, og blev kaptajn og chef for
Søndenmørske kompagni af nordre Bergenhuske infantari, og
han døde den 19. aug. 1757. Han blev i 1748 gift med Sebastiana
Hjort, en datter af provst i Ørskog, Hans Jacob Hjort og
Gertrud Reimers. Sebastiana der døde den 18. feb. 1809, fik
sønnen Hans Jacob Mechlenburg, født 7. apr. 1749, som blev
landhandler i Vigsund, og døde 19. feb. 1800. Han var gift med
Anna Bagge Ivarsdatter Høegh, en ætling af den kendte norske
Abelsethslægt, en slægt der går tilbage til år. 1325.80).

108

Anna og Hans Jacob Mechlenburg fik 10 børn:
a. Niels Hanssøn Mechlenburg, født den 25. apr. 1773, som
blev proprietær på Abelseth, senere Honningsdal, gennem sit
ægteskab med Maria Margrethe Abelseth, født i Haram som
datter af sognepræst i Holmedal, Henning Abelseth (1723-1774)
og Martha Margrethe Nagel (1750-1793). Maria døde i 1840 og
Niels ca. 1856.
b. Anna Bagge Mechlenburg, født 1774, der i 1795 blev gift
med handelsmand på Vågnesset ved Aalesund, Arnt Nicolai
Heide. De fik i 1810 datteren Sebastine Caroline, der giftede sig
med Hans Jacob Mechlenburg (1818-1848).
d. Sebastine Hansdatter Mechlenburg, født i 1775, og som
døde 10. mar. 1807. Hun giftede sig med Christopher Cock
Calmeyer i Frederikshald.
e. Ivar Jørgen Hanssøn Mechlenburg, født 19. maj 1779, død 3
uger gammel.
f. Ivar Frederik Mechlenburg, født 10. mar. 1780, der døde som
landhandler på Vigsund i Søndermør den 12. feb. 1855. Den 13.
aug. 1804 giftede han sig med Elisabeth Brockmann, som imidler
tid døde i 1812, hvorefter han i 1813 giftede sig med Agnethe
Tønder Heide, født 10. mar. 1780. De fik sønnen Hans Jacob i
1818, og han blev handelsmand og gårdbruger i Honningdalen.
Hans Jacob giftede sig med sin ovennævnte kusine Sebastine
Caroline Heide, med hvem han fik sønnen Nicolai Mechlenburg i
1835 og sønnen Jan Christopher Brockmann Mechlenburg. Ni
colai der var gift med Elisabeth Fristad, døde i Bergen i 1913.
g. Elisabeth Marie Hansdatter Mechlenburg (1781-1853) gifte
de sig i 1811 med C. F. Rønnebeck.
h. Johan Hanssøn Mechlenburg fødtes ca. 1782, og han blev
kopist i Rentekammeret. Han var gift med en grossererdatter fra
Helsingør, Kristiane Lund, og de nævnes som ejere af Tyskegården i Tikøb. Ægteparret blev senere skilt, men havde flere børn,
hvoraf kun kendes Henrik Ivar Mechlenburg, der døde som
parcellist i Torpen ved Helsingør i 1903, og Carl Henrik Ivar
Mechlenburg (1820-1903). Man ved ikke hvem Carl Henrik blev
gift med, men hans søn, Hans Peter Mechlenburg, blev født i
Torpen 3. maj. 1870 og døde efter 1955. Han blev gift i Køben
havn med Anna Louise Kirstine Rasmussen, med hvem han
havde børnene, Sigurd Henrik, født 3. sep. 1904, Tage Egon,
født 17. dec. 1905 og Arne Emanuel, født 5. jan. 1906. Tage Egon
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Mechlenborg blev gift med Dagmar Johanne Ragnhild Laursen,
født den 12. jan. 1909, med hvem han fik børnene Carsten
Mechlenborg den 20. juli 1947, og Birgitte Mechlenborg den 31.
mar. 1950. Carsten blev gift med Lis Holmberg, født den 6. jan.
1947, og de har sønnerne Peter, født 28. maj 1969 og Claus, født
4. sep. 1978.
i. Henrik Holthermann Mechlenburg er født i Vigsund i 1784.
Han var juveler og proprietær til Sjøvik i Sunnmøre, og omkom
på havet i 1816. Han var gift med Anna Lorentse Abelseth, født
14. sep. 1792, som døde 30. nov.1871, og med hvem han fik
børnene, Hans Jacob (1811- ), gift med Marie Spøk, Anne Bagge
(1813-1890) gift med handelsmand Andreas Løeg, Hanna Sop
hie, (1815- ) død ugift, og tvillingerne Henrik (1816- ) som blev
skomager, og søsteren Antonette Lorentse (1816- ) der døde
ugift.
k. Christine Frederiche Elisabeth Mechlenburg, født 1790, der
blev gift med C. F. Wasmuth og døde i 1875.

Anna Catharina
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Den næste af bergråd Nils Mechlenburg og Helle Huus børn,
var datteren 2. Kirstine Cathrine Mechlenburg, formentlig født
omkring 1678-79. Hun blev den 19. okt. 1703 gift med Christian
Wernersen til Thorvig i Glemming, der den 31. dec. 1717, blev
adlet under navnet Wernerschiold. Kirstine døde i 1707, og
havde fået børnene Werner, Helle og Mathias, som der ikke
haves oplysninger om.
Den tredie datter 3. Karen Mechlenburg, blev den 17. aug.
1701 viet til sognepræst til Asker, Søren Michelsen, født 1. juli
1666 og død 23. aug.1723. Så vidt vides fik de kun sønnen Michael
Sørensen der rejste til København. Efter Karen fulgte 4. White
Christine Mechlenburg der den 15. jan. 1706 giftede sig med
magister Hans Angell, sognepræst til Lier og Bragernes.
Hans Angell var født den 15. aug. 1658 som søn af rådmand i
Trondhjem, 1706 Lorentz Angell, og han døde 2. jan. 1728.
White døde i barselseng den 4. dec. under fødselen af datteren,
Helle Huus Angell, der den 10. juli 1725 blev gift med Niels
Jørgensen Kongsberg (1686-1763), præst på Kongsberg.
Søsteren 5. Anna Catharina Mechlenburg var født den 20.
mar. 1683 på Bragernes, og hun benyttede det her viste segl, der
stort set ligner det segl hendes yngre søster, Ingeborg Maria
benyttede. I begge tilfælde et dyr der springer ud fra et krat, i

dette tilfælde nok et klovbærende dyr, hvor det er mere sikkert at
dyret på Ingeborg Marias segl er en ulv. Der er sikkert ingen tvivl
om, at seglet er medbragt fra barndomshjemmet, og at faderen
Nils Mechlenburg oprindelig har haft dette segl. Anna Catharina
giftede sig ca. 1715 med krigsbogholder Cornelius Griflow, der
døde i Christiania i 1721, hvorefter hun giftede sig med justits
råd, oberbergamtsforvalter på Kongsberg, Johan Brodersen
Edinger. J. B. Edinger var født i Odense den 10. apr. 1678 og han
blev student i Odense og studerede derefter både på Københavns
og Leydens universiteter. Han døde på Kongsberg i feb. 1738,
hvorefter Anna Catarina sad som enke til 11. mar. 1721, da hun
døde 80 år gammel.87).
Efter de fem døtre, fulgte så den 25. juni 1685 sønnen Nils
Mechlenburg. Han opholdt sig fra 21. feb. 1704 til 20. feb. 1706
på det af Christian V. oprettede ridderlige Academi i Køben
havn, og fik ved hjemsendelsen optaget et våben i Album Regiæ
Academiæ under navnet, Nils Mechlenburg von Bragenes.

Det kongelige ridderlige Academi blev oprettet ved forord
ning af 26. sep. 1691, for at give unge mennesker lejlighed til at
uddanne sig til statsembeder, såvel civile som militære. På academiet, der lå på Nytorv, hvor byretten ligger i dag, kunne optages
såvel danske som fremmede unge mænd af ærlige forældre, der
havde ført et ustraffet levned. Optagelsesalderen var 16. år.
Afhængig af om eleven havde en, to eller tre tjenere til sin
opvartning, kostede opholdet 350, 450 eller 650 rdl. pr. år,
hvortil kom 110 rdl. for hver tjener.
Academisterne var udstyret med forskellige privillegier, og
havde således egen ret, ligesom academisterne var fritaget for at
betale skat. I spidsen for academiet stod en overhofmester, der
skulle leve sammen med academisterne. Undervisningen blev
forestået af professorer i teologi, retsvidenskab, matematik, hi
storie, veltalenhed, politik, genealogi og geografi. Endvidere var
der eksercits - og sprogmester til at undervise i ridning, fægtning,
dans, krigsvidenskab, navigation, gymnastik, boldspil, fransk,
italiensk og tegning. Det var forud lovet academisterne, at de
efter uddannelsen, ville få særlig adgang til statsembeder, ligesom
de ved hjemsendelsen fik godkendt det ved indmeldelsen indleve
rede forslag til våben.

Niels Mechlenburg
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Academiet bestod kun i 18 år, for den 1. maj 1710, blev det
lukket af Frederik IV, væsenligst fordi der under den altopslugende krig manglede midler til at vedligeholde institutionen. Det
var sikkert heldigt at den blev lukket, for academiets fornemhed
og kostbarhed, havde gjort det umuligt for andre end sønner af
adelsmænd eller meget rige borgere at deltage, og det derved
skabte skel mellem de rige og de fattiges muligheder for at få de
høje embeder, var særdeles uheldigt, specielt set fra den fattige,
men velbegavede urige mands side.60).
Efter afslutningen af sin uddannelse, fik Nils den 31. maj 1706
rejsepas, og var i nogle år på adskillige udsvævende rejser i en
række lande. Han var senere medlem af den i Christiania nedsatte
»vidtløftige og besværlige kongsbergske Inqvisitionscommission«. Denne kommission var af kong Frederik IV. nedsat den T7.
sep. 1711, for at undersøge om anmeldelser af nogle medarbejde
re for tyveri og bedrageri var rigtig. Kongsberg sølvværk var
etableret i 1623 efter at man havde fundet sølv i Kongsberg. I de
første år var driften meget variabel og ikke særligt lønnende, men
fra midt i 1600-tallet kom nogle gode år, hvorefter det fra 1673
begyndte at give stadigt større underskud. Handel med de »sølv
stuffer« (Prøvestykker af et mineral) der blev brudt i bjerget, blev
mere og mere almindeligt som smykker og samlerobjekt, på
grund af deres pragt, figurer, blade, grene og krystallisationer.
Det var disse sølvstuffer der var indgivet anmeldelser om at nogle
medarbejdere stjal og bedrog værket for, og at ledelsen så gennem
fingre med dette. Kommissionens formand blev etatsråd Christi
an Stockfleth, gift med Isabella Mechlenburg, og et af de 4
menige medlemmer var Nils Mechlenburg.
Kommissionens skarpe inkvisition begyndte den 21. jan. 1712,
og den 23. apr. 1713 blev afsagt dom over de arresterede tidligere
medarbejdere, der blev dømt til at betale en meget stor erstatning
til kongen, samt alle sagens omkostninger. Denne dom blev af de
dømte appelleret, først til overretten, og senere til højesteret der
frifandt de tiltalte, men endvidere dømte kommissionens med
lemmer til at tilbagebetale deres salærer, samt hver betale en bøde
på 50 rdl. til Vor Frelsers kirke på Christianshavn i København.
At denne sag dog ikke i alle måder har været så ren, og at det kun
var manglende beviser mod de påtalte der frikendte dem, får man
en formodning om, for de dømte fik ingen æresoprejsning, og de
blev ikke genansat i deres tidligere embeder.11).

Den 7. jan. 1715 blev Nils assistentsråd i Overhofretten og han
døde på Skjeldbred i marts 1727, kun 42 år gammel. Han var den
7. jan. 1716 blevet »viet i huset« til Anna Maria Griflow, født i
Trondheim ca. år 1700, som datter af krigsbogholder Cornelius
Griflow, i dennes ægteskab med Nils’s søster Anna Catharine.
Enken Anna Maria fik efter kgl. bevilling lov til at sidde i uskiftet
bo på, gården Eker. Hun giftede sig for anden gang den 19. dec.
1739 med Ole Ellingsen Høen på Bragernes, og hun døde på
Skjeldbred i april 1758.80).

Krigsbogholder og
militærfolk

Med Nils Mechlenburg havde Anna Maria 6 børn. Først Helle
Christine, der blev født i 1716, og som den 8. mar. 1737 giftede
sig med cornet Jørgen Christopher Grønvold, født i 1715, som
søn af Haaken Otto Grønvold og Marthe Christine Christophersdatter Tordenstjerne. Dernæst en søn Nils Mechlenburg,
født i 1718. Han blev 23. juni 1734 fenrik reforme ved 1. Dragon
regiment søndenfjelds, og den 19. nov. 1742 blev han løjtnant ved
Totenske kompagni, hvorfra han fik afsked den 23. nov. 1746.
Han er muligvis den kaptajn Nicolaus Mechlenburg, der blev
begravet i Vardal den 8. aug. 1747.
Broderen Cornelius Griflow Mechlenburg fødtes i 1720 og
døde som ung, mens søsteren Anna Cathrine, født i 1721, blev
gift på Kongsberg den 30. maj 1754 med assessor ved oberbergamtet på Kongsberg Peder Knoph, (1726-1796). De to sidste
døtre, Nicolaja Maria og Charlotte Amalie, blev født henholds
vis i 1723 og 1727, og mens Charlotte forblev ugift, blev Nicolaja
gift med Jacob Frederik Hofmann på Strømsø.

Som det fremgår af ovenstående og af tabel 6, blev assistentsrå
den, Nils Mechlenburg født efter fem piger og han efterfulgtes af
fire søstre, hvoraf den yngste, Catrine dog kun blev et år gammel.
Derimod blev Wilhelmine Margrethe 50 år gammel, hun fødtes
på Bragernes den 10. jan. 1687 og døde den 28. nov. 1737. Hun
var i 1714 blevet gift med Hans Wilhelm von Rømer, der var født
i København. Ifølge generalløjtnant Christian Gyldenløves ind
beretning fra inspektionsrejsen i Norge i 1695, havde han siden
den 30. apr. 1691 været kaptajn ved grenaderkorpset, hvorfra han
aftrådte i 1696. Han blev senere generalmajor og døde barnløs i
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Provstegården i Assens på Fyn i 1748. Han var søn af kaptajn
Hans Wilhelm von Rømer, der ejede gården Bjerningrød ved
Haderslev.34).
Den følgende søster, Helene Sophie Mechlenburg, blev født
på Bragernes den 19. juli 1688, og hun døde på Kragerø, den 31.
marts 1724. Ifølge kgl. bevilling af 2. apr. 1707, giftede hun sig
med enkemanden Jacob Bredesen, der fra 1698 til sin død i okt.
1718, var tolder og postmester på Kragerø. Fra sin første kone,
Anna Poulsen, tilfalder der ham i år 1700 en betydelig arv. Med
Jacob Bredesen fik Helene Sophie en søn, man ikke kender
nærmere til. Som ung enke gifter hun sig »i huset uden trolovelse
og lysning« den 25. aug. 1716 med kaptajn i infanteriet, senere
postmester på Kragerø, Bertel Clausen Bugge, født i Larvig 1678
og død i Kragerø 1740. Han var søn af commercecommissarius
Claus Berthelsen Bugge i Larvig og Anna Larsdatter Yttersø.
Udover at være postmester i Kragerø, drev Bertel Bugge også
trælasthandel og i 1722, ejede han 2 savværker på Kragerø.86).

Søsteren Ingeborg Maria Mechlenburg, blev født på Bragernes
et år senere, nemlig i 1689, og den 17. maj 1718 blev hun viet til
karact. oberstløjtnant og major i 1. Bergenhusiske infanteriregi
ment, Carl Frederik von Rømer, der ligesom broderen var født i
København. Han døde i Stege på Møn den 17. nov. 1743, hvoref
ter Ingeborg Maria rejste tilbage til Norge. Hun døde året efter
på Haugen i Søkerelven på Søndermøre, den 6. jan. 1644.80) 81 ).
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Ingeborg Maria benyttede et segl der meget minder om søste
ren Anna Catharinas som tidligere vist. Til trods for at Ingeborg
Maria i 1718 var blevet gift von Rømer, benyttede hun tilsynela
dende - i hvert fald ved visse lejligheder - sit pigenavn ved
undertegnelsen af dokumenter som det f. eks. skete ved under
skrivelsen af et dokument den 18. nov. 1727.
Af beretningen i dette afsnit fremgår det, at fra 1627 da
Margrethe Meckelburg kom til Norge med sine og borgmester
Carsten Meckelburgs børn, blev »Den søndenfjeldske Mechlen
burglinie« i de næste 100 år eller mere, en anset embedsmands
slægt der tjente kronen, fortrinsvis i den norske civiletat men
også i nogen omfang i militæretaten. En del af slægten vendte dog
tilbage til Danmark, nogle endog helt tilbage til udgangspunktet
Slesvig-Holsten, og herom handler det næste afsnit.
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Embedsmænd i Danmark
Tavle 7.
I det foregående afsnit er beskrevet de af borgmester Carsten
Meckelburg og Margrethe Schnells børn der havde deres gerning
eller blev gift i Norge, nemlig døtrene Annichen, Margrethe og
sønnen Oluf. I modsætning til disse søskende, faldt Wilhelm
(Willum) Mechlenburgs karriere hovedsagelig i Danmark, hvilket
også blev tilfældet for to af hans sønner.
Wilhelm Mechlenburg er født den 20. mar. 1615 i Haderslev og
han døde på Strømsø den 3. nov. 1677. I året 1630 rejste han til
London og andre steder, for at få en uddannelse, hvorefter han fra
1636 opholdt sig i København, indtil han blev dansk agent eller
consul i Dünkerque i de daværende Spanske Nederlande. (Diinkerque er nu fransk) Han blev senere resident (Ambassadør) i Dünker
que. 11648 blev han kaldt tilbage fra denne post, og fik ved afskeden
med de spanske Nederlandes Erkehertugstatholder en present, der
var besat med 4 diamanter. Gaven havde en værdi af 1000 rigsdaler,
I Dünkerquen blev han bekendt med kommandanten på fortet
Mardy, den spanske adelsmand Don Julian de Plaça og hans hustru,
Isabella de Brier (eller Bryer), og da kommandanten døde kort tid
efter, giftede han sig i 1644 med enken. Hun var efter sigende født i
en fornem familie i Antwerpen den 28. okt. 1619, og hun døde på
Strømsø den 16. nov. 1676. 80).
Ved hjemkomsten til Danmark må Wilhelm have tillagt sig et
våben som det viste, med et firdelt skjold, hvor der i felt 1 og 4 ses
en springende hind bag egetræer, i lighed med andre Mechlenburgvåben, og i felt 2 og 3 vises fem kvadrater stående på spidser
ne, hvilket tilskrives at stamme fra hustruen Isabellas våben. Bag
hjelmen in face, er en opretstående hind. Afbildningen er en kopi
fra Hirsch’s håndskrevne notater.24).
Efter nogen tid i København, blev han den 31. aug. 1648 ansat
som krigskommissær søndenfjelds i Norge, og fra 1. jan. 1649
også zahlcommissarius i Norge, med en årlig gage af 1200 rdl,
efter at der allerede det foregående år havde været tale om at han
som krigskommissær skulle overtage hærens regnskaber efter
Jacob. Ulfeldt. Ved rescript af 9. jan. 1652, blev det imidlertid
bestemt at kommissariehuset skulle afskaffes, og personalet af-
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skediges, men Mechlenburg vedblev dog at fungere som Zahlkommissarius indtil den 30. apr. 1653, da regnskaberne blev
afsluttet.
Formentlig som en erstatning for det embede han mistede, fik
han en 6-årig forpagtning af Semsgård og Eker len, godser som
Hanibal Scheested havde haft, men som var leveret tilbage til
kronen. Forpagtningen blev senere forlænget med yderligere 5 år,
og i den anledning fik han det skudsmål af almuen i Eker, at de i
ingen henseende havde noget at beklage sig over. Fra 27. juli 1656
fik han en årlig pension på 300 rdl., og ved rescript af 9. mar. 1657
blev det bestemt, at Vincent Bildt skulle være generalkommissarius søndenfjelds og at Wilhelm Mechlenburg skulle assistere
ham. Efter Bildts død blev Mechlenburg tilforordnet som generalkommissarius. Senere blev han også krigskommissarius nor
denfjelds, dog uden at have bolig der, men ved rescript af 16. jan.
1661 fik han ordre til at begive sig til Christiania, for at indtræde i
den almindelige landkommission, hvor han snart blev formand
£or Christiania lagdømme.
På forslag fra Danmarks nye statholder i Norge, Ulrik Frede
rik Gyndenløve, (Frederik III og Margrethe Papes søn), hvis
yndest han havde, blev han den 1. maj 1663 kgl. assistentsråd i det
søndenfjeldske admiralitetsråd, der sorterede under statholde
ren, og hvis domme skulle appelleres direkte til kongen. I 1665
blev han beskikket til assessor i Norges overhofret. Fra 30. nov.
1672 fik han rang og sæde som højesteretsassessor i Danmark,
den 3. feb. 1677 blev han commerceråd.43) 62).
I flere år havde han Fossesholm i forpagtning af kronen, og
sammen med den rige Anders Madssøn i Tønsberg, drev han en
betydelig trælasthandel og skibsredervirksomhed. Under den
skånske krig blev han sat i 3. skatteklasse, der kun talte 60
personer i Norge, som skulle betale så meget som en halv rdl. i
skat pr. dag. 11671 forærede han og hans hustru en stor kostbar
sølvkande til Strømsø kirke.80).
Datteren Margrethe, der fødtes i Dünkerque i 1646, døde som
ung før forældrene, og sønnen Christian Wilhelm, født i 1648, er
formentlig det barn som blev begravet i Christiania den 20. juli
1649.
Det første af Isabella og Wilhelms børn der nåede skelsår og
alder, var Isabella Margrethe Mechlenburg, født i Christiania i
marts 1650. Hun blev den 14. apr. 1679 gift med stiftsbefalings

mand i Kristiansand, justitarius i Overretten, etatsråd, Christian
Stockfleth, efter kgl. bevilling, fordi de var beslægtede i 3. led.
Christian Stockfleth var født i Christiania 1640, som søn af
biskop Henning Stockfleth og Magdalene Johansdatter Schnell,
der var en broderdatter til Wilhelms moder. Begge ægtefæller
døde på Tøin i Aker, han den 31. mar. 1704, hun i 1727.80).
De fik mange børn, hvoraf vi kun kender datteren Isabella
Elisabeth Stockfleth, født den 17. aug. 1676 og død den 9. okt.
1711. Hun var gift med generalkvartermester, oberstløjtnant
Caspar Schøller, født ca. 1665 i Trondhjem. Han var chef for den
norske Fortifikationsetat og inspektør over alle fæstningsbyg
værker i Norge. Som ung underkonduktør i den norske hær, fik
han i 1692 tilladelse til at overvære felttoget i Flanderen. 11693
deltog han som fenrik i slaget ved Neerwinden og han blev
kaptajn j 1695, hvorefter han arbejdede sig op i graderne. Efter
han var fratrådt hæren, deltog han under den skånske krig i
forsvaret af Krogkleven og Nitsund i 1716. Under kampen døde
han som kommandant ad intrim i Frederikstad, 28. nov. 1716. 6).
Den næste af Isabella og Wilhelms børn var Frederik Mechlen
burg, der blev født i Christiania den 29. jan. 1651. Han blev til sit
16. år undervist i hjemmet af private lærere, hvorefter han blev
indskrevet på det hollandske universitet Leyden den 9. dec. 1667
med det latinske navn Fredericus Mecklenbourgh Norwegius.
Efter 2 år i Leyden rejste han først til Biois i Frankrig og senere til
Paris, hvor han studerede i 4 år. I året 1674 rejste han tilbage til
forældrene i Norge, men kort tid efter til Danmark, hvorefter
han blev legationssekretær i London. Fra 1. maj 1676 var han
krigskommissær for Landshæren, indtil han den 16. jan. 1677
blev assessor i kancellikollegiet og stempelpapirforvalter, for
derefter, den 16. maj 1680 at blive udnævnt til kancelliråd.24).
Selv om en meget stor del af familiemedlemmerne i »Den
søndenfjeldske Mechlenburglinie« var ansat i kongens tjeneste,
var det hovedsagelig i Norge de gjorde deres indsats. Undtagel
serne var få, men i hvert fald havde Frederik Mechlenburg sin
gerning i København fra 1676 til sin død den 23. juni 1684.
Forvaltningen af de dansk-norske riger foregik i Kjøbenhavn som den hed - og byen var dengang omkrandset af høje volde, der,
hvor senere blev anlagt Vester-, Nørre- og Østervold. Udenfor
voldene var der til byens beskyttelse gravet en bred kanal, den
som vi i dag kalder for »Søerne«. Befolkningen i København
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androg næppe mere end 70.000 indbyggere, men der var god
beskæftigelse i byen. Kastellet og Nyboder var lige blevet bygget
få år forinden, og nye boligområder var under udførelse, bl. a. på
Christianshavn og ved Rosenborg slot. Kongens Nytorv blev
anlagt på dette tidspunkt, og arealerne øst herfor blev også
bebygget, bl. a. var de to første »Amalienborgpalæer« blevet
opført. Det er morsomt at tænke på at springvandet på Gammel
torv også sprang med guldæbler på festdage, hvis Frederik gik
den vej på arbejde i »Den røde bygning« som stadig eksisterer, og
i dag benyttes som finansministerium.
Som andre herrer af det pænere borgerskab, har han sikkert
båret en cirkelrund kappe eller måske en overkjortel, en såkaldt
Casaquen, og derunder en hvid skjorte med kalvekrøs i bryståb
ningen og kniplingsmansketter ved håndledene, knækorte ben
klæder, så man kunne se strømperne over de brede nedbøjede
støvler, og så havde han naturvigvis en hvidpudret paryk, det var
jo endnu i få år højeste mode - jo - 1600-tallets herrer var sandelig
elegante!95).
Frederik Mechlenburg ejede »en Gaard udi Høybrostrede som
strecher sig ud til Færgestredet«. Høybroestredet er den nuvæ
rende Højbro Plads, hvorimod Færgestrædet ikke eksisterer
længere. Tilsyneladende har der i sidste halvdel af 1600-tallet
været adskillige brande, som har lagt mange huse i aske og
forårsaget, at ejeren er blevet ruineret. Den 1. okt. 1682, var Fr.
Mechlenburg derfor med til at stifte et gensidigt brandforsik
ringsselskab, der virkede på den måde, at i tilfælde af brand skulle
hvert enkelt medlem »inden otte Dage dereffter til eenhver af de
Schadelidende forpligtet være, at erlegge imod qvitering halftredssindstiufve rixdaler udi reede Penge, uden nogen vndschylding eller ophold«. Dette brandforsikringsselskab blev kgl. kon
firmeret den 1. mar. 1683.40).
Frederik Mechlenburg benyttede indtil 1679 det under fade
ren, Wilhelm Mechlenburgs biografi viste våben, men den 20.
mar. 1679 blev han på Københavns slot adlet af Christian V,
under sit latinske navn, Friderich Mechlenbourgh, ligesom han
denne dag blev udnævnt til etatsråd. I adelsbrevet er hans våben
beskrevet med tre hvide pæle i et blåt felt, og midt i skjoldet en
vandret gul eller guldbjælke, med et rødt hjerte mellem to sorte
ulvehoveder. Ovenpå det store skjold står en åben adelig kronet
Tournierhjælm, hvorpå to stående hellebarder over kors.62).

Etatsråd Frederick Mecklenbourgh var den 15. feb. 1677 ble
vet gift med Beate Ingeborg Moth, født den 23. jan. 1646 som
datter af kgl. medicus, Ridder af Elefanten, Poul Moth og Ida
Burenea. Poul Moths søster var grevinde af Samsø, og onde
tunger mener, at det var en medvirkende årsag til han blev
optaget i adelstanden. Beate der døde den 23. okt. 1697, og
Friderick, der døde i 1684, blev begge begravet sønden for koret
ved St. Nicolai kirke i København. Ved Fredericks død, blev der
givet særlig bevilling til begravelse og ligs hensættelse om afte
nen, og til at sangklokkerne på Helliggejstkirke måtte bruges så
længe over almindelig tid, som enke og arvinger vil - noget ganske
usædvanligt på den tid.85).

Beate og Friderich fik fire børn. Sønnen Christian Frederik,
født i 1677, som forige århundredes genealoger var meget uenige
om at identificere, er der gjort rede for i det følgende afsnit
»Militærslægten«.
Datteren Christina Amalie døde som barn. Datteren Sophia
Amalie der er født den 18. apr. 1682, blev gift med oberst
Christopher Henrik Moltke, født på godset Gortzendorf i 1658,
og han faldt ved landgangen på Rügen den 16. nov. 1715.63). At
den 31-årige Sophia Amalie så hurtigt skulle miste sin mand,
skyldtes »Den store nordiske Krig«, der siden år 1700 havde raset
over det meste af Europa, men som Danmark havde holdt sig ude
af indtil år 1709. Handelen trivedes godt i Danmark i disse
fredsår, men efter slaget ved Poltava, blev Danmark indviklet i
krigen og konseilet (regeringen) havde delte meninger om det
rigtige i, at hjælpe den russiske zar, Peter den Store, nied at
svække Sverige, og derved bidrage til at gøre Rusland til Nordens
hovedmagt. Udsigten til at vinde de skånske provinser tilbage, og
knuse Holstein-Gottorp, var dog for fristende til, at Frederik IV
kunne undlade at benytte den. I begyndelsen gik det ikke så
heldigt, slaget ved Helsingborg i 1710 tabte Danmark, og tanken
om at generobre Skåne måtte opgives. Frederik IV tabte også
slaget ved Gadebusch. Men da den svenske hærfører Magnus
Stenbock gik ind på den jydske halvø, lysnede det. Forstærket
med russiske og sachsiske tropper, indesluttede den danske hær
ham i Tønningen, som den hertugelige regering havde åbnet for

Zdr Peter den Store

119

ham. I de kommende års kampe i Nordtyskland faldt oberst
Christopher Henrik Moltke som nævnt i 1715, og i 1716 kom zar
Peter den Store med en betydelig hær til København, for sammen
med den danske hær, at rette et afgørende angreb mod Skåne.
Efter ankomsten til København, skiftede zaren imidlertid stand
punkt, og hans væring ved at deltage i angrebet mod Skåne, førte
til et brud mellem forbundsfællerne. Det var forresten ved den
lejlighed, at zaren kørte med hestevogn op i Rundetårn.
Den unge enke, Sophia Amalie, giftede sig senere med oberst
og primiermajor ved 1. jydske kavallerregiment Albert Peter de
Schwan, der døde den 6. aug. 1745, og hun døde 3 år senere i
Næstved - i 1748, hvortil hendes mand må være forflyttet.
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Men tilbage til Isabella og Wilhelm Mechlenburg, hvis 4.
datter Anna Catharina var født i Christiania den 28. sep. 1652.
Hun blev gift med stiftsbefalingsmand i Bergen, etatsråd Mathias
de Tdnsberg, født i Tønsberg den 8. jan. 1640. rian var søn af
commissarius og assessor i Overretten, Anders Madssøn, Tonsbergslægtens stamfader. Anders Madssøn var født i Haderslev i
1592, og kom som 17-årig i 1609 til Norge for at søge lykken.
Med sønderjydens ihærdighed og flid arbejdede han sig op til at
blive en overordentlig velhavende og indflydelsesrig mand, dels
som ejer af store jordegodsbesiddelser, dels som borgmester i
Tønsberg, den by som hans børn tog navn efter og kaldte sig: de
Tonsberg. Han blev i 1635 gift med Karen Olufsdatter Stranger,
datter af borger og rådmand Oluf Truelsson af den gamle Tunsbergfamilie, Stranger.
Anna Catharina døde den 10. juni 1745, 96 år gammel, på
godset Ulveland på Bragernes, som hun havde arvet efter sin far,
Wilhelm Mechlenburg. Hendes mand Mathias de Tondberg,
havde på det tidspunkt været død i over 40 år, han døde den 25.
mar. 1705. Deres datter Elisabeth de Tonsberg var født 1676 og
blev i 1796 gift med kancelliråd Niels Wærenschiold til Borregård, og hun døde på godset Hoflund i Eker i 1742. Deres søn
Vilhelm de Tonsberg til Ulveland blev i 1710 stiftsbefalingsmand
over Akershus stift, en stilling han beholdt til han døde i 1731.
Han blev det ene af fem medlemmer i Norges Slotslov, der var
øverste regeringskollegium i Norge. Et andet medlem i Slotslo
ven, var geheimeråd, generalløjtnant, Storkorsridder af Danebrog, Hemman von Hausmann, en halvbroder til statholderen,

Ulrik Frederik Gyldenløve. Han var født i Holsten og gift med
ejerinden af Oslo Ladegård, Karen Toller, en datter af assistents
råd Nils Toller, og iøvrigt en datterdatter af den rige Anders
Madsen i Tønsberg.76) 85) 96).
Efter Anna Catharina fulgie en søster Anna Maria, der døde
samme år som hun blev født, nemlig i 1654. Men i december
samme år, den 4. december 1654, fik hun en efterfølger, Wilhelm
Mechlenburg, der døde 41 år gammel i 1695. Han blev den 28.
maj 1654 vicelagmand i Trondhjem, og fik samme rang som
landsdommmere i Danmark. Fra 1. juli 1693 blev han bergråd
nordenfjelds. Om han har været gift og har haft børn ved man
ikke.
To år efter Wilhelms fødsel kom Ægidius til verden på Brager
nes, i 1656. Han blev den 11. maj 1676 immatrikuleret ved
Leydens universitet, under det latinske navn, Ægidius Mechlenburgh Novegio-Bragnisiensis. 1 1680 blev han vicelagmand i det
norske len Agdesiden, hvor han giftede sig med chefens datter,
Anna Augusta Undal, datter af lagmand Laurits Anderssøn
Undal og Martha Augustinusdatter Wroe, født 1635, sandsynlig
vis på Holmegård, hvor hendes far, lagmanden for Agdesidens
lagdømme Augustinus Olufssøn Wroe residerede.
Omkring 1679 fik Ægidius bestalling som assessor i det danske
kancelli i København (hvor broderen Friderich var samtidig).
Den 20. aug 1683 kom han til hertugdømmerne Slesvig - Holsten
som asessor ved det derværende kongelige regeringskancelli på
Gottorp slot, og året efter, den 19. juni 1684, blev han amtsfor
valter for Schwalbstad, for derefter, den 5. nov. 1687, at blive
udnævnt til råd ved det slesvigske kancellis Landsoverret og
Overkonsistorialret. Da kongen og hertugen havde bilagt deres
årelange strid gik han i hertugens tjeneste og blev kammerråd.
Han boede ikke som de fleste embedsmænd i Slesvigs gamle
bydel, men havde erhvervet sig en større, fornem ejendom med
græsgange, i bydelen Friederichsberg am Kleinenberg, som ene
ste nabo til regeringspræsidenten.23).
I den gottorpske tjeneste, havde Ægidius sammen med kammer
råd Kreibel den særlige forpligtigelse, at have opsyn med hertug
dømmets inventar og bygningsvæsen, tage stilling til, og give
ordre til reparationer, forbedringer, byggeri med videre, samt
med egenhændig underskrift at attestere udbetalinger for udført
arbejde. I 1704 blev han imidlertid suspenderet, da arbejdet for
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den hertugelige arbejdsgiver efterhånden i højeste grad blev
negligeret, til fordel for hans private handel med træ. Det gjorde
dog tilsyneladende ingen større skade for hans karriere, for i 1706
bad hertugen ham, om sammen med kammerråd Gadkenholz, at
danne en kommission til gennemgang og revision af Åbenrå og
Løgumkloster amters administration. Hans private handel har
dog tilsyneladende interesseret ham mere og mere, for i hans
sidste år drev han handel fra Kiel, hvor han døde i år 1722.23)49).
Ægidius Mechlenburg blev gift tre gange, først med den allere
de omtalte Anna Augusta Undal, dernæst med Hedvig Dorothea
Kruse, og endelig med Maria Elisabeth Schrøder. Med sin første
hustru, Anna Augusta, havde han en datter, Anna Augusta
Mechlenburg, der døde før 1707. Hun blev først gift med Johan
Kreyer, købmand og borger i København, en søn af den køben
havnske sæbe- og tobaksfabrikant Lorenz Kreyer. Efter Johans
død, giftede Anna Augusta sig i 1718 med Anthoni Raff (16921748) som var etatsråd og borgmester i København.
Den 16. okt. 1679 døde Anna Augusta Undal og den 27. sep.
1683 giftede Ægidius sig mod Hedvig Dorothea Kruse, med
hvem han fik flere børn der dog alle døde som små. Man kender
ikke Hedvigs afstamning, men hun førte et våben med en græs
hoppe på en blomst i det store skjold, og bag hjelmen en opretstå
ende græshoppe mellem to halve laurbærkranse. På et sølvbæger,
som ægteparret skænkede Friedericksberg kirke, udenfor Slesvig
by, er hendes våben indgraveret nedenfor hans våben - der våben
vi kender fra faderen Wilhelm Mechlenburgs biografi.
Kort tid efter Hedvig Dorotheas død den 7. juni 1695, giftede
Ægidius sig med Maria Elisabeth Schrøder som stammede fra
Heide i Nordditmarsken. Med hende fik han datteren Elisabeth i
1696, sønnen Hans Ægidius i 1701, og datteren Margretha Beate
Elisabeth den 7. dec. 1705. Om Marie Elisabeth vides kun at hun
døde efter 1781. Hans Ægedius Mechlenburg blev regerings- og
overlandsretsadvokat og han giftede sig med Maria Elisabeth von
Weyern fra Lübeck, men hvem han i 1771 indgik gensidigt
testamente. Han døde barnløs den 9. jan. 1774.35).
Søsteren Margrethe Beate Elisabeth Mechlenburg, blev den
28. feb. 1727 gift med Georg Lobedanz, født 25. mar. 1697 som
søn af Matthias Lobedanz og Catharina Maria Guide. Georg
Lobedanz der var justitsråd og kancelliassessor ved overretten i
Gottorp, døde den 17. okt. 1751 i Slesvig, og blev begravet fra

Friedericksbergs kirke. Beate døde den 20. mar. 1793. De fik
sønnerne, kancelliråd Karl Friederich Lobedanz og løjtnant ved
Artillerikorpset, Ægidius Lobedanz, samt døtrene Marie Elisa
beth og Fredericia Christiania.35).
I det 17. og 18. århundrede kastede forskellige højtstående
medlemmer af familien Mecklenburg glans over Slesvig by, men
med udgivelsen af statskalenderen for 1776, synes slægten at være
uddød, eller i hvert fald, at være forsvundet fra Slesvig by, og fra
administrationen på Gottorp slot.
I Slesvigs gamle bydel boede i anden halvdel af det 17. århund
rede den hertugelige krigskommissær, hof-, kammer- og kacelliråd Arnold eller Arndt Mechlenburg, vellidt af hertug Christian
Albricht. Hertugen bad ham i 1680 om at lede hans sekretariat,
og en kommission for visitats af amter, land og byer, og i 1682
skænkede han ham en anseelig kirkestol i Slesvigs domkirke, fri
for afgifter på livstid.23).
At der virkelig var tale om en betydningsfuld familie i Slesvig,
får man indtryk af, ved at kaste et blik på listen over Mecklenburgfamiliens reserverede og betalte kirkestole i Slesvig domkir
ke, der incl. den af hertugen til kammerråd Arnold Mecklenburg
skænkede kirkestol talte følgende:

Gottorp slot
og Slesvig by

Arnold Mecklenburg stol nr. 3 med 4 sæder fra 1682 livslangt.
Lucia Mecklenburg stol nr. 6 med 6 sæder fra 1701 til 1722.
Abel Cathrine Mecklenburg stol nr. 11 med 7 sæder
fra 1701 til 1737.
Arnold Mecklenburgs frue stol nr. 13 med 5 sæder
fra 1700 til 1722.
Ægidius Mechlenburg stol nr. 17 med 7 sæder
fra 1672 til 1749.
Hinrich Mecklenburg stol nr. 20 med 4 sæder
fra 1701 til 1722.
Maria Sophia Mecklenburg stol nr. 25 med 5 sæder
fra 1701 til 1722.
Hinrich Mecklenburgs frue stol nr. 27 med 4 sæder
fra 1701 til 1749.
Dorothea Mecklenburg stol nr. 44 med 1 sæde
fra 1704 til 1728.
Sophia Dorothea Mecklenb. stol nr. ?? med 1 sæde
fra 1704 til 1728 23).
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Af denne liste fremgår en del navne på personer, hvis biografi
ikke findes i denne bog. Trods det store arbejde en kreds af
familiens medlemmer har gjort gennem mere end 50 år, for at
forske i slægtens historie, er der stadig en del uløste personpro
blemer, herunder især familien i Slesvig, som det ikke har været
mulig at placere på rette plads i slægten.
1908 skrev Georg Hille en artikel: »Ein altes Schleswiger Haus
und die Familien Mecklenburg und Freinds« som blev trykt i
»Zeitschrift der Geschichte der Herzogfürmer Schleswig-Hol
stein und Lauenburg«, bind 38.1 denne artikel omtales 20 perso
ner ved navn Mecklenburg, hvis stamfædre, brødrene Hans og
Nicolaus Mecklenburg, som levede i midten af 1600-tallet, det
ikke har været mulig at finde forældrene til, eller andre oplysnin
ger hvorefter familien kan placeres i den rette gren af slægten.
At de tilhører den slægt der er beskrevet i denne bog, kan der
ikke være nogen tvivl om, det fremgår med al tydelighed af det
våben, som kammer- og kancelliråd Arnold Mechlenburg lod
indgravere i en sølvkande til alterbrug, som han i 1696 skænkede
Slesvig domkirke til minde om sin afdøde datter, jomfru Adelheit Margaretha Mecklenborg.23). Af dette våben ses både i
skjoldet og bag hjelmen en hind, der stærkt minder om det
tilsvarende dyr i assistentsråd Nils Mecklenburgs våben, ligesom
de egetræer, hvorfra dyret springer ud i det fri, minder stærkt om
de træer der ses på en række af slægtens våben, i forbindelse med
en springende ulv. Forhåbentlig kan kommende generationer
finde de oplysninger der mangler for at få Mecklenburgerne i
Slesvig placeret i den rigtige slægtsgren.

