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Hærens registrering af udskrevne og hvervede
Af
Hans Chr. Wolter

I litteraturen er hærens stambøger og andre militære registreringsinstrum en
ter gjort til genstand for en beskeden interesse, til trods for at m aterialet 
bringes i hyppig anvendelse ved fortrinsvis genealogiske undersøgelser. 
Denne meget om fattende inform ation påkalder sig im idlertid en opmærk
somhed, som ikke behøver a t være begrænset til det slægtshistoriske om rå
de. M ulighederne for at gennemføre eksempelvis demografiske, lokal-, ud
skrivnings- og sundhedshistoriske undersøgelser er således legio.

Anderledes talrige er i litteraturen bidragene om den civile lægdsrulle, 
hvis formål det er a t optegne de værnepligtige, og som ligeledes appellerer 
til såvel snævert afgrænsede som bredere anlagte undersøgelser.1

Stambogen er en fortegnelse der føres løbende over en m ilitær afdelings 
personel med oplysninger om m andskabets personlige data, fysiske til
stand, lægdsbetegnelse, til- og afgang sam t tjenesteforløb. Også før stambo
gens »gennembrud« i 1700-tallets slutning fandtes et behov for at registrere 
de tjenstgørende i en militær enhed, hvilket resulterede i frem komsten og 
udviklingen af flere slags fortegnelser, der frem trådte som lister eller ruller 
over m andskab og officerer, affattet ved forskellige lejligheder og m ed varie
rende formål. Ganske vist trængte stambogen efterhånden flere a f disse opgø
relser i baggrunden; men selv om inform ationsm ængden i stambøgerne øge
des over tid, blev de andre registreringsform er ikke nødvendigvis overflø- 
diggjort derved.

Lovgivning
Retningslinierne for den civile personregistrering af værnepligtige såvel 
som hærens m uligheder for at rekruttere findes nedfældet i lovgivningen. 
Perioden, der i artiklens sidste afsnit er benyttet som eksempel, indram m es 
af to begivenheder -  dels bestem m elsen om, at pr. 1.7. 1803 skulle rekru tte
ringen ske udelukkende ved udskrivning af landets eget unge m andskab, og 
dels den kongelige bekendtgørelse a f 25.1. 1816 om en ny plan for hæren.

Værnepligten var blevet radikalt omlagt ved forordningen om stavnsbån-
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dets løsning a f 20.6. 1788,2 M en allerede ved forordningen angående nyind
retningen af landm ilitsen af 14.9. 1774 var det blevet muligt at forøge styr
ken i den nationale landm ilits.3 Hæren havde indtil da besiddet to mulighe
der for at skaffe sig m andskab. For det første var det pålagt godsejerne, ikke 
blot i deres lægdsruller at registrere de på godserne bundne værnepligtige 
tjenestekarle og andre men tillige at udtage det krævede antal til tjeneste i 
landm ilitsen.4 For det andet kunne der foretages hvervning, enten således 
at der opstilledes geworbne regim enter eller ved at lade værnepligtige og 
hvervede indgå i samme militære enhed.

I fortalen til forordningen om stavnsbåndets løsning hedder det, at krigs
tjenesten »herefter skal fordres um iddelbar, som en almindelig og personlig 
Pligt imod Kongen og Fædrenelandet«. Og godsejernes ret og pligt til at ud
pege m andskab til m ilitærtjeneste bortfaldt da også, sam tidig med at bin
dingen til det enkelte gods kunne ophøre fra begyndelsen af året 1800. 
Godsejerens rolle forblev betydningsfuld i føringen af lægdsruller, men der 
blev vel at mærke udelukkende tale om en civil registrering af værnepligtige. 
M yndigheden til at udskrive til m ilitærtjeneste passerede over til sessionen, 
som bemyndigedes til at udskrive alle af bondestanden, der figurerede i rul
lerne, og som ikke blev fundet kassable og tildelt frihedspas. Når sessionen 
herefter udtog en værnepligtig til tjeneste, forlod denne lægdsrullens civile 
registrering for dernæst at blive militært bogført i stambogen for den enhed, 
han tilgik.

Forordningen udstak reglerne for udskrivning og tjenestetid. Afskedspas 
skulle udstedes efter 8 års udstået tjeneste; og kun bestem te dispenserende 
forhold kunne betinge udstedelse a f pas og slettelse af rullen, før de 8 år var 
forløbet. Landsoldaterne kunne ikke pålægges at tjene længere end til det 
fyldte 36. år. De årlige sessioner fik til opgave, dels at udtage egnet m and
skab til de ledige num re på grundlag af en prioriteringsram m e og en række 
bestem m elser om fritagelse, og dels at udtage så mange »overkomplette«, 
det skønnedes nødvendigt for at udfylde num re, som ville blive ledige i ti
den indtil næste session. Med hensyn til hvervning bestem tes det, at ingen 
m åtte hverves på landet til de geworbne regim enter, selv om der efter ud
stået tjeneste var udstedt afskedspas. M an ønskede altså ikke, at danske bøn
derkarle skulle gøre sig krigerhåndværket til en levevej.