Arnold Mecklenburgs
våben
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Fra Slesvig vender vi tilbage til Bragernes i Norge, hvor Wil
helm Mecklenburgs 4. søn Christian Mechlenburg blev født i
1657. Han fik en uddannelse som officer og blev ritmester i 1682,
og senere major til hest. Hans biografi findes i afsnittet: »Mili
tærslægten«.
De sidste af Wilhelm Mecklenburgs børn var døtrene Christia
ne Margrethe og Sophia Amalie. Christiane blev født på Brager
nes i 1660 og hun døde 1708, i Christiania. Hun blev i 1680 gift
med oberst, kommandant i Trondhjem og senere på Akershus
fæstning, Nicolai de Seue, der døde 19. apr. 1706, i Christiania.
Søsteren Sophia var ligeledes født på Bragernes i 1662, og hun
døde på Foss i Aker 1699. Hun blev også gift i 1680, med

møntmester og købmand i Christiania Peter Grüner, født i
Christiania i 1656 som søn ar møntmester Frederik Grüner og
Margrethe Frederiksdatter (Bøysen). Han døde på Foss i Aker i
maj 1697.80):

Sophia og Peter Grüner havde tre børn. Sønnen Frederik
Grüner blev den 10. jan. 1702 fyrværker på Akershus fæstning, og
den 18. okt. 1709 løjtnant ved artilleriet på Frederikssten, hvor
han var i tjeneste, da svenskekongen Carl XII belejrede fæstnin
gen i 1716. For at sikre den norsk-svenske grænse, havde den
danske konge, Frederik III, allerede i 1661 opført en række
stærke fæstninger, bl. a. Frederikssten ved byen Frederikshald.
Under genoptagelsen af »Den store nordiske Krig« førte Carl XII
i foråret 1716, en hær på 6-7000 mand gennem Smålenene over
Bundefjordens is, og frem mod Christiania, hvor han omsluttede
Akershus, selv om han manglede det nødvendige belejringsskyts.
Den norske hær havde imidlertid samlet sig under general
Lützow ved Gjellebæk, og da generalens tropper rykkede frem
fra alle sider, måtte Carl XII trække sig tilbage. Det lykkedes
ham at komme over Glommen, og han vendte sig derefter mod
Frederikshald og Frederikssten. Byen blev efter et tappert for
svar indtaget, men fæstningens kanoner satte byen i brand, så
svenskerne dagen efter måtte trække sig ud af den. Få dage efter
blev transportflåden, som skulle have ført levnedsmidler og
ammunition frem til den svenske hær, uheldigvis taget af Tor
denskjold ved Dynekilden, og dette nederlag var afgørende for
Carl XII’s felttog i Norge.95).

Frederikssten og
Tordenskjold

Efter belejringen blev Frederik Grüner den 22. jan. 1717 ud
nævnt til kaptajn, og nogle år senere, den 22. jan. 1722, blev han
udnævnt til major. Med sin hustru Dorothea Catharina fik han
sønnen Peter Nicolai Grüner, der blev hospitalsforstander i
Oslo. Denne søn var gift med Magdalene Hoff, og de fik døtrene
Sophie Amalie Grüner i 1742 og Magdalene Dorothea Grüner i
1746.
Sophia og Peter Grüners ældste datter Isabella Grüner blev
født i 1681 og hun døde i aug. 1728. Hun var gift med sorenskri
veren over Modum, Elias Pederssøn Søboholm. Deres yngste
datter, Margrethe Grüner, blev født i 1688, og hun blev først gift
med Hans Rosing og dernæst med Henrik Fuiren i Laurvig.
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Militærslægten. Tavle 8.
I indledningen til afsnittet »Den søndenfjeldske Mechlenburglinie«, beskrives borgmesterenken Margrethe Meckelburgs flugt fra
Haderslev med sine børn under trediveårskrigens rædsler. Blandt
disse børn var Wilhelm Mechlenburg, der som beskrevet i det
foregående afsnit, bl. a. var generalkrigskommissarius søndenfjelds
i Norge, og fra 31. aug. 1648 til 1662 var krigskommissarius norden
fjelds, herunder zahlkommissarius fra 1649, ligesom han var med
lem af admiralitetsrådet fra 1665.

Kaptajn Christian
Mechlenburg

Blandt Wilhelms børn var Friedrich, født 1651, Christian født
1660 og Sophie Amalie, født 1662, og alle fik de tilknytning til
militæretaten, men er iøvrigt også omtalt i det foregående afsnit.
Christian Mechlenburg blev født på Bragernes i Drammen i
Norge, den 15. apr. 1657, som søn af Wilhelm Mechlenburg (16151677) og Isabella de Brier (1619-1676). I 1676 blev Christian løjt
nant tilhest, og i 1677 beordret til Norge, hvor han efter statholder
Ulrik Frederik Gyldenløves ordre, bliver chef for et kompagni
helsingborgske ryttere, som fra 1678 opholder sig i Trondhjem. Fra
1679 bliver han ritmester nordenfjelds i en eskadron ryttere, og
med et tillæg på 150 rdl. udover ritmestergagen. 11687 ansættes han
som kaptajn ved Akershus nationale infanteriregiment og som chef
for Sandverkske og Nummedalske kompagni. Ved krigsretsdom af
19. nov. 1689, bliver han fradømt sin charge, men bliver fra 1691
kaptajnsvagtmester på Akershus, hvorfra han i 1692 får rejsepas til
»at bivåne sommerkampagnen i Flanderen«. Den 29. okt. 1692
demiteres han som kaptajnsvagtmester, og han bliver senere ud
nævnt til major.24) 43).

Christian var gift tre gange, første gang i 1680 med Wibecke
Beate Bagge, datter af Peder Madssøn Bagge til Holmegård og
Borregård og Margrethe Netterhorst. Christian og Wibecke
opretter i 1682 et gensidigt og kgl. konfirmeret testamente, efter
hvilke den længstlevende skulle beholde hele boet. Wibecke var
allerede på det tidspunkt meget syg, og man mente ikke hun
havde nogen mulighed for at blive rask, men hun levede trods alt i
mange år, helt til den 18. jan. 1692. Efter kgl. bevilling blev han
gift anden gang i hjemmet i Gjerpen i 1692, uden trolovelse og
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lysning, med Anna Christina Børting, ældste datter af commerceråd Peter Børting og Sophia Abelsdatter Sphit (eller Speet).
Efter denne hustru arvede han en fjerdepart af Fossum jernværk,
om hvilket han lå i proces med sin svoger Cay Bärtvig. Endelig
giftede han sig tredie gang med Annichen Møller, der var født i
1673, og døde i Skien i marts 1717. Christian Mecklenburg døde
ligeledes i Skien i Norge den 9. jan. 1715, og hans legeme blev
indsat i »Den Børtingske, senere adelige Løvenskjoldske familie
begravelse« ved Gjerpen kirke. Af hans børn døde et barn i en ung
alder, før 1682, og sønnen Peder Børting Mecklenburg, der blev
født den 9. sep. 1693, døde samme år som han blev født. Det 3.
barn, Isabella Catharina Mechlenburg blev født den 19. jan. 1685,
og forblev ugift.

Sønnen Peter Wilhelm Mecklenburg, født i ægteskabet med
Wibecke Beate Bagge i 1689, blev døbt den 20. dec. s. å. i Elfteløt
kirke. Han blev fenrik ved Cicignos, senere Rømelings infanteri
regiment i 1717, og premierløjtnant på Akershus i 1725. I 1748
var han avanceret til kaptajn og chef for garnisonskompagniet på
Akershus fæstning, men han døde allerede den 14. okt. 1750.
Han var gift med Gertrud Marie Leegaard, der døde den 8. juli
1764 i Christiania.43).
Christiania Margrethe Mecklenburg var født på Bragernes i
1660 og hun døde i Christiania i 1708. Hun blev i 1680 gift med
oberst og kommandant i Trondhjem og senere på Akershus
fæstning, Nicolai de Seude, der døde i Christiania den 19. apr.
1706.

Kaptajn Peter
Wilhelm Mechlenburg

Frederik Mecklenburg, født den 29. jan. 1651 er udførligt
omtalt i det foregående afsnit »Embedsmænd i Danmark«, så her
skal kun kort omtales, at han var krigskommissær i landshæren
fra maj 1676 til feb. 1677, da han blev assessor i det danske
kancelli, og iøvrigt som en af Christian V.’s højt betroede em
bedsmænd, blev etatsråd og adlet i 1679 og ændrede sit navn til
Friderich Mecklenbourgh.24) 62).
Han ægtede den 15. feb. 1677 Beate Ingeborg Moth, født den
23. jan. 1646, som datter af kgl. livmedicus Poul Moth og Ida
Burenia. Poul Moths søster Sofie Amalie Moth var Christian V.’s
»fast ansatte« maitresse, som han udnævnte til grevinde af Sam
sø, noget ganske almindeligt ved datidens hoffer.
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Med sine ringe evner, få kundskaber og svage vilje, blev Chri
stian V. ikke nogen betydningsfuld regent, trods hans selvfølelse
som enevældig hersker. Hans mildhed og venlighed vandt dog
folk, når de søgte at få ham i tale, hvilket ikke var vanskeligt.
Hans hjertensgodhed tillod ham sjældent at afslå en bøn, hvis
han på nogen måde kunne opfylde den. Det gav ham stor folkeyndest, at han red gennem Københavns gader med sit glas i hånden,
så folk kunne skåle på hans sundhed og velgående.95).
Frederik og Beate Mecklenburg fik døtrene Sophie Amalie og
Christina Amalie, men kun en søn, Christian Frederik, som har
været omgærdet med nogen diskussion blandt personalhistorikere, især i begyndelsen af det forrige århundrede.
Ifølge de Kaabølske samlinger i det danske Rigsarkiv, skulle
denne søn have været assistentsråd ved overhofretten i Norge,
men efter den danske genealog von Benzon 8) hvis hjemmel på
dette punkt er O. H. Moller39) der igen har sine oplysninger fra
en generaltabel af en major Tage Krabbe, skal Christian Frederik
have været berghauptmand, og ifølge Lengnick, 35) have været
gift med en frøken de Tonsberg, med hvem han skulle have en
søn, der ligesom faderen angives at have været assistentsråd i
overhofretten, ligesom han skulle have haft 5 døtre der alle var
gift i Norge. Nogen berghauptmand med navnet Mechlenburg
har der overhovedet aldrig eksisteret, lige så lidt som der ved
overhofretten i Norge, har været en assistentsråd der har båret
navnet Mechlenburg. Derimod kendes ganske godt to bergråder
af denne familie, men ingen af disse hed Christian Frederik. Den
ene bergråd var Wilhelm Mechlenburg, den anden Niels Mech
lenburg, begge er nævnt i det foregående afsnit. Sidstnævnte
havde ganske rigtigt en søn der var assistentsråd og 5 søstre der
alle var gift i Norge, men deres fars navn var som nævnt ikke
Christian Frederik, heller ikke forholder det sig rigtigt, at nogen
mand af denne slægt, har været gift med en frøken de Tonsberg.
Der er næppe megen tvivl om at det er etatsråd Frederich
Mecklenbourghs søn Christian Frederik, der omtales i det føl
gende, så meget mere som denne alene bærer de samme fornavne
som etatsrådens søn, der angives at være født den 14. juli 1677 i
byen Elsass i Schlesien. Vel skal den bekendte genealog von
Bentzon til det stiftende genealogisk-heraldiske selskab, have
indsendt en stamtavle for Christian Frederiks søn, Hans Eras-
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mus Mechlenburg, hvor han tilføjer, at faderen var søn »af en
svensk major Mechlenburg og en frøken von Habicht«, men
denne anførelse er næppe videre pålidelig, da man ikke har kunne
påvise nogen svensk major Mechlenburg. Man kan så indvende,
at Christian Frederik påstås født i udlandet, og at hans søn Hans
Erasmus ikke blot har været ubekendt med at han nedstammede
fra etatsråden, eller at han overhovedet har vidst hvem hans farfar
var, men yderligere, at han førte et våben der på meget væsentlige
punkter, var forskelligt fra det våben etatsråd Mecklenbourgh fik
skænket i 1679, omend afrevede ulvehoveder udgør en ikke
uvæsentlig bestanddel i begge våben. Men hertil kommer, at
oplysningerne om den svenske major, om hans hustru von Ha
bicht og byen Elsass, hidrører fra »eine geschriebenen Tabelle«
hvis forfatter synes at være total ubekendt, også for O. H. Moller
selv, så disse oplysninger må anses for at være problematiske.

På baggrund af denne diskussion, forekommer det meget lidt
sandsynligt, at der i det samme år skulle fødes to personer til
verden, med nøjagtigt det samme navn, af hvilket den ene person
sporløst forsvinder, mens den andens liv og levned er velbekendt,
men at hans oprindelse til gengæld er temmelig dunkel. Der. skal
meget vægtige grunde til at fastholde et sådant synspunkt, så
meget mere, som der kan gives fyldestgørende grunde til, at
Friderich Mecklenbourghs søn blev født udenlands, men også til
at sønnesønnen ikke har kendt sin farfars slægt og våben.

Om Christian
Frederiks fødsel

Friderich og Beate blev som nævnt gift af dr. Hans Leth den
15. feb. 1677, ifølge giftemålstilladelse af 9. feb. 1677 uden trolo
velse og lysning, og sønnen Christian Frederik blev født den 14.
juli 1677, altså kun få måneder senere. Med de nære forbindelser
forældrene havde til det bedre adel- og borgerskab, og formentlig
også til kongefamilien, har det nok, under hensyntagen til dati
dens moral, været nødvendigt for Beate at rejse udenlands og
føde deres barn. Men det må også erindres, at etatsråden allerede
døde i sønnen Christian Frederiks spæde ungdom, kun få år efter
han blev adlet, og det er derfor let at forklare, hvorfor sønnen og
endnu mere sønnesønnen, ikke har kendt det adelsvåben, som
måske aldrig havde været i brug51) 84).
Christian Frederik Mechlenburg blev født i 1677, men hvor og
hos hvem han tilbragte sin barndom er ikke oplyst. Da han blev
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Bestikkelsessagen
i Oldenburg

Vagtmesterløjtnanten
på Kronborg

dansk soldat allerede som 13-årig har han næppe haft sin barn
dom i Sleschien, hvis han overhovedet har boet dér? Fra 1693
nævnes han at have tjent i hjælpekorpset i Flanderen og Bra
brand, den 24. apr. 1706 er han avanceret til premierløjtnant i
granaderkorpset, og den 17. sep. 1708 udnævnes han til kaptajn i
det oldenborgske landsregiment, men bliver den 5. feb. afskedi
get som involveret i den store bestikkelsessag.24).
På daværende tidspunkt forekom der hyppigt bestikkelser og
underslæb i de højere grader, bl. a. gik der svang i vinterfelttoget i
Skåne i 1710. Proprietærer og godsejere på de større gårde,
bestak officererne for at beholde soldaterne på gårdene til at
dyrke deres jorder. I det oldenborgske nationale regiment fandt
der bestikkelser sted i et sådant omfang, at over halvdelen af
soldaterne i flere år var fritaget for øvelser, og officererne tog
både soldaternes lønninger og munderingspenge, samt de penge
summer proprietærer og godsejere betalte for at friholde deres
karle i at stille. Sagen vakte dog til sidst almindelig opmærksom
hed, og i 1717 nedsattes en kommission, der kasserede næsten alle
officerer med undtagelsen af obersten, og heriblandt også Chri
stian Frederik Mechlenburg.54).
Den 25. aug. 1720 blev han dog atter taget i tjeneste som
vagtmesterløjtnant på Kronhorg, hvilken stilling han beklæder
til sin død på Kronborg den 25. okt. 1729 kl. 5 om eftermiddagen.
Christian Frederik var den 8. sep. 1703 blevet gift med Maren
Nielsdatter Grøn, født den 9. okt. 1670 som datter af proviant
forvalter og krigskommissarius Niels Grøn i Frederiksstad i
Norge. Hun dør på Kronborg den 14. jan. 1751.

Maren og Christian havde 8 børn, A: Sophia, B: Hans Eras
mus, C: Christian Frederik, D: Elisabeth Dorothea, E: Nicolai
Gottfred, F: Juliane Christine, G: Georg Wilhelm og H: Erhard
Mecklenburg. Tre af disse er døbt i Elsfleth kirke i Oldenburg, to
i Vor Frelsers kirke på Christianshavn og tre i St. Mariæ kirke i
Helsingør. Blandt fadderne til mindst tre af børnene var navnene
Braem og v. d. Pforden. Generalmajor Hans Erasmus von der
Pforden var i 1694 blevet forflyttet fra Frederiksstad i Norge,
hvorfra Maren Grøn stammede, og man må formode at det
venskabelige forhold mellem de to familier stammer herfra og/
eller tidligere.51).
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Om det første barn A: Sophia Maria ved man kun, at hun er
født den 5. nov. 1703 og at hun døde den 4. juni 1763. Hun blev
den 13. juni 1727 gift med Johan Christopher von Restorff,
hvorom der ikke findes data. Heller ikke om de sidste fire børn
har man mange oplysninger. Datteren D: Elisabeth Dorothea må
formodes at være tvillingesøster til C: Christian Frederik født
den 7. juli 1707, men hun er enten død under fødslen, eller kort
tid efter, i hvert fald døde hun i fødselsåret. Broderen E: Nicolai
Gottfred blev født i 1708, men døde som fyrværker i en ung alder,
og søsteren F: Juliane Christine blev kun 10 år gammel (17081718). G: Georg Wilhelm blev født i 1712 og blev fyrværker den
30. maj 1738, men han døde allerede den 3. juni 1754.

Efter disse korte data, ved man straks lidt mere om den ældste
søn B: Hans Erasmus, født den 25. feb. 1705. Som nævnt under
omtalen af faderen, var generalmajor Hans Erasmus v. d. Pforden
fadder til flere af børnene, og med den usædvanlige sammensæt
ning af fornavne, er der næppe tvivl om, at vagtmesterløjtnantens
ældste søn er opkaldt efter generalmajoren, og man kan med rette
stille det spørgsmål: Hvorfor?
Noget kunne tyde på, at det er hos v. d. Pforden at den lille
Christian Frederik Mecklenburg har været sat i pleje. Først og
fremmest det forhold at den 31-årige v. d. Pforden opholdt sig i
København som kaptajn, samtidig med at Fridederich Mecklenbourgh var krigskommissær for landshæren i København, og at v.
d. Pforden ganske kort tid efter - i maj 1678 - som oberstløjtnant
deltager i den skånske fejde, efterladende sin hustru i Køben
havn, for derefter i 1682 at blive forsat til citadellet i Frederiks
havn som vicekommandant. 1 1683 bliver v. d. Pforden udnævnt
til oberst i Frederiksstad, den norske by hvor Christian Frederik
møder sin hustru Maren Grøn.43).

Christian Frederiks
plejeforceldre

Da Christian Frederik blev soldat som 13-årig må han altså
have opholdt sig i Frederiksstad i sin barndom og ungdom, og
hvordan er han kommet der, om ikke med v. d. Pforden, for i
1693 gør han jo tjeneste i hertugdømmerne og kommer ikke
tilbage til Norge, og alligevel bliver han i 1703 gift med en pige fra
Frederiksstad. Man må også formode at hvis Christian havde
været en »forældreløs« plejesøn af ukendt herkomst, havde han
næppe været et passende parti for en proviantforvalter og krigs-
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kommissærs datter, men som plejesøn af fæstningens oberst, har
han været et passende parti. Dernæst det forhold at hans første
fødte søn, Hans Erasmus tilsyneladende opkaldes efter v. d.
Pforden, før de mødes i på Kronborg, og at en generalmajor
plejer så tæt omgang med en vagtmesterløjtnant, hvis karriere er
sat i stå, at han yderligere står fadder til børnene tyder på, at de
har kendt hinanden godt før Christian kommer til Kronborg,
måske er det også v. d. Pforden der har hjulpet Christian til
stillingen på Kronborg efter den ulyksalige bestikkelsessag? På
grundlag af de nævnte konstaterede forhold vil forfatteren vove
den påstand, at Christian Frederik var en plejesøn af generalma
jor Hans Erasmus v. d. Pforden.24).

Oberstløjtnant Hans
Erasmus Mecklenburgs segl
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Vagtmesterløjtnantens ældste søn B: Hans Erasmus Mechlen
burg blev født den 25. feb. 1705 og han benyttede som voksen det
viste våben som segl.
11715 indtrådte han i tjeneste som underfyrværker, og i 1762
er han avanceret til kaptajn og gør fra 1764 tjeneste i Glückstad i
Holsten, men fra 1773 var han tillige kompagnichef for det senere
2. artillerikompagni. Fra 1767 til 1782 var han som major, provincialkommissær for artilleriet i Holsten og i tiden fra 1785 til 1788
som oberstløjtnant, chef for artilleridetachementet i Holsten,
samt chef for 16. artillerikompagni med garnison i Rendsborg. I
slutningen af 1788 ansøger han om afsked med bibeholdelse af
gagen. Ansøgningen anbefales af Artillerikorpset »da oberstløjt
nantens høje alder (83 år) tilligemed en aftagelse af hans kræfter,
gør ham det umuligt at forestå tjeneste, og hans i tjenesten på en
så retskaffen måde tilbragte hele levetid, gør ham den nåde
værdig i hans høje alderdom og i de få dage, han endnu har at
leve«. Hans Erasmus Mechlenburg dør den 10. jan. 1795 - 90 år
gammel.36).
Efter ægteskabstilladelse af jan. 1742 blev han den 6. apr. 1742
viet til Rebecca Maria Vollprecht, født den 12. maj 1724, som
datter af kaptajnløjtnant ved artilleriet i Rendsborg, Caspar von
Vollprecht (1669-1739). Rebecca døde den 15. nov. 1783 og blev
som sin mand begravet fra Rendsborg garnisonskirke. Rebecca
og Hans får 5 sønner, der alle får ansættelse indenfor forsvaret,
samt to døtre der begge gifter sig med militærpersonen
Den ældste søn, Bl: Ezechias Gustav Mechlenburg er født i
Rendsborg den 17. okt. 1742 og han benytter samme våben som

vist under faderens biografi. Han indtrådte i militær tjeneste den
26. juli 1754, og blev fyrværker i 1756 (før Hærloven af 1867 en
underofficersgrad). Han gør tjeneste j Holsten, indtil han som
sekondløjtnant får tjenestested i København, hvor han som
premierløjtnant fra 1668 til 1772, er lærer ved Artillerikorpsets
første kadetskole i Artilleri, og fra ca. 1770 bibliotekar ved
Artilleriets bibliotek. Han udnævnes til kaptajn i 1773, og bliver
samme år lærer ved Artillerikadetinstituttet, hvor han undervi
ser i artilleri. Fra 1780 bliver han samtidig chef for 3. Artilleri
kompagni i København. I 1776 tiltræder han som generaladju
dant »hos Hans Majestæt Kongen«. 1 1778-79 er han i Tyskland
»for at gøre et par eller flere campagner i den preussiske Armé«.

Allerede som sekondløjtnant omkring 1767 udarbejder han
tegninger til et nyt skytssystém, som med mindre betydelige
ændringer bliver fulgt helt indtil 1813. I 1786 udgiver han en
militær lærebog: »Praktisk undervisning for dem der er bestemt
til at betjene Feltartilleriet, og især Regentsartilleriet« - en ho
vedsagelig matematisk lærebog der blev anvendt i mange år til
uddannelse af militærpersonel. Han er endvidere forfatter til
»Abhandlung der Artilleriwissenschaft«, som i mange år dannede
grundlaget for artilleristudiet herhjemme. Af samtiden betegnes
han som »en dygtig og kundskabsrig artillerist, en energisk ka
rakter og en fremskridtsmand, hvorfor han også mødte mod
stand i korpset, men blev støttet fra oven«. 64).
Fra 1788 var han som oberstløjtnant chef for artilleridetache
mentet i Holsten med garnison i Rendsborg, ligesom han var
chef for 16. Artillerikompagni i Rendsborg, men er i 1788-1790
samtidig tjenstgørende i Oslo, som chef for artilleridetachemen
tet i Norge og i efteråret 1788 chef for det ca. 10.000 mand stærke
dansk-norske hjælpekorps, som under prins Carl af Hessen-Cassel i henhold til traktat med Rusland gjorde indfald i Sverige og
tvang et mindre svensk korps til at overgive sig, ved Kvistrum
bro. For at bringe alt i orden til dette felttog, »har Mechlenburg
gjort det utrolige«, skrev prins Carl af Hessen-Cassel i et brev til
statsminister A.P. Bernstoff. 11793 bliver han udnævnt til oberst
og i 1802 til generalmajor og kommandør (næstkommanderende
ved Artillerikorpset), chef for artilleriet i Danmark og for Liv
kompagniet, samt forstander for Artillerikadetinstituttet fra
1792 til.1802. 36) 43) 47);
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Den 15. okt. 1773 havde Ezechias indgået ægteskab med
Margrethe Charlotte Amalie von Bielefeldt, født i 1749 som
datter af oberst Sigismund von Bielefeldt og Maria Sophia von
Maas. Margrethe døde i Rendsborg den 16. apr. 1819, og Ezechi
as den 15. mar. 1804. De fik 6 børn, a: Carl, b: Christian, c:
Christina, d: Ferdinand, e: Georg og f: Gustav.
Den ældste søn, B. l.a: Carl Wilhelm Jacob Mechlenburg,
fødtes den 10. sep. 1775, og han indtrådte i militær tjeneste i
1780. Carl blev stykjunker i 1782 med kgl. bemyndigelse, da han
ikke havde den foreskrevne alder. Han døde som primierløjtnant
i artilleriet den 24. jan. 1800., kun godt 24 år gammel.
Broderen B. l.b: Christian Frederik Mechlenburg, født den
18. sep. 1777, afsluttede en uddannelse som landmåler i 1797, en
uddannelse han havde taget, mens han som kornet å la suite,
havde været ansat i Livgardens rytterregiment på ekstraordinær
gage. I 1799 blev han udnævnt til sekondløjtnant og samme år
blev han ansat ved det Vestindiske kavaleri som premierløjtnant,
for at rejse til Vestindien og være med til afslutningen af det
igangværende arbejde, med opmåling og matrikulering af St.
Croix.
Matrikulering
af St. Croix
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Indtil slutningen ar 1700-tallet henlå St. Croix som et områ
de, hvor enhver kunne købe det stykke jord han havde udset sig,
og som var ledigt. Men i slutningen af 1770-erne udarbejdede
F.C. Meley en plan til øens matrikulering - en plan der i dag findes
i Nationalmuseets vestindiske stuer. Efter denne plan, blev der
anlagt tre parallelle hovedveje i lige linie over såvel slette som hen
over bjerge. Den midterste af disse, Centerlinien, er den 40 fod
brede hovedvej, der forbinder Christiansted med Frederikssted.
I passende stor afstand, er der på hver side af denne anlagt
henholdsvis Sydsidevejen og Nordsidevejen. Alle tværgående
veje er vinkelret på de tre hovedveje, og det samme gjaldt opdel
ingen af arealet til plantager og gårde. Enhver »fuld« plantage fik
mindst 150 agre på 200 fod i længde og bredde, og en »fuld«
plantage blev derfor på 3000 x 2000 fod, men nogle plantager fik
dog andre mål og kunne være større.
Arbejdet med opmåling og matrikulering af plantager var så
godt som færdigt i 1793, men der manglede en del af østsiden og
nordsiden, hvor bjergene bevirkede, at vejene snoede sig i det
vilde og uregelmæssige terræn, der mange steder kun var passable

til hest. For at afhjælpe denne besværlighed, fremlagde statshauptmand, major P.L. Oxholm en plan til en ny Nordsidevej,
og det er formentlig denne og de tilhørende matrikuleringer, den
unge primierløjtnant Mechlenburg skulle ud og være med til at
anlægge under oberstløjtnant von Rohrs ledelse. Tilsyneladende
har han ikke kunne tåle øens klima, for kort tid efter ankomsten,
døde han den 29. apr. 1800 i garnisonsbyen Christiansted, hvor
han blev begravet på den danske kirkegård.56).
De to efterfølgende børn, B. l.c-d: døde begge som børn.
Christiania Ulrica, født i Randers den 7. mar. 1779 og Ferdinand
Hieronymus Adolph, født 8. apr. 1780, som døde i feb. 1781.
B. l.e: Georg Ferdinand Mechlenburg, blev født i København
den 14. jan. 1782, hvor han blev døbt i den tyske kirke den 1. feb.
Han blev student i 1803, og cand. jur. i 1805, hvorefter han blev
ansat som vollontør på regimentskontoret, og senere i kancelliet
ved feltkommissoriet. 1 1805 udnævnes han til regimentskvarter 
mester og auditør ved artilleriet, og i 1814 avancerer han til
overauditør, og får i 1820 sin afsked for at tiltræde en stilling som
landsskriver ved Stabelholm i Slesvig.36).
I 1812 var han blevet gift med Fredericia Margrethe Holler,
født i Rendsburg i 1789 som datter af købmand Johan Holler og
Margrethe Liihrs. Georg døde den 17. sep. 1853 i Burg, Dit
marsken og Margrethe den 18. jan. 1861, hun havde dog indgået
et nyt giftermål.47):
Den sidste af brødrene, B. l.f: Henrich Gustav Mechlenburg,
blev født i København den 18. jan. 1785, hvor han blev kadet i
søværnet i 1799, og sekondløjtnant i 1806. Fra 1807 til 1808 var
han med fregatten Diana til Middelhavet og derefter, indtil 1810,
i Auxilliærstyrken på Scheiden. I 1810 beordret til tjeneste ved
den glüchstadtske Ekvipage. Den 16. jun 1810 blev han arresteret
og sat under tiltale, beskyldt af Franskmændene i Hamburg for
fornærmelige ytringer mod kejser Napoleon. Ved krigsforhøret
bevistes det ved edsvorne udsagn af fem af mandskabet, at be
skyldningerne var falske. Den franske »Directeur des Douanes« i
Hamburg gjorde derefter en undskyldning og meddelte, at den
franske toldofficer, der havde anmeldt sagen, var blevet afskedi
get. Efter løsladelse i august samme år beordret til chef for 4
kanonjoller i flotillen i Kattegat. 11811-12 var han næstkomman
derende i briggen Alsen, 1812 chef for kanonbådsdivisionen ved

Henrik Mechlenburg
og Napoleon
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Øster Risør, og ilede til assistance da fregatten Najaden den 6.
juli blev ødelagt i Lyngør havn, men kom for sent til at tage del i
selve kampen mod englænderne, dog angreb han linieskibet Dic
tator, som imidlertid undslap. 11813 blev han udnævnt til primierløjtnant og ansat ved Frederiksværn station til udgangen af
juni, hvor han var i flotillen ved Hvaløerne. Han blev kaptajn
løjtnant i 1818 og kaptajn i 1823 og fik den 19. feb. 1833 afsked
med kommandørkaptajns karakter og udnævntes til overlods og
indrulleringschef i Kristiansand, senere flyttet til København
hvor han døde den 19. juni 1865 og blev begravet på Holmens
kirkegård. 53).
Henrich Gustav var gift med Marie Magdalene Svenssen, født i
1789, med hvem han får sønnen Carl Adolf Rothe Mechlenburg.
Marie Magdalene dør i 1863. Sønnen Carl Adolf blev født i
Frederiksværn i Norge den 4. apr. 1821. Han afsluttede sin
militære løbebane som kaptajn, da han 47 år gammel døde i
Christiania den 10. maj 1868.
Carl Adolf var den 14. apr. 1864 blevet viet til Alfhilda
Theodora Adelhei Suenssen, født den 10. feb. 1830, som datter af
kaptajn Johan Fedder Carsten Suenssen (1795-1840) og Margre
the Juel (1802-1882). Efter sin mands død, blev Alfhilda Mech
lenburg en kendt forfatterinde. Hun debuterede i 1872 med »To
fortællinger« og i 1878 fulgte »Fortællinger«, i 1880 dels »Fjeld
blomsten« dels en børnebog »Ej blot til lyst« der fortæller om den
fattige danske købmandsøn Olaf der kommer til Norge og gør
stor karriere. Man kan undre sig over om Alfhilda skulle have
kendt lidt til familiens historie i 1500-tallet? 11881 følger derefter
»I tidens løb«, i 1882 »Et kløverblad«, i 1885 »Gamle minder, i
1889 »Skibbrud«, i 1893 »Ungdom« og endelig i 1895 »I vår«. I
1875 fik Alfhilda Mechlenburg opført et skuespil »Judith« på
Folketeateret i København.64).
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Georg Mechlenburg
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Rebecca og Hans Erasmus’s 2. søn, B 2: Ulrik Wilhelm Mech
lenburg, blev født den 26. apr. 1745 og blev fyrværker, men kun
15 år gammel døde han den 29. jan. 1760 og blev begravet fra
Rendsborg garnisonskirke.
Broderen B. 3: Georg Frederik Mechlenburg, fødtes i Rends
borg den 18. apr. 1747. Han indtrådte i militær tjeneste-i 1756 og
var indtil 1761 tjenstgørende i Holsten og derefter i Danmark. I
1774 var han avanceret til premierløjtnant af rytteriet, i 1781 til

ritmester og i 1791 til major af rytteriet. 1803 udnævnes han til
oberstløjtnant og forflyttes fra 1805 til 1809 til Norske Livregi
ment Rytteri, dog afbrudt af en periode ved Slesviske Rytterregi
ment. I 1808 udnævnes han til oberst af rytteriet og i 1809 til
generalmajor, og samme år og indtil 1812 er han deputeret i Det
kgl. General-Kommissariats-Kollegium, og fra 1810 er han end
videre formand for Remontekommissionen, indtil sin død den 6.
juni 1812.36).

Georg Frederik indgik ægteskab med Magdalene Louise Dec
ker, født i 1774 som datter af ærkediakon ved St. Lorenz kirke i
Itsehoe, Nicolaus Decker, (1736-1803) og Johanne Sophia Wibül
(1742-1825). Magdalene dør 83 år gammel i Itsehoe den 6. aug.
1857.
Af deres børn var B. 2.a: Hans Nicolaus Gustav Mechlenburg,
født i 1795. Han blev student i 1813 og tog juridisk embedsek
samen fra Kiels universitet i 1817.84). Han fik ansættelse ved den
slesviske by Gluckstads overret. Hans Nicolaus blev senere borg
mester for byen Plön, og udnævntes til etatsråd og kammerjun
ker. Han gifter sig med Juliane Charlotte Hagelstein, en datter af
justitsråd og fysikus i Oldenburg, Frantz Daniel Hagelstein
(1771-1832) og Charlotte Sophie Stiiben. Hans Nicolaus døde
den 6. apr. 1857, og Juliane den 11. juni 1891, begge i Oldenburg.
De havde kun en datter, Louise Charlotte Frederikke Mechlen
burg, født den 8. sep. 1835 i Plön, som i sep. 1859 ægter oberst
løjtnant Edvard Valdemar Sass, født 17. aug. 1835. Louise døde
den 24. juli 1920 og Edvard 31. mar. 1917.
Hans Nicolaus bror B. 2.b: Carl Ferdinand Anton Mechlen
burg, er født før 1800, for han var stud.jur. ved universitetet i
Kiel 1825, og nævnes som forstkandidat i 1840, som landmåler i
1841, og endelig som skovfoged ved Haderslev 3. skovdistrikt,
Dravet ved Løgumkloster. Hans dødsår og ægteskabelige for
hold kendes ikke.
Rebecca og Hans Erasmus søn B. 4: Ferdinand Anton Mech
lenburg, blev født i Rensburg den 15. feb. 1750, hvor han døde
som oberstløjtnant 21. mar. 1820. Han trådte i militærets tjene
ste i 1764 og var i 1773 avanceret til premierløjtnant. Fra 1772 var
han ansat ved ledelsen af anlæget af, og tilsynet med Ejderkanalen. Han blev kaptajn af fodfolket i 1787, major i 1794 og
oberstløjtnant i 1808.36).
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Ferdinand var den 27. okt. 1787 blevet gift med Catarina
Christina Carolina Weldingh, født den 28. dec. 1765 som datter
af kaptajn Carl Christian Weldingh og Johanna Catharina Elsebe
Bauditz. Catharina døde den 20. maj 1803 og havde fået børnene,
1. Marie Johanne Georggine, født 1789, 2. Louise Annette Caro
line i 1790, 3. Hans Holger i 1792 og 4. Charlotte Henriette i
1794. Samtlige børn var afgået ved døden da faderen døde i 1820.
Efter de fire sønner fulgte den 8. okt. 1752 datteren B. 5:
Cathrine Charlotte Mechlenburg. Hun blev den 21. maj 1779 gift
med den i Norge fødte Ahnen von Fakslan, søn af premierløjt
nant Jørgen Gundbjørnsen Fakslan ( -1749). Ahnen var først
kaptajn i 2. jyske infanteriregiment, men forflyttedes senere til
Rendsborg, hvor han døde 57 år gammel den 14. dec. 1797, og
overlevedes af sin hustru der døde barnløs den 9. jan. 1823.
Hendes bror B. 6: Niels Henrich Mechlenburg, blev født i
Rendsburg den 16. sep. 1758, og blev premierløjtnant ved Sles
vigske infantariregiment, før han i 1788 blev forflyttet til Norge
som kaptajn, og chef for det nationale artillerikompagni ved 2.
Akershus infantariregiment. I 1789 blev han forsat til oplandets
nat. infantariregiment som chef for Næssiske kompagni, og i
1790 til det nordenfjeldske infantariregiment. I 1801 blev han
major ved samme regiment og kommandør dg chef for Hølandske kompagni og i 1804 var han blevet stabsofficer ved regimentet,
og chef for 7. gev. musk. kompagni. 11807 vender han tilbage til
Danmark som kommandant på Frederiksort (Fredericia) men
forflyttes senere til Nyborg. 1811 tilbage til Norge, nu som
kommandant på Frederiksstad og oberst af infantariet, med en
årlig gage på 1600 rdl. Han sluttede sin karriere som generalkrigs
kommissær i Fredericia og døde her den 8. jan. 1848, 90 år
gammel.43).
Niels blev ifølge ægteskabstilladelse gift i sep. 1791 med Mag
dalene Elisabeth Hauritz, født i Grins sogn i Norge den 3. apr.
1768, som datter af foged Anders og Sophia Christiane Houritz.
Magdalene døde i Fredericia den 4. aug. 1828.
Af deres 3 sønner var B.6.a: Poul Erasmus Mechlenburg født i
Frederiksstad i 1792, hvor han blev døbt den 28. dec., s.å. Han
begyndte sin militære karriere som kadet ved det norske landinfantarikorps, blev senere sekondløjtnant ved det nordenfjeldske

infantariregiment, men blev i 1810 overflyttet til »det fynske
infantariregiment, hvor han i 1828 blev kaptajn, og i 1829 stabs
kaptajn. I 1835 blev han kompagnichef og i 1841 major ved det
fynske infantariregiment, og samme år Ridder af Dannebrog,
ligesom han blev dekoreret med St. Helenamedaljen. Poul Eras
mus døde 5. jan. 1872.47).
Broderen B. 6.b: Gustav Ferdinand Mechlenburg, blev født i
Frederiksstad den 21. juni 1798, og blev som broderen Poul først
kadet i Norge den 1. jan 1811, og ligeledes forsat til det fynske
infantariregiment, hvor han i 1827 udnævntes til primierløjtnant,
men afskediges samme år for at blive postmester i Kolding.
Gustav blev senere udnævnt til justitsråd, og han afgår ved døden
i Kolding den 24. mar. 1865. Han var blevet gift med Christiane
Therkeline Staal, født den 16. jan. 1803 i Fredericia, som datter af
toldkasserer, justitsråd, Niels Staal og Anna Bruun, og hun døde
den 15. juli 1889.
Den yngste af brødrene B. 6.c: Carl Emil Mechlenburg, der var
født i Norge den 23. nov. 1802, begyndte som sine to brødre sin
militære løbebane som kadet, og blev i 1829 udnævnt til premier
løjtnant. I 1842 blev han stabskaptajn, og i 1842 kaptajn i 12.
infantaribatalion.47).

1 1848 havde Danmark kongeskifte, idet den 39-årige Frederik
VII efterfulgte sin far Christian VIII. Kong Frederik var ikke
ubegavet, tværtimod men han havde som kronprins ført en ret
uregelmæssig tilværelse, uden tilegnelse af synderlige kundska
ber, og han havde så godt som ikke beskæftiget sig med statssa
ger. Hertil kom, at han var meget lidt arbejdsdygtig, og savnede
såvel intellektuel som moralsk soliditet. Netop på det tidspunkt
var hidtil ukendte politiske partier begyndt at se dagens lys, og
flere af disse partier krævede et systemskifte i Danmark, samtidig
med, at der i Slesvig-Holsten opstod stærke løsrivningstenden
ser. Alle disse store vanskelige spørgsmål, var Frederik VII slet
ikke i stand til at styre, bl. a. fordi han ikke ville rette sig efter sine
rådgiveres gode råd.
Dette vidste man i hertugdømmerne, og under det åbne oprør
der startede i Holsten den 23. mar. 1848, overrumplede prinsen
af Noer (Nør) svigagtigt hærens officerer og menige i Rendsborg
kassernegård, og han fik mange til at træde i oprørets tjeneste.
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Faldet ved
Dybbøl i 1848

Den danske krigsminister fik den 9. april udrustet en troppestyr
ke fra de fynske og jyske regimenter, som snart slog oprørerne
ned ved Bov og Augustenborg, men efter et nyt slag ved Slesvig
by den 23. apr. besatte tyske tropper Slesvig, med undtagelse af
Dybbølstillingen. Dagen efter, den 24. apr. rasede slaget stadigt,
og ved Bustrup blev Carl Emil Mechlenburg hårdt såret ført til
lasarettet i Slesvig by, hvor han døde af sine sår den 19. maj, kun
46 år gammel. Danmark havde imidlertid henvendt sig til neutra
le magter om hjælp, og i feb. 1849 kom en våbenstilstand, men
den fællesregering de neutrale magter indsatte til at styre hertug
dømmerne, regerede helt i slesvigholstens ånd, og øvede et utåle
ligt tryk på Slesvigs danske befolkning. 95).
Carl Emil var to år før sin død blevet gift ifølge ægteskabstilla
delse af 31. mar. 1848, med Charlotte Marie Magdalene Undall,
født den 5. apr. 1818, som datter af generalkrigskommissær,
inspektør ved tugthuset i Viborg, Laurits Christian Undall og
Marie Christine Staal. I ægteskabet fødtes datteren Henriette
Elisabeth Christine i Fredericia den 12. apr. 1847, og hun var
således præcis et år gammel da hendes far blev såret, men hun
havde sin mor indtil 17. sep. 1896.
Henriette Mechlenburg blev første gang gift i København med
jægermester Christian Schøller til Margård, og anden gang i sep.
1877 med assistent Peder Grib Jørgensen, der døde 13. jan 1906,
mens Henriette levede indtil den 18. dec. 1911.
Den sidste af Maria og Hans Erasmus’s børn var datteren B. 7:
Maria Amalie Mechlenburg, født i Rendsburg den 14. mar. 1763.
Hun blev den 7. aug. 1781 gift i Rendsburg med oberstløjtnant,
toldforvalter i Glückstad, Otto Frederich von Irminger, født den
5. maj 1749, og død i Glückstad den 12. okt. 1828.

Vi vender nu tilbage til vagtmesterløjtnantens 3. barn, sønnen
C: Christian Frederich Mechlenburg, født den 7. juli 1707. Han
blev i 1720 kadet i søværnet, og var i 1726 med orlogsskibet
Wenden i eskorte til Reval. Han får i 1727 rejsepas og tilladelse til
at gå i fremmed tjeneste og er derefter indtil 1732 i engelsk
tjeneste, først i orlogsskibet Cornwall, derefter i orlogsskibet
Rupert bestemt til Vestindien. 1 1733 bliver han beordret hjem
fra England, og bliver næstkommanderende på fregatten Hvide
Ørn, vagtskib på Københavns red. Fra 1735-37 er han atter i
fremmed tjeneste, men i 1737 går han om bord i Norske Løve, og
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er fra 1739 næstkommanderende i fregatten Høyenhald, vagtskib
i Øresund. I 1741 bliver han kaptajnløjtnant, i 1742 interimsekvipagemester på Nyholm og i 1743 næstkommanderende i
orlogsskibet Justitia. 11746 får han tilladelse til at føre købmand
Bjørns koffardifregat Jægerspris til Vestindien, med tilladelse til
under denne tjeneste at beholde fuld gage. Skibet afgik den 18.
juli fra St. Thomas for hjemadgående, men forulykkede, da man
aldrig hørte mere fra det.

Orlogskaptajn
omkommer i Vestindien

Christian Frederich var den 22. feb. 1741 blevet gift med Anna
Elisabeth Wiegandt Michelbecker, født den 27. feb. 1714 som
datter af Heinrich Wiegandte Michelbecker og Elisabeth Sabine
Rosback fra godset Grundetved, det nuværende Selchausdal. Da
hendes mand formodes omkommet, blev hun tilladt at nyde sin
mands avance i to år, eller indtil der indløb efterretninger om
hans skib. Fra 1753 modtog enken 50 rdl. i årlig pension.53).

Anna Elisabeth og Christian Frederik Mechlenburg fik tre
børn, 1. Marie, 2. Christian Frederik og 3. Charlotte Amalie.
Det ældste barn C. 1 : Marie Elisabeth Mechlenburg, blev født
den 28. jan. 1743, og hun giftede sig i 1765 med borgmester i
Skien i Norge, Jonas Greger, med hvem hun fik sønnen Henrik
Jensenius Greger. Maria døde 1828.
Broderen C. 2: Christian Frederich Mechlenburg blev født i
København den 19. jun. 1744. Han begynder som kadet i søvær
net i 1753, er som sekondløjtnant med orlogsskibet Danmark på
fart i 1766.11767 bliver han premierløjtnant, og er i 1770-71 med
orlogsskibet Sophie Magdalene i eskorte i Middelhavet, og i
1772-73 med orlogsskibet Grønland på en ny tur til Middelhavet,
det sidste år som næstkommanderende. 11773-74 er han fører af
fregatskibet Basilisken, og skibet bliver i 1774 nødt til at overvin
tre i Norge. Som chef for snauen Fama, er han på togt til Island i
1774 for at forhindre forbuden handel, og i 1775 bliver han
kaptajnløjtnant, og derefter i 1776 chef for huggerten Dristighe
den, vagtskib på Elben. I 1777 klager den hollandske minister
over Mecklenburgs adfærd overfor en hollandsk skipper, der ikke
havde strøget sejl for vagtskibet på Elben, men admiralitetet
meddeler at der ikke er noget at bebrejde vagtskibschefen. 11779
bliver han næstkommanderende på orlogsskibet Elephanten, og
samme år inspektør ved Holmens reberbane. 1781 er han næst-
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kommanderende i orlogsskibet Prinsesse Wilhelmine Caroline,
og samme år bliver han udnævnt til kaptajn. Han bliver i 1884
medlem af kommissionen til en forbedret indretning af reberba
nen på Holmen. Han dør ugift den 8. mar. 1789, og i admiral
Kaas erindringer får han et smukt eftermæle.53).
Søsteren C. 3: Charlotte Amalie Mechlenburg fødtes omkring
1745/46, og hun blev i 1769 gift med premierløjtnant i søetaten,
Johan Henrik von Lützow, født 27. mar. 1747 som søn af
kommandør Adam Frederich v. Lützow og Sara født v. Lützow.
Johan bliver i 1770 chef for kongebåden Svanen, og bliver kap
tajnløjtnant i 1779, medlem af konstruktions- og regleringskommissionen i 1789, og han dør som kaptajn i 1794.53).
Det sidste barn af vagtmesterløjtnanten på Kronborg var H:
Erhard Mechlenburg, født den 24. nov. 1714. I 1739 var han
kaptajn og auditør for jyske rytterregiment, senere garnisonsau
ditør i København og procedør for Inkvisitionskommissionen.
Erhard dør ugift den 10. jan. 1763.
Af de i litteraturfortegnelsen angivne kilder 36) 43)47) 53) findes
flere militærpersoner ved navn Mechlenburg, hvis forældre ikke
kendes, og de er derfor ikke indplaceret eller nævnt i den foregå
ende beretning. Men herudover er der i afsnittene »Den norden
fjeldske Nordmøregren« og »Embedsmænd i Norge og Dan
mark«, nævnt flere militærpersoner, ligesom der også nævnes
nogle militærpersoner i det følgende afsnit »Den yngre danske
Mechlenburglinie«.

Den yngre danske Mechlenburglinie.
Tavle 1 og 9
I omtalen af Marstrandslægten under afsnittet: »Den nordenfjeld
ske Mechelborglinie« afsluttes med at orientere om, at købmand i
Fosna, det senere Kristiansund, Jørgen Frederiksen Marstrand,
Ane 32, og hans hustru, Else Margrethe Mechelborg, Ane 33, fik
sønnen Frederik Jørgensen Marstrand Mechelborg, Ane 16, den
6. sep. 1710.
Til trods for at Frederiks forældre tilhørte det Mechelborgske
handelspartriakat i Fosna, både gennem moderen og gennem
mormoderen, der begge var født Mechelborg, havde han tilsyne
ladende ingen lyst, eller måske ingen muligheder for at blive
købmand. Efter at have afsluttet sin skolegang som student, blev
han af stiftsprovsten, magister Jacob Thode, sendt til Køben
havns universitet i 1729, og her studerede han i 4 1/2 år, og
fortsatte sine studier de næste 4 år på universitetet i Tena, Tysk
land.^).
Når man tænker på, hvor mange af slægtens præster der fik
gode embeder efter kun 2-3 års studier, og at meget få studerede 4
år eller mere, kan det undre, at Frederik studerede i 8 1/2 år. Det
kan også undre, hvorfor han ikke udnyttede disse grundige
studier bedre, f. eks. hjemme i Norge, men foretrak - eller i hvert
fald fik - det utvivlsomt ringe præsteembede på den nordfrisiske
ø Amrum, ud for Slesvigs vestkyst?.
Ser man imidlertid på hans situation, omkring det tidspunkt
da han blev student, og i hans studietid, har han tilsyneladende
ikke haft så mange muligheder at vælge imellem. Begge- hans
forældre døde da han var barn, faderen da han var 6-7 år gammel
og moderen da han var 9 år gammel.
Begge hans bedsteforældre på fædrende side var døde før han
blev født, og på mødrende side havde han kun sin mormor,
Ingeborg White, der allerede før Frederik blev født havde giftet
sig med storkøbmanden Richard Hagerup, og det er formentlig i
dette hjem han havde en del af sin barndom, før han blev sendt til
latinskolen i Trondhjem. Mormoderen dør imidlertid i 1731,
altså et par årstid efter han er kommet til København for at
studere. Han må derfor enten have levet af sin arv efter forældre-
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ne og mormoderen eller have fået økonomisk støtte fra sin meget
rige moster, Anna Elisabeth Nissen Angell.
Men hvorfor var han 8 1/2 år om at få sin embedseksamen?
Dårlig økonomi kan være en af årsagerne, men han kan måske
også have haft svage evner for at studere? Hans senere indberet
ninger til biskoppen kan godt tyde på dette, men herimod taler at
hans rektor i Trondhjem sender ham til København for at stude
re, det ville han vel næppe have gjort, hvis hans evner havde været
for ringe til at gennemføre et studium. Vi ved derfor ikke om det
er den ene eller den anden årsag til hans lange studieperiode, men
der kan næppe havde været tvivl om, at da hans studietid var
forbi, har hans økonomiske ressourcer også været slut, og han har
måtte tage til takke med et fattigt kald, hvor han har måtte gifte
sig med sin forgængers enke som menigheden og præsteembedet
havde forsørgerpligten til. At det så netop blev Amrum, frem for
et andet fattigt kald, kan skyldes de 4 år han havde haft i Jena, og
derved i nogen grad beherskede det tyske sprog, hvorved han var
i stand til at betjene menigheden på den tysk-frisisktalende ø
Amrum. For efterslægten kan det siges at være et gode, for uden
dette embede, og dermed giftermål med Anna Riese, ville den
yngre danske Mechlenburglinie ikke have eksisteret.
Det er svært at forestille sig, at Amrum - der i dag er en
velhavende og tiltalende ferieø - i 1700-tallet var et overordent
ligt fattigt øsamfund. Den halvmåneformede 11 km lange smalle
ø, havde på østkysten en smal stribe marsk, der afgav en mager
græsning, men ellers var øen træløs, ensformig og med flyvesand i
klitter der på det højeste sted er 33 m over havet, hist og her
bevokset med mindre lyngarealer.
Øens indbyggerantal var omkring 6-700 hovedsagelig fordelt
på tre små byer, Norddorf med 53 huse, Syddorf med 25 huse, og
kirkebyen Mittdorf, eller Nebel, med 70 huse og den stråtækte
kirke, formentlig en af ganske få stråtækte kirker i Europa.55).
Egentlige bøndergårde fandtes ikke på øen, for ingen familie
var i stand til at ernære sig alene ved landbrug på den magre
sandjord. Det var derfor almindeligt at mændene helt fra den
tidligste ungdom, tog hyre på hollandske eller hamburgske skibe,
enten for at tage på togter til Grønland, eller ved at tage på
hvalfiskeri, eller ved at deltage i fangsten af østers på de rige
østersbanker lige udenfor øen. Men i 1744 herskede der stor sorg
i mange af øens hjem. 18 søfolk der var på vej hjem fra en rejse til

Grønland, forulykkede for øjnene af øens beboere lige udenfor
Kniepsand. (i dag havnen Wittdün).
Omkring 1750 begyndte Grønlandsfarterne dog at blive min
dre lukrative, så mændene gik mere og mere over til at tage hyre
på handelsskibe der gik på langfart. I 1777 var hvalfangsten
forfulgt af en række ulykker, og fra dette år gik stadig færre og
færre på hvalfangst, men begyndte at anlægge rug- og kartoffel
marker. Ofte bevirkede tørken, at man høstede mindre end den
anvendte udsæd, så mændene vendte tilbage til fiskeri igen.
Østersbankerne udenfor Amrum var af kongen overgivet til en
forpagter, men han havde i den grad drevet rovfiskeri, at næsten
alle østers helt var forsvundet fra bankerne, og mændene måtte
derfor slå sig på fangst af rødspætter og ål, men man kunne også
supplere husholdningen lidt ved at skyde sæler, som levede i stort
antal omkring øen og gik op på stranden for at hvile sig.45).
I dette fattige øsamfund havde Nicolai Hansen Outzen været
præst siden 6. juni 1732. Han var søn af en toldforvalter på List,
og derfor ikke ukendt med de fattige forhold. Den 22. juli 1735
var han blevet gift med Anna Catharina Christiansdatter Riese,
født den 10. juli 1709 som datter af provsten i Agerskov, Christi
an Ottesen Riese og Anna Johansdatter Schnell. Efter kun 4 års
ægteskab døde Nicolai Outzen i 1739, og den 10. juli 1739 blev
Marstrand Mechlenburg, der nu havde ændret sit fornavn til den
tyske stavemåde Friedrich, indsat som sognepræst til Amrum.
Allerede den 29. i samme måned ægtede han sin forgængers unge
enke, Anna Cathrina Riese, Ane 17, der fra sit første ægteskab
havde datteren Anna Christine, født 17. sep. 1737. På ephitafiet i
kirken er brylluppet angivet til 1740, men i litteraturen 22)
angives brylluppet til 1739, og man har da også næppe anset det
for passende, at to unge ugifte mennesker levede under samme
tag et helt år.
De to unge mennesker, Anna Catharina og Friedrich har
sikkert ikke kendt hinanden før de mødtes i præstegården, men
det var ganske almindeligt den gang, at den nye præst giftede sig
med sin forgængers enke, for hun skulle under alle omstændighe
der have sin del af menighedens tiende som enkepension. Og så
må man jo sige at han var heldig, at få en jævnaldrende kone, hun
var 30 og han var 29 år, det hændte ofte, at en ung præst måtte
gifte sig med en forgængers enke der var 10-15 år ældre end ham
selv.22).
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Dec er imidlertid ganske interessant at begge ægtefæller var
tip-tip-tipoldebørn af borgmester Oluff Jensen Meckelburg, A ne
1128, Haderslev. Han gennem »Den nordenfjeldske Mechelborglinie« Nordmøregrenen, og hun gennem »Den ældre danske
Mechlenburglinies« sønderjydske gren.
Med dette ægteskab blev disse to linier efter ca. 130 års adskil
lelse atter forenet, og herved blev dannet »Den yngre danske
Mechlenburglinie«, som det følgende afsnit beskæftiger sig med.
Se også side 88.

Præstefamilierne på Amrum.
Tavle 9.
Da den unge præst, Friedrich Marstrand Mechlenburg den 10. juli
1739 mødte sin forgængers enke Anna Catharina Riese, var det i
Amrums 3. præstegård der lå i Norddorf, en halv mil - eller godt 4
km - fra kirken i Nebel. De to første præstegårde var brændt i
pastor Tycho Frudsons tid (1574-1630) og i 1759 lagde en stor
ildebrand næsten hele Norddorf i aske, herunder også præstegår
den med alle kirkebøgerne. De fleste af byens mænd var ude at sejle,
så mange familier kom i stor nød, da konerne stod alene med
børnene i ruinerne, uden tag over hovedet. Det blev nu bestemt, at
den 4. præstegård skulle bygges som nabo til kirken i Nebel, og den
blev derefter benyttet i omtrent 150 år, helt frem til år 1900. Bortset
fra ulykken ved at miste alle deres ejendele, var det sikkert ikke med
sorg at Anna Catharina og Friedrich lagde den gamle præstegård
bag sig, for den var dårligt bygget af stolper og andet drivgods fra
strandede skibe, der gav et meget utæt hus, som gav efter for
stormen, hvadenten den kom fra syd, nord, øst eller vest. At
præsten var glad for den nye præstegård i Nebel, fremgår af en
indberetning til biskoppen fra 1766, hvor han skriver:
»... nu har jeg ogsaa faaet for 6 å 8 Aar et tæt og varmt Hus at bo
udi, hvorved jeg igen er kommet til min ægte Sundhed, Kræf
ter og fulde Mæle, efter at jeg kom her af det gamle aabne
Hus....«45).
Biskoppen var forøvrigt Friedricks svoger, for han var gift med
en søster til Anna Catharina, som nævnt i afsnittet: »Selvejer
bønder og gejstlige«, men noget særligt familieforhold har der
åbenbart ikke været mellem dem. I en indberetning der er skrevet
på et dårligt og undertiden vanskeligt forståeligt dansk, dateret
3. apr. 1766 fra »hans hengivneste og ringeste Tjener Friedrich
Mechlenburg» citeres:
»...Mit Dansk er langtfra ikke saa flydende, som det burde,
forhaaber dog derved Ds. Højærværdighed er fornøjet med en
ringe tysk Præsts Dansk. Ds. Højærværdigheds Amanuensis
har jeg meldt, at jeg efter sidste Vinters først kunnet bekomme
Ds. Højærværdigheds formedelst vedlagte, hvilket jeg ikke,
før Paaskefesten var forbi, besvaret kunde bekomme, til Dels
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for idelig Arbejde, til Dels siden jeg først skulle indhente
Efterretning om samme medfølgende Ting.«
Der følger nu en beretning om nogle undersøgelser i områdets
kirker vedrørende Missaler (Forskrifter angående gudstjenesters
afholdelse) og om en høj med 200 urner som røvere havde
plyndret m. v. hvorefter han skriver:
»... nu skal Ds. Højærv. være den allernærmeste, hvilket jeg
ogsaa har nødig at gøre, siden jeg er Amrummernes Præst, saa
ingen har ikke let Hjælp som jeg og Vesterland Føhrs Præster,
siden disse Folk er opsætsige og genstridige, saa det er ikke at
beskrive, hvilken Ondskab de har bevist mig fra Begyndelsen
for Skolernes, Degnens, Kirkens og Fattiges Skyld, hvorved
jeg alle Tider har triumferet nu at holde dødelige og udødelige
Lov for mig, hvorvel min første Biskop Hr. Anchersen og
første Stiftamtmand Hr. Geheimeraad v. Scheel sagde mig
straks, at jeg kun skulde skrive til dem som til min Fader« 55).
Man kan heraf forstå at de første år på Amrum ikke altid har
været til glæde for Friedrich, og at han måske derfor har kastet sig
over studier og forskningsopgaver, hvoraf han indberettede nog
le til biskoppen, som de allerede nævnte Missaler, men han
forsøgte også at fremskaffe oplysninger om Amrums præster helt
tilbage til den første præst Didrich, der levede i begyndelsen af
1500-tallet.
Med stor flid nedskrev han sin tids historie og vigtigste data fra
fortiden. Utrættelig har han samlet, hvad han om aftenen kunne
få at vide gennem de gamle i sin menighed. Ham kan vi takke for
det kendskab vi i dag har til erhvervsforholdene på øen og til de
store begivenheder der bevægede hjerterne, og gennem hans
familieindførelser i kirkebogen, læser vi om en dyb fromhed og
inderlig tro. I anledning af en søns fødsel skriver han således:
»Den 1. feb. er vor lille søn Nicolay kommet til denne syndige
jord, og den 3. feb. er han gennem den hellige dåb overgivet til sin
så barmhjertige Skaber, Frelser og Helligånd. Salvator Salva!«
Den 20. mar. 1778 var Friedrich Mechlenburg på sygebesøg
først hos en Erik Knudtsen og derpå hos en Martin Jensen, da
han på hjemvejen om eftermiddagen får et slagtilfælde. Efter at
være bragt til sengs i studererkammeret, afgår han samme aften
kl. 22 ved døden og han bliver senere bisat i midten af koret. Efter
de første års gensidige mistro, må Friederik de senere år havde
fået et godt forhold til sin menighed, for til minde om deres tro

præst skænkede menigheden et ephitafium, som blev anbragt på
sydmuren i koret, hvor teksten i oversættelse lyder:
»Her hviler de jordiske dele af en herværende velfortjent
prædikant, hr. Friedrich Mechlenburg, født i Kristiansund i
Norge 1710, kaldet hertil 1739, gift med sin forgængers enke,
fru Anna Catharina Outzen, født Riese fra Agerskov 1740.
Han var far til syv børn, hvoraf fire sønner og en datter
overlevede ham. Han døde den 20. mar. 1778, da han havde
været præst i 38 1/2 år og havde levet 67 172 år.
Tekst Lucas 24, 26 og 1. Cor. 4,12.«22) 45).
Anna Catharina Riese og Friedrich Marstrand Mechlenburg fik 7
børn, A: Jørgen, B: Nicolai, C: Christian Nicolai, D: Anna
Nicoletta, E: Christian Riese, F: Otto Riese og G: Friedrich.
Den ældste søn A: Jørgen Mechlenburg, opkaldt efter farfaderen,
købmanden i Kristiansund, blev født den 21. sep. 1741. Han
havde sin skolegang i Flensborg og begyndte derefter at studere
teologi den 10. okt. 1762 i Halle, Tyskland, hvor han var indskre
vet med sit latinske navn, Georgius Mechlenburg. Fra 24. dec.
1765 studerede han videre på Københavns universitet, hvorfra
han også tog embedseksamen.3).
I 1768 blev han kapellan i Agerskov, hvor han giftede sig med
Magdalene Sophie Friedlieb, født i barselsseng i Mariager den 5.
juni 1745, som datter af provst Sam Philipsen Friedlieb, Mariager
og Magdal Elise Stampe. Den 5. jan. 1780 blev Jørgen sognepræst
i Højrup, men den 17. juli 1783 døde hans hustru, hvorefter han
den 8. juni 1784 giftede sig med Johanne Christine Wind, født i
Brøns den 14 jan. 1761, som datter af præsten i Brøns, Mathias
Pedersen Wind og Margrethe Hedvig Brorson, en datter af
biskoppen og salmedigteren Hans Adolf Brorson, og dermed
Jørgens kusine. 11789 blev han sognepræst i Bevtoft og Tirslund,
og i 1790 provst i Nørre Rangstrup herred, hvor han døde i
Bevtoft præstegård den 17. juli 1808.
Med sin første hustru Magdalene, fik Jørgen 6 børn: Frederik
Christian Mechlenburg, den 8. mar. 1776 der døde 8 mdr. gam
mel, Anna Catharina Mechlenburg, døbt i Agerskov 5. juni 1777
og gift 11. juli 1800 med Hans Jespersen, med hvem hun fik
sønnen Jørgen Christian Jespersen. Derefter Christine Lorentze
Mechlenburg, døbt i Agerskov den 19. jan. 1779, og gift i Bevtoft
den 15. mar. 1799, med Nicolaus Rübner, født i Flensborg den 8.
dec. 1766, som søn af apoteker Martin Rübner og Margrethe
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Nummesen. Nicolaus Rübener var først ridefoged i Gram her
red, senere justitsråd med bopæl i Haderslev, hvor han døde den
13. maj. 1843. Efter Christine fulgte Magdalene Elisabeth Mech
lenburg, født i Bevtoft den 16. feb. 1780, og død i København 15.
juni 1857. Magdalene blev i okt. 183 gift med Nicolai Kamph,
født i Gråsten den 30. jan. 1777, som søn af Peter Friedrich
Kamph og Helene Hohwy. Nicolai var efter tur præst i Hove,
Gjerrild, Hemmet og i Skive-Resen, hvor han også blev provst, i
Salling Nørre herred. Her døde han den 14. apr. 1842. De to
sidste børn, Frederica Christiane blev født den 14. juli 1781 og
døde i Gjerup 6. jan. 1846, og søsteren Antoinette Margrethe
blev født den 10. juli 1783, og blev den 18. sep. 1801 gift med
Peter Nicolai Lagoni, (1775-1848) der var lærer ved Gjerup skole
på Fyn. Ægteparret fik 8 børn, 6 sønner og 2 døtre.22).
Anna Rieses og Friedrich Mechlenburgs to næste børn, B:
Nicolai og C: Christian Nicolai døde begge som små, og den
følgende datter D: Anna Nicoletta, født 11. sep. 1745 døde ugift.
Efter hende fulgte sønnen E: Christian Riese, der vil blive omtalt
senere, men først lidt om de to sidste børn, F: Otto Riese og G:
Friedrich.
Otto Riese Mechlenburg blev født i Flensborg omkring 174950, her blev han købmand og her giftede han sig med Anna
Elisabeth Riibner, med hvem han den 8. maj 1783 fik sønnen
Martin Riibner Mechlenburg. Martin blev indskrevet på univer
sitetet i Kiel og blev chem et pharm den 24. maj 1814, og exam,
pharm, den 5. aug. 1814. Efter sin uddannelse blev han ansat hos
farbroderen på Løveapoteket i Flensborg, og han overtog dette i
1816. Martin blev senere kendt som en fremragende ornitolog, og
han døde den 14. maj 1861.3).
Ottos broder G: Friedrich er født den 28. nov. 1751. og han
blev exam, pharm, i København den 17. sep. 1781, hvorefter han
blev provisor på det i 1781 grundlagte Løveapotek i Flensborg.
Da hans chef, apoteker Martin Riibner døde i 1783, giftede
Friedrich sig med enken Margrethe Nummesen, og overtog
dermed Løveapoteket, som han drev til 1816, da han overdrog
det til den nævnte nevø. Friedrich døde den 10. mar. 1829.3) 22).
Den første beretning der findes om E: Christian Riese Mech
lenburg, Ane 8, er hans fars indføring i kirkebogen, på en blan
ding af tysk og frisisk, om sønnens fødsel på Norddorf præste
gård den 3. sep. 1748 og hans dåb den 8. sep.:

»Anno 1748 den 3. September ist unsere kleiner Christian
Klok halb 2 en des Mittags gebohren an einem Tingstag und
volgenden 8. Sept, getaufft worden.«
Christian forlod sit barndomshjem da han var 13 år gammel, for
at blive elev på Ribe latinskole. I Ribe boede han hos sin mor
bror, salmedigteren biskop Hans Adolf Brorson, men da denne
døde efter tre års forløb, den den 3. juni 1764, rejste Christian til
Ålborg og fik ophold i hjemmet hos en anden morbror, biskop
Broder Brodersen Brorson, hvor han boede de næste fem år,
indtil han fik sin studentereksamen fra Ålborg Katedralskole, 21
år gammel.
11769 begyndte han at studere teologi på Københavns univer
sitet, men faderens understøttelse var utilstrækkelig til at han
kunne fuldføre sine studier uden forsinkelse, og han var derfor
nødt til at undervise som huslærer og følgen var, at han først fik
sin embedseksamen den 27. aug. 1784.
Faderen døde i 1778 under Christians studier, og pastoratet
på Amrum blev overtaget af Carsten Christiansen (1738-1808).
Han blev allernådigst afskediget som præst på Amrum på grund
af sygdom, og den 16. feb. 1787 blev Christian kaldet til præste
embedet på Amrum, og indsat den 29. apr. 1787 af sin forgænger,
der levede endnu 6 år på øen som pensionist.
Om Christian
Riese Mechlenburgs væsen beretter sønnesønnen Christian Emil
Marstrand:
»Min bedstefar har - efter hvad jeg har erfaret gennem fortæl
linger - øjensynlig ført et afsondret liv; og for størstedelen viet
sin tid til studier. Denne afsondrethed gik så vidt, at han meget
ofte indtog sine måltider alene i studererkammeret og det
skete da, efter hvad min far har fortalt, at musene var hans
bordfæller. Det rørte ham ikke synderligt, han jog dem kun
væk, når de kom hans tallerken for nær. Han talte og tænkte
vel mest dansk, hvilket skyldtes at han havde gået i danske
skoler og studeret i København. Han var meget nærsynet men
ifølge en af mine onkler, var han også meget adspredt.
Mine bedsteforældre førte et meget enkelt liv. Bedstefar sad i
sit studererkammer med sine bøger og skrifter, eller i færd med
at udarbejde prædiken ved et eller to tællelys. Familien måtte
imidlertid nøjen med en hængelampe, i hvilken der befandt sig
en af Binsemark konstrueret væge, som næredes med tran og
ved denne lampe måtte hele familien arbejde.«
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Blandt sine samtidige og upartiskdømmende, blev han æret og
mindet som en flittig, beredvillig og samvittigsfuld lærer og
sjælesørger, af sine fire efterlevende børn som den kæreste, mest
omsorgsfulde far, og af alle sine venner og bekendte, som en
deltagende og rettænkende mand.
Christian Riese havde den 26. apr. 1789 indgået ægteskab
med Naemi Dorothea Petersen, Ane 9, født i færgebyen Dagebüll
i Slesvig den 18. okt. 1770, som datter af en bonde og rådmand
Lorentz Petersen, Ane 18, og Dorothea Friedrichs, Ane 19.
Naemi var den første bondekone på øen. Hun spandt, malkede,
strikkede og syede alt, hvad der blev brugt i huset og af hele
familien.22) 45).

Naemi og Christian
Mecklenburgs børn

Københavns
bombardement i 1807
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Naemi og Christian Riese Mechlenburg fik fem børn, A: Anna
Catharina, B: Lorenz der kun blev et år gammel, C: Dorothea, D:
Lorenz Friedrich og E: Christian.
Datteren A: Anna Catharina blev født den 4. jan. 1790 og
hun døde i St. Pauli, Hamburg 1847.11811 blev hun gift med Jan
Gerrits med hvem hun fik børnene Elise, Diedrich og Maria.
Hvornår Jan Gerrits er død ved man ikke men det må formentlig
være i 1834 eller umiddelbart før, for i 1834 skriver hun et brev fra
St. Pauli til sin bror, præsten på Amrum, hvor hun fortæller at
hun har pantsat alt sit sølvtøj, men at hun Gud ske lov stadig har
tag over hovedet, for hun har lige betalt husleje, men hendes
situation, for at forsørge sig selv og børnene, er ganske ringe, så
hun beder om at broderen midlertidig vil understøtte hende, men
hun ved ikke hvor længe det er nødvendigt, for hun har en masse
problemer med at få »Zinsen von der Armenkommission ausbe
zahlt«, formentlig det vi i Danmark kaldte fattighjælp udbetalt.
Søsteren C: Dorothea blev født den 7. dec. 1793 og den 15. maj
1814 indgik hun ægteskab med Hans Georg Garde, født i Køben
havn den 9. juni 1790, som søn af Peder Schwane Garde, der var
ansat i Rentekammeret og Anna Catharina Reistrup.
Hans Georg Garde blev kadet i søværnet i 1802, og da den
engelske flåde i aug. 1807 ankrede op udenfor København, og den
2. sep. begyndte et bombardement af hovedstaden, der varede til
5. sep., og endte med Københavns kapitulation, var Garde fører
af kanonchaluppen »Næstved«, der var med i kampen mod over
magten.

Som premierløjtnant skulle han den 17. nov. 1811 bringe en
melding til den afsatte svenske konge Gustav IV Adolph, der
opholdt sig på øen Helgoland, men blev taget til fange, da han
forsøgte at gå i land i hertugdømmerne. I 1819-21 var han næst
kommanderende på stationsskibet »St. Croix« i Vestindien, og i
1821 førte han som interrimschef korvetten »Najaden« hjem fra
Vestindien, da skibets kaptajn og næstkommanderende begge
døde af gul feber. I tiden 1825-1840 var han chef på en række
skibe indtil han 31. jan. 1840 blev udnævnt til kommandørkap
tajn og blev ridder af Danebrog. I de følgende år sejlede han på
Færøerne og på Middelhavet. Som chef på fregatten »Gefion« og
samtidig som eskadronchef, hjembragte han i 1843 Bertel Thor
valdsens kunstværker fra Rom.
I 1849 var han chef for eskadronen i den vestlige del af
Østersøen, og som sådan gjort ansvarlig for det sørgelige udfald
af affæren ved Eckenførde den 5. april 1849, under krigen mod
Preusserne, hvor også hans søn kom i vanskeligheder. Af en
overkrigskommission blev han dømt til 3. mdr. fæstningsarrest,
af kongen dog formildnet til 6 uger. Men allerede samme år blev
han medlem af konstruktions- og regleringskommissionen. I
perioden 1832 til 35 skrev han en række værker i tilknytning til
søværnet, hvoraf det betydeligste er »Den dansk-norske Sømagts
Historie«. Den 3. aug. 1851 tog han sin afsked og bosatte sig i
Farum, hvor han døde den 13. jan. 1875. Huset hvor de boede, er
et langhus i bindingsværk fra 1700-tallet, på Søvej i Farum
Landsby. Det har senere fået navnet: »Kommandørkaptajnens
hus« og er blevet fredet af Naturfredningsnævnet. Hans hustru
Dorothea, født Mechlenburg døde i Farum den 5. juli 1847, og på
hendes gravsten på Farum kirkegård stod: »Den fromme Doris
Garde.«
Dorothea »Doris« og Hans Georg Garde fik 15 børn, hvoraf
kun skal nævnes to nemlig datteren Emilie, og sønnen Carl
Adolph Garde der blev født den 5. aug. 1834. Som kadet deltog
den 14-årige Carl Adolph i kampen ved Eckenførde i 1849 om
bord på fregatten »Gefion« og ved denne lejlighed blev han taget
til fange af preusserne. Efter at Carl Adolph havde tilbragt 14
dage som fange i Rendsborg, lykkedes det en slægtning at formå
den fjendtlige overgeneral Bonin til at frigive drengen, og ved sin
ankomst til København blev han sat til tjeneste i linieskibet
»Skjold« der blokerede Kiels havn.

Kommandørkaptajn
Hans Georg Garde
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1 1854 udnævntes Carl Adolph til løjtnant, og i 1863 deltog
han i skonnerten »Fylla«s togt til Vestindien. Da skonnerten ved
krigens udbrud i 1864 blev kaldt hjem, for at overtage blokaden
af Swinemiinde, udnævntes han til skibets næstkommanderende.
Fra 1871 til 1874 var han næstkommanderende ved kysttoldvæse
net og i 1873 udnævntes han til kaptajn. Han var derefter adju
dant hos marineministeren fra 1875 til 1879 og en tid fungerede
han som chef for marineministeriets sekretariat. Han var næst
kommanderende på fregatten »Jylland«, da den i 1870 eskortere
de dampskibet »Slesvig«, der førte den danske og græske konge
familie til Kronstadt.
Carl Adolph Garde var chef for kongeskibet »Dannebrog« i
1884 og året efter udnævntes han til kommandør. Da »Valkyri
en» i 1893 eskorterede kongen på rejsen fra Esbjerg til London,
var Garde dens chef. I 1898 faldt han for aldersgrænsen og
afskediges med kontreadmirals karakter.
Søsteren Emilie Garde fødtes i Tønning den 5. dec. 1817 og
den 14. nov. 1849 blev hun gift med Albrecht Lorenz Petersen,
født på godset Dütbüll - Parzelle i Neidam den 28. nov. 1811.
Han studerede jura i Kiel og Berlin fra 1830-35 og blev først
underretsadvokat i Niebüll og i 1846 lensfoged for Fahretoft,
Niebüll, Deezbüll og Risum. 1 1856 blev han fuldmægtig i mini
steriet for hertugdømmet Slesvig og indtil 1864, da Danmark
mistede hertugdømmerne. Efter 1864 blev han kammerråd i den
Schleswig - Holsteinske Landesregirung på Gottorp slot. Han
døde i Husum den 19. juli 1888, og hans hustru døde også i
Husum, den 20. feb. 1893.
Emilie og Lorenz Albricht fik 3 børn der fik en stor efterslægt
af præster, læger, jurister og statsembedsmænd i Tyskland bl.a.
den kendte Lüdersfamilie. Broderen Carl Adolph og de øvrige
søskendes efterkommere forblev derimod danske efter 1864.
Naemi og Christian Riese Mechlenburgs yngste barn, sønnen
Christian Riese Mechlenburg, blev født i Leck den 21. okt. 1802.
Han angives at være privat undervist indtil han blev indskrevet
ved universitetet i Kiel, hvor han blev exam, pharm den 12. sep.
1828. Han var først ansat på Augustenborg apotek, indtil han i
1844 overtog apoteket i Leck, hvor han også blev postmester.3).
Den 15. jan. 1837 blev han gift med Charlotte Amalie Hansen,
født i Augustenborg den 15. apr. 1806, som datter af hertugelig
lakaj, Tyge Hansen og Anna Sophia Elise Ebeling.22).

Christian Riese, der døde den 3. juni 1875, og Charlotte
Amalie, fik 3 børn, Anni, der er født i 1839 og som blev lærerinde
i Pløn og forblev ugift, Carl Friedrich og endelig Christian Emil.
Den mellemste af disse børn, Carl Friedrich Georg Marstrand
Mechlenburg, blev født i Leck den 31. dec. 1841, og han døde i
Elbing den 10. juni 1917. Han blev marineoberbaurat og giftede
sig med Marie Helene Wieler, født 25. apr. 1860, og hun døde den
4. okt. 1919 i Elbing. Ægteparret fik 4 børn, Walter, Rudolf
Günther og Eric, som er nævnt under Efterslægten side 216.
Charlotte og Christian Rieses yngste søn Christian Emil Mar
strand Mechlenburg, blev født i Leck den 5. nov 1844, og blev
som sin far exam, pharm, og apoteker i Rendsburg. Han blev
først gift med Margrethe Helene Mitterlein, født i Carminz den
4. jan. 1851, og med hvem han havde 2 sønner, Herman Mar
strand Mechlenburg, født i Leck den 6. nov. 1872 og død som
apoteker på farfaderens apotek i Leck den 2. jan. 1958, og Karl
Marstrand Mechlenburg født i Leck den 26. okt. 1876. Han blev
Dipi. dr. og døde i Kiel den 10. juni 1957. Om de to brødres
ægteskabelige forhold findes der ingen oplysninger.
Margrethe Helene døde den 9. apr. 1879, hvorefter Christi
an Emil giftede sig med Sophie Amalie Petersen, født i Flensborg
den 9. nov. 1886, og død i Kiel den 18. juni 1927. Med hende fik
han sønnerne Christian Marstrand Mechlenburg, født i Kiel den
23. juni 1894 og død i Kiel den 7. okt. 1918, samt Friedrich
Marstrand Mechlenburg, født i Kiel den 24. aug. 1890. Friedrich eller Fritz som han kaldte sig - fik en musikeruddannelse, og i
1916 blev han orkesterdirigent i Rostock, senere i Elberfeldt og
Schwerin, for at afslutte som generalmusikdirektor i Kiel, hvor
han i 1945 blev pensioneret, og døde den 17. juni 1968. Den 22.
maj 1926 blev han gift med Clara Leonore Scheel, født den 15.
nov. 1904 på Fehmern. Clara blev uddannet som fysioterapeut,
og fik med sin mand Fritz 4 børn, som nævnt under Efterslægten
side_216.

Apoteker Christian
Emil Mechlenburg

Vi vender derefter tilbage til Amrumpræsten Christian Rie
se Mechlenburg Ane 8, og hans søn Lorenz Friedrich Marstrand
Mechlenburg, Ane 4. Han blev født i Nebel præstegård den 15.
feb. 1799, og efter privatundervisning tog han sin studentereksa- *
men, og blev den 18. okt. 1819 immatrikuleret på Københavns
universitet, hvorfra han fik teologisk embedseksamen i 1825.
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Lorenz Friedrich Mechlenburg må under sin studietid også været
kommet i berøring med filosofi, for i 1828 afkræver han »Konge
lig Nordisk Oldskriftselskab« betaling for sit medarbejderskab
for Nordfriesland, og i 1847 fremsætter han forslag om igangsæt
telse af et arbejde med udarbejdelsen af en nordfriesisk ordbog,
med dette sprogs forskellige dialekter. Senere arbejder han ener
gisk på at få stiftet et nordfriesisk tidsskrift med bidrag fra alle
dele af Nordfriesland, med den motivering, at man bør standse
yderlige tab af friesisk tale og omgangssprog. Disse forslag viser
hans store interesse for at redde det friesiske sprog fra udslettel
se.
Da der tilsyneladende ikke var nogen der delte han interesse
for planerne, om et tidsskrift eller en ordbog, begyndte han på
egen hånd at udarbejde et leksikon, der stadig ligger som et
vigtigt grundlag til den ordbog der endnu aldrig er udkommet.
Han samlede også en stor fortegnelse over friesiske ordsprog og
talemåder, men her havde han da den opmuntring, at de blev
optaget som en del af hofråd Ehrens »Friesische Archiv« i Olden
burg.99).

I året 1827 tvang svær sygdom hans far, Christian Riese at
nedlægge sit embede, og der blev sendt bud til Lorenz Friedrich
om at komme hjem til Amrum, og her blev han den 2. aug. 1827
kaldet til sognepræst for øen, hvilke stilling han beklædte til han
tog sin afsked den 1. sep. 1875.
Om personen Lorenz Friedrich og hans familie findes der en
del beretninger, således også fra en brorsøn, apotekeren i Leck,
Christian Emil Mechlenburg, der i sin bog:»Erinnerungen aus
meiner Zeit« skriver:
»Onkel havde studeret i København. Han var lille, noget skæv,
men ikke desto mindre senet og en utrættelig fodgænger. I
hans ansigt var et udtryk af godmodig skalkeagtighed, som
ofte ytrede sig i spøgefulde ord. Vi børn betragtede ham altid
som en slags original, hvad han i virkeligheden også var. Når
onkel Amrum, som vi børn kaldte ham, var til stede, var der
altid almindelig fest«.
Vi er i besiddelse af et brev skrevet med hans egen pen, hvori han
fortæller om sit første møde med et lokomotiv:
»Fra øen fjerner jeg mig kun sjældent, på fastlandet var jeg
sidste gang i 1860, og før den tid var jeg i Flensborg i 1854, hvor

jeg for første gang så en jernbane og et lokomotiv, men jeg har
ikke gjort nogen forsøg på at lade mig befordre med et sådant«.
I året 1860 dekorerer kong Frederik VII ham med Dannebrogs
ordenen men som han skriver i et brev: »... hvorfor og for hvad, er
mig endnu stadig ubekendt«. Hans nevø fortæller herom følgen
de:
»Da kongen var på besøg på øen Føhr, foretog han en udflugt
til Amrum. I pastoratets sal blev der spist til middag, og onkel
underholdte kongen med beretninger om øen, og dens beboere
og deres egenart. Han fortalte hvorlænge han havde været
præst på øen, og før ham hans far og bedstefar. Hans majestæt
var i strålende humør og kikkede dybt i glassene, som han
havde for vane når han var ude alene. I denne stemning gjorde
han onkel Amrum til ridder af Dannebrog.«
Når man har modtaget en orden skal man naturligvis også takke
for den, og Lorenz Friedrich begav sig på vej mod fastlandet og
videre til Flensborg, hvor kongen opholdt sig, for at søge audi
ens. I Leck opdagede han, at han havde glemt både penge og
orden, og på grund af de dårlige forbindelser måtte han vente i
flere dage på disse ting. Da Lorenz Friedrich smukt pyntet med
Dannebrogsordenen gik forbi vagten i Flensborgs hovedgade,
præsenterede vagten gevær. Han kikkede sig omkring for at se,
hvilken højtstående person denne æresbevisning gjalt, men kun
ne ikke få øje på nogen. Da det gentog sig på tilbagevejen, gik det
først op for den verdensfjerne og distræte lille herre, at den høje
person var ham selv, for han bar jo Dannebrogsordenen på sit
bryst.
Til Lorenz Friedrichs undskyldning tjener, at på det tids
punkt var der længere mellem bærerne end i dag. En præst som
ham, fik ikke som nu en orden efter en vis tids tro tjeneste.
Dannebrogsordenen er indstiftet af kong Christian V i 1671, som
en fornyelse af en ældre dannebrogsorden, indstiftet af kong
Valdemar 2. Sejr efter slaget ved Revald i 1219. Ifølge statutterne
fra 1693, skulle ordenen kun omfatte 50 adelige riddere i én
klasse, men ved åbent brev af 28. 6. 1808 udvidede kong Frederik
VI den, til et »udvortes tegn på anerkendt borgerværdighed for
alle undersåtter, uden hensyn til stand eller adel, og inddelt i 4
klasser«, hvoraf Lorenz Frederich fik den laveste, ridderkorset.
Det var derfor ikke helt så mærkeligt, at han i første omgang ikke
var opmærksom på sin betydning da han passerede vagten.