Forordningen opererede med de to begreber landsoldat og landrekrut, 
hvor landsoldater var betegnelsen for de udskrevne soldater i modsætning 
til fremmede hvervede, og hvor landrekrutter betegnede soldater af landbe
folkningen, der uddannedes som landsoldater men lønnedes som hvervede. 
L andrekrutter blev udtaget ved lodtrækning mellem de bedst egnede; og et 
par særregler gjorde sig gældende for deres vedkommende. For det første 
kunne den udtagne landrekrut i sit eget sted stille en tjenstdygtig mand fra
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landet, og var denne ikke allerede værnepligtig, stilledes den udtagne der
ved fri for tjeneste. For det andet tilkom der landrekrutten en årlig betaling 
på 2 Rdl. fra regim entskassen foruden de 5 Rdl., som også landsoldater 
modtog fra am tstuen som årlig »Belønning«. L andrekrutter (også benævnt 
nationale geworbne), der kan betragtes som et overgangsfænomen i den pe
riode, da hæren ændredes fra at være sam m ensat a f fremmede hvervede og 
af nationale til at blive rent national og kun udskrevet, havde sin lovmæssige 
gyldighed i tiden fra 1767 til 1803. Landsoldat er derim od et begreb, som var 
gældende indtil indførelsen af den almindelige værnepligt i 1849.

Med forordningen om stavnsbåndets bortfald var det afgørende skridt ta
get henimod afskaffelsen af den fremmede hvervning. Men yderligere lov
givning var påkrævet, førend dette politiske mål kunne nås. Der blev således 
anledning til i forordningen om landeværnets inddeling af 11.6. 18025 at an
give det som majestætens ønske, »at Fædrenelandet m aatte forsvares alene 
ved dets egne troe og kiække Sønner« og lade dette følge af befalingen om, 
»at den fremmede Hvervning skal ophøre«. Af forordningens indhold er det 
især af betydning at mærke sig, hvorledes forskellen mellem landsoldater og 
landrekrutter ville ophøre. Således skulle alle ligestilles såvel i deres forplig
telser som i m odtagelsen af en årlig betaling på ialt 7 Rdl. Y derligere forkor
tedes tjenestetiden til 6 år, hvoraf de 2 gik ved regim entet, og hvor den ud
skrevne i de følgende 4 år stod til disposition ved øvelsesindkaldelser. Efter 
udstået tjeneste udstedtes afskedspas, hvorefter den enkelte typisk passerede 
over i landeværnet eller til forstærkningsbataillonerne.

Hvervning
Hvervede soldater indgik fortsat som en fast bestanddel i den danske hær, 
og der var en stadig tilgang af nye hvervede. Den 20.3. 1782 var der blevet 
udstedt en kongelig resolution, hvorefter der fra det følgende år etableredes 
en bestandig Generalhvervekommission i Rendsborg, som fik til opgave, i 
samarbejde med Generalitets- og Kom m issariatskollegiet, at tilvejebringe 
et passende antal tjenstdygtige hvervede soldater. Samtidig skulle regi
mentshvervningen i udlandet ophøre6.

I perioden fra jun i 1792 til septem ber 1795 var generalhvervningen ind
stillet og regim enterne henvist til selv at skaffe sig de fornødne rekrutter. 
Hvervningen tjente det ene formål at udfylde tilfældigt opståede vakancer 
med nye rekrutter. Et beskedent behov for nytilgang blev i dette tidsrum  til
fredsstillet gennem kom pagniernes egen indenlandske hvervning (pluk
hvervning). Men foranlediget af et stigende antal ledige num re, i særdeles
hed hos de i København garnisonerede regim enter, udsendtes den konge
lige resolution af 18.9. 17957. Herved godkendtes Generalitets- og Kom m is
sariatskollegiets plan om genindførelse af en bestandig Generalhvervekom-
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mission i Rendsborg. Ifølge resolutionen skulle rekrutterne fra alle hverve- 
steder i Tyskland samles i M ühlhausen i Thüringen og derfra transporteres 
til Altona og videre til Rendsborg. Ankommet hertil, ophørte kommissio
nens forpligtelser, og de enkelte regim enter overtog rekrutterne.

Nøje blev det bestem t, hvilke rekrutter m an ønskede at indrullere, idet 
højde, alder og civilstand blev taget i betragtning. Ugifte håndværkere med 
en højde på over 67 tom m er (175,3 cm) og en alder på under 30 år var de 
m est eftertragtede; men også gifte folk m åtte hverves, når de målte mindst 
66 tom m er (172,6 cm) og ikke havde børn. Nationalitet sam t viden om tidli
gere deserteringer og bekymringen for gentagelser af sådanne spillede også 
en betydelig rolle for hvervningens ønskelighed og for den senere fordeling 
af m andskabet. Eksempelvis kunne det absolut ikke tilstedes at placere en 
svensk født rekrut i en københavnsk garnison.