Kongen slår onkel
Amrum til ridder
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Som nævnt forlod Lorenz Friedrich sjældent øen, men om
hans impulsivitet og originalitet skriver nevøen Christian Emil
Marstrand Mechlenburg et eksempel i sin bog:
»Onkel havde haft besøg af en herre, og ved afrejsen fulgte
onkel ham til skibet, og som han plejede, med sin lange pibe
som en tro følgesvend. Hans gæst overtalte ham til ?.t tage med
til Føhr, og derefter med skibet tilbage. Ved ankomsten til
Føhr lå skibet til Dagebüll parat til afgang, så onkel tænkte
»Ei- den lejlighed til at besøge min bror i Leck, er dog for
gunstig«, og som tænkt så gjort. I løbet af natten kom den lille
pastor således vandrende til fods til sin brors hus i Leck. Næste
dag sagde onkel henkastet: »Jeg må vel hellere skrive til min
hustru«, og først da min mor - præstedatteren - udtrykte
forundring over en sådan opmærksomhed, at hendes far skri
ver hjem, kom det frem, at heller ikke tante havde nogen anelse
om hvor han var henne. Noget sådant kunne dog ikke ophidse
tante, hun sagde blot: »Er kömmt woll wedder«, han kommer
vel igen«.
Lorenz Friedrich var meget sparsommelig, i barndomshjemmet
havde han lært at indskrænke sig, og sådan blev det også i hans
eget hjem. I et brev skriver han således et sted:
»I dag måtte jeg blive i huset, dels fordi jeg har været så ivrig
beskæftiget med udarbejdelsen af min prædiken, og dels for at
spare fodtøj, for her inde i huset bærer jeg et par gamle
tøfler«45).

Lorenz Friedrichs
danske sindelag
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Indtil sin død bevarede Lorenz Friedrich sin store loyalitet
overfor den danske konge og stat. Med sit danske sindelag var
han af den opfattelse, at de der gjorde tjeneste i den slesvigholstenske hær under, og efter krigen i 1848, var »Insurgerter«
(militære, der gør brud på lydighed overfor foresatte). Han stod
ikke alene med denne opfattelse, den delte han faktisk med
hovedparten af Amrummer. Dette sindelag kom engang til ud
tryk i sommeren 1849, i en morsom hændelse under et meget
alvorligt forløb. En deling slesvig-holstenske soldater kom til
Åmrum, for med loven i sin hånd, at hente tre gamle kanoner,
som nogle af øens folk havde bjerget og bragt i sikkerhed. De tre
kanoner havde Napoleon i 1806 sendt til London, men skibet
forliste udenfor Amrum.

Da de slesvig-holstenske soldater kom for at hente kanonerne,
var Amrummerne ærgerlige over det spildte bjergningsarbejde,
og våbenløse gik de til passiv modstand mod »fjenden«, og de
opnåede at gøre soldaterne rådvilde og ude at stand til at blive
enige. Til sidst lod soldaternes anfører dog sine mænd, sætte de
ladte geværer mod brystet af Mechlenburg og fire andre Amrummer, med ordre til at trække sig tilbage. De trak sig imidlertid
kun to skridt tilbage, og blev stående med koldt blod i fem
minutter eller mere, før anføreren opgav at tage kanonerne.
Efter våbenstilstanden der afsluttedes i Berlin den 10. juli 1849,
vejede det østrigske flag på Amrum i stedet for Dannebrog, men
den nedsatte Fællesregering, der skulle varetage såvel de danske,
som de to tyske stormagters interesser, handlede fortrinsvis til de
tyske staters fordel. Den 29. jan. 1867 blev det østrigske flag
udskiftet med det tyske flag, for Amrum blev nu indlemmet i det
preussiske kongerige. Ved den lejlighed skrev Lorenz Friedrich
en indberetning til Amts sekretæren i Ribe, hvor han udtrykte sit
ubehag og sin kærlighed til Danmark således:
»Höchst unangenehm ist uns Amrumern, dass die Verbindung
mit dänischen Staate, die wir als eine uns wertvolle in dankba
rer Liebe im Andenken behalten werden, aufgehoben worden
ist.«99).
Lorenz Friedrich Marstrand Mechlenburg, Ane 4, blev den 5.
juni 1827 gift med Matje Tückes. Ane 5 født i Norddorf på
Amrum den 26. maj 1806, som datter af styrmand Tückes Rauerts, Ane 10, og Jung Ellen Knudten, Ane 11, der begge er omtalt
på side 177. Matje og Lorenz Friedrich fik 10 børn, hvoraf kun de
5 kom til skelsår og alder og blev i stand til at føre slægten videre.
Det første barn, Tycho Erich blev født den 31. dec. 1827, men
døde som ganske ung sømand i New Orleans den 12. juli 1850,22
år gammel. Det tredie barn, Jungline Elise blev født 21. okt. 1831
og døde 30. apr. 1833. Det femte barn, Lorenz Friedrich blev født
13. nov. 1836 og døde 6. maj 1843. Det ottende barn, Lorenz
Friedrich blev født 24. nov. 1843 og døde 4. jan. 1846. Det tiende
barn, Matilde Lorenze Frederikke blev født 9. juni 1849, og døde
straks efter fødselen, og det var således næsten hver andet barn
der døde mens de var børn. De øvrige fem børn, der blev voksne
og stiftede familie, omtales senere, men først lidt om deres mor,
Matje Tückes.22).
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Matje var sjælen i præstegården det var hende der ledede
landbruget. Fra tidlig morgen til sen aften arbejdede hun sammen
med sine døtre i hus og stald. Hun bestemte priserne på smør og
mælk på Amrum. Selv om hub ikke beherskede højtysk, var hun
alle dage sin mand en tro ledsager. I inderlig kærlighed omgav de
så forskelligartede børn hende. Til sønnen Julius Theodor, om
hvem Lorenz Friedrich engang skrev: »... han gad ikke lære, ikke
skrive til sin bror, han ville hellere - som det er uskik her - strejfe
om og give sig af med tom snak...« retter hun den inderlige bøn:
»Hold dig til Gud med taknemmeligt hjerte«.
Gudsfrygten, kirkebesøget, barnedåben, den store hushold
ning, den uovertrufne arbejdssomhed, den ægteskabelige troskab
og kærlighed såvel som børnene, forpligter i allerhøjeste grad til
at takke Gud, mente hun. Men Matje Tückes livssyn fremgår
også af en anden lille tildragelse der skete, da Danmark i 1864
tabte krigen til Preussen:
Som sin far Christian Riese, tænkte og talte Lorenz Friedrich
dansk, og han var en tro tilhænger af Danmark. Da Amrum i 1864
blev preussisk, mente han, at han af denne grund burde tage sin
afsked, men hans djærve, friesiske korte beroligede ham, ved på
sit friesiske modersmål at sige: »Prædik du blot videre, enten det
så bliver på tysk eller dansk, du er jo her på Amrum.« Amrumboerne var i første række friesere, derefter kom det øvrige fædre
land, det ser man af Matjes ord.
Det var ellers ikke fordi Matje var blandt de meget talende.
Christian Emil Marstrand Mechlenburg skriver i sin bog bl. a.
følgende:
»Tante Matje var frieserinde, djærv, alvorlig og ordknap. Jeg
har aldrig hørt hende tale højtysk, måske kunne hun ikke, eller
hun har været for genert til at anvende højtysk.«
Der så ikke anderledes ud i præstegården end i alle andre huse.
Om aftenen sad man i spisestuen, hvor moderen spandt og
døtrene kartede uld. Hertil blev der fortalt eller læst op, og her
blev der skrevet breve. På festdage holdt forældrene af en munter
sammenkomst, og unge, såvel som gamle, var forsamlede i Nord
stuen. Når kaffen og teen var indtaget, drak man senere et glas
vingrog, hvorefter der blev danset i Nordstuen mens sønnen
Julius Theodor spillede på sin violin. Mange år senere, i 1858, da
Julius Theodor var blevet portrætmager, tog han dette billede af
sine forældre og de to yngste og hjemmeværende søskende.

Den yngste i huset hjalp moderen med alt nødvendigt husar
bejde. Hun betragtede som regel en tærskemaskine med samme
mistro, som da Lorenz Friedrich stod overfor lokomotivet.
Matje åbnede beredvillig huset for alle de besøgende hendes
mand tog med hjem, hvad enten det var lærde folk, spørgende,
konger eller strandede.
Skønt sund på sjælen, blev hun i 1873 ramt af svaghed og
sygdom, i en sådan grad, at hun i 8 uger måtte ligge i sengen og
have ro og pleje. Til trods for at hun led meget, jamrede eller
klagede hun aldrig, men havde stadig ro i sindet. Efterhånden
blev hun mere og mere forpint ude af stand til at tale og til at
bevæge sin højre arm, og den 18. dec. 1874 døde hun om formid
dagen.
Stor var Lorenz Friedrichs sorg, da hans kære hustru døde,
og med næsten ulæselig håndskrift har han sat hende dette
gribende eftermæle:
»Matje Mechlenburg, født Tückes, var datter af ægtefolkene
Tücke Rauert og Jung Ehlen Tückes, født Knudten fra Nord
dorf. Efter knap 5 års ægteskab druknede denne unge styr
mand ved Hörnum i en alder af 30 år, efterladende sin hustru
og enke, en søn Rauerts og en ældre datter foruden nævnte
Matje i trange kår. Min hustru var født den 26. aug. 1806 i
Norddorf, konfirmeret i 1821. Efter at have været hemmeligt
forlovet bragte vi i juni 1827 vor forlovelse til udførelse. Efter
27 års ægteskab, som Gud ufortjent gjorde lykkeligt for os,
bortset fra ubehagelige tilskikkelser, som efter den Almægti
ges visdom var nødvendigheden og midlet, hvorigennem vi
nåede den sande lykke. Hvad der foruroligede os oftest, var
dødsfaldene, ikke kun forældrenes, men også de 3 sønner og 2
døtre af 10 børn.«45).
Matje og Lorenz Friedrich Marstrand Mechlenburgs fem overle
vende børn indgår alle i anetavlen med samme A ne 2, dog i
rækkefølge med en tilføjelse af de 5 første små bogstaver i det
græske alfabet, a alpha, ß beta, y gamma, Ô delta og £
epsilon som følger:
2 a Christian Riese Marstrand Mechlenburg, født 6. okt. 1829.
2 ß Julius Theodor Marstrand Mechlenburg, født 4. sep. 1834.
2 y Martin Gottlieb Marstrand Mechlenburg, født 6. okt. 1839.
2 Ô Anna Dorothea Marstrand Mechlenburg, født 13. mar. 1842.
2 £ Richard Friedrich Marstrand Mechlenburg, 19. apr. 1847.
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Den ældste af de overlevende børn var Christian Riese Mar
strand Mechlenburg, Ane 2 , der blev født i Nebel præstegård
den 6. okt. 1829, og blev uddannet som skibsbygger i Åbenrå,
hvor han udover de håndværksmæssige færdigheder også lærte at
arbejde efter tegninger, dengang noget ganske ukendt udenfor
Orlogsværftet. Da krigen mod preusserne brød ud i 1848, rejste
han fra det krigshærgede Slesvig til det mere fredelige Sønderho
på Fanø, for at arbejde for skibsbyggermester Søren J. Sonnichsen, indtil han den 22. sep. 1849, overtog Johan Schrøders værft i
Nordby på Fanø, få dage før sin 20-års fødselsdag.
Troen på egne evner var nok større end erfaringen hos en 20årig skibsbyggermester, for han opgav allerede efter udførelsen af
sin første nybygning, skonnert »Karen og Louise« der var på 46
kommércelæster (indtil 1867, et gældende mål for skibets rum
indhold og bæreevne). Han rejste derefter til Hamburg for at
søge arbejde, og var her så heldig at træffe en Fanøskibsfører, der
var på indkøb efter materialer til et skib. Ved den lejlighed fik
Christian tilbudt at bygge skibet, så han rejste tilbage til Nordby.
I de kommende år byggede han derefter nybygning nr. 2 til 7, før
han atter måtte opgive at føre værftet videre.
En medvirkende årsag til denne triste beslutning, var den
økonomiske »øretæve« han fik under en stormflod natten mel
lem den 9. og 10. jan. 1852, hvor en galease på stabelen, og hele
hans lager af skibstømmer drev bort i det oprørte hav. (Fanøs
historie, bind 3, side 432). Da der så yderligere kom en afmatning
i slutningen af 1850-erne, var en konkurs uundgålig.

Christian var den 6. okt. 1849 blevet gift med Kirsten Hans
datter, født på Fanø den 14. juli 1829, og med hvem han fik
børnene Eline, Lorenz og Laurids, men da han af kreditorerne
blev tvunget til at opgive værftet, efterlod han hustruen og de 3
børn i alderen fra 1 til 8 år i Danmark, og rejste ud i den store
verden for at søge lykken i udlandet, så i aug. 1859 går han i land i
Australien, knap 30 år gammel.
Om Christian allerede i Danmark havde hørt om de store
guldfund i den australske provins New-South-Wales i 1851, kan
vi naturligvis ikke vide, men efter ankomsten til Australien har
han utvivlsomt hørt om de endnu større guldfund, der senere
blev gjort i provinsen Victoria, fund der fuldstændig satte New-

South-Walesfundene i skyggen, og vakte stor opmærksomhed og
en uhæmmet guldfeber der bevirkede at tusindvis af guldgravere,
de såkaldte »Digger«, strømmede til fjeldet Ballarat, og herimel
lem også Christian Riese Mechlenburg, der slog sig ned i Compogari. I den første tid efter guldfundene var konstateret, var det let
at finde guld og hurtigt at blive rig, for guldet lå i de alluviable
flodlejer tæt under overfladen, men snart var hele overfladen
endevendt, og den eneste profitable måde at finde guld på, var
ved minedrift. Christian må være kommet i denne slutningsfase,
for efter at han havde forsøgt sig i 3 uger og kun fundet 5 lod guld,
har han åbenbart indset at guldgravervirksomhed ikke var helt så
attraktivt som han havde troet, og han begyndte i stedet at
arbejde som tømrer.
Der findes ingen oplysninger om, hvor længe han blev i Austra
lien, men han rejste i hvert fald til Amoy i Kina, hvor han
åbenbart har set bedre muligheder for hurtigt at tjene så mange
penge, at han kunne sende bud efter sin familie - men hvorfor
netop Amoy?
Efter krigen mellem England og Kina, blev der ved fredsafslut
ningen i Nanking i 1842 truffet aftale om, at Kina afstod Hong
Kong til England, men endvidere at der yderligere skulle åbnes 5
havne for udlændinge og udenlandsk handel, hvoraf Amoy var
den vigtigste. Havnen i Amoy var i sin tid anlagt af englændere,
hollændere og franskmænd, men havde under de seneste års
uroligheder været lukket for udlændinge. Det var fra Amoy al
handel og transport til Formosa foregik, og efter 1842 var det fra
Amoy de tusinder af kinesere emigrerede til Amerika. I midten af
1800-tallet fandtes der 40 udenlandske firmaer og ca. 250 udlæn
dinge i Amoy, så det var absolut et sted hvor der skulle være store
muligheder for en rask ung mand, og derfor ikke mærkeligt at
Christian ville forsøge lykken i netop denne by.95). Desværre
blev hans ophold ikke af lang varighed, for han døde den 17. apr.
1865, knap 36 år gammel, og på hans gravsten stod, at han »for
some year in the Service of the Amoy Habour & Dock Co«.

Fra Australien til
havnebyen Amoy, Kina
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Tilbage på Fanø sad den 36-årige enke Kirsten, med de tre børn,
Eline, Lorentz og Laurids, som hun nu skulle forsørge alene, og
forsøge at skabe en fremtid for.
Datteren Eline Mechlenburg blev født på Fanø ca. 1850, men
blev på grund af en tragisk hændelse kun 18 år gammel. Under en
sejltur med en åben sejlbåd til Mandø, kunne hun ikke få sig selv til
at sige at hun skulle af med vandet, og da slet ikke foretage dette for
øjnene af de øvrige passagerer og mandskab. Resultatet blev, at hun
sprængte urinblæren og døde ca. 1868.
Broderen Lorentz Frederik Marstrand Mechlenburg, blev født i
Nordby på Fanø den 14. okt. 1851 og som næsten alle andre
Fanødrenge, tog han til søs som 14-årig. Ifølge hans søfartsbog
rejste han den 24. sep. 1868 til Hamburg for at søge hyre, og blev
her mønstret på den tyske bark »Elisabeth Rönneberg« af Ham
burg. Med dette skib anløb han bl. a. Santos, Lissabon, Rio de
Janeiro, Vapaiso, Jquiqui, Falmouth for endelig at losse i Harwich.
Her afmønstrede Lorentz den 10. jan. 1871, for at begynde under
visningen på Fanø navigationsskole, hvorfra han tog styrmandsek
samen den 8. sep. 1871, og skibsførereksamen den 8. jun. 1872.
Efter opnået sejltid løste han den 8. okt. 1879 borgerbrev som
skibsfører i Randers.

Kaptajn på
Englandsbådene
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I modsætning til flertallet af hans samtidige, der holdt sig til
sejlskibene, gik Lorentz ind i dampskibsfarten, og var således 1.
styrmand på det første dampskib, der den 6. okt. 1873 anløb
Esbjergs nye dokhavn, nemlig »S/S Esbjerg«.
S/S Esbjerg blev i 1876 overtaget af DFDS og Lorentz fulgte
med. Efter nogle år som styrmand blev han 30 år gammel skibsfører
og sejlede derefter det meste af sin tid som skibsfører mellem
Esbjerg og Harwich. Ifølge DFDS personaleoversigt fra forrige
århundrede, blev han den 10. juni 1882 skibsfører på »S/S Minsk«,
hvor han i 1886 havde en gage på 2.400 kr+Kaplak (uniformspenge)
182 kr + kreaturpenge 1635 kr., en anselig gage på det tidspunkt.
Senere blev han kaptajn på »Riberhus« og »Koldinghus«, ruteskibe
mellem Esbjerg og Harwich, der var bygget som køleskib til trans
port af smør og bacon, da eksportmønstret til England var ændret
fra levende dyr til mere forædlede landsbrugsvarer. Disse skibe og
forøvrigt også det følgende »S/S N. S. Fjord«, var endvidere også
indrettet til at medtage passagerer, såvel på 1. klasse som dækspas
sagerer, og efter datidens forhold var netop passagerapteringen

ganske anselig og luksuriøs. I begyndelsen af 1908 blev Lorenz
bragt syg i land i Esbjerg fra »S/S N. S. Fjord«, og han døde den 10.
mar. 1908, 56 år gammel.
Lorentz Frederik Marstrand Mechlenburg havde den 10. nov.
1875 indgået ægteskab med Mette Maria Ankersen, der var af
gammel Fanøslægt, født den 9. dec. 1851, og med hvem han fik 9
børn, som er nævnt under »Efterslægten« på side 191. Mette Maria
Ankersen døde den 22. nov. 1920. For et par af børnene skal dog
anføres følgende biografier:

Efter den første søn, Søren Brink Mechlenburg, der blev køb
mand i Esbjerg, fulgte sønnen Niels, der som faderen kom ud at
sejle, men druknede som 19-årig. Efter ham kom Frederik Mech
lenburg, født i Nordby på Fanø den 24. sep. 1880. Ifølge side 56 i
DFDS’s håndskrevne personalehåndbog, havde han sin skolegang i
Esbjerg Realskole, hvor han lærte engelsk og tysk, hvorefter han
kom ud at sejle som matros i oversøiske farvande på forskellige
skibe.
Efter at have taget styrmands- og skibsførereksamen og senere
havde løst skipperborgerskab blev han den 25. apr. 1900 ansat som
aspirant i DFDS. I 1901 var han værnepligtig som helbefaren, og
den 1. sep. 1904 blev han 2. styrmand, 1. sep. 1911 1. styrmand og
fra engang i 1920 tjenstgjorde han som sådan på Amerikabåden
»Frederik VIII.«, der sejlede i passagerfart mellem København og
New York. Den 1. aug. 1921 blev han udnævnt til kaptajn, eller
skibsfører som de helst vil kalde sig, på »Frederik VIII.«
Kaptajn Mechlenburg var oprigtigt afholdt af alle - lige fra yngste
skibsdreng til fornemste passagerer. Da kronprins Frederik (senere
Frederik IX.) i nov. 1924 deltog i »Frederik VIII«s middelhavsrejse,
knyttedes der et varmt venskab mellem ham og kaptajnen, og
praktisk talt enhver som gennem årene har sejlet med kaptajn
Mechlenburg, har følt sig tiltalt af dette store, stærke og ærlige
mandfolk, hvis menneskelige egenskaber var lige så tiltalende som
hans sømandsskab var godt. (Nekrolog i Berlingske Tidende).
I slutningen af januar 1935 var kaptajnen meget syg, da skibet
ankom til Amerika, og han blev indlagt på North Hudson Hospital
i New York med en dobbeltsidig lungebetændelse, og da hans
hjerte samtidig var svagt, døde han på hospitalet den 25. feb. 1935.
Frederik var den 26. sep. 1916 blevet gift i Oslo med den norskfødte
Borghild Poulsen, født den 4. okt. 1884. Ægteparret døde barnløse.
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Frederiks yngre bror, Christian Mechlenburg blev født i Nordby
den 22. dec. 1884, og den 6. jan. 1906 bestod han udviddet maskinmestereksamen, efter at have fuldført en smedeuddannelse. Han
aftjente sin værnepligt i 1996-07 på krydseren »Heimdal« på dens
vintertogt til Middelhavet, hvorefter han blev maskinassistent i
DFDS, bl. a. på selskabets anden store Amerikabåd »United Sta
tes«. Efter få år som »sømand« gik han i land, og blev maskinmester,
først på Esbjerg elektricitetsværk, så på Fåborg Eksportslagteri, og
endelig på Holbæk kommunale elektricitetsværk, hvor han slutte
de i 1950 som værkmester, og døde den 13. okt. 1955.
Christian Mechlenburg var gift med Maren Kromann, født den
16. juli 1885, som datter af fyrskibsfører Niels Jessen Kromann, en
gammel Fanøslægt, der havde taget navn efter den tid hvor familien
var indehaver af kroen. Maren Kromann døde den 29. okt. 1977 i
Holbæk, og her var også deres tre børn født.
Datteren Karen Margrethe blev gift med skibsfører Poul Børge
Schellerup Petersen, og den yngste datter Edith, var gift med dr.
med. Oluf Boserup Kirstein, der nævnes i bogens forord. Sønnen
Lorentz Frederik Marstrand Mechlenburg er født den 3. jan. 1922,
og som 16-årig kom han i sommeren 1938 på togt med »Georg
Stage«, og i 1938-39 på vintertogt med skoleskibet »Danmark«.
Som de foregående to generationer, tog han styrmands- og skibsfø
rereksamen på Fanø navigationsskole, hvorefter han i 1946 fik
ansættelse i DFDS, og arbejdede sig op gennem graderne til han i
1966 blev udnævnt til skibsfører, og som sådan overflyttet til
Molslinien i 1969. Fra 1977 til 1985 var han skibsfører i olieselskabet
BP. Lorentz Frederik Marstrand Mechlenburg er gift med Ragn
hild Åmodt, født den 21. juni 1922 i Trøgstad i Norge og med hvem
han fik en datter. Se iøvrigt under afsnittet: Efterslægten, side 191
Vi skal herefter vende tilbage til skibsbygmesteren på Fanø, og
hans yngste søn Laurids Andreas Mechlenburg, født i Nordby den
8. juni 1856. Som sin broder kom han til søs som 15-årig, nærmere
bestemt den 26. juli 1871 på barken »Anita«, først som skibsdreng,
senere ungmand og han afmønstrede som letmatros i 1875. Deref
ter på Fanø Navigationsskole, hvor han bestod styrmandseksamen
i nov. 1875. Sejlede som styrmand i forskellige sejl- og dampskibe
indtil juni 1888, hvor han blev ansat som havnebetjent d. v. s.
havnefoged i Esbjerg. I juni 1891 tog han dog atter til søs som
styrmand på briggen »Cito«, og i sep. 1892 blev han fører af
sejlskibe, bl. a. skonnerten »Marie Louise« på 323 BRT.

Sejlskibenes æra var imidlertid ved at være forbi, så han søgte en
stilling som styrmand i vandbygningsvæsenet, og begyndte 1. maj
1897 i uddybningsfartøjet »Gefion« i Esbjerg, og blev senere fører
af fartøjet. Han gjorde senere tjeneste i Helsingør, og Tyborøn, for
endelig at vende tilbage til Esbjerg, hvor han udnævntes til skibsfø
rer af 1. grad (slutstilling) den 1. okt. 1919. Laurids der døde i
Esbjerg den 20. jan. 1929, var gift med fanøpigen Anna Clausen,
født i Nordby den 18. apr. 1856 og død i Esbjerg den 22. nov. 1920.
Deres fire børn fremgår af »Efterslægten« side. 191.
Under »Den nordenfjeldske Trøndelagsgren« er beskrevet hvor
dan der blev dannet en stor skipperslægt på øsamfundene omkring
Lofoten og Vesteraalen i Norge. Fanøenken Kirstens to sønner
medvirkede på samme måde til at danne et øsamfunds skipper
slægt, omend knap så omfattende. De to sønner Lorentz og Lau
rids blev begge kaptajner eller skibsførere, og af deres sønner blev
Frederik skibsfører, og broderen Niels påbegyndte sin sømandsud
dannelse, men druknede. To andre af denne generation blev uddan
net til maskinmestre, også en slags »søens folk«, heraf var den ene
gift med en fyrskibskaptajns datter. I tredie generation blev sønne
sønnen Lorentz Frederik og hans svoger Poul Schellerup skibsføre
re, så ialt blev 8 af skibsbyggermesterens efterslægt beskæftiget på
søen.

Skibsfører i
Vandbygningsvæsenet

Matje Tückes og Lorenz Friedrichs fjerde bam, men næstældste
af de overlevende var Julius Theodor Marstrand Mechlenburg, Ane
2 ß , der blev født i Nebel på Amrum den 4. sep. 1834.
Da Julius var 16 år og ikke kunne bestemme sig for at beskæfti
ge sig med noget hans forældre syntes om, blev han sendt til sin
farbror, apotekeren i Leck, hvor det var meningen han skulle
have begyndelsen af sin uddannelse til farmaceut, men det passe
de absolut ikke Julius. Eventyrlysten tog ham, og da han havde
været hos farbroderen i to år, sprang han fra læren, og satte
kursen nordpå til Fanø. Her kom han i lære som snedker, og da
alteret i Lydum kirke mange år senere skulle restaureres, hen
vendte man sig til Julius Mechlenburg, der udførte arbejdet til
alles store tilfredshed.
På Fanø blev Julius gift den 20. apr. 1855 med Maren Pedersdatter. Ane 3 født den 22. sep. 1834 ved Odden i Nordby sogn
som datter af skibsfører Peder Hansen Jensen, Ane 6 og Anne
Hansdatter, Ane 7 hvis aner fremgår af side 178 ff. Familien
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formerede sig ret stærkt, så omkring 1860 havde Maren og Julius
4 børn og det var ikke let at tjene føden til familien. Han havde
imidlertid lært at fotografere, og med eventyrlysten i behold,
begav han sig på vandring som »æ Portrætmager«.
Det var dengang en meget omstændig behandling at udføre
portrætter, så når han kom til et sogn, måtte han se sig om efter et
logi, hvor han kunne bo en tid. På sin vandring kom han således
til Lydum, og kom til at bo hos Niels Krænsen, der var kendt for
at ville huse fattige folk. Opholdet hos Niels Krænsen blev af
lang varighed, der blev lavet mange portrætter og der var ikke
mange hjem der på egnen, hvor Mechlenburgs portrætter ikke
hang på væggene.
Det var i 1861 Julius var kommet til Lydum, og Niels Krænsen
ejede på det tidspunkt en lille kærlod hvorpå der fandtes et lille
hus, men det lå noget afsides. En dag kom Julius og Niels til at
tale om huset i kæret, og Niels Krænsen sagde da: »Det sted kan
du købe af mig for 400 rdl., og så får du to køer med oven i
købet«. Julius skrev hjem til familien på Fanø, og da man syntes
at prisen var rimelig, skete handelen, og familien tog herligheden
i besiddelse. Maren var fra sin fødeø vant til at passe bedriften, så
Julius kunne fortsætte som portrætmager, og det kunne i høj
grad gøres nødig.

Julius Mechlenburg
kurerer for halssyge
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Et af de første år efter de var flyttet til Lydum, udbrød en
ondartet halssyge, hvorunder fire af familiens børn døde. Dette
gav Julius anledning til at skrive til sin onkel, apotekeren i Leck,
om at sende noget homøopatisk medicin, og til sin far om at
sende hans gamle lærebøger. Efter at have fåat disse ting, døde
ikke flere af hans børn, og det rygtedes snart at portrætmageren
havde fået tilsendt medicin, der kunne kurerer for halssyge (difte
ri this), og nu kom den ene efter den anden for at få medicin.
Dette blev begyndelsen til, at Julius blev en stærkt søgt rådgiver,
når sygdom kom til huse.
Der var det gode ved hans medicin, at det smagte af ingenting,
og patienterne - selv små børn - tog det gladeligt. Han var heldig
med sine kure, de hvide piller opløst i vand, og den diæt der fulgte
med, gjorde at han blev søgt langvejs fra. Ofte vandrede han på
sine ben 20-30 km., når man ønskede ham. Fra sin tid på apoteket
i Leck kunne han så meget latin, at han i de tilfælde hvor der var
søgt læge, kunne læse recepten og deraf skønne, hvad lægen ville

kurere for. Dette arbejde passede ham bedre end at fotografere.
Hans distrikt nåede efterhånden fra Varde å og til Ringkøbing,
og når han skulle længere bort på sygebesøg, red han på en hingst,
for nu blev ejendommen drevet bedre, og der var en besætning på
3 køer og 2 små islandske heste. På Holmslands Klit var der
sikkert ikke et hus, hvor han ikke kom som »læge« eller det der i
dag kaldes healer. Betalingen var frivillig, og for det meste lille,
men på den tid var småskillingerne mere drøje, og i det lille hjem i
kæret, kunne de som regel holde nøden ude, trods en stor
børneflok på 12.31).

At han har været velset og husket længe, vidner et læserbrev
om, for det fandtes i Berlingske Tidende 65 år efter hans død. I
1978 havde en fru Andersen fra Valby indsendt læserbrevet i
anledning af at naturmedicinen blev frigivet 30. juni 19/8 og det
lyder:
»Nå, det var da godt, at naturmedicinen blev frigivet. Min
svagelige mor blev hjemme i Vestjylland, i min første barn
domstid, behandlet af vor nabo, der boede i udkanten af
plantagen mod vest - den lærde Julius Theodor Marstrand
Mechlenborg, præstesønnen fra Amrum, der ved skæbnens
mærkværdige krumspring var havnet herude ved landbrug,
med sin vel nok ikke fuldførte apotekeruddannelse.
Jeg husker ham i glimt som en fin, gammel herre, med hvidt
hår og skæg, iført en blå klædesfrakke med sorte kantninger,
og med sort, storskygget filthat.....
Men Julius måtte en tid i Varde arrest for sin kureren, han var
jo ikke læge..... Forøvrigt mener jeg at have hørt, at han blev
hentet hjem i »triumftog«. Han døde som en gammel mand i
1913«

Det var rigtigt, at han en tid måtte i Varde arrest, for det var ikke
alle de skiftende læger i Nr. Nebél, der så venligt til hans praktise
ring, og som ældre mand måtte han friste den skæbne, at blive
meldt til politiet for, at have behandlet og derved skadet en
patient. Der var sikkert ingen på egnen der troede på det, men
ved en politiundersøgelse i hjemmet fandt man medicinkassen,
og dermed, »beviset« for hans doktoreren, som forøvrigt havde
været velkendt i en menneskealder af både høj og lav.

Julius Theodor
Mechlenburg

Julius må en tur i
Varde arrest
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Julius cendrer sit og
yngste børns navne
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Nu begyndte en lang retssag med afhøring af vidner, folk som
havde søgt og fået hans hjælp. Der var mange vidnesbyrd om at
man var blevet hjulpet, men dommerens og herredsfogedens
indstilling var den, at selvfølgelig havde Mechlenborgs medicin
skadet patienterne. En del gode mænd fra egnen blev indstævnet,
bl. a. proprietæren på Lydumgård Jacobus Riis. Han beklagede
sig over at hans migræne netop den dag var særlig slem, hvortil
herredsfogeden sagde, at så måtte Riis da hellere gå til læge.
Hertil svarede Riis: »Det nytter ikke noget, for der er ikke andet
end Mechlenborgs piller der hjælper, og dem har De jo taget«.
Trods alle de gode vidnesbyrd og hjælp fra en højesteretssagfø
rer, blev han idømt nogle få ugers fængselsstraf, men mange af
egnens beboere besøgte ham og fik ordnet det, så han kunne få en
pilsner og andet, til at sætte lidt kulør på det triste fængselsop
hold. Da han kom ud af fængslet fik han overrakt en større
pengegave, indkommet som frivillige bidrag, og tiltænkt som en
æresoprejsning til ham. Efter den tid arbejdede han knap så
åbenlyst, men fri for at praktisere kunne han ikke blive.31).
Julius Theodor var døbt Mechlenburg, men benyttede - i hvert
fald de senere år - navnet Mechlenborg, det fremgår bl. a. af H. K.
Kristensens bog, 31) og andre kilder, og H. K. Kristensen har
personligt kendt Julius de senere år. Hans sidste fire børn, født
efter krigen i 1864, blev i modsætning til de første ti børn døbt
Mechlenborg, og man må formode det hænger sammen med den
almindelige bitterhed og skuffelse over, at de to tyske stormag
ter, Østrig og Preussen, den 1. febr. 1864 overskred grænsen ved
Ejderen, og gik til angreb mod Danmark, hvilket førte til, at vi
ved Wienerfreden den 30. okt. 1864 mistede de tre hertugdøm
mer, Slesvig, Holsten og Lauenburg.
At de danske politikere endnu ikke havde lært at bruge den
nyvundne frihed efter enevælden, da vi fik Grundloven den 5.
juni 1849, og derfor førte en tåbelig politik, er en anden sag,
befolkningen i Danmark kom i hvert fald ikke over tabet af de tre
hertugdømmer lige med det samme, og voldsomme diskussioner,
med mange regeringsfald, stod på den næste halve snes år. I en
sådan situation er det forstålig at demonstrere sit tilhørsforhold,
og bl. a. ikke bære et for tyskklingende efternavn.
Julius døde den 26. aug. 1913 og blev begravet på Lydum
kirkegård den 1. sep. 1913, og taknemlige venner satte en minde
sten på hans grav. Hans første hustru Marens Pedersdatter døde

den 9. aug. 1888 på Frisgård mark i Lydum sogn som sin mand,
hvorefter han den 2. juli 1887 giftede sig med Ane Marie Iversen,
født den 25. jan. 1861 i Sdr. Bork sogn, som datter af husmand i
Bolkær, Johannes Iversen og hustru Elise Jensdatter. Anne Marie
døde i Outrup den 23. mar. 1943.31).
Med sin første hustru Maren Pedersdatter fik Julius børnene:
I: Anne, II: Lorenz, III: Peder, IV: Mathilde, V: Anne Nielsine,
VI: Peder Martin, VII: Lorenz Frederik, VIII: Julie Marie, IX:
Mathilde Engeline, X: Thycho Eric, XI: Adolf Kristian og XII:
Lorents Frederik.
Med sin 2. hustru, Ane Marie Iversen fik Julius børnene: XIII:
Mette Marie og XIV: Richard Frederik og data for disse 14 børn
samt for deres efterslægt fremgår af side 195 til 210.
Mens Amrumpræstens Lorenz Friedrich Marstrand Mechlenburgs to ældste sønner var i, og blev i, Danmark efter krigsafslut
ningen i 1864, og dermed fik en dansk efterslægt, blev de tre
yngste børn på Amrum og blev derved tyske statsborgere og fik
en tysk efterslægt.
Den tredie søn, Martin Gottlieb Marstrand Mechlenburg blev
født den 6. okt. 1839 og han blev landbruger og sognefoged på
Amrum. Den 20. feb. 1863, altså umiddelbart før krigen, giftede
han sig med Amrumpigen Georgine Auguste Urbans, med hvem
han fik datteren Mathilde Mechlenburg der giftede sig med en
Peter Fink. Desuden fik de et barn der døde straks efter fødslen.
Georgine døde den 2O.,maj 1878, Hvorefter Martin giftede sig den
20. juni 1879 med Pauline Josefine John fra Blankense, født den
10. dec. 1856, som datter af skipper Peter John og hans hustru
Juliane Jensen. I dette ægteskab fødtes børnene:
I: Georgine Auguste, II: Juliane, III: Martha, IV: Leonhard
Philipp, V: Maria Pauline, VI: Elisabeth Margrethe, VII: Martin
Philipp, VIII: Minna Pauline og IX: Martin Philipp, således som
det fremgår af Efterslægten side 211.
Efter de tre sønner Christian, Julius og Martin, fik præsteparret på Amrum den 13. mar. 1842 datteren Anna Dorothea Mech
lenburg, som den 5. jan. 1866 giftede sig med en sømand fra
Steenodde på Amrum, Karl Ricklefs. Ægteparret fik 6 børn: I:
Carl Gerhard Ricklefs, født den 3. juli 1867, II: Lorenz Friedrich
Ricklefs, født den 15. feb. 1869 og som udvandrede til Eresee i
Canada, III: Volkert Quedens Ricklefs, født den 5. apr. 1887 og
som udvandrede til Canada, hvor han antog fornavnet Walter og

Maren og Julius
Mecklenburgs børn
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Udvandrerne til
USA og Canada

giftede sig med en indianerpige, IV: Martin Christoph Ricklefs,
født den 10. juli 1875 og som udvandrede til Chicago, V: Alfred
Ricklefs, født den 29. aug. 1877, der ligeledes udvandrede til
USA, VI: Theodore Ricklefs, født den 13. dec. 1879 i Steenodde
og som blev gift med Fritze Tümmesen, med hvem han fik
børnene Gertrud og Christian Ricklefs, og endelig VII: Anna
Dorothea Ricklefs.
Anna Ricklefs er født på Amrum den 27. juli 1883, og hun blev
den 23. mar. 1900 gift med Carl Peters, født på Amrum den 16.
apr. 1875, som søn af Boy Heinrich Peters og Christine Korsemann. Umiddelbart efter brylluppet rejste de unge til Canada.

Carl Peters havde en gang tidligere krydset Atlanten, for han
var som 16-årig rejst til Californien sammen med en kammerat,
og her havde han arbejdet i landbruget, og bl. a. malket 20 køer
med håndkraft, morgen og aften. Efter fire år i det fremmede
rejste han hjem og han havde sådan glædet sig til hjemkomsten,
men blev på stedet taget til soldat og måtte tilbringe tre år i
trøjen, hvad der ikke passede ham. I året 1900 giftede han sig så
med Anna og de drog over til Annas bror Walter Ricklefs, der
drev et fiskeri på nogle af Canadas søer, og hos ham fik de
arbejde.
Imidlertid brændte deres hus, og de flyttede til Reiney River i
Ontario, hvor Carl fik arbejde på et savværk, men i 1910 købte de
en kvart section land, eller rettere urskov, ved Township of Blue,
på et sted der var så øde og utilgængeligt, at der ikke førte nogen
egentlig vej derud. Her gik de i gang med det hårde arbejde at
rydde buschen, et arbejde der var så strengt, at oxerne de havde
til hjælp, brød sammen på grund af overanstrengelse.

Strengt nybyggerliv
i Canadas skove
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Familien havde ikke mange penge, ja vel nærmest ingen, men
de levede af hvad det fældede træ kunne indbringe, og af det
begyndende landbrug, der efterhånden kom op på en gris og et
par køer. En morgen de stod op kunne de ikke høre grisen, og da
de kom ud i stalden var grisen væk. Deres første tanke var at der
måtte have været en tyv, hvad de fandt mærkeligt på den øde egn,
men senere fandt de ud af at det var en bjørn der havde gjort sig til
gode med grisen. Et stykke tid senere skulle bjørnen til at gentage
madekspeditionen, men denne gang med familiens baby som
bytte, men Carl fik hurtigt fat i sin riffel og bjørnen løb ind i den

busch der omkrandsede huset overalt. Walter Peters fortæller at
hvis hans far ikke havde været så hurtig til at få bjørnen væk var
hans bog: »My Life Story« aldrig blevet skrevet.44).
Anna Ricklefs og Carl Peters fik børnene: A: Henry den 29.
juli 1903, B: Carl den 14. nov. 1905, C: Alfred den 5. jan. 1908, D:
Walter den 5. feb. 1910 og E: William i 1914, men han døde
umiddelbart efter fødslen.
I 1921 havde familien bygget nyt hus og alting syntes at gå så
godt, da moderen begyndte at få et skrantende helbred, og den
21. feb. 1923 døde hun fra mand og fire børn, efterladt i ødemar
ken. Om efteråret i 1924 besluttede Carl Peters at han ville rejse
hjem til sit gamle land, formentlig for at finde sig en ny brud, i
hvert fald kom han tilbage i dec. 1924 med en stedmoder til
børnene, han var blevet gift med Minnie Matzon født på Amrum
i 1879. Hun fik mange år i Canada for hun døde først den 13. maj
1957, eller 16 år efter sin mand Carl, der døde den 7. okt. 1941.
Walter Peters der er født i Township of Blue, og siden 1940 har
været pastor for »the Full Gospel Tabernacle in the Township of
Blue« er i dag, (1986) den eneste indbygger fra den tid da det var et
urskovsområde.44).
Den canadiske Petersfamilie omfatter i 1986 - 62 direkte efter
kommere af Anna Rikfles og Carl Peters, og med ægtefæller ialt
81 personer.

Den sidste af pastor Lorenz Friedrichs sønner, var Richard
Friedrich Marstrand Mechlenburg, der var født i Nebel den 19.
apr. 1847, og han var således 13 år, da kong Frederik VII. besøgte
Amrum, et kongebesøg der fik stor indflydelse på Richards
fremtid, hvilket man kan læse om i Føhrringen Jochum Heinrichsens erindringer: »Mands Minde«, udgivet af Grænsevagtens
forlag. Under den samtale kongen havde med Lorenz Friedrich,
og hvor han fortalte at han var den tredie præst på øen ved navn
Mechlenburg, tilføjede han, at med ham uddøde navnet Mech
lenburg som et præstenavn. »Jamen har De da ingen sønner?«
spurgte kongen, »Jo, jeg har fire, den ene er skibsbygger, en er i
lære som apoteker, en er landmand, og den fjerde er kun 13 år, og
skal snart ud af skolen.« »Jamen så kan han jo blive den fjerde
stedlige præst her på øen.« sagde kongen. »Det rækker mine
midler desværre ikke til.« svarede Lorentz, hvortil kongen gene
røst afsluttede sagen med at sige: »Det påtager jeg mig.«

Kongen betalerfor
Richards uddannelse
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Da Richard var færdig med sin skolegang rejste han derfor til
København og begyndte at studere på universitetet, men han
havde så absolut ingen lyst til at studere, og det var vel grunden
til, at han begyndte at drikke mere end godt var. Efter et års
studier døde kongen i nov. 1863, men grevinde Danner fortsatte i
nogle år at understøtte ham. Hun fandt efterhånden ikke hans
flid og opførsel passende, og til sidst ophørte hun med at yde ham
tilskud til studierne.
Da han ikke længere følte han havde dette pres over sig; at
skulle studere mod sin vilje, ophørte han gradvis med at drikke.
Efter nogle år tog han da også sin teologiske embedseksamen fra
et sydtysk universitet, og han blev præst i Sachsenhausen, den
gang Helminghausen, Waldeck.
Den 1. sep. 1878 blev han gift med Concordia Hense, født i
København den 26. okt. 1845, som datter af frisørmester Edvard
Hense og hustru i København. Med hende fik han de to børn:
Edele og Friedrich.
Edele Anna Dorothea Charlotte Mechlenburg blev født i Sach
senhausen den 22. nov. 1878, og hun døde i Affordern den 6. aug.
1901. Edele blev gift med pastor og kirkeråd, Karl Gottfried
Heinrich Emde, en søn af lærer H. Emde i Schmellinghausen og
hans hustru, Cäcilie Krantz. Ægteparret fik kun en søn der døde
som ganske ung.
Friedrich August Edvard Mechlenburg blev født den 26. okt.
1881, og han faldt på krigsskuepladsen den 9. sep. 1914, som
oberstløjtnant ved Bad.Inf.Regm.112.
Da Richard gik på pension, rejste han tilbage til fødeøen
Amrum, hvor han døde på Steenodde den 3. juni 1913. Hans
hustru Concordia døde i Nebel på Amrum den 2. juni 1930.22).

Matje Täckes Amrumslægt.
Tavle 10
Længe før Friedrich Marstrand Mechlenburg i 1739 blev Amrummemes præst, havde slægtens forfædre prædiket i St. Clemenskirke, nemlig nogle direkte forfædre til Ane 5 Matje Tiickes der var
gift med den 3. af præsterne Mechlenburg.

Fra omkring år 1100 hørte Amrum til det fælles pastorat FøhrAmrum, med kirken liggende på Føhr, men med et stråtækt
kapel på Amrum kaldet St. Clements kapel. Dette var i hvert fald
situationen indtil umiddelbart før år 1240. Præsterne fra Føhr
havde pligt til at tjene menigheden på Amrum, men det har
åbenbart knebet lidt med at tage turen over vadehavet, for vi ved
fra kirkearkivet, at biskop Gottschalk von Ahlefeldt i 1510 stod i
døren til præstegården på Føhr, og beordrede en præst til at
forrette gudstjeneste på Amrum.
Om den urolige tid omkring 1522-24 - det vi i dag kalder for
reformationstiden - beretter kronikøren David Monrad (præst
på Amrum 1681-1694), at en katolsk præst hastigt ilede fra
præstegården på Føhr på vej til Amrum, for at bekæmpe den nye
lutherske lære. Han styrtede imidlertid af vognen ved Wittsum
på Føhr og brækkede nakken. I den følgende tid kastede alle
forbipasserende en sten, så der fremkom en stenhøj, en såkaldt
varde, på det sted hvor præsten blev afbrudt i sin kamp mod
lutheranismen.
I hans sted blev den første præst på Amrum en Diedrich N., og
han virkede kun til 1524, da han efterfulgtes af Friedrich eller
French. I 50 år var han øens sjælesørger indtil han efter et års
sengeleje døde i Norddorf den 19. sep. 1574. Amrums 3. præst
var Tycho Freudsen, Ane 664, der virkede indtil 1630. Han var
søn af toldforvalteren på Sylt, ved navn Freud, Ane 1328. Som
ung mand var Tycho ude at sejle som sømand, men blev af den
rige købmand Holdt sendt på latinskolen i Hamburg for at
uddanne sig til præst. Hans hustru Anna, Ane 665, satte ved
uagtsomhed ild på præstegården, og ilden bredte sig så kraftigt
og så hurtigt, at hele Norddorf nedbrændte.

Slægtens første
præster på Amrum
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Med den frisiske betegnelse blev præsten kaldt for Her Tago
og derfor kom sønnen, der blev født i 1599 til at hedde Karsten
Her Tagos, Ane 332. Karsten var gift med Crassen, Ane333, med
hvem han i 1634 fik sønnen Boh Karstens. Ane 166, Boh var gift 3
gange, først med Geeske Flor, datter af præsten Martin Flor, Ane
342, men hun døde i barselsseng i 1670 kun 26 år gammel. Boh
giftede sig derefter med Ween, der fik samme skæbne at dø i
barselsseng. Tredie gang giftede han sig med Mårret Bohs, Ane
167 datter af Boh Nahmens, Ane 334. Boh har tilsyneladende
været en velhavende kommandør af et sejlskib, for i 1671 skænke
de han St. Clemens kirke i Nebel en lysekrone med følgende
inskription:

Kommandørens
kirkelysekrone

»Disse Krone yst tho Gades Ehr und disser Kerken thorn
Zyrad vorehret van Boye Karstens tho Danckbarkeit disses
segensrykten Jahres. Synes Olders 37 Jahr ond 23 Jahr tho See
gefahren; itziger Tydt Commandör up Grönland syn 6. Reis
dorch Gottes Gnade. Gnade alleinde Ehre van Alles. Anno
1671«.
Boh Karstens døde den 24. feb. 1681 og på kirkegården i Nebel
findes en usædvanlig gravsten, nærmest et mindesmærke af ægte
frisisk stenhuggerkunst over fader og søn, Karsten Her Tago og
Bo Karstens, samt dennes første hustruer.
Den fjerde præst i St. Clemens kirke var Martin Flor, Ane 342,
født i Bredstedt i 1596, som søn af borger og skipper, Matthias
Flor, Ane 684, og hans hustru Gesa Farwer, Ane 685. Martin Flor
blev den 25 jun. 1630 gift med Poppe Volquarts, Ane 343, fra
Nordmarsch. Hun skænkede ham seks sønner og to døtre, som
alle hovedsagelig levede på de nordfrisiske øer, som sømænd,
skippere eller kommandører. Efter hendes død giftede Martin sig
med en Anna fra Husum. Efter to års sengeleje døde Martin Flor
den 15. sep. 1686 i sit 90. år, og samme år døde hans anden hustru
Anna. Datteren af første ægteskab Lucia Flor, Ane 171, blev født
i 1632, og hun blev gift med Ricklef Rörden, født i 1630. Ricklef
døde i Nebel den 18. juli 1703 og Lucia den 28. apr. 1704.22).
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Matje Tückes far, Tücke Rauerts, var født i Norddorf den 4.
juli 1776 og han var styrmand. Den 25. sep. 1801 blev han gift i
Nebel med Jung Ehlen Knudten født i Norddorf den 23. juni
1781, men om øvrige forfædre findes kun få data efter kirkebø
gerne som nedennævnt, idet der med hensyn til navne henvises til
Tavle 10:
Ane 20: 05.10.1728- 05.1782.
Ane 21: 04.07.1776 - 02.1794.
Ane 22: 28.07.1751 - 30.09.1829.
Ane 23: 29.09.1755 - 10.05.1802.
1767.
Ane 40:16.10.1708 1753.
Ane 41:11.09.17001780.
Ane 42: 14.10.1708Ane 43: 23.08.1709 Ane 44: 01.10.1709 - 21.07.1782.
Ane 45: 02.07.1722 - 23.10.1787.
Ane 46: 20.01.1710 - 09.05.1787.
Ane 47: 01.07.1704 - 21.11.1790.
1714.
Ane 82: 1663 1747.
Ane 83: 1664 1721.
Ane 88: 1668 Ane 89: 06.12.1696 16.03.1758.
Ane 90: 06.12.1696 16.03.1758.
Ane 91: 06.11.1698
1773.
Ane 92:
1672 30.10.1725.
Ane 95:
1675 18.12.1743.

Data for Ane 164 til Ane 11 fremgår af Tavle 10 i det omfang de
kendes.
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Søfølk på Fanø
Umiddelbart før krigsudbruddet i 1848, rejste Amrumpræsten
Lorenz Friedrich Marstrand Mechlenburg og Matje Tückes to
ældste sønner, Christian Riese og Julius Theodor til Fanø, hvor de
begge blev gift med Fanøpiger. Christian Riese Mechlenburg, blev
gift med Kirsten Hansdatter og deres sønner Lorentz Frederik og
Laurids Andreas blev ligeledes gift med Fanøpiger. Julius Theodor
Marstrand Mechlenburg blev gift med Fanøpigen Maren Peders
datter, men de to brødres svigerfamilier var ret så forskellige.
Kirsten Hansdatters forfædre var hovedsagelig skippere, skibsføre
re eller søfolk iøvrigt, hvorimod Maren Pedersdatters slægt nok var
søfolk eller fiskere, men nødvendigvis måtte supplere indtægten
med lidt landbrug på husmandslodder. Undtagelsen var Marens
egen far der var skibsfører. Gennem skifteprotokollerne får man et
udmærket indtryk af familieforholdene.

Maren Pedersdatters
ascendenter

Maren Pedersdatter var født den 22. sep. 1834, som datter af
skibsfører Peder Hansen Jensen, Ane 6, født på Odden i Nordby
sogn den 29. jan. 1809, og Anne Hansdatter, Ane 7, født på
Odden den 7. feb. 1809. Faderen, Peder Hansen Jensen omkom
ved et forlis, først i okt. 1853, da han som fører af et skib var
undervejs fra London til skibets hjemsted, Nykøbing Mors, og
hans hustru Anne, døde i Odden den 28. sep. 1867.

Anne Hansdatter var datter af skipper Hans Andreassen, Ane
14, født i Odden i 1758, og død i Odden den 29. dec. 1840. Han
blev den 3. jan. 1806 gift med Mette Svendsdatter, Ane 15, født i
Odden den 5. aug. 1770, og død i Odden den 11. aug. 1843.
Peder Hansen Jensen var søn af fisker ved Odden, Jens Hansen
Pedersen, Ane 12, født i 1771, og død i Odden den 12. nov. 1842.
Han blev den 17. dec. 1801 gift med Maren Hansdatter, Ane 13,
født i Odden i 1772, og død i Odden den 24. nov. 1855. Jens
Hansen Pedersen var søn af Hans Pedersen Hansen, Ane 24, født
i Odden i 1727. Han blev den 3. dec. 1765 trolovet og den 24. jan.
1766 viet til Maren Jensdatter, Ane 25, født i Odden i 1741.
Trolovelser kendtes allerede i middelalderen, og var en ægte
skabsstiftende handling. Efterhånden fik kirkelig vielse dog stør-
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re og større betydning, og ved ordinans af 19. juni 1582 bestemtes
det, at et ægteskab skulle fuldbyrdes af præsten. Før den kirkeli
ge vielse blev foretaget, skulle der dog finde trolovelse sted i
overværelse af præsten og 5 andre personer. En sådan trolovelse
var forpligtende for begge parter, og kunne kun ophæves efter
kongelig bevilling. Efter loven skulle præsterne »alvorligen for
byde de trolovede personer at søge seng sammen, før de i kirken
retteligen blive samlede«, men blandt almuen overholdt man ikke
denne lovbestemmelse, men bibeholdt den gamle opfattelse af
trolovelsen som den egentlige ægteskabsstiftende handling. Tro
lovelser blev helt afskaffet ved kongelig reskript af 4. jan. 1799,
men skikken fortsatte dog endnu mange år.
Vi må formode at Hans Pedersen Hansen har været bonde, for
ifølge skøde af 1. juni. 1764 solgte han to stykker »sædegrund« i
Nordby til broderen Svend Pedersen Hansen, Ane 30, for 266 rdl
og 4 mark.71). Hans Pedersen Hansen døde i Nørom, Nordby
sogn i aug. 1779, og den 3. dec. 1779 afholdtes skifte med den
efterladte enke Maren Jensdatter, og børnene Jens, Ane 12 8 år,
Maren 8 år, Anne 6 år og Mette 3 år gammel:

»Salshuset (Stuehuset) som bestod af 13 fag, blev med grund
og have vurderet til 52 rdl., mens et stykke »sædegrund«
beliggende i den såkaldte »Nye Toft til Sønder« takseredes til
135 rdl., et lille stykke jord vest for »Nassen« til 2 rdl., og et
stykke i »Wangleg til Norrvest« til 7 rdl. Halvparten i en
fiskerbåd med tilbehør vurderedes til 12 rdl., 7 stykker line og
5 garn til 1 rdl. og »En Quinde Stolestæd i den nye Qvist i
Kirken i den nederste Stoel« til 5 rdl. Besætningen bestod af to
køer og en kalv, og af bøger nævnes: 1 bibel, 1 salmebog og
»Møllers evangeliske Hiærtespeyl«.

Små fattige
bondehjem

Boets samlede værdi blev opgjort til 312 rdl. 1 mark, mens
gæld, begravelsesomkostninger og skifteomkostninger beløb
sig til 278 rdl 1 mark og 4 skilling. Af det resterende beløb fik
enken 17 rdl. 6 sk., sønnen 6. rdl. 4 mark 15 sk. og hver af
døtrene 3 rdl. 2 mark 7 sk. Enken lovede at sørge for børnenes
opdragelse, undervisning og ophold.«93).
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Forældrene til Maren Hansdatter, Ane 13, var Hans Pedersen
Clausen, Ane 26, der var født i Odden i 1713, og som døde i
Odden den 15. sep. 1777, samt Maren Terchelsdatter, Ane 27,
født i Odden i 1731 og døbt i Nordby kirke den 19. aug. 1731.
Den 24. nov. 1777 afholdtes der skifte efter Hans Pedersen
Clausen, som efterlod sin enken Maren, samt 3 børn af første
ægteskab, 3 børn af 2. ægteskab og det syvende barn i ægteskabet
med Maren Terchelsdatter:
»Stuehuset var på 8 fag, og vurderedes med for- og kålhave,
brændselsrum og bilæggerovn til 72 rdl. Boets aktiver beløb sig
til 135 rdl. 4 mark, mens den samlede gæld udgjorde 126 rdl,
hvoraf 28 rdl. 3 mark 6 sk, som afdødes børn af første ægteskab
havde fået tillagt ved ved skifteslutning den 16. dec. 1755, og 7
rdl. til børnene af andet ægteskab, ifølge skiftebrev af 4. dec.
1770.«93).

Forældrene til Hans Andreasen, A ne 14, var Andreas Didrichsen,
Ane 28, født i Odden i 1727, og Karen Nielsdatter, Ane 29, født i
Nordby sogn i 1721, og død i Nordby den 6. feb. 1784. Andreas
Didrichsen døde i nov. 1779 og efterlod sig enken og tre børn,
hvoraf sønnen Niels Andreasen, 26 år gammel var fraværende på
»en Søe Reise fra Amsterdam til Westindien«, og en anden søn,
Hans Andreasen, A ne 14, 24 år gammel var fraværende på »en Søe
Reise fra Kjøbenhavn til Ostindien«.
Fra vurderingen skal nævnes:

Boet gav intet til
arvingerne
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»Et 9-fags hus med grund og have, vurderet til 66 rdl. 4 mark,
halvparten i en vandbrønd, 4 stk. »sædegrund«, vurderet til ialt
25 rdl. 2 mark, halvparten i en færgebåd med tilbehør, 13 rdl. 2
mark., en gråhudet ko, en gammel vinterbåd, 6 rokkegarn og 5
flyndergarn. Afdødes bror Jens Didrichsen, der var mødt som
værge for børnene, erklærede, at afdøde havde givet datteren
et stolested i kirken, men herimod protesterede en af kredito
rerne, som mente stolestedet burde komme boet til indtægt,
»da faderen ikke havde magt at give hende dette til skade for
andre«.
Boets samlede værdi var 153 rdl. 5 mark 1 sk. Den samlede gæld
blev opgjort til 306 rdl. 4 mark 6 sk., og kreditoren Søren
Nielsen Sørensen henstillede derfor til skiftemyndigheden, at

det registrerede blev solg ved auktion. Da passiverne oversteg
aktiverne blev det ved auktionen indkomne beløb fordelt til
kreditorerne.«92).
Forældrene til Mette Svendsdatter, Ane 15, var Svend Pedersen,
Ane 30, der også nævnes med tilnavnet Nørom , født i Odden i
1734, og Maren Sørensdatter Ane 31, der er døbt i Nordby kirke
den 16. dec. 1731. Svend Pedersen (Nørom) døde den 30. okt.
1793, og af skiftet fremgår følgende:
»På skiftet efter Svend Pedersen den 21. jan. 1794, blev boet
vurderet til 486 rdl. 4 mark 10 sk., mens udgifterne beløb sig til
ialt 377 rdl. 5 mark 15. sk. Overskudet 142 rdl. 11 sk. fordeles
med 88 rdl. 4 mark 14 sk. til enken, 17 rdl. 4 mark 9 sk. til hver
af de to sønner, og 8 rdl. 5 mark 4 sk. til hver af de to døtre.
Enken Maren Sørensdatter lovede at klæde og føde den yngste
søn, som var 17 år, indtil han blev 18 år, og betale »skat og
offer« for ham, imod at hun fik hvad han kunne tjene. Når han
fyldte 18 år skulle hun bl.a. give ham: Et sæt tøj af sort klæde,
eller 10 rdl., et sæt tøj af brunt klæde, eller 10 rdl., en ulden
»Damahces Bindstik med Sølfknapper udi«, en »Salt og Pebers
Overkjortel«, et par gamle Manchesterbukser, et par sølvsko
spænder og et par sølvknæspænder, et par støvler, et par sko,
en ny hat og hans afdøde fars kiste.«94).

Peder Hansen, Ane 48, er født ca. 1698, og han døde i Odden i
1758, Han var gift med Mette Laurentsdatter, Ane 49, født i 1702
og hun havde tidligere været gift med en Svend Hansen, der
omkom ved en drukneulykke. Ved dette andet ægteskab forplig
tigede Peder Hansen sig ved kontrakt af 11. dec. 1724, til at sørge
for sin svigermor, enken Ellen Pedersdatter, som havde haft
ophold hos førnævnte Svend Hansen. Peder Hansen indgik på at
holde svigermoderen med »Klæde og Føde, Huusning og Liusning, Tilsyn og Varetægt« til hendes dødsdag, samt at vise hende
»tilbørlig Ære og Agt, baade med Ord, i Gjerning og Omgængel
se, som en gammel bedaget og aldrende Menniske tilhør«. Der
som Ellen Pedersdatter ikke var tilfreds med pasningen, skulle
svigersønnen indrette hende et værelse i den vestre ende af huset
med sengested, kakkelovn, skorsten, vinduer og døre, »saa og
andet til hendes fornødne Brug i samme Hus, det være sig af Træ,
Steen, Leer, Messing eller Jern..... «. Af rede penge skulle hun

En aftægtskvindes
kontraktforhold
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årlig have 20 slettedaler, som skulle erlægges med halvdelen til St.
Mortensdag, og halvdelen til St. Hansdag. Endvidere en forsvar
lig seng, samt liv- og gangklæder, som skulle vedligeholdes af
Peder Hansen eller stedets ejer. Dersom Ellen Pedersdatter skul
le blive syg og sengeliggende, skulle Peder Hansen og hustru ikke
alene pleje hende, men også skaffe hende en pige til hjælp. Når
aftægtsnyderen afgik ved døden, skulle hun have »en skikkelig og
christelig Herkomst og Jordefærd efter Stand og Vilkaar«.69).

Jens Jørgensen, Ane 50, der boede ved Odder i Nordby sogn, er
født i 1706, og han blev den 26. feb. 1738 gift med Karen
Andersdatter, Ane 51, som overlevede ham. I dette ægteskab var
to børn: Kirsten og Maren Jensdatter, Ane 25. Jens Jørgensen
døde formentlig i slutningen af 1759, for den 16. jan. 1760
afholdtes skifte:
»Huset bestod af 7 fag med grund og have, og blev vurderet til
23 rdl. 2 mark. Af løsøret kan nævnes: 3 træstole med hynder, 3
kister med lås, 1 madkurv, 3 ølfjerdinger, 3 baljer, 2 vandspan
de, 1 trillebør, 2 spader og et timeglas. Endvidere 2 senge med
diverse sengetøj og 3 salmebøger. Det registrerede blev vurde
ret til ialt 149 rdl. 3 mark 9 sk., mens hæftelserne udgjorde 83
rdl. 2 mark. Efter fradrag af begravelses- og skifteomkostnin 
ger var overskudet 55 rdl. 14 sk., der fordeltes med 27 rdl. 3
mark 7 sk. til enken, og hver af hendes 3 døtre fik 9 rdl. 1 mark
2 sk. Enken erklærede at den yngste datter skulle have hendes
stolested i kirken, for den ældste datter havde fået sin fars.92).

Peder Pedersen Clausen, Ane 52, levede i Nordby sogn i første
halvdel af 1700-tallet. Om hans død fortæller kirkebogen, at han
»gik til Sønderhoe den 18. Marts 1747 om Morgenen, og Natten
derefter døde paa Marken og blev funden død på Norbue Sogns
Mark den 21. dito«.
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Terkild Sørensen, Ane 54, er født 1684 i Nordby sogn, og han
døde den 28. juni 1765 ved Odden. Den 14. mar. 1717 blev han
gift med Anne Pedersdatter, Ane 55, hvis data ikke kendes. Den
27. juli 1739 udstedte Terkild Sørensen en obligation til Niels
Nielsen i Veldbæk på 30 slettedaler. Som sikkerhed for beløbet
pantsatte Terkild sit hus, bestående af 5 fag med have og gårds
plads. Beløbet med renter skulle tilbagebetales på St. Hansdag
1740.1 1744 udstedte Terkild en ny obligation til Niels Nielsen,
denne gang med et pålydende på 62 slettedaler. Foruden huset fik
Niels Nielsen nu sikkerhed i en del løsøre og to små stykker
jord.70).
Didrich Andersen Møller, Ane 56, er født i Nordby sogn i
1703; og han døde samme sted den 30. jan. 1780. Didrich der
boede ved Odden, blev den 27. apr. 1727 gift med Anne Jesdatter, som er født 1702 i Nordby, og døde i Nordby den 21. okt.
1752. Den 29. dec. 1752 afholdtes skifte efter Anne Jesdatter. Af
boets løssøre nævnes: Et fyrretræsbord, 3 spindehjul, 6 fyrreki
ster, 3 øltønder, en foldebænk og en vugge, 44 garnstager, to
økser og to hamre, en messinglysestage og to lysesakse, samt tinog kobbertallerkener.91).
Den 24. feb. 1755 gjorde de tre sønner følgende arveafkald:
»Kjendes vi os alle tre Dirich Andersen Møllers Sønner, An
dreas Dirichsen, store Jens Dirichsen og lille Jens Dirichsen
underskriver hermed og for alle vitterlig bekiendtgøerer og
tilstaar hermed, at have annammet og bekommet af vor kiære
Fader Dirich Andersen, vor tilfaldne mødrene Arv efter vor
salig Moders dødelige Afgang, efter Registreringsformælding
kunde tilkomme og os tilhøre, enhver Søns Arv 2 Slettedaler
12 417 Sk., for hvilke Arv vi hermed siger vor fornævnte Fader
frie og kravesløs for os, vore Arvinger, og at vi tacker hannem
got for reedelig Afbetaling og ved dette Afkald og Qvittering
tilstaar ingen ydermeere Lod, Deel at have til nogen Boehave
inden vor kiære Fader bliver ved Døden bortkaldet, hvad da
kand blive staar i Guds Haand. Hvilket indbemeldte Afkald vi
tilståar og stadfæster med vore egne Hænders Underskrift.71).

Huset pantscettes

Børnene giver deres
far arveafkald
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Forældrene til Karen Nielsdatter, Ane 29, var Niels Jensen Clau
sen, Ane 58, boende i Nordby. Han blev den 23. sep. 1703 gift
med Appelone Nielsdatter, Ane 59, som blev døbt den 12. aug.
1683 i Nordby kirke.

Maren Pedersdatters
celdste ascendenter
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Ane 24, Hans Pedersen Hansen og Ane 30, Svend Pedersen
Hansen var brødre, og A ne 60 og 61 er derfor identisk med A ne 48
og 49•
Søren Peder Sørensen, Ane 62, blev gift den 26. dec. 1728 i
Nordby kirke med Zidsel Hansdatter A ne 63, der blev døbt i
Nordby kirke den 6. dec. 1705.
For de tidligste generationer findes ikke mange oplysninger
udover:
Ane 96 Hans Gregersen boede i Odden, død før den 11. juni
1712.
Ane 97 Maren Sørensdatter blev gift med Hans Gregersen den 7.
feb. 1697.
Ane 98 Laurits Callesen boede i Nordby, hvor han døde før den
11. maj 1723.
Ane 99 Ellen Pedersdatter overlevede ham.
Ane 100 Jørgen Jørgensen født ca. 1668 og døde i Odden i maj
1708.
Ane 101 Maren Hansdatter.
Ane 112 Anders Didrichsen boede i Nordby sogn, hvor han blev
gift 1. okt. 1702.
Ane 113 Maren Jesdatter født 1681 i Nordby og døde her i juni
1764.
Ane 114 Jes Pedersen født omkring 1660 i Nordby, gift den 1.
mar. 1696.
Ane 115 Anne Jesdatter født ca. 1666 og døde i Nordby i juni
1745.
Ane 118 levede i Nordby i anden halvdel af 1600-tallet. Gift 5.
nov. 1682.
Ane 119 Appelone Hansdatter.
Ane 126 Hans Sørensen er født omkring 1670 i Nordby.
Ane 127 Karen Hansdatter blev gift i Nordby kirke i 1702.

Efterslægten
Flere steder i denne bog kan man læse, at den eller den slægt er
uddød, og sådan ville det også været gået med Mechlenburgslægten, hvis alle havde holdt sig til den agnatiske decidens (mandslini
er), hvor al navngivning og rettigheder ved arvefølgen, udelukken
de skal stamme fra mænd. Takket være, at slægtsmedlemmer på et
tidligt tidspunkt har set bort fra denne regel, og i visse situationer
har overladt arverettigheder til døtre, det som kaldes den kognatiske decidens (kvindelinier), har slægten overlevet. I realiteten har
der været tale om et agnatisk-kognatisk system, hvor mand går
foran kvinde, altså en agnatisk slægtning foran kvinde, men at ingen
slægtning udelukkes.95).

Et eksempel har vi, da Jens Mechelborg kom til Norge og blev
foged omkring år 1600. Han fik kun en søn og en datter. Sønnens
eneste mandlige barnebarn Christen Olsen Mechelborg, fik gan
ske vist 8 børn, men alle drengene døde, og kun takket være at
sønnedatteren, Eva Christensdatter Mechelborg fik overladt den
fædrende gård Lurøgård, og at hun bibeholdt og videregav sit
fædrende slægtsnavn til sine børn, afgik denne slægtsgren ikke
ved døden i 1710.

Eva viderefører slcegten

Et andet eksempel er Else Margrethe Mechelborgs ægteskab
med Jørgen Frederiksen Marstrand i 1706. Hvis ikke Else Mar
grethe havde gennemtrumfet at deres børn kom til at hedde
Marstrand Mechlenburg, i stedet for det omvendte, der ville have
været normalt, var den nordenfjeldske linie totalt uddød ved
hendes fars, Johan Jacobsen Mechelborgs død i 1702, og hermed
ville den yngre danske linie aldrigt været fremkommet.
Allerede i 1890 skrev E.A. Thromle i Personalhistorisk Tids
skrift, 2. række 5. bind 80), at Mechlenburgfamilien var uddød i
Norge. Under forberedels til denne bog, har det dog vist sig, at
der findes efterkommere af den søndenfjeldske lime, omend i
Danmark, det fremgår af side 109. Men også disse efterkommere
er af agnatisk-kognatisk decidens.
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Analyse af slægts
navnets beståen

At det er svært at holde liv i en slægt, hvis man udelukkende
skal holde en ren agnatisk linie, kan vi få et indtryk af, ved en
analyse af præstesønnen Julius Theodor Marstrand Mechlenburgs efterkommere. Han fik 14 børn, 6 piger og 8 drenge.
Drengebørn dør tilsyneladende hyppigere end piger, og således
også i dette tilfælde. Forinden børnene var blevet voksne og
havde stiftet familie, var forholdet blevet det omvendte, for
halvdelen af drengene og kun en pige døde, så nu var forholdet
det at der var 3 drenge og 5 piger. Det vil sige at af 8 børn, var der
3 drenge eller 37,5% af børnene til at videreføre navnet. I næste
generation fødte de 5 piger 37 børn og de 3 drenge 13 børn, men
af sidstnævnte 13 børn var kun de 6 drenge, og der var således nu
kun 14,6% til at videreføre navnet. I tredie generation var denne
procentsats nede på 8,6% og i fjerde generation på kun 3,8%. Der
skal ikke megen fantasi til at forestille sig, hvordan det går de
næste par generationer, og det er derfor heldigt når der ind
imellem er piger til at videreføre et slægtsnavn, ellers uddør det
helt sikkert i løbet af 5-7 generationer.

I den genealogisk-historiske beretning, er der fortrinsvis be
nyttet den regel, at slægtninge ikke er fulgt, eller beskrevet mere
end 2 til 3 generationer, efter en slægtning ved giftemål har
skiftet navn til et andet end Mechlenburg i en af dens stavemåder.
På samme måde har det af pladshensyn været nødvendigt i
»Fortegnelse over Amrum præsternes efterslægt« på side 191, at
begrænse personkredsen til kun at medtage 2 til 3 generationer
efter navneskifte fra Mechlenburg til andet navn, dog ingen
regler uden enkelte undtagelser. På side 217 er der imidlertid
afsat plads til, at hver enkelt familie kan videreføre deres egen
familie med udgangspunkt fra de her i bogen nævnte slægtninge.

Som allerede nævnt, er der på side 109 anført den søndenfjeldske linies nulevende efterslægt, og her skal kort nævnes et par
genarationer af den nordenfjeldske linies efterkommere, med
udgangspunkt i Hans Meckelborg, født 1816 og død i Oslo i
1913. Det skal dog bemærkes at hans børn efter en norsk skik fik
efternavn fra faderens fornavn og kom til at hedde Hansen, uden
tilføjelse af slægtsnavnet Meckelborg.
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En del af familien har i 1946 genantaget det gamle slægtsnavn:

Nordenfjeldske linies
norske descendenter

I. Johan Hansen, Østreaker,
18401847oo Ingeborg Lilledal, Ski sogn
10.07.1872A. Oskar Henrik Johansen
21.10.1874-30.08.1956
B. Anna Marie Hansen,
oo Johannes Nøkleberg,
13.02.1871-02.12.1944
2. Bergliot Nøkleberg, Skipvidt,
02.12.189817.07.19001973
3. Leif Nøkleberg, Oslo,
16.03.19064. Thorbjørn Nøkleberg, Larvik,
02.07.1877C. Ingvard August Hansen,
oo Asta Margit Eriksen,
24.06.187921.12.19152. Elsa Hansen,
19.07.19073. Gunnar Hansen, Grorud,
D. Thomas Hansen,
14.10.1879-23.09.1956
oo Kristiane Larsen,
22.03.188204.12.1900-27.03.1964
1. Jul. Alfred Hansen,
26.11.19032. Svanhild Edel Hansen, Syk,
27.10.19053. Reidar Oliver Kringen, Oslo,
4. Fridtjof Lorang Meckelborg,
31.01.190901.08.1911-08.08.1983
5. Bjørn Lolang Kringen,
15.01.1884-22.02.1952
F. Arnt Hansen, Oslo,
19.12.1889-27.07.1977
oo Cornelia Nielsine Larsen, Oslo
1. Rolf Arnljot Meckelborg,
Oslo, 20.10.1911-19.06.1980
01.04.19162. Randi (Berger Andersen), Oslo,
26.01.19203. Ingolf Meckelborg, Oslo,

Til forståelse af nummereringen af den danske og tyske efter
slægt på side 191 ff., der har sit udgangspunkt i slægtens sidste
præst på Amrum, Lorenz Friedrich Marstrand Mechlenburg,
skal oplyses at der er benyttet følgende signaturer:
Græske bogstaver aßYÖe=
Romertal
=
Store bogstaver
=
Arabertal
=
Små bogstaver
=
Arabertal
=

børn af Amrumpræsten
deres børn
deres børn
deres børn
deres børn
deres børn
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Fortegnelse over
Amrumpræstemes efterslægt
2 a Christian Riese Marstrand Mechlenburg. Tavle 9
I. Lorentz Frederik Marstrand Mechlenburg, *Nordby, Fanø skibsfører, Esbjerg.....................
ooMette Marie Ankersen, *Fanø............................................................................................................

14.10.1851-10.03.1908
09.12.1851-22.11.1920

A. Søren Brinck Mechlenburg, *Fanø, købmand, Esbjerg...........................................................
ooMaren Petersen .................................................................................................................................
1. Bodil Marie Brinck Mechlenburg, *Esbjerg, overass. universitetet, Kbh...........................

07.10.1876-04.04.1934
11.06.1877-25.03.1970
31.12.1903-

B. Niels Mechlenburg, *Fanø, sømand.............................................................................................

30.08.1878-

C. Frederik Mechlenburg, *Fanø, skibsfører, København...........................................................
ooBorghild Poulsen, *Oslo,................................................................................................................

24.09.1880-25.02.1935
04.10.1884- ca. 1970

D. Peter Mechlenburg, *Fanø, slagtermester...................................................................................
oo Laura Jensen.................................................................................
1. Meta Marstrand Mechlenburg...................................................................................................
2. Poul Marstrand Mechlenburg.....................................................................................................

15.12.1882-05.05.1935
22.05.1879-29.04.1937
05.11.191305.07.1919- ca. 1955

E. Christian Mechlenburg, *Fanø, maskinmester, Holbæk...........................................................
oo Maren Kroman, *Sønderho, Fanø...............................................................................................
1. Karen Margrethe Marstrand Mechlenburg...............................................................................
oo Poul Børge Schellerup Petersen, *Helsingør, skibsfører.....................................................
2. Lorentz Frederik Marstrand Mechlenburg, *Holbæk, skibsfører, Ebeltoft.....................
oo Ragnhild Aamodt, *Trøgstad, Norge.....................................................................................
1. Mette Marie Mechlenburg, *Virum Ebeltoft..........................................................................
3. Edith Marstrand Mechlenburg, *Holbæk..............................................................................
oo Olaf Boserup Kirstein, dr.med. øre,, næse og halssygd. Frederiksberg..............................
a. Charlotte Kirstein,....................................................................................................................

22.12.1884-15.10.1955
16.07.1885-29.10.1967
19.03.1914-04.11.1977
19.12.191303.01.192221.06.192218.04.1960-28.04.1985
30.04.1923-21.02.1984
07.05.190821.07.1958-

F. Anna Cathrine Mechlenburg, *Fanø.............................................................................................
oo Rudolf Kaltschmidt, ......................................................................................................................
1. Edith Marie Kaltschmidt............................................................................................................
2. Ingeborg Kaltschmidt, lærer, Neümunster..............................................................................
oo Frederik Lange....................................................................................... ,...................................

12.06.1887-07.01.1956
11.01.1880-08.06.1957
11.07.1912-24.11.1919
08.06.1921ca. 1957

G. Otto Marstrand Mechlenburg, *Fanø, købmand......................................................................
oo Ella Randa.........................................................................................................................................

12.11.1893-20.01.1936
21.11.19851983

II. Lauritz Andreas Mechlenburg, *Nordby Fanø, skibsfører,.........................................................
oo Anna Clausen.................................... ...................................................................................................
A. Eline Laurenze. Mechlenburg, *Nordby, Fanø..........................................................................
oo Peter Marius Pedersen, *Nordby bankdirektør, vicekonsul, R. af Dbg. pp. Lemvig.........
1. Laurits Andreas Mechlenburg Pedersen, *Lemvig, boghandler, Lemvig.........................
oo Hilda Elisabeth Jensen, Tved............................................ ......................................................
a. Eline Mari Mechlenburg Pedersen, *Thisted, boghandlermedhj.....................................
oo Aage Jørgensen, smedemester, *Kvinderup, Slangerup...................................................
1. Martin Jørgensen..................................................................................................................
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08.06.1856-20.01.1929
30.04.1856-12.02.1937
15.10.1882-25.06.1977
05.01.1883-21.07.1953
19.08.191111.10.192016.07.194011.01.193621.08.1977-

191

b. Anne Grete Mechlenburg Pedersen, *Lemvig, børnehavelærer, Lemvig.....................
oo Poul Stokholm Jensen, landmand, Fabjerg, Lemvig.......................................................
1. Line Stokholm Jensen..........................................................................................................
2. Palle Stokholm Jensen..........................................................................................................
3. Jane Mechlenburg Jensen...................................................................................................
4. Peter Mechlenburg Jensen.................................................................................................
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02.02.194330.01.195013.11.197228.10.197307.01.197727.09.1982-

2. Jens Peter Mechlenburg, *Lemvig, stadsingeniør, Alborg...................................................
oo Inga Margrethe Elisabeth Riis, København ..........................................................................
a. Anne Mechlenburg, *Virum, biografdirektør, Charlottenlund......................................
l.oo Ole Warnøe, læge................................................................................................................
1. Helle Warnøe.........................................................................................................................
2. Peter Alfred Warnøe............................................................................................................
3. Dorte Warnøe......................................................................................................................
2.00 Bent Fabricius-Bjerre, *Frederiksberg, komponist, Charlottenlund.........................
b. Tove Mechlenburg, * Virum, hospitalslaborant,................................................................
oo Svend Randers, bygningsingeniør Horsens........................................................................
1. Søren Randers......................................................................................................................
2. Anne Mette Randers *Horsens, bankass. Horsens.......................................................
3. Susanne Randers......................................................................................... *.......................
c. Kirsten Mechlenburg, * Virum, lægesekretær, ....................................................................
oo Jørgen Gleerup, tandlæge, Grenå.........................................................................................
1. Lars Gleerup.............................................................................................................. ............
2. Peter Gleerup.........................................................................................................................
3. Morten Gleerup....................................................................................................................
d. Jan Mechlenburg, *Randers, befragter, Bagsværd.............................................................

29.11.1912-31.12.1969
07.02.191423.03.194109.07.193418.06.196222.12.196315.08.196907.12.192416.03.194328.07.194019.05.196518.02.196717.12.197006.05.194525.01.193922.09.197031.01.197203.12.197404.04.1955

3. Frederik Mechlenburg Pedersen, * Lemvig, styrmand, Hillerød........................................
oo Maud Elisabeth Jørgensen, København...................................................................................
a. Eileen Mechlenburg, pædagog, Albertslund........................................................................
oo Leif Bøgward Christiansen, institutionsleder, Albertslund............................................
1. Jacob Bøgward Christiansen, * Albertslund....................................................................
b. Steen Mechlenburg, matrikeltekniker, Svendborg.............................................................
oo Jette Kristiansen, Holbæk, lærerinde, Odense..................................................................
1. Anders Mechlenburg............................................................................................................
2. Jesper Mechlenburg..............................................................................................................
c. Dorrit Mechlenburg, Virum, pædagog, København.........................................................
oo Bo Skjoldager Nielsson, arkitekt, København..................................................................
1. Kaspar Mechlenburg............................................................................................................
2. Marie Silke Mechlenburg...................................................................................................

16.06.1914-07.08.1969
09.04.191603.12.193912.10.193727.10.196325.09.194128.09.193923.03.196723.06.197211.04.194905.07.194523.09.197302.10.1977-

4. Marie Christine Mechlenburg Pedersen, *Lemvig..................................................................
oo Knud Dyhr-Nielsen, *Grenå, manufakturhandler, Aarhus.................................................
a. Claus Erik Dyhr-Nielsen, *Århus lærer, Sverige................................................................
oo Margrethe Stæhr, læge, Sverige.............................................................................................
1. Annette Dyhr-Nielsen..........................................................................................................
2. Vibeke Dyhr-Nielsen............................................................................................................
3. Charlotte Dyhr-Nielsen ......................................................................................................

25.01.191610.05.191619.07.194929.04.195016.06.197316.06.197308.07.1980-

b. Susanne Dyhr-Nielsen, *Randers lærer, Rårup, Juelsminde.............................................
oo Peter Hammer Jordt, lærer, Rårup, Juelsminde................................................................
1. Grith Jordt...........................................................................................................................
2. Sune Jordt...............................................................................................................................
3. Mia Jordt...............................................................................................................................
5. Knud Mechlenburg, *Lemvig, civilingeniør, Holte..............................................................
1. oo Birthe Teilmann, *Ringsted, New York...........................................................................
a. Birgit Mechlenburg, *Randers, konsulent New York, USA ...........................................
oo Maurice K. Grossman, *New York, USA..........................................................................
1. Nicolai Eugen Mechlenburg Grossman..........................................................................
b. Klaus Mechlenburg, *Randers, skibsfører, Nordby, Fanø...............................................
oo Jonna Rasmussen, *Fanø, biblioteksassistent....................................................................
1. Christina Mechlenburg........................................................................................................
2. Karsten Mechlenburg..........................................................................................................
2. oo Inger Bodil Frandsen, *Ingerslev, Egå............................................................................
c. Ulla Mechlenburg, *Randers, revisionsassistent................................................................
oo Erik Struve *Studstrup, repræsentant................................................................................
d. Inge Lise Mechlenburg, teknisk tegner...............................................................................
B.

Anders Clausen Mechlenburg, *Esbjerg....................................................................................
1. oo Ester Helga Valin, *Helsingør.........................................................................................

1. Sigurd Marstrand Mechlenburg.................................................................................................
2. Agnethe Marstrand Mechlenburg.............................................................................................
oo Ejnar Nielsen, *København, repræsentant f. Falck, København......................................
a. Jørgen Marstrand Mechlenburg, *København, afdl.chef SAS, København.................
oo Else Pedersen, * København, sygeplejerske, København.................................................
3. Annalise Marstrand Mechlenburg.............................................................................................
1. oo Magne Jensen, *Odense..........................................................................................................
a. Inger Jensen, kontorchef.........................................................................................................
oo Flemming Toftegaard Jensen, fabrikant ............................................................................
1. Lotte Toftegaard Jensen, ejendomsmægler....................................................................
2. Mette Toftegaard Jensen, prokurist................................................................................
b. Britta Jensen, fotograf, Fredericia.........................................................................................
oo Ole Hansen, direktør, Fredericia.........................................................................................
1. Morten Mechlenburg Hansen, stud.jur..........................................................................
2. Jan Mechlenburg Hansen, butiksslagter..........................................................................
2. oo Svend Aage Hansen, maskinmester, *Odense ..................................................................
c. Jacob Marstrand Hansen ........................................................................................................
oo Benedikte Stentoft Pliniussen...............................................................................................
1. Jesper Marstrand Hansen....................................................................................................
2. Pia Marstrand Hansen..........................................................................................................
3. Søren Marstrand Hansen....................................................................................................
d. Børge Marstrand Hansen, tegnestuechef............................................................................
oo Aase Madsen, pædagog..................................................... ....................................................
1. Christian Marstrand Hansen.............................................................................................
3. oo Georg Jørgensen, møbelfabrikant,.......................................................................................
2. Ellen Petersen.........................................................................................................................