Generalitets- og Kom m issariatskollegiet afstak i sin skrivelse af 11.1. 
1803 til Generalhvervekommissionen sam t i brevene af 15.1. 1803 til infan
teriregim enterne retningslinier for hvervningens omfang8. Herefter opere
redes der m ed en indskrænkning, men ikke med en ophævelse af hvervnin
gen. Ganske vist skulle den svenske hvervning ophøre, gifte rekrutter burde 
ikke hverves, og regim enterne m åtte give afkald på den udenlandske gene
ralhvervning; men M arinekorpset ville herefter få tildelt samtlige rekrutter 
fra den udenlandske hvervning, og regim enterne bemyndigedes til fortsat at 
forsyne sig gennem indenlandsk plukhvervning.

Generalhvervekommissionen ophævedes ved kongelig resolution af 23.4. 
1809, og generalhvervningen var herefter ophørt9.

Den om fattende resolution af 8.6. 1803'° var angiveligt foranlediget af 
den indflydelse, den fremmede hvervnings lovbefalede afskaffelse havde 
øvet på hæren; ligesom de forandrede tider påberåbtes som en afgørende år
sag til, at m an nu fremlagde udførlige p laner til efterlevelse pr. 1.7. 1803. 
Med henvisningerne til anordningen om hvervningens ophør fastholdtes in
tentionen om, at hvervningen som hovedregel skulle være overflødig. Som 
tidligere anført, hvilede den ny hærplan på bestem m elsen om, at rekrutte
ring udelukkende skulle finde sted ved udskrivning af landets eget unge 
m andskab. Dog gjordes der undtagelser for tre enheders vedkommende. 
Det konstant tjenstgørende Feltjægerkorps skulle kun bestå af frivillige ind
fødte, Det Altonaiske Jægergrenaderkom pagni m åtte holde sig komplet 
uden at m odtage m andskab fra kongeriget, og M arinekorpset fik nogle ord 
med på vejen, der vidner om, hvorledes man lod et par sikkerhedsventiler 
stå bekvemt åbne: »...fordi dets T ieneste ei alletider tilstæder at følge de al- 
lerhøieste Anordninger saa nøiagtigen, som disse foreskrive og Pligt byder 
at efterleve, deels ogsaa for at have en Indretning, hvor Indfødte, som baade
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have Lyst og Trang til det M ilitaire, m en ingen Duelighed til at blive U nder
officerer, kunne have og finde Adgang dertil«.

Yderligere fastsloges retningslinierne for tilgangen til de militære enhe
der, således at der hvert halve år skulle møde 1/12 af den fulde styrke som 
rekrutter, idet tjenestetiden fortsat beløb sig til i alt 6 år.

Ét var im idlertid en ny hærplans principper, noget andet løbende at tage 
højde for virkelighedens verden. Dels fandtes der stadig hvervede i hæren, 
dels rejste krigstilstanden efterhånden nye krav til m ilitærtjenesten.

I 1803 blev der dog anledning til at tilkendegive tilstrækkeligheden i den 
nye udskrivningsform, idet det over for regim enterne indskærpedes, at ud
tjente geworbne soldater kun burde tillades at rekapitu lere", såfrem t de 
skønnedes engang at kunne blive underofficerer12.

N år krigene i 1700-tallet havde rejst deres skærpede krav til etablering af 
en talstærk stående hær, var fordringerne hver gang blevet im ødekommet 
gennem en forøget hvervning, hvorved landm ilitssoldater og hvervede ind
gik i de samme enheder. Dette havde været tilfældet i de politisk m eget an 
spændte situationer i 1741-1743 og a tter i 1757-1763.

I den standende krigssituation med dens behov for at kunne rekruttere 
hurtigt og rigeligt afveg m an i stedet fra gældende bestem m elser, og be
kendtgjorde ved plan af 6.11. 1807, at alle tjenstgørende reserver i alderen 
21 til 26 år skulle udskrives ved næste session13. På ganske tilsvarende vis 
fastlagdes det i plan af 24.12. 1807 om den norske hær, hvorledes den tilsva
rende reservegruppe dér skulle udskrives. Ligeledes henvistes til, at i krigs
tid m åtte ingen hvervet soldat bevilges afsked14. M ed forordningen om 
landeværnets ophævelse a f 15.2. 1808 forøgedes den stående hærs styrke, 
derved at m andskabet fra landeværnet nu formeredes i batailloner, der 
knyttedes direkte til linieenhederne. Også hér var det udtalte formål med 
omlægningen, at »Landets Sønner helt kunde foreene deres Kræfter til Lan
dets Værn«15.

Im idlertid blev hvervning et fænomen, til hvilket der fra tid til anden 
måtte tages stilling. Således tillod kongen i 1812 Det Altonaiske Jægergre- 
naderkompagni fortsat at hverve indenlands16. Og efter fredsslutningen i 
1814 resolverede kongen, at al hvervning ved Københavns Infanteriregi
ment skulle ophøre, undtagen for underofficerer og musikere. Det hvervede 
mandskab skulle herefter anføres som »overkomplette«, indtil tjenestetiden 
udløb17.

Kontrollen med de værnepligtige
De værnepligtige a f bondestanden blev i perioden 1788 til 1849 omhyggeligt 
optegnet i landlægernes lægds- eller reserveruller allerede fra fødslen og
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derefter løbende. I fødselsåret eller det følgende år blev de optaget i til
gangsrullen i deres fødselslægd og kunne derefter følges i hovedrullerne, 
som frem stilledes hvert 3. år. Et effektivt henvisningssystem sikrede, at den 
enkelte kunne identificeres uanset hans flytninger, idet der henvistes såvel 
fra et eventuelt frafly tningslægd til et tilfly tningslægd som vice versa. Admi
nistrationen heraf baseredes på følgesedler, som de værnepligtige fik udstedt 
og selv m åtte forevise på rette steder.

Folkene i lægdsrullerne kunne anvendes til landm ilitærtjeneste mellem 
deres fyldte 20. og 45. år enten ved linietropperne eller fra 1801 ved lande
værnet og fra 1808 ved forstærkningsbataillonerne. Fra 20 årsalderen ind
kaldtes de værnepligtige til de årlige sessionssamlinger. H er førtes sessions
protokoller, som anførte de tjenstudygtige. Først prøvedes egnethed, således 
at kassation kunne finde sted ved udstedelse a f udygtighedspas eller frihedspas 
(værnepligtige, der fyldte 37 år, og som ikke havde gjort m ilitærtjeneste, 
m odtog frihedspas), og således at folk med utilstrækkelig højde kunne overfø
res fra landlægderne til sørullerne. N år det dernæst kom til udskrivning, 
skulle der til sessionen blot afleveres attest om, at den enkelte havde haft el
ler var blevet vaccineret mod kopper. Herefter kunne der udskrives til hæ
ren, idet der begyndtes med de 22-årige, og idet der fulgtes en ganske be
stem t prioritering18. Kommandoruller, som oversendtes fra sessionen til kom
pagnichefen, angav hvem der ville tilgå den enkelte enhed.

Halvårligt tilgik der rekrutter til de respektive enheder, hvor også de 
»overkomplette« skulle give møde. I forbindelse herm ed udarbejdedes der 
rekrutlister. Praksis m ed hensyn til aflæggelse a f ed ved fanen blev den, at de 
udskrevne først svor ved ankom sten til den militære enhed, mens de hver
vede sam t de, der stillede til tjeneste for andre, havde aflagt ed allerede un
der sessionen19. Eventuelt førte afdelingerne edsprotokoller, men under alle 
om stændigheder var det nu tid at indføre de nytilgåede i de relevante stam
bøger og b landt andet at angive deres edsaflæggelse.

Én gang registreret i en m ilitær stambog, var der alle m uligheder ikke blot 
for løbende at blive bogført i stambogen m en også for at blive indført og be
handlet i de øvrige personregistrerende fortegnelser, som førtes ved enhe
den.

Desuden fandtes flere forskellige typer pas, som det kunne blive nødven
digt og aktuelt for den værnepligtige at stifte nærmere bekendtskab med. 
Og karakteristisk var det, a t flere a f  disse pas først opnåede gyldighed, når 
den værnepligtige selv havde udfoldet et ikke ubetydeligt »adm inistrativt 
benarbejde«.

Nok var stavnsbåndet blevet ophævet, men når en værnepligtig ønskede 
at fraflytte sit am t for at slå sig ned i et andet am t, en købstad e lleret sølægd, 
skulle der erhverves et amtspas. Ikke blot var det nødvendigt til am tm anden
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at stille en kaution20, også skudsmålsbogen m åtte forevises, førend det ansås 
for forsvarligt at udstede et amtspas, der iøvrigt skulle fornys efter et års for
løb. Foruden følgeseddel og amtspas anvendtes der til kontrol m ed de værne
pligtige og deres m obilitet permissionspas og rejsepas. De første udstedtes i ho
vedsagen til tjenstgørende, der havde aflagt deres garnisonstjeneste, og de 
sidste kunne bruges til at tillade garnisonerede soldater at rejse til et be
stem t angivet sted. Friseddel blev for en tjenstgørende ensbetydende m ed til
ladelse til at indgå ægteskab. Afskedspas opnåede endelig de, der var fyldt 45 
år og menige og underofficerer, som havde tjent i 8 år.

Militær personregistrering
Det er im idlertid nødvendigt at gøre sig klart, at det militære, personregi
strerende m ateriale -  om fattende som det er -  dog udviser en varieret beva
ringsgrad fra enhed til enhed.