07.08.195215.05.195305.09.197719.04.198018.06.198214.12.1919-24.04.1970
05.09.192529.11.194721.12.1931197607.05.195009.01.195521.04.197627.10.197719.08.193707.04.195912.03.195715.04.196405.06.1884-18.12.1957
03.04.1886-30.08.1923
07^02.1905-20.12.1981
21.09.1909-28.12.1981
19.03.189823.04.192708.09.192820.08.191723.12.1915-24.02.1947
11.05.194016.04.193726.03.195810.02.196203.12.194312.05.194215.07.196230.09.196525.07.1917-26.06.1970
17.06.1948-11.05.1980
09.03.194929.05.197002.02.197610.10.197829.11.195228.12.195404.04.198130.05.191501.05.1923-
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C. Kirstine Mechlenburg,..................................................................................................................
oo Niels Laurids Engers Hansen, amtsinspektør Ålborg.............................................................
1. Mary Anne Engers Hansen,........................................................................................................
oo Karl Beck, maskinhandler..........................................................................................................
a. Hans Jørgen Beck, ingeniør, Sidney, Australien................................................................
oo Marlene Andersson, lærer
b. Kirsten Beck, (2 børn)..............................................................................................................
oo Kjeld Sahlholdt, kontorchef.................................................................................................
c. Ida Beck, børnehavelærer (2 børn).........................................................................................
oo Lars Borchsenius.......................................................................................................................
d. Ingeborg Beck, damefrisør, Boston, USA............................................................................
2. Laurits Andreas Engers, bankdirektør, Ålborg......................................................................
oo Annemarie Rosenkrans Ovesen...............................................................................................
a. Marianne Engers, sygehjælper, viceborgmester, Rødding, Stege....................................
oo Gunnar Mogensen (1. barn) .................................................................................................
b. Niels Laurits Engers, læge, Nibe...........................................................................................
c. Bodil Engers, sognepræst, Roskilde (2 børn)......................................................................
oo Niels Henrik Gregersen, cand theol.....................................................................................
3 . Anne Engers Hansen, Bramminge...........................................................................................
oo Ejler Riber Berthelsen, borgmester, *Bramminge..................................................................
a. Elsebeth Riber Berthelsen Esbjerg (2 børn)........................................................................
oo Holger Bang Knudsen, købmand, *Esbjerg......................................................................
b. Vibeke Riber Berthelsen, sekretær * Virum......................................................... ..............
oo Flemming Boysen, akademiingeniør, * Virum....................................................................
c. Hans Peter Riber Berthelsen, ingeniør.................................................................................
4. Karen Engers Hansen, manufakturhandler, *Bramminge......................................................
oo Hans Hejbøll, manufakturhandler...........................................................................................
a. Anne Kirstine Mechlenburg Hejbøll, børnehavelærer, *Fredericia................................
b. Hans Henrik Mechlenburg Hejbøll, studerende,..............................................................

22.07.1886-14.08.1980
27.02.1882-05.09.1959
24.09.1910-26.01.1984
09.08.1903-20.11.1964
15.11.1934-

D. Christian Riese Marstrand Mechlenburg, *Esbjerg, frisørmester, Mineapolis.................
oo Clara Felicia Kujak, *Winola, Minnesota Rocldedge, Florida...............................................
1. Helen Anna Mechlenburg,*Winola, Rockledge,....................................................................
o02o Arthur Newton Lloyd, *Lakeland, Georgia, containervognmand, Rockledge...........
a. Marylyn Anne Lloyd, *Chicago, Illinois (6 børn).............................................................
oo Donald Louis Cheswick, *Racine, U.S. Air Force Master Sergeant, Houston.........
b. Arlene Karen Lloyd, *Chicago, (5 børn)............................................................................
oo James Aldrich Potter, *Portland, Missile Ordnance Mechanic, Rockledge...............
c. Janice Claire Lloyd, *Chicago, (3 børn)..............................................................................
oo Norman Joseph Disano, *Chicago, U.S. Postal Service, Wheeling, Illinois...............
d. Lois Jean Lloyd, *Rockledge, matematiklærer (1 barn)...................................................
oo Douglas DuMont, *Pittsburg, Physical Education lærer, Melbourne Beach.............
e. Diane Christine Lloyd, *Rockledge, kunsthåndværkerlærer, (2 børn).........................
oo David Lee Hickenbottom, *Parkersburg, Missile Ordnance Mechanic,.....................
f. Arthur Newton Lloyd, *Rockledge, containervognmand, Rockledge, Florida...........
oo Jeanet Adair Smith, * Houston, Texas, (1 barn).............................................................

01.07.1889-02.07.1950
30.05.1891-02.12.1956
02.07.191430.11.190920.05.193501.01.193416.12.193601.04.193317.11.194004.05.194018.11.194429.02.194429.06.194710.02.194929.06.194705.06.1952-

22.03.193928.04.194103.11.194402.02.194822.03.194821.10.191102.10.192321.05.194705.12.193818.08.195031.03.195516.06.195630.03.191320.07.190911.01.193907.04.193715.05.194309.09.194218.10.194918.02.192206.11.1921-08.04.1982
03.06.195705.02.0964-

2.ß Julius Theodor Marstrand Mechlenburg. Tavle 9.
I. Anne Mechlenburg, *Odden, Fanø, Lydum Tistrup....................................................................
00 Jørgen (Kruchov) Sørensen *Sdr. Vium, murer, Lydum Tistrup..........................................
A. Julius Magdal Kruchov Sørensen *Tistrup,..............................................................................

06.06.1855-20.06.1922
15.04.1854-18.01.1930
14.10.1879- ca. 1899

B. Magnus Kruchov Sørensen, *Tistrup,tømrermester, Nr. Nebel.............................................
00 Andrea Marie Nielsen, *Torstrup...........................................................................................
1. Emma Anna Kruchov Sørensen, *Tistrup, ............................................................................
00 Frode Nielsen, *Brøndum, maler, Tjæreborg....................................................................
a. Egon Nielsen, *Tjæreborg, banearbejder............................................................................
b. Grete Nielsen, *Tjæreborg......................................................................................................
00 Peder Pedersen, *Tjæreborg, styrmand, Tjæreborg.....................................................
c. Bent Nielsen, *Tjæreborg, tømrer, Tjæreborg....................................................................
d. Lis Nielsen, *Tjæreborg,........................................................................................................
e. Dorte Nielsen, *Tjæreborg......................................................................................................
2. William Jørgen Kruchov Sørensen, *Tistrup, specialarb., Henne....................................
00 Nilsine Thomine Marie Jørgensen, *Tistrup....................................................................
a. Vagn Kruchov Sørensen, *Henne, revisorass. Esbjerg................. ...................................
b. Birthe Kruchov Sørensen, *Henne, kontorass. Esbjerg...................................................
3. Dagny Alma Kruchov Sørensen, *Øse,.....................................................................................
00 Johan Jørgenus Julius Jensen, *Guldager, autosmører, Hjerting..................................
a. Eva Jensen, *V. Nebel, (3 børn).............................................................................................
00 Arne Gram, *Esbjerg, mekaniker, Esbjerg......................................................................
b. Ruth Jensen, *V. Nebel, ekspeditrice, Hjerting...............................................................
4. Max Johan Kruchow Sørensen, *V. Nebel, gårdejer, Tjæreborg........................................
00 Metha Vestergaard, *Tjæreborg................................................................................ ..
a. Anny Kruchow Sørensen, *Tjæreborg (2 børn)..................................................................
00 Wilhelm Daniel Detlef, *Døstrup, frisørmester, Skærbæk........................................
b. Tonny Kruchow Sørensen, *Tjæreborg, specialarb............................................................
c. Kurt Kruchow Sørensen, *Tjæreborg, kontorass. Tjæreborg........................................
d. Orla Kruchow Sørensen, *Tjæreborg...................................................................................
5. Svend Ove Krucov Sørensen, *V. Nebel, specialarb. Henne...............................................
00 Anna Iversen, *Henne............................................................................................................
a. Benny Krucov Sørensen, *Henne, fisker, Esbjerg.............................................................
b. Birgit Krucov Sørensen, * Henne, sygehjælper, Bramminge.............................................
00 Elvin Thomsen (3 børn)
6. Søren Krucov Sørensen, *V. Nebel, specialarb........................................................................
00 Anna Margrethe Thomsen, *Henne...................................................................................
a. Kjeld Krucov Sørensen, *Filsø 0, fisker..............................................................................
00 Karen Jensen (2 børn)
b. Kenneth Krucov Sørensen, *Filsø 0, murer, Henne.........................................................
00 Jytte Andersen, (3 børn)
c. Steen Ove Krucov Sørensen, *Filsø 0, ejendomsmægler,.................................................
00 Ammy Laugesen (2 børn)
d. Magnus Martin Krucov Sørensen, *Filsø 0, afdl.leder......................................................
00 Ellen Hansen,......................................................................................................................
e. Børge Krucov Sørensen, *Filsø 0,.........................................................................................
f. Ernst Kruchov Sørensen, *Filsø 0, tømrermester, Nr. Nebel..........................................
00 Gudrun L. Madsen, apotekerass. (2 børn)......................................................................

09.01.1883-10.04.1958
24.03.188424.02.190812.10.1903-07.09.1960
16.05.193013.11.193207.07.193125.09.193523.07.193810.02.194601.04.190917.10.191207.05.194325.01.194522.06.191023.04.190814.03.193414.06.192720.04.193909.05.191230.07.191423.04.193808.09.193628.03.194228.05.194324.02.195224.10.191330.07.191625.05.194006.05.1943-

12.07.191630.08.192112.09.194116.07.1945-

29.01.194719.11.194818.08.195021.11.195030.06.195223.10.1953-
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g. Dora Krucov Sørensen, *Henne, sygehjælper, Henne.....................................................
OO Steen Arne Pedersen, skovtekniker (1 bam)..................................................................
7. Ellen Krucov Sørensen, *V. Nebel, V. Nebel..........................................................................
oo Harold Christian Siig Hansen, *Outrup, kommunekasserer, V. Nebel.....................
a. Jens Siig Hansen, *Henne, tømrer.......................................................................................
b. Jørn Siig Hansen, *Henne, agronom...................................................................................
c. Bjørn Siig Hansen, *V.Nebel.................................................................................................
8. Børge Krucov Sørensen, *Tjæreborg, kontorass. Tjæreborg...............................................
oo Else Marie Sørensen, *Tjæreborg.........................................................................................
a. Peer Ehlern Krucov Sørensen, *Esbjerg..............................................................................
9. Vera Krucov Sørensen, *V. Nebel.............................................................................................
oo Bent Jensen, *Tjæreborg, lokomotivfører, Esbjerg .. ......................................................
a. John Krucov Jensen, *Tjæreborg, maskinarbejder, Esbjerg.............................................
oo Bodil Raskesen (2 børn)......................................................................................................
b. Heino Krucov Jensen, *Tjæreborg, murer, Esbjerg.........................................................
oo Anni Jensen, (2 børn)..........................................................................................................
c. Jack Bennet Krucov Jensen, *Tjæreborg, snedker, Esbjerg.............................................
oo Marianne Rosenbæk (1 barn)...........................................................................................
d. Joan Krucov Jensen, *Tjæreborg, ekspeditrice, Esbjerg.................................................
oo Lars Rieks.............................................................................................................................

28.04.195626.06.195617.10.191808.10.191023.05.194017.03.194309.06.194916.05.192614.03.192710.02.195604.05.192827.01.193030.09.194913.03.195128.11.195131.01.195120.12.195217.11.195507.14.195521.10.1954-

C. Magdal Krucov Sørensen, *Hetofte, special.arb., Guldager.................................................
oo Kirstine Henriette Thomsen, * Alslev.....................................................................................
1. Peder Elias Sørensen, *Brøndum, Esbjerg...............................................................................
2. Hans Nørregaard Sørensen *Astrup.........................................................................................
3. Jørgen Krucov Sørensen, * Astrup.............................................................................................
4. Julius Krucov Sørensen, * Astrup, traktorfører, Guldager...................................................
5. Eline Marie Sørensen, * Astrup,..................................................................................................
oo William Ivar Emanuel Knudsen, *Jerne, slagteriarb., Esbjerg......................................
a. Flemming Knudsen, *Jerne, pølsemager, Esbjerg..............................................................
oo Lillian Dollerup Christiansen, *Skjern, kontorass........................................................
b. Jørn Knudsen, *Jerne..............................................................................................................
c. Bjarne Knudsen, *Jerne............................................................................................................
d. Poul Knudsen, *Jerne..............................................................................................................
e. Ene Kirstine Knudsen, *Jerne...............................................................................................
6. Anna Krucov Sørensen, * Astrup....................................................................................
oo Viggo Knudsen, *Guldager, kok, Esbjerg, ........................................................................
a. Mona Knudsen *København, kontorass. Esbjerg,.............................................................
b. Ebba Knudsen, *Esbjerg,........................................................................................................
7. Else Sørensen, * Astrup................................................................................................................
oo Hans Emil Schøsler, *Jels, skomager, Skærbæk................................................................
a. Elvin Schøsler, *Jels,................................................................................................................
b. Hanne Schøsler, *Brøndum....................................................................................................
8. Marie Krucov Sørensen, *Astrup,.............................................................................................
oo John Fjelde Jacobsen, *Jörpeland, Norge, smed, Stavanger, Norge,............................
a. Walther Kristian Jacobsen *Jörpeland................................................................................
b. Kate Marianne Jacobsen, *Jörpeland...................................................................................
c. Ole Henning Jacobsen, *Jörpeland.......................................................................................

13.10.188405.03.188623.08.191018.12.191109.11.191322.10.191507.01.191807.01.191727.09.193923.07.194307.01.194205.08.194519.07.194827.03.195305.02.192016.11.192027.10.193914.05.195330.06.192215.02.192503.09.194606.03.194823.09.192305.12.192109.09.194906.09.195414.01.1958-

D. Marie Mathilde Sørensen, *Tistrup.............................................................................................
oo Laurids Gjaldbæk Kristensen, *01god, gårdejer, Skive.......................................................
1. Alma Metha Gjaldbæk Kristensen, *Karstofte......................................................................
oo Johannes Andersen, *Breum, cyklehandler, Skive...........................................................
a. Inga Andersen, *Møgeltorum, (1 barn).................................................................................
oo Hans Peder Øgaard Simonsen, *Skive, ekspedient, København..............................
2. Svend Aage Gjaldbæk Kristensen, *01god,............................................................................
3. Jørgen Julius Gjaldbæk Kristensen, *01god, komunalarb. Skive,......................................
oo Rigmor Amalie Elisabeth Pedersen, *Tjele,......................................................................
a. Margrethe Elinora Gjaldbæk Kristensen, *Skive, kontorass., Skive,............................
b. Søren Villy Gjaldbæk Kristensen, *Skive, maskinsmed, Skive......................................
4. Aksel Marstrand Gjaldbæk Christensen, *01god, gårdejer, V. Hornum..........................
oo Martha Elfrida Trind, *Farsø...............................................................................................
a. Ruth Marstrand Christensen, *Skive Hvalpsund.............................................................
b. Kaj Søndergaard Christensen, *V. Hornum, landmand, Nr. Søby................................
c. Nancy Christensen, *V. Hornun,.........................................................................................
d. Grethe Christensen, *V. Hornum, Løgstør........................................................................
5. Tage Miklenborg Gjaldbæk Christensen, *01god, kok, Viborg,........................................
oo Frida Jensen, *Langaa............................................................................................................
a. Ulla Gjaldbæk Christensen, *Hald (1 barn)........................................................................
oo Kristian Asger Laursen, *Højslev, ingeniør, Viborg,...................................................
b. Eva Gjaldbæk Christensen, * Ørslevkloster........................................................................
6. Arne Villy Gjaldbæk Christensen, *Breum, skomager, Struer,..........................................
7. Harry Gjaldbæk Christensen, *Breun„ chauffør, Skive.......................................................

27.07.188623.11.1884-10.01.1960
08.02.190816.12.190206.04.193426.03.193617.06.190927.11.191016.04.191208.05.193926.02.194223.11.191213.12.191524.05.193910.12.194221.02.194621.02.194617.08.191418.07.191705.05.193811.10.193428.02.195201.11.192528.06.1928-

E. Sørine Sørensen, *Tistrup..............................................................................................................

14.01.1889-16.03.1916

F. Amanda Sørensen, *Gaarde,..........................................................................................................
oo Emil Henriksen, * Lunde, gårdejer, Tistrup........................................................................
1. Astrid Henriksen, *Lunde..........................................................................................................
oo Jens Peder Andersen, *Lunde, husmand Velling.............................................................
a. Erik Andersen, *Højmark, maskinarbejder........................................................................
oo Alice Moesgaard Pedersen, *Dyrby (2 børn)..................................................................
b. Maja Amanda Andersen, *Højmark (1 barn)......................................................................
oo Gunnar Moesgaard Pedersen, *Kvong, chauffør Hovborg........................................
c. Emil Henriksen Andersen, * Vesterkær, maskinarbejder, Velling,....................................
oo Ingrid Bastrup Christensen, * Måbjerg (2 børn)...........................................................
2. Edele Henriksen, *Lunde............................................................................................................
oo Hardy Lauridsen, *Lydum, tømrermester, Tistrup,.......................................................
a. Solvej Lauridsen, * Ly dum (2 børn).......................................................................................
oo Alfred Jensen, *Kvong, købmand Skjern......................................................................
b. Aase Lauridsen, *Lydum (2 børn).........................................................................................
oo Egon Jespersen, *Hovborg, vognmand, Hovborg.......................................................
c. Tove Lauridsen, * Ly dum (2 børn).........................................................................................
oo Ole Grubbe, bryggeriarbejder...........................................................................................
3. Sørine Henriksen, *Lunde..........................................................................................................
oo Jens Peter Kristensen, *Kvong, gårdejer Tistrup.............................................................
a. Kirstine Kristensen, *Kvong (4 børn)...................................................................................
oo Villy Sigfred Lauridsen, * Sønderby, gårdejer, Tarm...................................................

20.12.1890-04.02.1984
06.08.1884-16.10.1972
18.10.191120.07.1909-11.10.1967
10.09.193829.10.194430.11.194014.04.193716.02.194501.11.194631.01.191530.05.1908-25.02.1971
20.09.193704.09.193520.07.194107.07.193912.12.194307.05.194213.01.1917-02.12.1982
13.08.190918.08.193529.10.1931-
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b. Anna Kristensen, *Kvong (4 børn).......................................................................................
oo Kristian Marinus Jensen, *Lunde, gårdejer, Outrup...................................................
c. Kristian Kristensen, *Kvong..................................................................................................
oo Anny (2 børn) ..................................................................................................................
d. Erna Kristensen, *Kvong (3 børn).........................................................................................
oo Theodor Jensen..................................................................................................................
e. Maja Kristensen, *Kvong (3 børn).........................................................................................
oo Thorkild Jonasen Block, slagter.......................................................................................
4. Hans Christian Jørgen Kruchov Henriksen, *Lunde, gårdejer, Lunde............................
oo Astrid Jespersen, *Lønne................................................
a. Mona Henriksen *Lunde (3 børn).........................................................................................
oo Albert Baumann, Ølgod....................................................................................................
b. Emil Henriksen, *Lunde, vognmand, Lunde......................................................................
c. Rita Henriksen, *Lunde (2 børn) .........................................................................................
oo Verner Å, * Lunde, Esbjerg,...............................................................................................
d. Uffe Henriksen, *Næsbjerg, Lunde,.....................................................................................
e. Joan Henriksen, *Kvong, Lunde,.........................................................................................
f. Alice Henriksen, *Kvong, Lunde,.........................................................................................
g. Ivan Henriksen, *Kvong, Lunde, .........................................................................................
5. Nils Høj Henriksen, *Lunde, brugsuddeler, Varde................................................................
oo Inge Akselsen, *Sønderdige Lyne, (3 børn)........................................................................

18.10.193003.06.193615.12.195507.03.195115.02.195713.07.195922.05.195414.03.196119.03.196204.12.196422.09.196712.03.193317.04.1943-

H. Theodor Kruchov Sørensen, *Gårde, tømrermester, Varde ...............................................
oo Kristine Kristensen, *Henne,....................................................................................................

11.05.1894-18.11.1958
21.05.1882-06.03.1954

K. Amalie Sørensen, *Gårde,..............................................................................................................
oo Jens Herman Severin Sørensen, *Elling, gårdejer, Rendborg,.................................... ..
2. Anna Kristian Sørensen, *Rendborg,.......................................................................................
oo Arthur Holm Pedersen, *Elling, gårdejer, Bindslev,.........................................................
a. Vagn Roland Pedersen, *Elling,.............................................................................................
b. John Preben Pedersen, *Elling,.............................................................................................

17.07.1897-25.08.1967
14.03.1891-18.06.1976
15.04.192117.01.191404.12.195124.12.1954-

3. Hartmann Jørgen Sørensen, *Rendborg, slagtermester, Voersaa, Sæby............................
öo. Rigmor Christiansen, *Tværsted,.....................................................................................
a. Poul Erik Sørensen, *Sæby, teknisk ass. Dronninglund...................................................
oo Jonna Mÿgaard Larsen, *Sæby, sparekasseass. (3 børn)
b. Bjarne Sørensen, *Sæby, pelsdyrfarmer, Voersaa, Sæby...................................................
oo Jane Thomsen, *Sæby, klinikass. (2 børn)
c. Lars Sørensen, *Sæby, typograf, Voersaa, Sæby...............................................................
oo Mona Winter *Agersted
4. Jacob Christian Sørensen, *Rendborg,.....................................................................................
oo Signe Larsen, *Rendborg........................................................................................................
5. Agnes Nielsine Sørensen, *Rendborg, ekspeditrice.............................................................
oo Buje Andy Andersen-Back, *Ålborg, overpakmester, Ålborg,......................................
a. Kim Buje Andersen-Back, *Ålborg, lærer, Ålborg, (1 barn).............................................
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23.02.193907.08.193418.05.194129.10.194326.03.194623.04.194024.12.1940-

15.06.192316.01.192327.03.195007.11.1951-

16.10.195528.09.192617.12.193824.01.193112.04.192726.11.1960-

L. Agnes Sørensen, *Gårde..................................................................................................................
oo Johs. Thomsen, *Vamdrup, specialarb., Tistrup,................................................................
1. Anne Margrethe Thomsen, *Gårde,..................................................... ...................................
oo Henry Verner Knudsen, *Biltoft, chauffør, Tistrup,.......................................................
a. Freddy Almar Knudsen, *Tistrup, malermester, Ølgod, (3 børn)..................................
2. Martha Marie Thomsen, *Gårde...............................................................................................
oo Anton Brynningsen Nim, *Kvong, vejformand, Tistrup,...............................................
a. Diana Elisabeth Nim, *Tistrup, kontorass. (3 børn) .......................................................
oo Svend Lykke Hansen, lagerforvalter, Varde,..................................................................
b. Bent Brynningsen Nim, *Tistrup, formand, Tistrup,.......................................................
oo Kirsten Marie Madsen, *Sig, sygeplejerske (2 børn) ...................................................
c. Inge-Lise Marie Nim, *Tistrup, hjemmehjælper, (2 børn)...............................................
oo Troels Beck, *København, konsulent, København,.....................................................
d. Anny Merethe Nim, *Tistrup, syerske,..............................................................................
oo Jens Kristian Mortensen, *01god, glassliber, Ølgod,...................................................
e. Ole Brynningsen, Nim, *Tistrup, værktøjsmager Tistrup,.............................................
4. Vagn Georg Thomsen, *Gammelgård, repræsentant, Kungsbacka, Sverige,...................
1. oo Ingrid Thorell......................................................................................................................
a. Kerstin Marianne Thomsen, *Finspång, Søder (2 børn)...................................................
oo Stig Krister Petersson, *Söderköping, Sverige,...........................................................
2. oo Vera Ingeborg Andersson, *Kungsbacka,......................................................................
5. Elly Severine Thomsen, *Gammelgård,...................................................................................
oo Robert Nielsen, *Biltoft, kontorass., Esbjerg, ................................................................
a. Birgitte Vibeke Nielsen, *Esbjerg, selortær, Hamburg, BRD,......................................
6. Inger Sofie Thomsen *Gammelgård,.........................................................................................
oo Jørgen Eigild Gosch, * København, telefonovermonter, Grindsted,............................
a. Tommy Gosch, *Grindsted, kriminalass., København, ...................................................
oo Judy Jespersen, (1 barn)
7. Aase Helene Thomsen, *GammeJgård,.....................................................................................
oo Bent Leo Nielsen Degn, *Hobro, maskinarb. Esbjerg,...................................................
a. Hanne Degn, *Aarhus,............................................................................................................
8. Karl Erik Thomsen, *Tistrup, murer, Tistrup,......................................................................
oo Annelise Mogensen, *01god,...............................................................................................
a. Anne Mette Thomsen, *Tistrup,...........................................................................................
b. Poul Thomsen, *Tistrup,........................................................................................................
9. Peer Bruno Thomsen, *Tistrup, mejerist, Sig, ......................................................................
oo Ruth Nielsen, *Omme,..........................................................................................................
a. Helle Thomsen, *Omme,........................................................................................................
10. Lullu Irene Thomsen, *Tistrup,.................................. ».........................................................
oo Jørgen Koefod, konservator, Oslo, Norge
a. John Koefod, *Oslo,................................................................................................................
b. Lars Koefod *Oslo,..................................................................................................................

II. Lorents Marstrand Mechlenburg, * Fanø, Lydum,........................................................................
III. Peder Hansen Marstrand Mechlenburg, * Amrum, Lydum,.....................................................
IV. Mathilde Mechlenburg, *Lydum, Lydum,.....................................................................................

24.12.1899-26.09.1983
29.03.188505.08.192015.08.191311.07.194225.01.192230.05.192021.07.194414.05.194402.11.194620.05.194623.03.195111.08.194528.05.195209.08.194905.11.195710.10.192629.06.192215.02.195315.03.195203.03.192503.05.192907.07.192430.03.195603.03.193106.03.192414.01.195306.06.193311.06.193419.09.195602.02.193725.11.193914.10.196014.04.195923.03.193919.07.194010.08.196029.04.1939-25.11.1975
11.05.196607.05.1968-

12.09.1856-26.01.1865
..12.1857-04.01.1865
07.12.1861-03.01.1863
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V. Anne Nielsine Mechlenburg, *Lydum Kær,................................................................................
oo Christen Nielsen, *Hejnsvig mark, arbejdsmand, Gårde,.......................................................
A. Ane Marie Mathilde Nielsen, *Lydum,.......................................................................................
oo Mads Thomsen Madsen, *Brøndum, avlsbruger, Varde,.....................................................
1. Lykke Madsen, *Kvong, chauffør, Ålborg,............................................................................
2. Frode Madsen, Næsbjerg, vulkanisør, Ålborg, ......................................................................
oo Anna Elise Larsen, Nr. Kongerslev,.....................................................................................
a. Liss Madsen, Nr. Kongerslev (2 børn) .................................................................................
oo Bent Olsen, Harlev,............................................................................................................
b. Jytte Madsen, Nørresundby (2 børn)...................................................................................
oo Hans Ehlers Guldbæk, Vestbjerg,...................................................................................
c. Benta Madsen, Nørresundby (2 børn)...................................................................................
oo Finn Petersen, Ålborg,........................................................................................................
d. Inge Madsen, Ålborg (2 børn)...............................................................................................
oo Torben Busch Jensen, Støvring,.......................................................................................
3. Søren Peter Hebo Madsen, *Varde, chauffør, Nørresundby, .............................................
oo Ellen Østergaard, *Løkken,.................................................................................................
a. Ane Marie Madsen, *Ålborg Gistrup (1 barn)....................................................................
4. Jens Klod Madsen, * Varde, specialarb. Pandrup (3 børn)...................................................

19.05.1863-23.11.1934
02.10.1858-10.04.1927
18.09.1887-28.02.1942
06.10.1859-11.03.1937
15.11.191511.09.1920-21.06.1976
15.11.1920-28.04.1975
20.06.194202.04.194014.12.194317.12.194018.01.194823.07.194.06.01.195501.08.195613.08.192311.11.193524.11.195812.08.1923-

B. Mathilde Nielsen, *Lønnehede,......................................................................................................
oo Agner Marius Karlsen, *Lønborg, gårdejer, Grindsted,.....................................................
1. Agnes Nelly Karlsen, *Tistrup,.................................................................................................
oo Harry Johannes Hansen, *Nibe, slagtermester, Stakroge,.............................................
a. Gerda Marie Hansen, *Grindsted, ekspeditrice, (2 børn).................................................
oo Gunnar Midtgård, *Brande, installatør, Århus,...........................................................
b. Kai Agner Hansen, *Sdr. Omme, Tarm,............................................................................
oo Lillian Glibstrup, *Orebæk, (2 børn)..............................................................................
2. Astrid Karna Karlsen, *Tjørring, .............................................................................................
oo Carl Jørgen Nielsen, *Slagelse, murersvend, København,..........................................
a. Erik Karlsen, *Grindsted,........................................................................................................
b. Britta Nielsen, *København, kontorass. (2 børn).............................................................
oo Knud Grønmann Larsen, *København, pladesmed, København, ............................
c. Lis Byrgesen, * København, ekspeditrice, Rødovre, (2 børn)..........................................

01.02.1890-18.07.1956
29.06.1891-29.09.1978
10.09.191506.02.190908.10.193414.01.193510.11.194713.01.195316.08.191714.07.1910-02.09.1977
18.08.195603.04.194007.03.193307.10.1942-

C. Niels Olsen Nielsen, *Sædding Hede, gårdejer, Grindsted,...................................................
co Ester Johanne Iversen, *Grindsted,.....................................................................................
1. Svend Mechlenburg Nielsen, *Dalsmark, isenkræmmer, Grindsted,................................
oo Johanne Laursen, *Grindsted, kontorass. (2 børn).........................................................
a. Mette Mechlenburg Nielsen, *Grindsted, ..........................................................................
b. Gitte Mechlenburg Nielsen, *Grindsted,............................................................................
2. Christian Mechlenburg Nielsen, *Dalsmark, No, Ringkøbing,..........................................
oo Margit Buur Pedersen, *Rud,...............................................................................................
Henrik Buur Mechlenburg Nielsen, *Ringkøbing,................................................................
Inger Buur Mechlenburg Nielsen, *Ringkøbing,....................................................................
Cathrine Buur Mechlenburg Nielsen, *No,............................................................................
Anders Buur Mechlenburg Nielsen, *No,.................................................................................
Eva Buur Mechlenburg Nielsen, *No,.......................................................................................

21.11.1892-28.03.1978
01.12.1906-10.09.1984
03.11.194201.05.194220.10.196606.04.197011.02.194625.07.194431.01.196909.01.197128.08.197222.01.197726.08.1982-
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D. Julie Thora Nielsen, *Tistrup, dameskræderinde,.................................................................
oo Holger August Mogensen, *Skive, snedkermester, København,......................................
1. Edith Johanne Mogensen, *København, kontorass., ...........................................................
oo Svend Aage Mørkvig, *Nakskov, ingeniør, teknisk chef, Gentofte, ............................
a. Berit Mørkvig, *København, fuldmægtig realkreditfond, ...............................................
oo Niels Erik Marcussen, *København, kontorchef ATP, Kokkedal,............................
1. Michael Steen Marcussen, *København,..........................................................................
b. Bo Mørkvig, *København, tømrerformand, Vallensbæk,.................................................
oo Mette Vibeke Hall, *Gentofte, damefrisør....................................................................
1. Jesper Mørkvig, *Gentofte,...............................................................................................
2. Olga Augusta Mogensen, *København, pålæggerske,...........................................................
oo Svend Aage Nielsen, *Helsingør, ingeniør, Rødovre,.....................................................
a. Maj-Britt Nielsen, *København, kontorass. (2 børn).......................................................
oo Nils Lygaard, *Gentofte, maskinmester, Vallensbæk, .................................................

11.09.1894-28.12.1964
24.02.1887-06.02.1920
01.10.191813.01.191613.05.194826.06.194622.02.197202.02.195022.12.195225.01.197815.07.192023.01.191915.05.194717.05.1946-

E. Amalie Nielsen, *Tistrup,............................................................................................................
oo Søren Christian Pedersen, *Janderup, gårdejer, Lundej., .................................................
1. Karen Marie Pedersen, *Frisvad,...............................................................................................
oo Kristian Thorvald Strægaard Jensen, *Henne, gårdejer, Nr. Nebel,............................
c. Birgit Strægaard Jensen, *Nr. Nebel, pædagogmedhjælper, (3 børn) ............................
oo Tage Høj Kristiansen, politiass., Ringkøbing,.............................................................
d. Leif Strægaard Jensen, *Nr. Nebel, købmand, Hvide Sande,........................................
oo Ulla Kirk (1 barn)................................................................................................................
e. Alf Strægaard Jensen,*Nr. Nebel, gartner, Nr. Nebel,.....................................................
oo Benthe Jensen, *Lunde, kontorass., (2 børn)................................................................
f. Lizzi Strægaard Jensen, *Nr. Nebel, sygehjælper (2 børn)...............................................
oo Villy Nielsen, *Oksenvad, åutomatejer, Tandslet, Als,...............................................
g. Jytte Strægaard Jensen, * Nr. Nebel, plejer (2 børn) .......................................................
oo Tom Tjørnum, *Nykøbing F., læge, sygehuset, Gram,...............................................
h. Søren Strægaard Jensen, *Nr. Nebel, tømrer, Nr. Nebel,...............................................
2. Ida Louise Pedersen, *Lunde, businesmanclub-service,.......................................................
oo Charles Ricard Allan Lütz, 1st. Class Engine Driver, Tempelstowe, Australien, ...
3. Ernst Jørgen Pedersen, Gartneriejer, *Lunde, Kevlinge, Sverige,......................................
oo Margit Sofie Petersen, *Maarum,.........................................................................................
a. Allan Bernth, Pedersen, *Halsingborg,................................................................................
b. Connie Birthe Pedersen, *Halsingborg,..............................................................................
c. Gisela Irene Pedersen, *Halsingborg,...................................................................................
d. Kirsten Vibeke Pedersen, *Halsingborg,............................................................................
4. John Poul Mechlenburg Pedersen, *Lunde, TOP-forsikringsmand, Nr. Snede,.............
oo Erna Pedersen, *Janderup, ...................................................................................................
a. Kjeld Mechlenburg Pedersen, *Hostrup, tømrer, værkstedsass., Ejstrupholm,...........
oo Annette Hansen, *Nr. Snede, tilskærer (3 børn).........................................................
b. Anita Mechlenburg Pedersen, *Hostrup, hospitalsøkonoma, København,.................
c. Torben Mechlenburg Pedersen, sparekasseass., Nr. Snede,...............................................
d. Mogens Mechlenburg Pedersen.............................................................................................

04.10.1896-13.03.1960
17.09.1887-26.04.1960
11.04.192106.12.191615.08.194514.08.194207.17.194711.09.195230.06.194919.11.195404.05.195110.07.194807.04.195304.09.194727.01.196121.16.192303.09.193425.06.192526.05.192722.05.194904.03.195427.12.195531.08.195725.01.192815.09.193221.11.195623.07.195919.04.196013.11.196401.12.1967-
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5. Elly Gerda Pedersen, *Lunde,...................................................................................................
oo Tage Kruse Madsen, *Sædding, plasticarbejder, Nr. Nebel,..........................................
a. Erik Kruse Madsen, *Janderup,.............................................................................................
oo Marianne Bonde, *Helsingør (1 barn)............................................................................
6. Svend Lundgård Pedersen, *Lunde, murer, Give,..................................................................
oo Edith Hedegård Sørensen, *Næsbjerg, syerske................................................................
a. Kim Mechlenburg Pedersen, *Lønne, kontorass., Give,...................................................
b. Jan Hedegaard Pedersen, *Lønne, elektriker, Brande,.....................................................
c. Tom Lundgaard Pedersen, *Holtrup, montør, Give,.......................................................
d. Ove Hedegaard Pedersen, *Holtrup, bankass., Give,.......................................................
e. Alf Lundgaard Pedersen, *Holtrup, Give,..........................................................................
7. Robert Mechlenborg Pedersen, *Lunde, gartner, Kevlinge, Sverige,................................

202

23.02.193115.01.193029.03.195217.10.195418.08.193424.06.194229.06.196129.10.196227.03.196427.04.196611.07.196822.01.1941-

F. Aksel Nielsen, *Gårde, gårdejer, Dejbjerg, ..............................................................................
oo Mariane Marie Kristiansen, *Hemmet, ...................................................................................
1. Kristian Richard Nielsen, *Sdr. Vognbjerg, gårdejer, Dejbjerg,..........................................
oo Ane Led, No (3 børn)............................................................................................................
2. Hans Ingvard Nielsen, *Sdr. Vognbjerg, fisker-havnearbejder, Hvide Sande,.................
oo Rosa Elinor Thomsen, Sdr. Felding,...................................................................................
a. Aksel Nielsen, Hvide Sande,.................................................................................................
b. Anna Sørine Nielsen, Hvide Sande,.....................................................................................
c. Lonni Nancy Nielsen, Hvide Sande,.....................................................................................
d. Åge Nielsen, Hvide Sande,......................................................................................................
3. Ketty Cecilie Nielsen, *Sdr. Vognbjerg,...................................................................................
oo Niels Marius Pedersen, *01god, gårdejer, Dejberg,.........................................................
a. Anne Marie Pedersen, *Dejberg, tilskærer (2 børn)...........................................................
oo Svend Erling Jørgensen, *Hanbjerg, Struer,..................................................................
b. Susanne Pedersen, *Dejberg, kontorass., ............................................................................
oo Jan Madsen, *Nr. Bork, Nr. Bork.....................................................................................
c. Birgitte Pedersen, *Dejbjerg, ekspeditrice, Nr. Bork,.......................................................
d. Niels-Jørgen Pedersen, *Dejbjerg,.........................................................................................
e. Elna Margrethe Pedersen, *Dejbjerg,...................................................................................
4. Erik Egon Nielsen, *Stauning, frysemester, Skjern,........................................................... ..
oo Dagny Stengaard Sørensen, *Stauning,..............................................................................
a. Henrik Stengaard Nielsen, *Stauning, kleinsmed,...........................................................
b. Merete Stengaard Nielsen, *Stauning, kontorass.,...........................................................
c. Jørgen Stengaard Nielsen, *Skjern,.......................................................................................

25.09.189815.09.1901-09.06.1954
16.10.193503.05.194208.06.193701.10.194622.12.197219.04.197508.03.197730.12.198109.09.193802.03.193016.12.196029.07.195217.12.196122.06.195803.05.196603.01.196919.01.197421.12.193918.02.194622.11.196502.11.196601.01.1973-

H. Rikka Nielsen, *Gårde,..................................................................................................................
oo Karl Krummes, *Henne, gårdejer, Staunsø, Henne,...........................................................
1. Jørn Peter Krummes, *Stausø, ingeniør, Nymindegab. Nr. Nebel,..................................
oo Rigmor Vilstrup Jensen, *Klakring, ...................................................................................
a. Peter Vilstrup Krummes, *Tyborøn,...................................................................................
b. Karsten Vilstrup Krummes, *Lemvig,................................................................................
2. Gerda Marie Krummes, *Stausø, Nr. Nebel,..........................................................................

09.11.1901-26.08.1978
03.02.1902-26.08.1979
28.03.192925.04.193122.01.195618.03.196029.09.1931-

J. Christian Nielsen, *Gårde, mejerist, Ganløse,............................................................................
oo Ellen Kirstine Rasmussen, * Lading,.........................................................................................
a. Amy Vibeke Nielsen, *Lading, kontorass. (2 børn).............................................................
Henning Overby Hoberg, * Vinderslev, lagerarb. Studstrup,.............................................
b. Anna Marie Nielsen, *Herskind, kontorass., Tastrup,.......................................................
c. Ulla Betty Nielsen, *Serup, konsulent, Ganløse,....................................................................
oo Tim Duo Hansen, elektromekaniker, Ganløse,................................................................

30.03.190423.04.191408.05.193506.05.193123.05.193925.05.194301.19.1946-

K. Frederik Mechlenburg Nielsen, *Tistrup, kloakmester, Varde,............................................
oo Marie Magdalene Madsen, *Gørding,.....................................................................................
2. Iris Mechlenburg Nielsen, *Varde,...........................................................................................
oo Finn Stjernegaard Hansen, *Tommerup, specialarb., Varde,........................................
a. Anette Stjernegaard Hansen, * Varde, (1 barn)................... ..............................................
Carl Johan Winckler, *Horsens, specialarb., Fredericia,.................................................
b. Maibritt Mechlenburg Hansen, * Varde, (1 barn).............................................................
Flemming L. Vagtborg, * Varde, murermester, Varde,.....................................................
c. Vibeke Stjernegaard Mechlenburg, *Varde,........................................................................
3. Leif Mechlenburg Nielsen, *Varde, blikkenslager, Varde,...................................................
oo Henny Schmidt, *Kegnes,.....................................................................................................
a. Kim Mechlenburg Nielsen, *Varde, specialarb., Fredericia,............................................
b. Kurt Mechlenburg, *Varde,.......................................... ........................................................
oo Jannie Kristoffersen, (1 bam)...........................................................................................
4. Ruth Mechlenburg Nielsen, * Varde, Varde,..................................................................
oo Helmuth von Holt, *Hamborg, BRD, autolakerer, Esbjerg,........................................
a. Finn Mechlenburg, *Varde,...................................................................................................

05.07.1906-08.01.1971
29.12.1913-25.04.1973
19.07.193608.01.193323.08.195518.01.194906.12.195931.08.195618.07.197214.06.193817.04.194227.04.196029.12.196229.07.196213.05.194215.05.194431.08.1969-

VI. Peter Martin Christian Mechlenburg, Lydum,............................................................................
VII. Lorents Frederik Marstrand Mechlenburg, Lydum,.................................................................

18.12.1864-efter 1879
20.12.1866.10.06.1877

VIII. Julie Marie Mechlenburg, Lydum,...............................................................................................
oo Wilhelm Oxen, Ammenhausen, Tyskland, forretningsmand, Kassel,..................................
A. Frieda Axen, Kassel, oversygeplejerske, Chicago, Illinois, USA,..........................................
B. Concordia Julie Marie-Luise Oxen, Kassel, rentrice, Kassel,.................................................
C. Wilhelm Oxen, Kassel, Agentur for Mauser-Værkerne, Kassel,..........................................
oo Emmy Ohle,
1. Edele Oxen, Kassel,...........................................................................................................................
oo Heinz Wiegand, Eswege.
2. Inge Oxen,.........................................................................................................................................