Oversigter, som registrerer m ilitærpersoner, kan opdeles i to grupper: én, 
hvori den enkelte tjenstgørende anonym t indgår i num eriske sam m entæl
linger og én, hvori han optræ der ved navns nævnelse.

Til den første gruppe hører:

Listebøger
Rummer forskellige sam m entællingslister med statistisk præg, som lø
bende indsendtes til tilsynsm yndigheder. Her, som andetsteds, hvor office
rer og enkelte andre indgår i optællinger, er det im idlertid karakteristisk, at 
disse anføres ved navn. Listebøgeme kan indeholde:

Af- og Tilgangslister (Sml. Af- og Tilgangsbøger)
Anciennitetslister (Officerer)
Brødlister 
Femtendagslister 
Fordelingslister (Officerer)
Gamisonslister
Månedslister
Nationslister
Religionslister
Styrkelister
Ægteskabs- og Bømelister (Sml. Ægteskabsprotokoller)

Rapportbøger
Rummer foruden sam m entællingslister i lighed m ed listebøgemes et fyldigt 
navnestof i:

Officerslister
Underofficerslister (Inkl. koner og børn)
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De grundlæggende retningslinier for udformningen af den landmilitære 
personregistrering findes nedfældet i Des Reglements fur Unsere Geworbene und 
National-Infanterie, der udkom i tre dele København 1740-1747 med et tillæg 
i 1754. Tredje del er inddelt i 4 »bøger« og et afsnit tabeller og formularer, 
som knytter sig til 4. »bog«. Denne 4. »bog« angiver da også med sin titel, 
at det er hér, regim entsauditøren eller den listeførende skal finde dessiner 
for, hvorledes der rettlig bør føres bog — »Das Vierte Buch von den Regi
m ents- und Com pagnie-Buchern, Protocollen, Journalen, Rollen, Listen, 
A ttesten, Påssen, Abschieden, Q uitungen und Berechnungen, etc.«.

Det nævnte reglem ent opstiller således norm er for udarbejdelsen af såvel 
de statistisk prægede lister som for den regulære personregistrering.

Interessen skal her samle sig om den oplysningsmængde, som man kan 
forvente at finde, og som faktisk er indført i den gruppe oversigter, der næv
ner den enkelte tjenstgørende ved navn.

Til denne anden gruppe hører:

Af- og Tilgangsbøger
R egistrerer hvervede, og anfører for afgående No, Navne, Fædreland, Alder, 
Hvor længe tjent, Dato Art og Årsag til Afgang, No i Betalingsrullen; og an
fører for tilgående No, Navne, Fædreland, I hvilken Alder tilgået, Religion, 
Profession, Om H an er gift eller har Børn, Kapitulationstid, Hvornår præ
senteret i G eneral-Kom m issariatet, Hvor og Hvorledes enrolleret21.

Afleveringsruller/Kommissionsmiler
O pregner de til tjenstgørende udleverede uniforms-, udrustningsgenstande 
og våben. Kommissionsmile er den ældre og afleveringsmile den nyere betegnelse 
for den opgørelse, som finder sted ved skifte a f kompagnichef. Rullerne in
deholder som regel kolonnerne No, Navne, Fædreland, Alder, Udløben Ka
pitu lationstid , Om Han m angler noget af M underingssagem e. Om han 
m angler noget a f  A rm atur og Lædertøj, Om og hvad for Dokum enter Han 
har afleveret, Skyldig, Erholdt udbetalt Likvidation, H ar til gode, Om eller 
Nogen på hans Vegne kan angive eller a f Ham selv afgivet, Kommissionens 
Decision.

Edsprotokoller/Beeydigungsprotocollen
O pregner edsaflæggelserne. De forholdsvis få eksisterende edsprotokoller in
deholder som regel kolonnerne Kompagni, No, Navne, Fødested, Alder, 
Religion, Profession, K apitulationstid, Hvorledes tilgået, Hvor og Hvorle
des enrolleret, hvornår præ senteret i General-Kom m issariatet, Tidligere i 
Vor T jeneste, Tidligere i anden Tjeneste.



Hærens registrering a f  udskrevne og hvervede 9

Flyttelister
Opregner det m andskab, som inden for en given tidsperiode af et år flytter 
fra ét lægd til et nyt. Listerne indeholder almindeligvis kolonnerne Navn, 
Troppeafdeling, Komp, No, Flyttet fra: A m t/ Lægd/  Lægds No, Flyttet til: 
Am t/ Lægd/ Lægds No.

Frikorporalslister
O ptegner frivilligt tjenstgørende soldater (officersaspiranter), der underen  
korporals forfald træ der i hans sted. Listerne rum m er typisk kolonnerne 
No, Navne, Fædreland, Alder, T jener siden, Forhold og Applikation i T je
nesten, Hvad hans Fader er eller har været.

Frimandsprotokoller
Optegner m idlertidigt hjem perm itterede soldater. Listerne indeholder ty
pisk kolonnerne No, Navne, T jenstgørende fra til, K om m anderet hvorfra 
(enhed eller sted) fra til, Perm itteret hvorfra fra til, Vacant fra til.

Fritagelseslister
Opfører rekrutter, som på grund a f  deres høje lodtrækningsnum m er indstil
les til hjemsendelse som våbenøvede overkomplette. Listerne indeholder 
almindeligvis kolonnerne No, Amt, Lægd, Løbenr., Navn og Fødested, Lod- 
trækningsnr., Indkaldelsesnr.

Hvervningsprotokoller
O pregner hvervede underofficerer, musikere med flere. Protokollerne inde
holder som regel kolonnerne No, Kompagni N um m er og Navn, Fødested og 
Dato, Svoret til Fanen, Spillemand eller Menig, Avanceret til: Underoffi- 
cersrekrut/C orporal/Sergent/V åbenm ester/Fourer/K om m andersergent, I 
Eksercerskolen: Som Rekrut/Som  Lærer, I U ndervisningsanstalten: 2. Af
deling/ 1. Afdeling, Ved Gymnastiske Institut: D annet til Lærer: I Bajonet- 
fægtning/I Svømning/Gymnastiklærer, Udmærkelsestegn: D istinktioner: 
U ndervisningsanstalten/Eksercerskolen/Gym nastiske Institut, Hæders
tegn: For 8 Å r/For 12 Å r/For 16 Ar, M edalje, Dannebrogsm ændenes Hæ
derstegn, K apitulation fra til, N år og hvorfor afgået.

Generalhvervekommissionen 1765-1809
I kommissionens arkiv findes, dels lister over m andskab, hvervet i Køben
havn til udenbys regim enter 1765-1810 (enkelte hverves efter kommissio
nens ophævelse), dels generalhverveprotokoller 1789-1808.

M andskabslisterne er opbygget regimentsvis og indeholder som regel ko
lonnerne No, Namen, Vaterland, Religion, Profession, Alter, Ob er verhey-
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Et opslag i Danske Livregiments 5. m usketerkompagnis stambog giver oplysninger om de 8 solda
ter, der fra 1796 til 1839 afløste hinanden på posten som nr. 100. Alle blev »de fra Landet leveret«, 
deres dåbsnavne fik tilføjet hjem stedem es navne, og den nøjagtige tilbagevisning til den civile
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lægdsrulle blev igennem den første årrække angivet i kolonnen om tilgang til kompagniet og siden 
i fødestedskolonnen. For Anders Nielsen Dalbye, som i sit sted stillede Christen Olsen Skovbye, 
er den aflagte tjenestetid anført med ét år for meget. Forsvarets Arkiver 200 B-3, pk. 400.
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ra thet und K inder håbe, Ob die E ltern noch am Leben, auch wo und was Sie 
sind, Ob er vorher in Konigl. Diensten gestanden, Ob er anderen Herrn ge- 
dienet, Von wem er angeworben (hverveofficer), Datum  seiner Capitula- 
tion, W ann er presentiert worden, W ann er transportiert worden, Ob er 
guttwillig D iensten genannen, und wie viel Handgeld er bekommen.

Generalhverveprotokollerne bærer et uensartet præg. De fleste af disse 
indeholder i sam m enhængende tekst indberetninger fra hvervestederne. I 
teksten i disse bind optræ der de hvervede kun undertiden ved navns næv
nelse, men som oftest blot ved angivet antal. Protokollen for året 1803 rum 
m er im idlertid lister over de hvervede, ordnet efter de rekvirerende regi
m enter og efter hverveofficererne. I dette bind tæller de i 1803 til M arine
korpset 275 rekvirerede mest.

Der findes navneregistre til Generalhvervekommissionens protokoller 
1764-1810 (Forsvarets Arkiver ks. 103-106).

Justitsprotokoller
O m handler dels de tjenstgørende, som opnår tilladelse til at indgå ægte
skab ved udstedelse af Jriseddel eller attest, og dels de tjenstgørende, som 
idømmes straffe enten efter dom eller arbitrært. U ndertiden er de to forskel
lige grupper holdt adskilt i justitsprotokoller og straffebøger (s.d.). Der findes 
navneregistre over de tjenstgørende, som tildeles frisedler (ks. 86—88) samt 
navneregistre over en del a f justitsprotokolleme (Forsvarets Arkiver ks. 90- 
101).

Kommandoruller
Afgives af udskrivningschefen til hver enkelt kom pagnichef med oplysning 
om det mødende m andskab. Rullerne rum m er som regel kolonnerne Tal 
No, Lægd, Løbe No, Amt, M andens Navn, Fødested, M andens huslige Stil
ling, Anmærkninger.