14.06.1870-14.04.1930
19.03.1853-22.02.1927
19.07.189503.08.1896-05.08.1948
31.01.1898-28.02.1981
17.01.1922-

20.09.1927-
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IX. Mathilde Engeline Georgine Mechlenburg, *Lydun,..............................................................
oo Bartholin Gregersen, *Næsbjerg, skrædder, Næsbjerg,...........................................................
A. Martha Marie Gregersen, *Biltoft,...............................................................................................
1. oo Christian Ingvard Christensen, * Varde, arbejdsmand,...................................................
1. Meinert Marius Christensen, *Øse, landmand, Agerbæk (4 børn)....................................
2. Richard Marstrand Mechlenborg Christensen, *Torstrup, landmand, Agerbæk,...........
oo Mette Kirstine Madsen, *Grindsted,...................................................................................
a. Anine Marie Christensen, *Grindsted,.................................................................................
b. Ivan Marius Christensen, *Elkær,...........................................................................................
c. Leo Bjarne Christensen, *Grindsted, ...................................................................................
d. Ruth Lene Christensen, *Dybvadsrække,..........................................................................
e. Solvejg Kristine Christensen, *Dybvadsrække,..................................................................
£. Edith Johanne Christensen, *Dybvadsrække, ....................................................................
g. Teddy Orla Christensen, *Dybvadsrække,..........................................................................
h. Ester Marstrand Mechlenborg Christensen, *Dybvadsrække,........................................
3. Kristian Elmer Christensen, *Ansgar,.......................................................................................
4. Fridjov A. Gregersen, *Århus, kranfører, Rødekro,.............................................................
2. oo Jan Rak, *Kieleskie, Polen, kedelsmed, Esbjerg,.............................................................
5. Antoni Rak, *Øse, mekaniker, Lubauka, Polen (8 børn i Polen) ......................................
6. Henryk Rak, *Starahovic, Polen, kontorist, Wroclaw, Polen (1 barn)..............................
7. Wladyslav Rak, *Wachock, Polen, arbejdsmand, Wroclaw, (3 børn)................................
9. Bohdan Rak, *Wachock, Polen, arbejdsmand, Esbjerg,.......................................................
10. Alina Rak *Wachock, Polen,...................................................................................................
oo Svend Petersen, * Esbjerg
a. Niels Jul Petersen, *Esbjerg, .................................................................................................

C. Ane Jensine Gregersen, *Biltoft, .................................................................................................
oo Kristian Thomsen, *Janderup, arbejdsmand, Vejle,.............................................................
1. Clara Dagny Thomsen, *Øse,...................................................................................................
oo Marius Stokholm Jensen, *Vorbasse, savværksejer, Bække,..........................................
a. Villy Ravn Jensen, *Torsted,.................................................................................................
b. Inga Ravn Jensen, *Torsted,.................................................................................................
c. Mads Olav Ravn Jensen,..........................................................................................................
2. Viggo Poul Thomsen, *Janderup, chauffør, Varde,................................................................
oo Anna Margrethe Rasmussen, *Bramminge,........................................................................
a. Holger Crester Thomsen, *Varde, bager, Varde,................................................................
b. Carl-Børge Thomsen, * Varde, landmand, Varde,.............................................................
c. Tonny Vorsøe Thomsen, * Varde,.........................................................................................
d. Lene Ragnhild Thomsen, * Varde,.........................................................................................
e. Lissi Elsebeth Thomsen, * Varde,...........................................................................................
3. Henrry Thomsen, *Janderup,arbejdsmand, Lillerød,...........................................................
oo Carla Anna Larsen, *Lynge,.................................................................................................
a. Torben Jan Thomsen, *Lillerød,...........................................................................................
b. Max Ove Thomsen, *Lillerød, .............................................................................................
c. Kate Zenia Thomsen, *Lillerød,...........................................................................................
d. Pia Helle Thomsen, *Lillerød,...............................................................................................
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06.12.1870-25.05.1946
17.03.1866-04.08.1948
17.04.189206.02.188119.10.191207.07.191413.09.192130.06,. 194702.07.194831.05^195013.09.195111.06.195317.11.195425.02.195724.12.196012.10.1916-24.06.1918
29.03.191824.09.1894-15.02.1944
02.09.192017.03.192327.05.192820.09.193307.01.193627.08.1955-

29.08.189430.09.189329.05.191701.03.191017.04.194208.08.194421.03.195106.06.192029.09.191830.04.194124.06.194528.04.194701.08.194819.04.195027.02.192629.12.192614.09.194905.09.195128.01.195324.09.1960-

4. Karlo Thomsen, *Janderup, tømrermester, Brædstrup,.......................................................
oo Signe Oline Overmark Nielsen, * Vinding,........................................................................
a. Peter Thomsen, *01god,..........................................................................................................
b. Bent Thomsen, *Dauding,......................................................................................................
5. Gunhild Thomsen, *Janderup, .................................................................................................
oo Cilius Petersen, *Kolding, tjener, Haderslev,....................................................................
a. Lilli Petersen, *Kolding,..........................................................................................................
b. Lise Petersen, *Vejle, ..............................................................................................................
6. Hans Ejner Kold, *Brøndum, ...................................................................................................

D. Julius Mechlenborg Gregersen, *Næsbjerg, arbejdsmand, Hegnsvig,...............................
oo Mary Michelsen, *Fåborg,..........................................................................................................
1. Edith Gregersen, *Fåborg,..........................................................................................................
oo Eiler Harry Hjorth, *Hegnsvig, malersvend, Grindsted, ...............................................
a. Inge Hjorth, *Hejnsvig,..........................................................................................................
b. Freddy Hjorth, *Hejnsvig,......................................................................................................
c. Leo Hjorth, *Hejnsvig,...........................................................................................................
2. Irene Marie Gregersen, * Ansager,.............................................................................................
oo Jens Peder Jensen, *Vesterhede, gårdejer, Hejnsvig,.......................................................
a. Marie Teglgaard Jensen, *Vesterhede, (3 børn),..................................................................
oo Ernst Kjær Jensen, Stenderup,.........................................................................................
b. Flemming Teglgaard Jensen, *Vesterhede, Vesterhede,................... ...............................
oo Ulla S. Petersen, *Hegnsvig, (1 barn)............................................................................
c. Frode Teglgaard Jensen, * Vesterhede, Hejnsvig,................................................................
oo Ulla Hansen, (2 børn)........................................................................................................
d. Mona Teglgaard Jensen, * Vesterhede (3 børn) ..................................................................
oo Jens Jørgen Jespersen, Krogager,.....................................................................................
e. Ove Teglgaard Jensen, * Vesterhede,.....................................................................................
oo Jonna Pedersen, (1 barn)...................................................................................................
f. Verny Teglgaard Jensen, * Vesterhede, Vesterhede,...........................................................
oo Birte Olsen, (2 børn) ..........................................................................................................
g. Else Teglgaard Jensen, *Vesterhede (2 børn) ....................................................................
oo Vagn S. Mortensen, Billund,.............................................................................................
h. Gitte Teglgaard Jensen, * Vesterhede,...................................................................................
3. Kaj Lykke Gregersen * Vesterhede, slagteriarbejder, Grindsted,,........................................
oo Sara Hundebøll ......................................................................................................................
a. Tove Lykke Gregersen, *Grindsted (3 børn)......................................................................
Flemming Bo Lauridsen, *Grindsted, Grindsted,.............................................................
b. Helen Lykke Gregersen..........................................................................................................
oo Preben Bossen, Grindsted, ...............................................................................................
c. Anita Lykke Gregersen, *Grindsted (1 barn) ....................................................................
oo Vagn Gejl Petersen, Grindsted,.......................................................................................
d. Christian Lykke Gregersen, *Grindsted,............................................................................
4. Leif Gregersen * Vesterhede, smedesvend, Fagersta, Sverige,...............................................
oo Herdis Trier Nielsen, *Ringkøbing, ...................................................................................
a. Annie Mechlenburg Gregersen, *Frederiks,....................................................................
b. Bjarne Mechlenburg Gregersen, *Spjald,........................................................................
c. Birgitta Mechlenburg Gregersen, *Fagersta, Sverige,...................................................

20.12.192729.09.192913.02.195328.09.195607.02.193128.08.191220.01.195503.08.196017.06.193706.08.189619.06.190322.12.191923.02.191219.04.194615.04.195117.11.195624.11.192411.02.1904-01.02.1980
21.10.194620.02.193524.02.194928.10.194611.12.195028.06.195515.11.195217.12.195216.01.195427.12.196224.09.195528.02.196222.04.195814.03.195514.01.196423.02.193025.09.192908.07.195525.10.195205.08.195724.09.195328.07.196011.07.195706.11.196506.02.193225.01.193730.11.195325.11.195529.08.1960-

205

5. Svend Børge Gregersen, Vesterhede slagteriarbejder, *Grindsted,....................................
oo Rita Moesgaard, *Grindsted (2 børn,) ..............................................................................
6. Aase Mechlenborg Gregersen, *Vesterhede, hjemmehjælper...............................................
oo Jørgen Leo Kristensen, Hegnsvig,.......................................................................................
a. René Mechlenborg Gregersen, *Hegnsvig, specialarb. Grindsted,................................
oo Gurli Toftegaard (2 børn)
b. Lone Mechlenborg Kristiansen, * Hegnsvig, kontorass., Bramminge,.........................
c. Vivi Mechlenborg Kristiansen, *Hegnsvig, kontorass., Hegnsvig,................................
d. Annette Mechlenborg Kristiansen, * Hegnsvig, Grindsted,.............................................
e. Tommy Kristian Kristiansen, *Hegnsvig, tømrer, Hegnsvig,........................................
f. Tine Mechlenborg Kristiansen, *Hegnsvig,........................................................................
7. Erna Mechlenborg Gregersen, * Vesterhede, ..........................................................................
oo Peder Elbæk Kristensen, * Ansager, postbud, Grindsted,...............................................
a. Jon Kristensen, *Grindsted, Broager, (1 barn) ..................................................................
b. Connie Kristensen, *Grindsted, Ribe (2 børn)..................................................................
c. Jonna Kristensen, *Grindsted, Grindsted,..........................................................................
8. Ib Mechlenborg Gregersen, *Grindsted, Hegnsvig,.............................................................
oo Mary Hansen,
a. Preben Mechlenborg Gregersen, *Hegnsvig,......................................................................
b. Maybrith Mechlenborg Gregersen, *Hegnsvig (2 børn)...................................................
c. Lene Mechlenborg Gregersen, *Hegnsvig,..........................................................................
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14.10.193412.07.293713.03.193712.06.193825.04.195807.04.196107.05.196330.12.196424.07.196613.10.196913.03.193715.03.193014.08.195530.07.195701.01.195922.12.1939-

05.08.196204.12.196430.03.1972-

E. Johanne Kathrine Gregersen, *Næsbjerg,............................................................................ ..
oo Søren Severin Sørensen, *Vesterbæk, gårdejer, Varde,.......................................................
1. Anna Sørensen, *Vesterbæk,.................................................................................................
oo Alfred Klausen Ladefoged, *Øse, gårdejer, Nordenskov,..........................................
a .Svend Erik Ladefoged, *Oved, gårdejer, Varde,..................................................................
oo Gurli Brøsti Jensen, *St. Darum,.....................................................................................
b. Jens Peter Ladefoged, *Oved, chauffør, Tvede, Randers,...............................................
c. Emmy Johanne Ladefoged * O ved,.......................................................................................
d. Søren Severin Ladefoged, *Oved,.........................................................................................
e. Ejvind Ladefoged, *Oved, ......................................................................................................
f. Vitta Ladefoged, *Oved,..........................................................................................................
g. Ina Petrea Ladefoged, *Oved,...............................................................................................
2. Gerda Sørensen, *Øse, Varde,.................................. .................................................................
3. Karl Sørensen, *Øse, arbejdsmand, Varde,..............................................................................

13.01.189819.09.1882-05.11.1958
12.06.191611.12.191228.07.193611.03.193920.04.193819.07.194230.03.194504.07.194701.08.195111.12.196001.05.191810.08.1900-

F. Jens Gregersen, *Øse, maskinsmed, Slagelse,............................................................................
G. Thomas Bartolin Gregersen, *Øse, tromlefører, Esbjerg,.......................................................
oo Dora Kirstine Hansen, *Gørding,...........................................................................................
1. Evald Gregersen Pedersen, *Fåborg, kommis, Esbjerg,...................................................
oo Inger Lis Andersen, *Silkeborg,.......................................................................................
a. Gitte Pedersen Gregersen, *Sædding,..............................................................................
b. Helle Pedersen Gregersen, *Sædding,..............................................................................

17.05.190017.05.190425.02.190701.05.193425.06.193806.04.195913.09.1960-

H. Martin Georg Gregersen, *Øse, kok, Esbjerg,..........................................................................

17.05.1904-

J. Julie Marie Gregersen, *0se,..........................................................................................................
oo Marius Hansen, *Gørding, slagter, Brørup,..........................................................................
1. Harry Elmer Hansen, arbejdsmand, Kastrup J.,
2. Tony Hansen *Torsted, Smedesvend, Saskatchewan,Canada,.............................................
oo Annalise Noes, *Bække, ............................................................................ ...........................
a. Bruno Kien Hansen, *Grejsdalen,.........................................................................................

26.07.190719.06.1909-

K. Bartholin Gregersen, *Øse, arbejdsmand, Esbjerg,..................................................................
oo Nikoline Marie Jensen, *Tistrup,.............................................................................................
1. Gerda Viola Gregersen, *Ansager,.............................................................................................
oo Aage Madsen, *Guldager, vognmand, Øse, Nordenskov,...............................................
a. Metha Mathia Madsen, *0se,.................................................................................................
b. Tove Viola Madsen *0se,........................................................................................................
c. Jens Peter Madsen, *0se,........................................................................................................
d. Svend Aage Madsen *0se,......................................................................................................
e. Poul Erik Madsen, *0se, ........................................................................................................
f. Nina Viola Madsen *0se,........................................................................................................
2. Grethe Mathilde Gregersen *0se,.............................................................................................
ob Thorvald Andreas Hansen, *Torstrup, arbejdsmand, Eltang,....................................
a. Sonja Nikoline Hansen, *0se,...............................................................................................
b. Jens Arne Hansen, *Sdr. Vilstrup,.......................................................................................
3. Jens Gregersen, *Øse, fiskerimedhjælper, Sig,........................................................................
4. Elmer Gregersen, *0se,..............................................................................................................
6. Svend Nordahl Gregersen, *0se, .............................................................................................
7. Leo Gregersen, *0se,..................................................................................................................
8. Leif Gregersen, *0se,..................................................................................................................

16.08.190901.06.191130.03.193128.01.191706.02.195023.01.195425.05.195515.06.195817.01.196117.01.196127.06.193414.05.193209.08.195211.10.195815.07.193714.12.194010.03.194701.01.195001.01.1950-

14.12.193420.10.193723.09.1955-

X. Thycho Erik Marstrand Mechlenborg, *Lydum, snedker, British Colombia Canada,...........
Mathilde Sofie Larsen, *Hornum,......................................................................................................
A. Ove Thorkild Marstrand Mechlenborg, *Stenderup, mekaniker, Vrigsted,.......................

29.01.1873-21.09.1938
28.01.1874-21.01.1955
03.06.1899-

XI. Adolf Kristian Marstrand Mechlenborg, *Lydum, brolæggermester, Fredericia,.................
oo Johanne Marie Schmidt, *0. Løgum,.........................................................................................
A. Mary Jensine Mechlenborg, *Fredericia,.....................................................................................
oo Jens Søgaard Sørensen, betonvarefabrikant, Allerød,.........................................................
B. Julie Marie Mechlenborg, *Fredericia,.........................................................................................
1. oo Kristian Hansen Moos, *0dis, mekaniker Hals,
a. Hans Adolf Christian Mechlenborg Moos *Fredericia, støbemester, Odense,...............
oo Edith Magna Svendsen, *Middelfart...................................................................................
a. Karin Hanne Moos, *Fredericia, (2 børn) ..........................................................................
oo Ejnar Hansen, *Aarslev, Odense,.....................................................................................
b. Leif Flemming Moos, *Fredericia, kontorass., Fredericia,...............................................
oo Ketty Jensen, *Bellinge (2 børn) .....................................................................................
c. Lissy Birthe Moos, *Fredericia (2 børn)..............................................................................
oo Bjarne Skov Rasmussen, *Odense, husmand,................................................................
d. Annette Moos, *Odense , (1 barn).......................................................................................
oo Frederik Andersen, *Odense, kontorass., Odense,.....................................................
2. oo Svend Aage Steffensen, *Fredericia, fabrikssliber, Fredericia,..................................

22.10.1876-22.07.1965
10.05.1879-11.07.1961
30.11.1900-24.05.1979
01.10.1906-06.04.1980
06.04.190217.10.192019.01.192210.05.194118.08.193717.10.194624.05.194523.12.194723.08.194422.08.195517.10.195221.01.1900-

207

208

C. Kaj Marstrand Mechlenborg, *Fredericia, brolægger, København,......................................

22.04.1905-19.08.1978

D. Leo Marstrand Mechlenborg, *Fredericia, slagter, Vejle,.......................................................

22.04.1905-06.08.1984

E. Magda Edith Mechlenborg, *Fredericia,.....................................................................................
oo Harald Godthard Christensen, *Oure, arbejdsmand, Fredericia,....................................
1. Sylvia Johanne Marie Christensen, *Fredericia,......................................................................
oo Bent Erling Elkrog, *Fredericia, repræsentant, Fredericia,.............................................
a. Lone Ingeborg Elkrog, *Fredericia,.......................................................................................
b. Joan Anita Elkrog, *Fredericia,.............................................................................................
c. Vicki Sylvia Elkrog *Fredericia,.............................................................................................
d. Bente Magda Elkrog, *Fredericia,.............................................................................................
3. Bent Nygaard Christensen, *Fredericia, chauffør, Fredericia,.............................................
oo Ketty Solvejg Andreasen, *Raarup,.....................................................................................
a. Bo Nygaard Christensen, *Fredericia,...................................................................................
b. Jan Nygaard Christensen, *Fredericia,.................................................................................
4. John Nygaard Christensen, *Fredericia, maskinarb., Fredericia,......................................
oo Ellen Marie Ebbesen, *Fredericia,.......................................................................................
a. Birgitte Christensen, *Fredericia, .........................................................................................
b. Susan Christensen, *Fredericia,.............................................................................................
5. Sonny Elvira Christensen, *Fredericia, Fabriksarbejderske, ...............................................
oo Ejnar Rene Hansen, *Esbjerg, smed, Fredericia,.............................................................
a. Berit Christensen, *Fredericia,...............................................................................................
b. Winnie Hansen, *Fredericia,.................................................................................................
6. Inge-Lise Christensen, *Fredericia,...........................................................................................
oo Egon Lund, Sdr. Vilstrup, fiskehandler, Fredericia,.........................................................
a. Carsten Lund, *Fredericia,......................................................................................................
7. Finn Nygaard Christensen, *Fredericia,...................................................................................
8. Jonna Anita Christensen, *Fredericia,.....................................................................................
9. Henning Nygaard Christensen, *Fredericia,..........................................................................
10. Tommy Nygaard Christensen, *Fredericia,.............................................................................

11.10.1908-07.03.1986
05.05.1897-20.06.1983
02.03.193010.12.192710.03.194804.04.195010.09.195406.10.196005.01.193309.06.194007.01.195720.04.196003.02.193520.01.193914.03.195816.10.196006.03.193608.07.193321.08.195722.01.196011.05.194024.01.193713.12.196027.07.194215.08.194511.09.194627.11.1947-

F. Svend Marstrand Mechlenborg, *Fredericia, brolægger, Fredericia,......................................
oo Betty Marie Ardal, *Nr. Nissum, ...........................................................................................
1. Svend Aage Ardal Mechlenborg, *Fredericia, værktøjsmager, Lillesand, Norge, ....
1. oo Lis Jonna Jørgensen,
a. Kim Steen Ardal Mechlenborg, *Fredericia, ..................................................................
2. oo Borgny Moi *Lillesand, Norge,.......................................................................................
b. Wencha Marstrand Mechlenborg, *Grimstad, Norge, sygehjælper (1 barn)...........
c. Anita Marstrand Mechlenborg, * Arendal, Norge, kursusværtinde, Oslo,...............

01.02.1911-02.12.1977
01.05.190809.08.193021.11.195124.06.193722.07.195920.03.1964-

G. Ej va Margrethe Mechlenborg, Fredericia, ................................................................................
oo Aage Nørulf *Aarhus, værktøjsmager, magasinforv., Fredericia,......................................
1. Lillian Marstrand Mechlenborg Nørulf, * Vejle, kontorass., Fredericia,.......................
oo Egon Getreuer Micheelsen *Fredericia, maskiningeniør, Fredericia,.......................
a. Lars Peter Marstrand Getreuer Micheelsen, *Fredericia, chauffør, Fredericia, ....
b. Poul Erik Marstrand Getreuer Micheelsen *Fredericia, maskinist, Fredericia, ....
c. Hans Jørgen Marstrand Getreuer Micheelsen, *Fredericia, ingeniør,.......................

16.05.1914-04.01.1986
28.10.1911-14.05.1965
23.02.193505.06.192005.08.195913.03.196129.10.1964-

2. Leif Mechlenborg Nørulf, *Fredericia, konsulent, Fredericia,........................................
oo Susanne Birgit Sørensen,
a. Ulf Mechlenborg *Fredericia,.............................................................................................
b. Rolf Mechlenborg Nørulf, *Fredericia,..........................................................................
3. Leon Mechlenborg Nørulf * Vinding, lærer, Viuf,..............................................................
oo Elisabeth Rosenfeldt Petersen, * Kolding lærer,...........................................................
a. Jesper Nørulf, *Kolding,......................................................................................................
b. Rikke Nørulf, *Kolding, ....................................................................................................
c. Martin Nørulf, *Kolding,...................................................................................................
XII. Lorents Frederik Marstrand Mechlenborg, *Lydum, farmer, Canada,................................
oo Ane Kirstine Graversen, *Brejning,.............................................................................................
A. Karen Marie Mechlenborg, *Horsens,.......................................... ..............................................
oo Orla Julius Sørensen, *Horsens, brandmand, Horsens,.....................................................
1. Karla Mechlenborg, *Horsens, .................................................................................................
oo Aksel Jensen, *Horsens, møbelhandler, Horsens,...........................................................
a. Elisabeth Marstrand Jensen, *Horsens (1 barn) ................................................................
oo John Christensen, *Horsens, Horsens,..........................................................................
b. Henning Marstrand Jensen, *Horsens, Horsens,.............................................................
2. Kaj Harder Mechlenborg, *Horsens, maskinarb., Horsens,...............................................
oo Margit Madsen, *Horsens,...................................................................................................
a. Anne Marie Mechlenborg, *Horsens,...................................................................................
b. Peter Mechlenborg, *Horsens, .............................................................................................
c. Preben Mechlenborg, *Horsens,...........................................................................................
B. Kaj Aage Marstrand Mechlenborg, *Horsens, billedskærer, Horsens,..................................
oo Karen Christensen, *Horssns,.................................................................................................
1. Lillian Marstrand Mechlenborg, *Horsens,............................................................................
oo Kaj Willy Knudsen, *Gylling, skibsfører Juelsminde,.....................................................
a. Jeanette Marstrand Mechlenborg, *København, (2 børn)...............................................
oo Jørgen Jensby, Horsens, P & T, Albertslund,
b. Leif Marstrand Knudsen, *Fanø, ingeniør, p.t. Afrika, ...................................................
c. Helge Marstrand Mechlenborg *Fanø, skibsfører, Assens,...............................................
d. Vivi Marstrand Knudsen, *Fanø, lærer (2 børn) .............................................................
oo Peter Sander Petersen, Horsens, lærer, Horsens,.........................................................
e. Liselotte Marstrand Knudsen, *Juelsminde, Horsens (2 børn) ....................................
oo Søren Jørgensen,
2. Erik Carlo Marstrand Mechlenborg, *Horsens, EDB-tekniker, Skanderborg,...............
oo Ellen Vibeke Jensen, *Horsens, advokatsekretær,...........................................................
1. Marianne Marstrand Mechlenborg, *Horsens, tekn.ass., (2 børn)................................
C. Regnar Marstrand Mechlenborg, *Horsens, maskinmester, Horsens,..................................
oo Ellen Margrethe Jensen, *Horsens,.........................................................................................
1. Ole Marstrand Mechlenborg, *Horsens, reklamefirma, Hammershøj, ............................
1. oo Birtha Tøttrup, *Horsens,...............................................................................................
a. Jesper Marstrand Mechlenborg, *Greve Strand, telegrafist, Brabrand, .......................
b. Birgitte Marstrand Mechlenborg, *Greve Strand, ekspeditrice, Århus,.......................
2. oo Susanne Lennholm, *Tune,...............................................................................................
c. Peter Julian Marstrand Mechlenborg, *Hammershøj, .....................................................

07.03.1961-

19.12.196905.01.197321.04.194708.09.194602.06.196902.09.197103.03.198428.01.1879-01.08.1969
26.04.1884-09.12.1967
28.03.190325.07.1907-13.12.1985
02.09.192111.09.191630.10.194831.10.194816.04.195231.12.192521.02.194109.03.196226.05.1963.08.196422.03.190408.01.190612.11.1925-12.04.1984
10.02.193428.12.194721.04.195322.11,195415.02.195807.04.1950
30.11.196303.06.192908.01.193430.06.196110.07.190524.04.190817.10.193723.02.194002.05.196203.01.196523.04.194327.07.1979-
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XIII. Mette Marie Mechlenborg, *Lydum,...........................................................................................
oo Anton Kristensen, *Fjaltring, smedemester, Horsens,...........................................................
A. Mathias Kristensen, *Billum, værkfører, Horsens,....................................................................
1. oo Erna Mortensen, *Barrit,........................................................................................................
1. Birthe Kristensen, *Horsens, banksouschef,..........................................................................
oo Svend Åge Hermann, *Århus, kriminalbetjent, Hammel,.............................................
2. Jørn Kristensen, *Horsens, røntgenlæge, Århus,..................................................................
oo Ulla Piltoft Nielsen, *Odder, sundhedsplejerske,.............................................................
a. Sanne Piltoft Kristensen, * Vejle,...........................................................................................
b. Julie Piltoft Kristensen, * Vejle,.............................................................................................
3. Torkil Kristensen, *Horsens, telefonmontør, Århus,...........................................................
oo Alice Rosborg, *Værum, arkitekt,...................................................................................
a. Andreas Rotfborg Kristensen, *Århus,.................................................................................
b. Agnete Rosborg Kristensen *Århus,...................................................................................
2. oo Tove Kristiansen, * Se jet, hjemmesygeplejerske................................................................
B. Julie Marie Kristensen, *Billum,....................................................................................................
oo Erling Andersen, *Horsens, tømmerhandlerforvalt., Århus,.............................................
1. Inge Andersen, *Esbjerg, guldsmed,.........................................................................................
oo Søren Rasmussen, *Odense, guldsmed, Odense
a. Mette Rasmussen, *Odense,....................................................................................................
b. Rikke Rasmussen, *Odense,.................................................................................................
2. Torben Andersen, *Esbjerg, bygningskonstruktør, Hadsten,.............................................
oo Ebba Nielsen, *Århus,............................................................................................................
a. Lykke Birk Andersen, *Århus,...............................................................................................
b. Vibeke Birk Andersen, *Århus,.............................................................................................
3. Elsebeth Andersen, *Esbjerg, sygeplejerske,..........................................................................
oo Finn Nymgaard Christensen, *Århus, AF-konsulent, Brabrand,..................................

10.01.192205.11.192025.09.1947-

C. Vagn Kristensen, *Billum, maskinmester, Stensballe, Horsens,............................................
oo Aase Margrethe Hansen, *Vær, ...............................................................................................
1. Ole Jan Kristensen, *Korsør, maskinmester, Horsens,.........................................................
2. Peter Anton Kristensen, *Korsør, ingeniør, Horsens, .........................................................
oo Berit Børsting Mikkelsen,......................................................................................................
a. Jonas Kristensen, *Horsens,....................................................................................................
b. Jeppe Kristensen, *H°rsens,.................................................................................................
c. Jacob Kristensen, * Horsens, .................................................................................................
3. Lars Kristian Kristensen, *Korsør, maskinmester, Horsens,...............................................

31.05.192731.08.193427.01.195517.03.195622.11.195701.06.197931.07.198120.10.198204.10.1957-

XIV. Ricard Frederik Marstrand Mechlenborg, Lydum, ..................................................................
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08.09.1893-28.08.1981
30.06.1887-20.09.1938
25.08.192028.11.1923-21.10.1970
20.02.194824.06.194601.04.195021.09.195321.02.198009.05.198524.08.195410.09.195022.10.198007.04.198307.11.1928-

05.02.197328.06.197423.01.195027.10.195129.06.197810.02.198223.01.195401.04.1950-

05.03.1897-01.11.1899

2 y Martin Gottlieb Marstrand Mechlenburg

2 \ Martin Gottlieb Marstrand Mechlenburgjandbruger, sognefoged - Amrum, ..............................
oo Pauline Josine John, .................................................................................................................................

06.10.1839-14.11.1905
10.12.1856-27.03.1948

I. Georgine Auguste Marstrand Mechlenburg, * Amrum,..................................................................
oo Peter Mohr *Heede Kreis Pinneberg, Bahnspediteur,.............................................................

29.09.1879-29.03.1970
05.12.1870-25.10.1952

II. Juliane Marstrand Mechlenburg, *Nebel, Dameskræder, Amrum, ..........................................

20.09.1881-20.12.1957

III. Martha Marstrand Mechlenburg,...................................................................................................

08.07.1883-29.12.1883

IV. Martha Marstrand Mechlenburg, *Nebel, Norddorf,..................................................................
oo Gustav Karl Peters, *Norddorf, tømrermester, Norddorf,.....................................................
A. Johann Peters, *Norddorf, Gartner, Norddorf,........................................................................

19.11.1884-20.10.1971
11.12.1878-15.03.1930
06.03.1904-08.03.1979

B. Martin Philipp Peters, *Nebel, Snedker, Norddorf,..................................................................
oo Margarethe Sager, *Glücksburg,...............................................................................................
1. Gustav Peters, *Norddorf, flyvemaskinbygger, snedker.......................................................
oo Eken-Hannelore Jannen, *New York,................................................................................
a. Alice Peters, *Norddorf, Florida, USA,..............................................................................
b. Gustav Mark, *New York, Grafiker, Hamburg,...............................................................
c. Marlene, *New York, frisør, Amrum,...................................................................................
2. Olaf Wilhelm Peters, *Norddorf, snedker, Weilerbach/Pfalz,............................................
oo Rosemarie Gossner, *Garmisch,...........................................................................................
a. Olaf Peters, *Fort Gampel, Kenntucky, USA, elektriker,...............................................
oo Claudia Muller, *Landstuhl,.............................................................................................
b. Nadja Peters, *Baeb/Sakramento, USA,..............................................................................
3. Christa Peters, *Norddorf,..........................................................................................................
00 Hans Rebenstorf , *Viöl, murer, flyvepladsmedarbejder,.............................................
a. Magarita Rebenstorf, *Norddorf, lærer, Flensborg,.........................................................
b. Hilke Rebensdorf, *Viöl, Berlin,...........................................................................................
c. Hans Martin Rebenstorf, *Viöl, lærer,.................................................................................

04.08.190602.12.190717.01.192823.10.192801.05.194813.10.195631.01.196507.02.193708.12.193712.11.196105.05.196407.03.196704.03.193801.10.193629.04.195724.07.196015.12.1968-

C. Christine Peters, *Norddorf,........................................................................................................
oo Max Savinsky, * Waldenburg, Musiker, Nordorf, Amrum,.................................................
1. Manfred Savinsky, *Berlin, urmager, Atikokan, Ontario, Canada,....................................
oo Waltraud Kienscherf, *Herrenkersheim,............................................................. ..............
a. Hark Michael Savinsky, *Fort Francis, Ontario, teolog, docent,..................................
b. Monica Savinsky, *Atikokan, pharm, videnskabelig forsker,..........................................
oo John Allen Pearce, *Toronto, skatteembedsmand, Toronto,....................................
c. Cornelia Savinsky, *Atikokan,...............................................................................................
2. Harry Savinsky, *Norddorf, maskiningeniør, Hamburg,.....................................................
oo Birgitte Venske, *Tischken/Tilsit, Ostpreussen,.............................................................
a. Reiner Savinsky, *Hamburg, Kemiker,................................................................................
b. Kirsten Savinsky, * Hamburg, Isenkræmmer,......................................................................
c. Jochen Savinsky, *Hamburg,.................................................................................................

21.06.1907-10.06.1969
28.07.1905-31.01.1977
14.03.193002.11.193528.10.195621.04.195812.03.195505.11.196428.02.193706.02.194317.04.196410.07.196510.05.1975-
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D. Gustav Peters, *Norddorf, Urmager, Norddorf,......................................................................
oo Henni Schuldt, .........................................................................................................................
1. Kerrin Peters, *Norddorf, Ekspeditrice, Norddorf,.............................................................
oo Hans-Herman Kirch *Norddorf, konditormester, Norddorf,......................................
a. Christian Kirch, *Norddorf, kok, Scheesel,........................................................................
b. Berit Kirch, *Norddorf, Hestestutteri, Norddorf,...........................................................
2. Hilke Peters, *Norddorf, guldsmed, Norddorf,....................................................................
oo Bernd Biohme, * Warburg , urmager, Norddorf,...........................................................
a. Dark Blohme, *Norddorf, konditor, Norddorf,..................................................................
b. Hero Blohme, *Norddorf, murer, Norddorf,....................................................................
c. Thore Blohme, *Norddorf, ....................................................................................................

19.11.1909- .02.1945
23.05.191611.03.193726.01.193817.12.196302.01.196609.12.194010.05.193924.11.196203.12.196328.04.1969-

E. Poula Johanna Peters, *Norddorf,...............................................................................................
oo Johannes Schumacher, *Hamburg, fotograf, Pinneberg,.....................................................
1. Ingrid Schumacher, *Pinneberg, fotograf, Pinneberg,...........................................................
oo Peter Wilken, *Lüneburg, Dipl.ingeniør, professor, Hamburg,....................................
a. Thomas Wilken, *Pinneberg,.................................................................................................
b. Susanne Wilken, *Pinneberg,.................................................................................................
2. Heike Schumacher, *Norddorf, lærerinde, Husum, Slesvig,...............................................
oo Norbert Skiera, studieråd, H[usum, Slesvig,......................................................................

20.11.191428.06.190901.12.193801.05.193302.09.197704.05.198123.04.194129.01.1944-

F. Karl-Wilhelm Peters, *Norddorf, læge, dr.med., Hamburg,...................................................
oo Eva Maria Schädlich, *Berlin,...................................................................................................
1. Peter Christian Peters, *Hamburg, læge, München,.............................................................
2. Karsten Peters, *Hamburg, læge, Hamburg,..........................................................................

25.02.1916-13.02.1979
15.12.192429.06.195611.09.1960-

G. Magdalena Peters, *Norddorf,......................................................................................................
oo Arthur Runkel *Geusa, ejer af slægtsgård, Geusa,................................................................
1. Reinhild Runkel, *Norddorf, studieråd, Merseburg,...........................................................
oo Kurt Birkholz, *Geusa-Merseburg, lærer
a. Jan Birkholz,...............................................................................................................................
b. Knut Birkholz,...........................................................................................................................
2. Lieselotte Runkel, *Geusa, sygeplejerske, Geusa-Merseburg,.............................................
oo Heinz Niehüser, elektriker, Geusa-Merseburg,..................................................................
a. Olaf Niehüser, *Milzau-Merseburg,.......................................................................................
b. Annelie Niehüser, *Milzau-Merseburg,..............................................................................
3. Gerhard Holger Runkel, *Geusa-Merseburg, Dipl.ingeniør, Hamburg,.........................

14.10.1919-02.09.1976
03.10.191520.11.1943-

22.07.196913.11.197214.05.195021.01.195126.08.197417.02.197814.03.1957-

V. Leonhard Philipp Mechlenburg, *Nebel, maskinbygger, Amrum,.............................................
oo Irene Kruse, Blankense/Hamburg,...............................................................................................
A. Hildegard Cäcilie Mechlenburg, * Amrum, sygeplejerske, Amrum,......................................
B. Martin Gottlieb Mechlenburg, * Amrum,.........:.......................................................................

05.02.1886-10.07.1962
04.10.1888-18.07.1972
14.06.191301.03.1923-20.04.1946

VI. Maria Pauline Mechlenburg, * Amrum, .........................................................................................

26.04.1888-04.01.1962

VIL Elisabeth Margrethe Mechlenburg *Amrum,..............................................................................
14.10.1890-23.10.1974
oo Christian Sörensen, snedker, Amrum,.........................................................................................
15.07.1889-04.02.1975
A. Ella Gertrude Sörensen, *Nebel,.................................................................................................
22.02.1915oo Newton Petersen, *Nebel, skibstømrer, buschauffør, Amrum,........................................
25.12.19121. Ellinor Christine Petersen, *Nebel,...........................................................................................
08.03.1938oo Walter Peters, *Nebel,............................................................................................................
05.05.1935a. Jan Bendix Peters, *Nebel, politiass., Friedrichsstadt,.....................................................
25.05.1956oo Barbara Klett, *Üdderdissen,...........................................................................................
31.12.19561. Manuel Peters,......................................................................................................................
13.10.1980.2.............Peters,.................................................................................................................................... 10.1985b. Bernd Peters, *Nebel, kok, Nebel,.......................................................................................
21.12.1958oo Karin Borowsky, ................................................................................................................
24.06.19561. Oliver Peters, *Nebel,..........................................................................................................
12.07.1984-

B. Magdalene Sörensen , *Nebel,........................................................................................................
oo Karl Nommesen, *Övenum, Føhr, tømrer og landbruger, .................................................
1. Annelene Nommesen, *Nebel, bankass.,.................................................................................
oo Heiko Sörensen, *Hamburg, arkitekt, Abtissenwisch,...................................................
a. Sören Sörensen,.........................................................................................................................
b. Ken-Broder Sörensen, ............................................................................................................
2. Gerda Wilma Sörensen, *Nebel,...............................................................................................
oo Heinz-Werner Hansen, *Bredsted, maler, Nebel, Amrum,..........................................
a. Kerstin Hansen, *Nebel,..........................................................................................................
b. Martina Hansen, *Nebel,........................................................................................................

04.01.191705.10.191401.09.194327.01.194505.01.196511.04.197511.05.194821.01.194501.09.196428.07.1972-

C. Georg Martin Sörensen, *Nebel, tømrer,...................................................................................

19.09.1920-16.01.1942

VIII. Martin Philipp Marstrand Mechlenburg, * Amrum, ...............................................................
IX. Minna Pauline Marstrand Mechlenburg, *Norddorf, Amrum,...............................................
oo Ode Ackermann, konditor på Amrum,.......................................................................................
X. Martin Philipp Marstrand Mechlenburg, * Amrum,......................................................................

29.01.1892- 1892
23.07.189427.05.1890-29.05.1949
10.10.1895-
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2Ô

Anna Dorothea Mecklenburg

I. Carl Gerhard Ricklefs, *Steenodde, Amrum,................................................................................

03.07.1867-

II. Lorenz Friedrich Ricklefs, *Steenodde, emigreret til Ernisee, Canada,..................................

15.02.1869-

III. Volkert Quedens Ricklefs, *Steenodde, emigreret til Canada,.................................................

05.04.1873-

IV. Martin Christoph Ricklefs, *Steenodde, emigreret til Chicago, USA,..................................
V. Alfred Ricklefs, *Steenodde, emigreret til USA,..........................................................................

10.07.187529.08.1877-

VI. Theodore Ricklefs, *Steenodde,......................................................................................................
oo Fritz Timessen, *Steenodde, Amrum,
A. Gertrud 2 børn
oo Christian Arisen, *Wyk, Føhr, Føhr,
VII. Anna Dorothea Ricklefs, *Steenodde, emigreret til Ontario, Canada,................................
oo Karl Johan Peters, *Norddorf, Amrum, farmer, Township of Blue, Canada,.....................

13.12.1879-

27.07.1883-21.02.1921
16.04.1875-07.10.1941

A. Henry Peters, *Rainy River, Diary farmer, Sleemann, Ontario,............................................
oo Lorna Hartel,...............................................................................................................................
1. Annie Peters, *Rainy River,.................................... ...................................................................
2. Leona Peters, *Blue Township (3 børn),...................................................................................
oo Peter van Heyst, *Holland, Dairy farmer, Barwick, Ontario,......................................
3. Leonhard Peters,...........................................................................................................................
4. Dorothy Peters, *Blue Township, Sleemann (4 børn,...........................................................
oo Eltjo Jan Wiersema, *Holland, engineer, Canadian Railways,......................................
5. Joyce Peters, *Rainy River (3 bøm).........................................................................................
oo John Penners, *Mexico, Department of Heigways, Rainy River,................................
6. Carl Johan Peters, *Rainy River, brakemann, Canadian Railways,....................................
oo Dawn Graham, *London, England Rainy River,.............................................................
7. Martha Peters, *Rainy River (2 børn).......................................................................................
oo George Siemens, * Mexico, papirfabriksarbejder, Emo, Ontario,................................
8. Ruth Peters, *Rainy Rivers (2 børn).........................................................................................
oo Jack Siemens, ...........................................................................................................................
9. Paul Peters, *Rainy River, slagter, Stratfon, Ontario,...........................................................
oo Susan Plett, * Mexico (1 barn).............................................................................................

29.07.190326.11.192207.08.1940-01.06.1943
15.08.194212.12.194329.06.1944-26.08.1962
19.07.194507.12.194415.07.194828.02.194918.11.194923.11.194428.07.195126.11.194502.02.195513.05.195105.11.196030.08.1962-

B. Carl Peters, *Blue Township,..........................................................................................................
oo Lillian Tobin, ...............................................................................................................................
1. Evelyn Annie Peters, *Rainy River (3 børn) ..........................................................................
oo David Stiller, *London, Ont. forsikringsagent,

14.03.1905-18.06.1932
22.12.190912.04.1932-

C. Alfred Peters, *Blue Township, ....................................................................................................
oo Olive Wyton,
1. Sharon Peters, *Blue Township (1 barn),................................................................................
oo Jerold Schoof, *Edmonton, Alta, telefonarbejder,
2. Deana Peters, *Blue Township (1 barn),...................................................................................
oo Joseph Matkowski, *Coledale, Alta, truckfører,

05.01.1908-
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08.05.1944-

18.03.1947-

D. Walter Peters, *Rainy River, pastor of the Full Gospel Tabernacle,..................................
oo Winifred Tobin, *Rainy River, Blue Township,....................................................................
1. Gordon Peters, *Blue Township, forretningsmand, Atikokan,..........................................
oo Ethel Pietela, *Finland (4 børn)
2. Edith Peters, *Blue Township (2 børn),..................................................................................
oo Peter Tarling, *Porthcou, Wales, præst, Own Sound,.....................................................
3. Willard Earl Peters, *Blue Township, Dairy farmer, Blue Township, ................................
oo Enid Roberta White, *Emo, Ont. (4 børn),......................................................................
4. Phillip Walter Peters, *Blue Township, tømrer, Red Deer, Alta, ......................................
oo Rosella Elian Brooks, *Morden, Man. (2 børn),................................................................
5. Alvin Fred Peters, *Rainy River, forretningsadministrator, Winipeg,..............................
oo Janet Emely Meyers, *Fort Frances, Home-economi-lærer, (1 barn),.........................