Landevtemsruller/Rullerfor annekterede Batailloner
O ptegner, dels m andskabet i de 10 landevæm sregim enter 1801-1808, dels 
m andskabet i de til liniebataillonerne knyttede forstærkningsbatailloner 
1808-1842. Landevæmsrulleme er almindeligvis udstyret med fortryk og inde
holder da kolonnerne Tal No, Lægd, Løbe No, Amt, Sogn, Mandskabets: 
Navn/ Fødested/ Alder Å r/ Bopæl eller O pholdssted/ Afgået fra den ståen
de Hær Anno, M anden har tjent ved: A rtilleriet/ Kavalleriet/ Infanteriet/ de 
lette T ropper, M andens Stilling i Sognet: gift/ ugift/ G årdm and/ Husm and 
har Plov og H este/ Bysmed/ Gms eller Gbes (Gårdm ands Søn eller Gårdbe
boers Søn)/ påstår U tjenstdygtighed, Særskilte Vedtegninger efter M ands
kabets Angivelse, om Legemsfejl og deslige, som indstilles til nærmere Be
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dømmelse. Stamrulleme for de annekterede batailloner er ligeledes forsynet med 
fortryk og rum m er årstalsordnede lister over m andskabet, med kolonnerne 
Kompagni Tal No, Amt, Lægd, Løbe No, Forsvarsm andens: Navn/ Føde
sted/ Alder/ Højde Tom m er/ O pholdssted, Afgik fra Line Tropperne, Er 
dannet til: A rtilleriet/ Kavalleriet/ Infanteriet/ lette Troppers Tjeneste, 
M andens Stilling: Ugift/ Gift og Indsidder/ H usm and uden Jo rd / Husm and 
hvis Jord  drives ved fremmed H jælp/ H usm and som driver sin Jo rd  med 
egne Heste og Plov/ Gammel M ands og Gårdbrugende Enkes Søn/ G ård
m and/ H julm and/ Sognesmed, Anmærkning i Henseende til Afgang ved 
Dødsfald, Flytning, Udgang af Rullen efter at have opnået 45 Ars Alder 
m . m .

Når fortegnelserne frem træder som særskilte lister over de enkelte kom
pagniers mandskab, benævnes de også kompagniruller eller sognelister.

Lister over faldne, sårede, savnede og plejede
Føres på grundlag af fortrykte skemaer. Listerne over de, som »ere faldne, 
saarede eller quæstede og derefter døde, eller ere bortblevne« under den 1. 
slesvigske krig (og under den 2. i ikke-skematiserede opstillinger) indehol
der kolonnerne Eskadron eller Kompagni, No, Charge, Fulde Navn, Føde
sted samt Amt Lægds- og Løbe No, Fødselsår, Livsstilling udenfor Mili
tærstanden og Hjem sted, Falden, død efter Såret eller Kvæstning, eller sav
net, samt når og hvor, H ar efterladt sig: Enke/ Børn under 15 Ar, Anmærk
ning.

Listerne over de, som »ere saarede og derefter ikke helbredede saaledes, 
at de igjen ere bievne tjenstdygtige« indeholder kolonnerne Eskadron eller 
Kompagni, No, Charge, Fulde Navn, Fødested sam t Amt Lægds- og Løbe 
No, Fødselsår, Livsstilling udenfor M ilitærstanden og Opholds- sam t 
Hjemsted, Gift, H ar Børn under 15 Ar, Kvæstet eller såret: når og hvor/ 
Sårets eller Kvæstningens Beskaffenhed og Indflydelse på Helbred og 
Arbejdsevne, oplyst ved Lægeattest, Været under Kur: hvor/ fra/ til, Læge
attest No, Når dim itteret eller udgået fra Lønning ved M ilitæretaten, An
mærkning.

Listerne over »de Syge af... som have været forplejede i Feltlazarettet i...«  
indeholder kolonnerne Kompagni, Eskadron, Batteri, No, Charge og Navn, 
Har ligget syg: fra/ til, Død, Dagebeløbet, Beløbet af de til sm åfornødenhe- 
der tilståede resp. 3 og 1 Rbsk. daglig.

Listerne over m andskab, hjem vendt fra krigsfangenskab efter 1864-kri- 
gen, indeholder som regel kolonnerne Løbe No, Komp, Tal, Fulde Navn, 
Fødested, Udskrivningsår, Amt, Lægd, Tal, Hvorhen perm itteret, Anmærk
ninger.
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Lønningsbøger
Føres dels efter de udkæm pede krige, og opregner da skyldige beløb og 
m odtagere a f disse, og er dels almindelige lønningsbøger. I det første til
fælde indeholder bøgerne som regel kolonnerne No, Navne, Rbd., Rbsk. I 
det andet tilfælde anføres øverst No og Navn, og i fortrykt kalender angives 
for den enkelte lønningsdagene, sam t i ligeledes fortrykt sektion udregnin
gen i Rbd. og Rbsk. Opgørelserne kan tillige benævnes betalingsruller eller as- 
signationsprotokoller.