2£

05.02.191013.07.1908-20.05.1980
02.04.1936-

13.12.193711.12.193806.12.194002.05.194426.08.194420.01.194415.12.195128.04.1952-

Richard Friedrich Marstrand Mechlenburg

I. Edele Anna Dorothea Charlotte Mechlenburg, *Nebel, Amrum,...............................................
oo Karl Gottfried Emde, sognepræst, Waldeck, BRD. Ingen livsarvinger
IL Friedrich August Edvard Mechlenburg, *Nebel, oberstløjtnant,...............................................
Faldt som officer ved indmarchen i Frankrig under 1. verdenskrig.

22.11.1879-06.08.1901
26.10.1881-09.09.1914
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Brødrene Christian Emil og Carl Frederik, Tavle 9
Christian Emil Marstrand Mechlenburg, *Leck, apoteker, Kiel, BRD, ........................................
1 oo Margrethe Helene Mitterlein, * Kamenz,.................................................................................
2.00 Sophie Amalie Petersen, *Flensborg,.......................................................................................

05.11.1844-14.07.1918
04.01.1851-09.04.1878
09.11.1856-18.06.1927

I. Hermann Martin Marstrand Mechlenburg, *Leck, apoteker, Winkel/Rhg. BDR,.................

06.03.1872-02.01.1958

II. Karl Marstrand Mechlenburg, *Leck, dipl.dr., Kiel, ....................................................................

26.10.1876-10.06.1957

III. Friedrich Marstrand Mechlenburg, *Rendsburg, generalmusikdirektør, Kiel,.....................
oo Clara Leonora Scheel, *Flensborg, Darmstadt, BRD,...........................................................
A. Georg Christian Marstrand Mechlenburg, *Barmen, lærer, Darmstadt,..................................
Gertrud Arnt, *Batavia,...........................................................................................................................
1. Claudia Charlotte Mechlenburg, *Darmstadt, ..........................................................................
2. Gustav Lorenz Marstrand Mechlenburg, *Wetzlav,..................................................................
B. Irmgard Clara Amalie Mechlenburg, *Eberfeld, dr.phil, professor, New York,.....................
oo Anthony Taylor, *Long Island, dr.phil., professor, New York, USA,..................................
1. Stephanie Marstrand Taylor, *New York,...................................................................................
C. Peter Marstrand Mechlenburg, * Schwerin a.M. jurist, Berlin,...................................................

24.08.1890-17.06.1968
15.11.190412.12.192705.12.193719.06.196315.10.196731.10.193102.08.193417.02.196309.08.1934-25.05.1968

IV. Christian Marstrand Mechlenburg *Kiel, købmand, Kiel,.........................................................
Carl Friedrich Georg Marstrand Mechlenburg, *Leck, marineoberbaurat, Elbing,...................
oo Marie Helene Weiler, *Elbing,......................................................................................................

18941918
31.12.1841-10.06.1917
25.04.1860-05.10.1919

I. Walter Christian Marstrand Mechlenburg, *Wilhelmshafen, Magdeburg,................................
oo Elinor Deinert, *Hamborg,............................................................................................................
A. Irmgard Doris Gerda Mechlenburg, (1 barn),............................................................................
B. Vera Charlotte Mechlenburg (5 børn),.........................................................................................
oo Ian Boswell......................................................................................................................................

25.08.1881-14.11.1970
27.04.189213.07.1915-09.07.1978
21.08.191822.04.1916-

II. Rudolf Albert Christian Marstrand Mechlenburg, *Wilhelmshafen, købmand,...................
oo Hedwig Lüders, *Lübeck, Hamburg,.........................................................................................
A. Ilse Ellen Annemarie Mechlenburg, Lübeck, hovedbogholder, Lübeck,..............................
oo Reinhold Karl Wilhelm Max Arndt, *Northeim, Harz, musikdocent, Lübeck,...........
B. Jürgen Marstrand Mechlenburg, *Hamburg, skibsmægler, Hamborg, ................................

06.06.1885-21.07.1962
23.08.189922.06.192518.02.191830.07.1929-25.07.1954

III. Günther Marstrand Mechlenburg,.................................................................................................
oo Poula Mory,
A. Tycho Mechlenburg,.........................................................................................................................
B. Gottfried Mechlenburg,..................................................................................................................
C. Christian Mechlenburg,..................................................................................................................
IV. Charlotte Mechlenburg,

09.07.1889-

V. Erich Marstrand Mechlenburg, Danzig,..........................................................................................
oo Lotte Henrichsen, *Hamborg,......................................................................................................
1. Maiko Marstrand Mechlenburg, Heimsted,.................................................................................
oo Rudolf Lebsorsky,......................................................................................................................

26.06.189516.04.189614.05.193230.05.1934-
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27.08.191909.01.192329.03.1925-

Notater om familien efter slægtsmedlem nr........ side
(Fødsler, dåb, bryllupper og dødsfald i familien)

217

..... I

1073410 kong
1073411 Konga
Haakon Haakonssøn
den Unge
--------------------ns™-----------(U—

268352 Thoralde
Thoronsøn

TAVLE 1

]

134176 Gunnar
Thoraldessøn Kane
■
I.

536704 Thoralde 536705 Thoron
Hvite
______ Haakonsdatter _•*

67088 Sigurd
Gunnarssøn Kane

I

18080
Jep
Paysen

33544 Thoralde 33545
Sigurdssøn Kane Ragnhild
16772 Trond 16774 Aslak 16775
Thoraldessøn Jonssøn
Fru Gro

8384
Torsten

9032
Jacob
Thomasen
1

8386 Ivar 8387 Jorunn 8389 Ingrid
Trondsen Aslaksdatter Krå^e

-r

4192 Erik
Torstensøn

I
4193 Ingeborg
Ivarsdatter

4/5MJon
Krage
1

2232
Laurids
Bonde
---- 1----1
1116 Jesper
Lauridsen
Bonde
“I--------1
558
Laurids
Jespersen

1

512
Niels
fra Møre
------ 1----1
256
Niels
Marstrand

514
Jørgen fra
Marstrand
------ 1------257
Kirstine

255 Jens
Jensen
Staby

259
Anna

1
129
Anna
Jensdatter

1
128 Jørgen
Nielsen
Marstrand
1.

1048
Ouden
Torstensøn
------ 1--------1
525
528
524
529 Maren
Lisbeth
Jacob
Ouden
MichelsOudensøn fra »Aspen« Mechelborg datter
1
264 Johan 265 Anna
262
263
Jacobsen
EriksErik
Maren
Mechelborg datter
Oudensøn
1

130 Johan
131 Anna
Jacobsen
EriksMechelborg. datter
1

132 Jacob
Johansen
Mechelborg
1

16 Frederik
Marstrand
Mechlenburg

280 Peder
(Jonæ)
Johnsen
1

279 N. N.
Lauritsdatter

278
Laurits
Hansen

269
Ingeborg
Oudensdatter
1

134
Torsten
White

135
Dorothea
Hansdatter

136
Jacob
Ottosen

137
Anna
1

67 Ingeborg
Torstensdatter
White

68 Otto
Jacobsen
Wordingborg

33 Else
Margrethe
Mechelborg

32 Jørgen
Frederiksen
Marstrand

564 Oluf
Jensen
Meckelburg

4521
Catharina

Richert
Haysen

1

1130
1131
Marina
Carsten
Richertsen Freese
----- 1-----------

1

565 Marg.
Richertsdatter

1

282
Carsten
Meckelburg

566
Johan
Schnell

r

1134
N. N.
Reimers
---- 1-----1
567
Anna
Reimers

283
Margrethe
Schnell

1

141
Catharina
Meckelburg

140 Jonas
Pedersen
Schnell

139 Anne
Lauritsdatter
Tausen

138 Mads
Lauritsen
Wittinge

Hayn
Paysen

~1
2260

225« Jacob
2259
Pedersen
Elsebe
Oldendorph
—T“
------------------ 1------------1
1129
1128 Oluff
1118
Jensen d.Æ
Marina
Chresten
Oldendorph
Christensen Meckelburg
-------1-------1
1
559 Sara
Chrestensdatter

9041
Frowe

“
1
4520

2256
Jens

1

268
Sebastian
White

66 Johan
Jacobsen
Mechelborg

65 Helvig
Johansdatter
Mechelborg

64 Frederik
Jørgensen
Marstrand

T

4516 Peder 4517 Johanna
Jacobsen
Hansdatter
Oldendoiph Dall

2097 Guru
Jonsdatter

2096 Torsten
Erikssøn

“T"

9040
Pay
Jepsen

9034
Hans
Dall

1

70 Johannes; 71
Jonæ
(Margaretha
Schnell
, Lange

69 Karen
Madsdatter
Wittinge

35 Anna
Johansdatter
Schnell

34 Christian
Ottosen
Riese
17 Anna
Catharina
Riese

“
T
8 Christian

Lorenz
Petersen

Dorothea
Friedericks

9 Naemi
Dorothea
Petersen

Riese
Mechlenburg

4
Lorenz Frederik
Marstrand Mechlenburg

Ane 2 aöyöt
Se tavle 9

5
Matje Se Anetavle 10
Tückes

Amrumpræstemes anetavle

TAVLE 2

2256 Jens N. N.
9040 Pay Jepsen
Købmand, Flensborg

___________ A___________
1128 Oluff Jensen
Meckelburg d.Æ.
Borgmester, Haderslev
1. oo Margrethe Meckelburg-*- Hinrich Meckelborch
2. oo 1129 Marina
Borgmester, Haderslev
Oldendorph
3. oo N. N.

____________ A____________

4520 Hayn Paysen
Borgmester, Flensborg
oo 4521 Catharina

__________ A_________
566 Johan Schnell
Borgmester, Haderslev
oo 567 Anna Reimers

_________ A__________
Niels Toller
1. oo* ‘283 Margrethe Schnell
Amtsskriver, Haderslevhus

__________ A_________
Niels Nielsen Toiler
Borgmester, Christiania
oo Kirsten Tolier

Jens Toller Rosenheim
Amtmand

2260 Richert Haysen
Rådmand, Flensborg

__________ A
1130 Carsten Richertsen
Borgmester, Haderslev
oo 1131 Marina Freese ,

564 Oluf Jensen
Meckelburg d.Y.
Købmand, Flensborg

oo 565 Margaretha
Richertsdatter

Hans Mechelborg
Hofmønsterskriver,
tolder, Helsingør
1. oo Marine Pedersdatter
2. oo Abel Andersdatter
Svanning

I

2. oo
---------------------------282 Carsten Meckelburg
Borgmester, Haderslev

x

__________ A_________

Peder Jensen
Meckelburg
Præst & provst

141 Catharina Meckelburg
oo 140 Jonas Pedersen
Schnell
Præst & provst

Se Tavle 3

Marina Meckelburg

Wilhelm Schumacher d.Æ.
Vinhandler, Borgmester,
Haderslev
oo Bodil Schumacher

_______ A___ ________
oo Wilhelm Schumacher d.Y.
Borgmester, Haderslev

Johan Schumacher
Tolder på Gottorp

Georg Schumacher
dr.jur. Domkapitlet
Slesvig

oo Anna
528 Jacob Mechelborg
Foged, Nordmøre, Norge
oo Maren
Michelsdatter

Jens Mechelborg
Foged, Helgeland, Norge
oo Apelone
Madsdatter Galde

Se Tavle 4

Se Tavle 5

Ingeborg Meckelborg
oo Matthias Hansen
Borgmester, København

_______ A_______
Wilhelm Schumacher
Borgmester, Tønning

Marine Schumacher
oo Jens Matzen
Rådmand, Haderslev

Oluf Schumacher
Rådmand, Haderslev
oo Barbara Schrøder

____________________ A
Hans Matthiassen
Meckelborg
oo Margrethe
Rosenmeyer
___________ A_________

Ingeborg Matthiasdatter
Meckelborg
1. oo Verner Klouman
Rådmand, København
2. oo Peder Holmer
Rådmand, København

____________A-----------------Gottfried Schumacher
Borgmester, Haderslev

Ingeborg Margrethe
Meckelborg
oo Frantz von Müller
Ambassadør, Amsterdam

Borgmestre og rådmand

TAVLE 3

2232 Laurids Bonde
Selvejerbonde
Vester Aaby, Fyn

1116 Jesper Lauridsen
Selvejerbonde

1128 Oluff Jensen
Meckelburg d.Æ.
Borgmester, Haderslev

1118 Christen
Christensen
Rektor, Odense

Se Tavle 2

_________ A_________

___________ A_________
__________ A__________
558 Laurids Jespersen
oo 559 Sara
Præst, Espe-Vantinge
Christensdatter

Ane Lauridsdatter
oo Erik Knudsen
Forvalter,
Brobyværk

Hans Lauridsen
Sognepræst
Kirkeby, Lunde

279 N. N. Lauridsdatter
oo 278 Laurids Hansen
Præst, Rise & Marstal

560 John N. N.
Bonde, Agerskov
____________ A____________

_________ A________

______

Erik Pontoppidan
Biskop, Trondhjem

Hans Eriksen
Pontoppidan
Præst & provst
Vejle

Den aldre
Pontoppidanslagt

Christoffer Lauridsen
Præst, Espe-Vantinge
oo Sara Nielsdatter

564 Oluf Jensen
Meckelburg d.Y.
Købmand, Flensborg

Den yngre
Pontoppidanslagt

Pernille Hansdatter
oo Hans Mikkelsen
Sognepræst
Longelse, Fuglsbølle

Laurids Madsen
Sognepræst,
Rise & Marstal

280 Peder Jonæ Johnsen
Sognepræst, Agerskov

___________ A_______
139 Anne Lauridsdatter
oo 138 Mads Lauritsen
Wittinge
Præst & provst,
Rise & Marstal

__

___________ ZK.
34 Christian
Ottosen Riese
Præst & provst,
Agerskov

Otto Christiansen
Riese
Sognepræst, Agerskov
oo Catharina Hedvig
Adolfsdatter

Antonette Margrethe
Riese
oo Broder Brodersen
Brorson
Biskop, Ålborg

_________________________
282 Carsten Meckelburg
Borgmester, Haderslev
oo 283 Magaretha Schnell

. ...Z>____________

140 Jonas Pedersen Schnell 00 141 Catharina Mechlenburg
Sognepræst, Agerskov

____________
69 Karen Madsdatter
Wittinge
oo 68 Otto Jacobsen
Wordingborg
Præst & provst,
Rise & Marstal

Peder Ottosen
Kapellan, Hagenbjerg
oo Maren Nielsdatter

A____________

Se Tavle 2

70 Johannes Jonæ Schnell
Sognepræst, Agerskov
oo 71 Margaretha Lange

_

_________ A_________

oo 35 Anna Johansdatter
Schnell

_______________________
17 Anna Catharina
Riese
oo 16 Frederik Marstrand
Mechlenburg

---------------------------------------Peder Jonassen Schnell
Sognepræst, Arrild

____________ _____________
Christian Mechlenburg
Schnell
Sognepræst, Arrild

Johanne Christiane
Riese
oo Hans Adolf Brorson
Salmedigter,
Biskop, Ribe stift

Se Tavle 1

Den aldre danske Meckelburglinie

TAVLE 4

Jacob Mechelborg
Foged på Nordmøre
(1546-1619)
oo Maren Mickelsdatter
(1370-1619)
-Ae

Johan Jacobsen
Mechelborg
(1606-1673)
oo Anna Eriksdatter
Oudenssøn

Oluf Jacobsen
Mechelborg
(1600-1672)
oo Anna Carstensdatter Schøller
_______
Caspar Olsen
Mechelborg
oo Susanne
Larsdatter
Stabel

■

Dorothea
Mechelborg
oo Johan
Miihlenphort

Johan Jacobsen
Mechelborg
oo Ingeborg
White

Else Margrethe
Mechelboq
oo Jørgen
Frederiksen
Marstrand

Dorothea
Johansdatter
Mechelborg
oo Didrik
Miihlenphort

Anna Elisabeth
Mechelborg
oo Jacob Nissen

Christen
Johansen
Mechelborg
oo Johanne Busch

Mille Marie
Mechelborg
oo Christopher
Miihlenphort

Maren Jacobsdatter
Mechelborg
oo Lars Lerche

Johan Jacobsen
Mechelborg
oo Susanne
Thodal

_______________

Christen Johansen
Mechelborg
(1630-1680)
oo Margrethe
Olsdatter Helt

Jacob Johansen
Mechelborg
1. oo Margrethe
Christensdatter
2. oo Kirsten
Hansdatter Tausan

Ingeborg
Mechelborg
oo Matthias
Brunbas

Berit Jacobsdatter
Mechelborg
oo Niels
Christian Aboe

Anne Kirstine
Aboe
oo Matthias
Frederik
Wiberg

Niels Jacobsen
Mechelborg
(16oo- )

Hans Jacobsen
Mechelborg
(1631-1680)

Helvig
Mechelborg
(1640-1709)
oo Frederik
Marstrand

--------------------------------------------------------- A--------------------------------------------------------------------------------------------------Ivar
Marit
Maren
Anna
Jørgen
Oluf
Mechelborg
Mechelborg
Mechelborg
Marstrand
Frederiksen
Mechelborg
oo
Maria
oo Henrik
oo
Erik
oo
Jens
Marstrand
oo Lene
White
Mosberg
Nielsen
oo
Else
Hansen
Brejer
Thulesius
Margrethe
Mechelborg

Karen
Margrethe
Mechelborg
oo Jacob
Messel

Helvig
Marstrand
Mechelborg
oo Jacob Abel

Ingeborg
Marstrand
Mechelborg
oo Hans
Helsing

____A___________
Frederik
Marstrand
Mechlenburg
oo Anna
Cathrine Riese
Se Tavle 9

Se Tavle 1

_______
Christen Nielsen
Mechelborg
oo Anna
Arentsdatter

_______ A_____________
Johanne Christensdatter
Mechelborg
1. oo Aage Christophersen
Hoick
2. oo Heinrich Sander

------------ A.
Christopher
Aagesen Hoick
1. oo Marit
Henriksdatter
Svanning
2. co Elisabeth
Johansdatter
Thue

Anna Aagesdatter
Hoick
oo Hans Pedersen
Kaabøl

-A

Svend Busch
Mechelborg
oo Anne
Marie Cold

Hans Brun
Mechelborg

Richard
Nicolai
Mechelborg
oo Anna
Catharina Thue

-A
Anne Cathrine
Mechelborg
oo Thore Klinge

Jacob Nissen
Mechelborg
1. oo Anna Thomine
Hammond
2. oo Anna Elisabeth
Miihlenphort

Gjert Busch
Mechelborg
oo Adriane
Condes

Marcus
Mechelborg
oo Martha
Bemhoft

A

Bolette
Mechelborg
oo Jacob
Andersen

Felgende bem

Klaus
Anders
Hans
Johan
Ingeborg
Dorothea
Anna tuisabetn

—
Henrik
Christophersen
Mechelborg

Johan
Christophersen
Hoick

Johanna Dorothea
Martha Maria
Mechelborg
Mechelborg
1. oo J. p. Glomstad oo Ole
2. oo Jørgen
Jonsen Berg
Rentier

Den nordenfjeldske linie
Nordmøregrenen

TAVLE 5
Jens Olufsen Mechelborg
Foged til Helgeland
(1565-1626)
oo Appelone
Madsdatter Galde
(-1626)
A-------------------

Appelones ascidenter:

Erik Galtung

Gyrid Eriksdatter
Galtung
oo Gunnar Kane

Gaunte Erikssøn
Galtung
Risråd, ridder
(1360-1412)

Nicolaus Kane
Rigsråd, 1444

Lyders von Bergen
oo Gunhild
Haakonsdatter Bolt

__________ /X_______
Ellen Kane
oo Henrik Jensen
Gyldenløve,
Østråt

A____
Ingeborg
Lydersdatter
oo Otto
Madssøn Rømer

Oluf Mechelborg
Foged til Lofoten
(1591-1665)
oo Adeluse
Christiansdatter

A_________

Christen Olsen
Mechlenborg

_ __________ A______
oo Inger Ottisdatter
Rømer

__________
Niels
Henrikssøn
Gyldenløve

Anne Jensdatter
Mechelborg
(1600-1694)
oo Jonas Pedersen
Sognepræst, Bergen

Peder
Jonassen
Mechlenborg

/

____ A____
Jens Christensen
Mechlenborg

Margrethe
Nilsdatter
Gyldenløve
oo Vincent Lunge
_______ A___________
N. N. Vincentsdatter
Lunge
oo Tønne
Gautessøn Galde
A

Anne Marie
Mechelborg

Mads Tønnesen Galde
oo N. N.
A
Appelone
Madsdatter Galde
oo Jens Olufssøn
Mechelborg

Adelus
Mechelborg
oo Peter
Jacobsen Dass

_______ A-----------Christer Dass
oo Stinchen
Cathrine Godevin

Barbro Maria
Mechlenborg
oo Andreas
Walnut Riber

Andreas
Mechlenborg
1. <» Kirsten
Schrøder
2. oo Anne
Greis^atter

Karen
Margrethe
Mechlenborg
oo Jens
Ellingsen

Anton Olai
Mechlenborg
(1826- )
oo Ellen Helene
Elisabeth
Hagen

Ole Walnum
Mechlenburg
(1826-1891)
oo Petrine
Henriette
Petersen

Jens Caspar
Mechlenborg
(1827- )
oo Birgitte
Johnsen

Hans Christian
Mechlenborg
oo Ingeborg
Eriksdatter

Elling
Mechlenborg

Magdalena
Mechlenborg
oo Niels
Hansen

Christen
Christensen
Mechlenborg
oo Lucia
Walnum

Eva
Christiansdatter
Mechlenborg
oo Christen
Hansen

Hans
Christensen
Mechlenborg

Christen Christensen
Mechlenborg
1. oo Karen Jensdatter
2. oo Karen Ellingsdatter

-------------------- A_____
Karen
Christiansdatter
Mechlenborg
oo Ole
Hartvig Hvid

Adelius
Mechlenborg
oo Jens
Peter Strøm

Lucinius
Mechlenborg

Martinus John
Mechlenborg
(1830- .)
oo Berit
Elisabeth
Olsdatter

Anne Dorothea
Schjelderup
oo Jens Heide
Grønbech Falck

Abelone
Christensdatter
Mechlenborg

Christian
Mechlenborg

Christen
Mechlenborg
oo Maren
Johanne
Ellingsen

Karen
Mechlenborg

Daniel
Christensen
Mechlenborg

Jens
Mechlenborg

Hans
Mechlenborg

Jonas Pederssøn
Mechlenborg

Cathrine
Jensdatter
Mechlenborg
oo Jacob
Auchesson Boulton

Kirsten
Christensdatter
Mechlenborg
oo Andreas Hansen

Hans
Christensen
Mechlenborg
oo Dorothea
Jensdatter
Hønnichen

Elisabeth Lucia
Mechlenborg
oo Elling
Christensen
Mechlenborg

Peder
Schjelderup
Mechlenborg

Christian
Mechlenborg
oo Nicoline
Bye-Johansen

Martine Helene
Mechlenborg
oo Hans Nicolai
Petersen

Lars
Mechlenborg
(1862- )
oo Julie
Albertha
Didriksen

___________ A---------Jens Jonassøn
Mechlenborg
oo Anne
Zachariasdatter
Tiesen

Margrethe
Jonasdatter
Mechlenborg
oo Hans
Hansen Schmidt
adlet:
Lillienskjold

Christian
Jonassøn
Mechlenburg
oo Helchen
Henriksen
Sommerschield

Jonas Mechlenburg
oo Margrethe
Kirstine Schmidt

Henrik
Christiansen
Mechlenburg
oo Anna
Catharina Grøn

______ -A_____
Anne Mechlenburg
oo Morten Ruus

_________A_______
Henrik Mechlenburg
oo Alette
Margrethe Friis

a

A

Peter Christensen
Christensen
Mechlenborg

Elling
Christensen
Mechlenborg
oo Elisabeth
Mechlenborg

A
Edvard
Martinus
Mechlenborg
(1837- )

Kirstine
Jonasdatter
Mechlenborg
1. oo Hans
Thomassen Ruus
2. oo Lauritz
Sørensen Brøgger

■■■A--------Lars
Mechlenborg
oo Elsebe Marie
Schjelderup

Bente Jensdatter
Mechlenborg
oo Falck Jensen
Gjedding

Anne Jensdatter
Mechlenborg
1. oo Peder Nilssøn
Heirmann
2. oo Hans Hanssøn

A

Edvard
Mechlenborg
oo Birgitte
Thomasdatter

Anna Cathrine
Mechlenburg
oo Henrik
Sander Kaasbøll

_________ A___
Maren Angell
Mechlenburg
oo Jonas Anton
Lukkes

Hans Jacob
Mechlenborg

Inge Kirsten
Mechlenborg
oo Jens Erik
Angell
Schjelderup

Henrik Mechlenburg
Kaasbøll
oo Elsebe
Catharine Theil

Aletha Margrethe
Luytkes
oo Hans Rasmus
Peter Broatkorb

Elling Johan
Mechlenborg
(1865- )
oo Berit
Christiane
Hansen

Julius Peter
Mechlenborg
(1867- )
oo Hanna Marie
Døsvig

Elisabeth
Christiane
Mechlenborg
oo Johan Bernhard
Petersen

Aletha Margrethe
Mechlenburg
oo Daniel
Bendix Neumann

A

Lorentz
Christian
Mechlenborg
(1839-1887)

Carl Johan
Mechlenborg
(1842- )
oo Sophie
Martinusdatter

Den nordenfjeldske linie
Trøndelagsgrenen;

TAVLE 6

282 Carsten Meckelburg
Borgmester, Haderslev
(15..-1618)
oo 283 Margrethe Schnell
(1574-1647)
_______________________________________________________________________________ A________________________________________________________

Annichen
Mechlenburg
(1602-1658)

Se Tavle 7

Margrethe
Mechlenburg
( -1660)
oo Hans Eggertssøn
Stockfleth
Borgmester,
Christiania, Norge

Oluf Mechlenburg
Toldskriver,
Flækkerø
oo Karen
Gabrielsdatter
( -1681)

Catharina
Meckelburg

Wilhelm
Mechlenburg

Se Tavle 3

Se Tavle 7

________ A________

Carsten »Olssøn«
Mechlenburg
Borgmester,
Kristiansand
oo Maren
Arentzdatter

Margrethe
Mechlenburg
(1646-1706)
1. Christopher
Stockfleth
Præst, Stange
2. Franz Müller
Præst, Stange

Karen
Mechlenburg
oo Maurits
Warden
Kapellan
Øistad

Bodil
Mechlenburg
oo Niels Røyem
Købmand,
Stadskaptajn

Amt Mechlenburg
Mønsterskriver
oo Ingeborg
Schlien

Phillip
Mechlenburg
Bogbinder,
Christiania

Niels
Mechlenburg
(1728-1744)

_______ A_____
Christian
Mechlenburg
Kvartermester
på Bremerholm

Ingeborg
Mechlenburg
(1647-1703)
1. Michael Suhm
Rådmand, Skien
2. Daniel Lister
Præst & provst
Christian
Mechlenburg
Krigskommissær

Margrethe
Mechlenburg
oo Niels Carlsen
Købmand, Drøbæk

Maren
Mechlenburg
oo Jens Hanstein
Major, Akershus

A
Niels Hanstein
Mechlenburg
Kaptajn
oo Sebastiane
Hjort

Kirstine
Mechlenburg
oo Christian
Wemersen
adlet:
Wemerschiold

Nils Mechlenburg
Bergråd, godsejer
(16..-1713)
l.oo Helle Huus
2.00 Cathrine
Jensdatter
3.00 Maren
Clausdatter
_______ A_______
White Christine
Mechlenburg
oo Hans Angel
Sognepræst,
Bragernes, Lier

Anna Cathrine
Mechlenburg
l.oo Cornelius
Griflow
Krigsbogholder
2.0° Johan Edinger
Oberbergamtsforvalter

Nils
Mechlenburg
Assistentsråd
oo Anna Maria
Griflow

Nicolaja Maria
Mechlenburg

Wilhelmine
Mechlenburg
oo Hans Wilhelm
von Rømer
Generalmajor

Helene Sophie
Mechlenburg
l.oo Jacob Bredesen
Tolder, Kragerø
2.00 Bertil Bugge
Kaptajn, postmester

Ingeborg Maria
Mechlenburg
oo Carl Frederik
von Rømer
Oberstløjtnant

a

Helle Christine
Mechlenburg
oo Christopher
Grønvold Comet

Niels
Mechlenburg
Kaptajn
søndenfjelds

Anna Catharina
Mechlenburg
oo Peder Knoph

Ivar Friedrich
Mechlenburg
l.oo Elisabeth
Brockmann
2.00 Agnethe
Tønder Heide
A

Johan Hanssen
Mechlenburg
oo Kirstine
Lund

Henrik
Hothermann
Mechlenburg
(1784-1816)
oo Anna Lorentze
Abelseth

Hans Jacob
Mechlenburg
oo Sebastine
Caroline Heide

Carl Henrik Ivar
Mechlenburg
(1820-1903)

Charlotte
Amalie
Mechlenburg

________ A________

Hans Jacob
Mechlenburg
oo Anna
Bagge Høeg
________________________________________________________ A

Niels Hansen
Mechlenburg
(1773-1856)
oo Maria
Margrethe
Abelseth

Anne Bagge
Mechlenburg
(1774- )
oo Amt
Nicolai Heide

Sebastiane
Hansdatter
Mechlenburg
(1775-1807)
oo Christopher
Calmayer

A
Nicolai
Mechlenburg
(1835-1913)
oo Elisabeth
Fristad

A

5 bøm

A

Hans Peter Johan
Mechlenburg
(1870-1955)
oo Anna Louise
Kirsten
Rasmussen
Efterslægt side 109

Den søndenfjeldske linie
Embedsmænd i Norge

TAVLE 7

282 Carsten Meckelburg
Borgmester, Haderslev
(1570-1618)
oo 283 Margrethe Schnell
(1574-1647)

1.00 Mads
Haraldsen
Trælasthandler,
byfoged
(-1642)

Annichen
Mechlenburg
(1602-1658)
2.00 Niels
Hansøn Kongsberg
Bergskriver,
lagmand
(-1655)

-A---------

________ A_________

Carsten
Madssøn
Mechlenburg
Proprietær
oo Christine
Trønner

Kirsten
Nielsdatter
Kongsberg
oo Wittekind Huus
Lagmand,
Christiania

X

Helle Huus
Se Tavle 6

Wilhelm
Mechlenburg
Højesterets
assessor
(1615-1677)
oo Issabella
de Brier

141 Catharina
Meckelburg

Margrethe
Mechlenburg
(-1658)
oo Hans Eggertsøn
Stockfleth
Borgmester,
Christiania

Se Tavle 3

Oluf
Mechlenburg
Toldskriver,
Flækkerø

Se Tavle 6

_________________

Isabella
Margrethe
Mechlenburg
oo Christian
Stockfleth
Etatsråd,
Christiania

x

X

Isabella
Elisabeth
Stockfleth
oo Caspar Schøller
Generalkvartermester

Anne Catharina
Mechlenburg
oo Mathias
de Tonsberg
Stiftsamtsmand,
etatsråd,
Bergen

Friedrich
Mecklenbourgh
Kancelliassessor,
Etatsråd,
København
oo Beate
Ingeborg Moth

Christian
Frederik
Mechlenburg
Se Tavle 8

Wilhelm
Mechlenburg
vicelagmand,
Trondhjem
(1654-1695)

X

Sofia Amalie
Mechlenburg
l.oo Christopher
Henrik Moltke
Oberst, Næstved
2.00 Albert
Peter Schwan
Præmiermajor

Wilhelm
de Tonsberg
Stiftsbefa
lingsmand
oo Karen
Toller

Elisabeth
de Tonsberg
oo Niels
Wærenschiold

Marie Elisabeth
Mechlenburg

Ægidius
Mechlenburg
Kammerråd,
overretsassessor
1.00 Anna
Augusta Undall
2.00 Hedvig
Dorothea Kruse
3.00 Marie Elisabeth
Schrøder
A
Margretha
Hans Ægidius
Beate
Mechlenburg
Mechlenburg
Regeringsråd,
oo Georg
Overretsråd
Lobedanz
(1701-1774)
Justitsråd
oo Margareta
Elisabeth
Weyem
X

Friedrich
Lobedanz
Justitsråd

Ægidius
Lobedanz
Løjtnant

Christian
Mechlenburg
Major,
jemværksejer
Se Tavle 8

Sophie Amalie
Christiane
Margrethe Mechelburg Mechlenburg
Mechelburg
oo Peter Grüner
oo Nicolai de Sue
Købmand,
Oberst, kommandant
Myntmester
Akershus

X

Anna Augusta
Mechlenburg
l.oo Johan Kreyer
2.00 Anthoni Raff

Frederik Grüner
Kaptajn
Akershus
oo Dorothea
Catharina

Margrethe Grüner
Isabella
1. oo Hans Rossing
Grimer
oo Elias Pederssøn 2. oo Henrik Furien
Søboholm
Vicesorenskriver
over Modum

X

Peter Nicolai
Grüner
Hospitalsforstander
Christiania
oo Magdalena Hoff

Den søndenfjeldske linie
Embedsmand i Danmark

TAVLE 8

Wilhelm Mechlenburg
Generalkrigskommissær
(1615-1677)
Se Tavle 7
A

Friedrich
Mecklenbourgh
Krigskommissarius
(1651-1684)
oo Beate
Ingeborg Moth

Christian Mechlenburg
Major, jemværksejer
(1657-1715)
l.oo Vibeke
Beathe Bagge
2.00 Anna
Christina Børting
3.00 Anniken Møller

Christian Frederik
Mechlenburg, kaptajn,
vagtmesterløjtnant
på Kronborg
(1677-1729)
oo Maren
Nielsdatter Grøn

Peter Wilhelm
Mechlenburg
Kaptajn, Akershus
(1689-1750)
oo Gertrud
Marie Legaard

---Sophia Maria
Mechlenburg
oo Johan
Christopher
von Restoff

Hans Erasmus
Mechlenburg
Oberstløjtnant
oo Rebecca Mariane
Villprecht

Georg Wilhelm
Mechlenburg
Fyrværker

Ferdinand Anthon
Mechlenburg
Oberstløjtnant
oo Catharina
Weldingh

Cathrine
Charlotte
Mechlenburg
oo Ahnen
von Fahslan
Kaptajn

Christiane Margrethe
Mechlenburg
(1660-1700)
oo Nicolai de Sue
Oberst, kommandant
Akershus & Trondhjem

.—.

...
Christian Frederik
Mechlenburg
Kaptajnløjtnant
oo Anna Elisabeth
Wiegant
Michelbecher

Erhard
Mechlenburg
Kaptajn,
gamisonsauditør

________ A___

Ezechas Gustav
Mechlenburg
Generalmajor
oo Margaretha
Charlotte Amalie
Bielefeldt

Carl Wilhelm
Jacob
Mechlenburg
Premierløjtnant

Christian
Frederik
Mechlenburg
Landmåler,
premierløjtnant

— —A- ----Georg Ferdinand
Mechlenburg
Overauditør
oo F. M. Holder

Georg Frederik
Mechlenburg
Generalmajor
oo Magdalene
Louisa Dencher

Ulrik Wilhelm
Mechlenburg

Heinrich Gustav
Mechlenburg
Kommandørkaptajn
oo Marie Magdalene
Svendsen

Hans Nicolaus
Mechlenburg
Borgmester, Plön
oo Juliane
Charlotte
Hagelstein

Carl Adolf Rothe
Mechlenburg
Kaptajn
(1830-1907)
oo Alfhilda Theodora
Adelheit Suenssen
Forfatterinde

Louise Charlotte
Mechlenburg
oo Edvard
Valdemar Sass
Oberstløjtnant

—A----------------------Carl Ferdinand
Mechlenburg
Landmåler,
skovfoged
(1803-1845)

Marie Amalie
Mechlenburg
oo Otto Frederich
von Irminger
Oberstløjtnant,
toldforvalter

Maria Elisabeth
Mechlenburg
oo Jonas Grenger
Borgmester,
Skien

Gustav Ferdinand
Mechlenburg
Premierløjtnant,
postmester
(1798-1865)
oo Christiane
Therkeline Staal

Carl Emil
Mechlenburg
Kaptajn
(1802-1848)
oo Charlotte Marie
Magdalene Undall

Christian
Frederik
Mechlenburg
Kaptajn
(1744-1789)

Charlotte
Amalie
Mechlenburg
oo Johan Henrik
von Lützow
Kaptajnløjtnant

_________ A_

_________ A_______

Marie Johanne
Mechlenburg
(1803-1845)

Niels Henrik
Mechlenburg
Generals
krigskommissær
oo Magdalena
Hauritz

Louise Annette
Mechlenburg
(1790-1820)

Hans Holger
Mechlenburg
(1792-1820)

Poul Erasmus
Mechlenburg
Major
(1792-1872)

________ A

Henriette
Elisabeth
Mechlenburg
oo Christian Emil
August Schøller

Den søndénfjeldske linie
Militærslægten

TAVLE 9
Forudgående Aner, se Tavle 1
Ane 16, Friedrich Marstrand
Mechlenburg
(1710-1798)

Ane 17, oo Anna Cathrine Riese
(1709-1798)
--------------------A-------------------------------

Jørgen Mechlenburg
(1741-1808)
l.oo Magdal
Sophie Friedlieb
2.00 Johanne
Christine Wind

Ane 8, Christian Riese
Mechlenburg
(1748-1833)
Ane 9, oo Naemi Dorothea
Petersen
(1770-1833)

Otto Riese
Mechlenburg
(1749- )
oo Anna
Elisabeth Rübner

Friedrich
(1751-1829)
oo Margrethe
Nummesen

Efterslægt side 150

Efterslægt side 150

______ A_______

Frederik
Christian
Mechlenburg
(1776- )

Anna
Cathrine
Mechlenburg
(1777- )
oo Hans Jessen

Christine
Lorenze
Mechlenburg
(1779- )
oo Nicolaus
Rübner

Anna
Catharina
Mechlenburg
(1790-1847)
oojan
Gerrits

Dorothea
Mechlenburg
(1793-1847)
oo Hans Georg
Garde

Christian
Riese
Mechlenburg
(1802-1875)
oo Charlotte
Amalie Hansen
(1806- )

Ane 4, Lorenz Friedrich
Marstrand Mechlenburg
(1799-1875)
Ane 5, oo Matje Tückes
(1806-1874)

Se Tavle 10
A__________________________________________________

■ — ^A

Emilie Garde
(1817-1893)
oo Lorenz
Albricht
Petersen
Efterslægt side 153

Efterslægt side 155

Ane 2&
Christian Riese
Marstrand
Mechlenburg
(1829-1865)
oo Kirsten
Hansdatter
(1829-1888)

Ane 2$
Julius Theodor
Marstrand
Mechlenburg
(1834-1913)
l.oo Maren
Pedersdatter
(1834-1888)
2.00 Anne
Marie Iversen
(1861-1943)

Ane 2 y
Martin Gottlieb
Marstrand
Mechlenburg
(1839-1905)
l.oo Georgine
Urbans
(1878- )
2.00 Pouline John
(1856-1948)

Ane 2'0
Anna Dorothea
Mechlenburg
(1842-1923)
oo Karl
Ricklefs

A

------------- A

A

__________________ A

Ane 2z
Richard
Friedrich
Mechlenburg
(1847-1913)
oo Concordia
Hense
(1845-1930)

Christian Emil
Marstrand
Mechlenburg
(1844-1918)
oo Margrethe
Mitterlein
(1851-1878)

-------------- A---------

---------------- A

, -

Carl Friedrich
Marstrand
Mechlenburg
(1841-1917)
oo Marie
Helene Wieler
(1860-1919)

_

__________ A.

■ ,,
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Den Yngre danske Mechlenburglinie

5476
Hinrich
Mannick

5472
Flore
(1499-

(

)

2736
Peter
Flor

2738
Matthias
Mannick

1368
Flor
Petersen

1369
Marin

665
Anne

664
Tyche
Frudsen

TAVLE 10
2739
Marina

685
Gesa
Farwer

684
Matthias
Flor

-1630)
1

332
Karsten
Tago

333
Crassen

(1599-1678)

(1623-1703)

334
Boh
Nahmes

340
Rörd

(1596-1686)

1

1

164
Fröd
Rauerts

166
Boh
Karstens

343
Poppe
Volquards

342
Martin
Flor

341
Ehlen

167
Mårret

168
Jens
Peters

169
Ween

(1627-1710)

170
Ricklef
Rörden

171
Lucia
Flor

176
Feder
Girres

(1630-1703)

('1632-1704)

(1634-1711)

1

80
Olde
Broders

82
Rauert
Frödden
(1663-1714)

83
Wehn
Bohn

178
Tükkes
Erken

(1634-1711)

(1645-1734)

179
Jung
Eng
(1645-1705)

180
Wögen
Clement

181
Ther

85
Pop
Ricklefs

86
Andreas
Wogens

(1669-1745)

(1669-1719)
1

43

182
Frederich
Fink

183
Ehlen

(1652-1715)

(1643-1716)

1

84
Peter
Jensen

(1664-1744)

177
Maria

(1660-1727)

1

184
Fröd
Broders

186
Peter
Sammen

(1635-1705)

J*2

190
Jens
Fered.
(1632-1696)

191
Anne
(1 633-1714)

i

88
Nickels
Feders

89
Ehlen
Tükkes

90
Knut
Wogens

91
Ehlen
Frederichs

Broder
Früdden

93
Thur
Peters

(1668-1721)

(1672-1758)

(1696-1758)

(1668-1773)

(1692-1725)

(1666-1744)

94
Andreas
Fink

“T

95
Margret
Jensen

1

40
Broder
Oldes

41
Thur
Roverts

42
Nehmen
Peters

Thur
Andreasen

(1706-1767)

(1704-1753)

(1708-1780)

(1709-

)

44
Girre
Nickelsen

45
Jung Ehlen
Knudten

46
Früdd
Broders

47
Krassen
Andresen

(1709-1782)

(1722-1787)

(1710-1787)

(1704-1790)

20
Rauert
Braren

Mårret
Nahmens

22
Knut
Girres

23
Gundel
Frödden

(1728-1782)

(1776-1794)

(1751-1829)

(1755-1802)

10
Tücke
Rauerts

11
Jung Ehlen
Knudten

(1776-1806) .

(1781-1832)

Se Anetavle 1

4
Lorenz Friedrich
Marstrand Mechlenburg

5
Matje Tückes
(1806-1874)

Matje Tückes Amrumskegt