Mønstringsruller
H ar lighedspunkter med Stambøger, og føres i 1600- og 1700-tallet. De inde
holder typisk kolonnerne No a f Hovedrullen, No af M ønsterrullen, Muske
terer (eller anden betegnelse), Størrelse, Fødested, Hvor gammel, Hvor 
længe tjent, Om Han er gift, Proprietær eller Hovedgård.

Måltabeller
Udfyldes undertiden for understab, underofFicerer og musikere. De inde
holder almindeligvis kolonnerne No, Navne, Højdemål (tommer), Øverste 
Vide om Livet, U nderste Vide om Livet, Hovedets Periferi, Skridtets Læng
de, Rekapitulation (dato), De forskellige Højdemål, Hvor mange Mand af 
hver Størrelse.

Rekapitulantruller/ Kapitulantruller
O ptegner de hvervede soldater, som indgår fornyede hvervningskontrakter. 
Rullerne er årstalinddelt, hvorved det ved hjælp af henvisninger bliver m u
ligt at følge den enkelte fra kapitulation til rekapitulation(er) og afslut
ningsvis til afgang. Rullerne rum m er som regel kolonnerne No, Navne, Født 
Ar, Tilgangen ved Regim entet, K apitulationens Datum, På Ar (antal), Ka
pitulationens Endelse, Årsag til Afgang. I de yngre ruller findes undertiden 
endvidere kolonner for Amt, Lægds No og Løbe No.

Rekrutlister
O pregner de rekrutter, som i et enkelt år tilgår den militære enhed. Listerne 
indeholder almindeligvis kolonnerne Rekrut No, Komp. No, Fulde Navn, 
Fødested, Fødselsår, Højde i Tom m er, Stilling som værnepligtig: Amt/ 
Lægd/ N o/ Om gift, N år m ødt ved Bataillonen, N år Underkorporal, Når af
gået: Overført til Forstærkningen/ Tilfældig Anledning og hvilken, Når flyt
tet, Overgået til forandret Stilling i Rullen, Permissions- og Indkaldelses 
No, Til T jeneste fra til, Vedtegning. Fortegnelserne kan ligeledes benæv
nes: bataillonslister eller konskriptionsprotokoller.
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Sessionsprotokoller og Kassationsprotokoller
Skulle efter 1798 føres af regim entslægerne med det formål at supplere ses
sionernes kassationsprotokoller, som kun optegnede værnepligtige med le
gemsfejl. I regim enternes sessionsprotokoller skulle indføres alt m andskab til 
m ilitærtjeneste, såvel tiloversblevne overkomplette som m andskab på 20 år 
og ældre. Protokollerne indeholder under overskriften for hver sessionsdag 
almindeligvis kolonnerne Amt, Lægd, No, Navn og Fødested, Alder, Kasse
ret af Regim entet eller angav ved Sessionen følgende Fejl, K irurgens R ap
port, Sessionens Resolution.

Skifteprotokoller
Føres for underofficerers og meniges vedkommende af den enkelte militære 
enheds auditør. Behandlingen ligner den civile med angivelse a f tidspunk
tet for skiftets afholdelse, angivelse af de implicerede, bohavet og dets værdi 
samt anførsel af arvingerne. Der findes navneregistre over skiftesager for 
underofficerer og lignende sam t deres enker og børn (Forsvarets Arkiver ks. 
89).

Stambøger
Danner selve rygraden i den militære personregistrering. De ældste perso
nelfortegnelser betegnes af- og tilgangsbøger (s.d.), mens der om de nyeste 
bruges begrebet Stamblade.

Des Reglements fur Unsere Geworbene und National-Infanterie norm erer en op
bygning af stambogen, hvorefter de indledende 8 sider forbeholdes kom pag
nichef, prem ierløjtnant, sekondløjtnanter og fændrikker, de næste 12-16 
sider underofficerer og menige. Personoplysningerne for de tre kategorier 
foreskrives ordnet således:

Kompagnichef, prem ierløjtnant, sekondløjtnanter og fændrikker 
(8 første sider)

1 No
2 Nahmen des Compagnie-Cheflfs, (auf den 3 folgenden aber des Premier-, Second-Lieute- 

nants oder Fähnrichs)
3 Vaterland
4 Religion
5 Ob er verheyrathet, und Kinder habe
6 Wann er in dieser Charge bey der Compagnie gekommen
7 In welchem Alter
8 Ob, und wo er vorhin in Unseren Diensten gestanden, und wann er darinnen gekommen
9 Welche Militair-Chargen er darinnen bekleidet, und wann er jedesm ahl dieselben erhalten

10 Ob er auch, imgleichen wie lange, und in welcher Qualité, vorhin in anderer Herren-Dien- 
sten gewesen

11 Wann, und welcher gestallt er von der Compagnie wieder abgegangen
12 Wie lange er Uns der Zeit gedienet gehabt
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Underofficerer (næste 12-16 sider: 6 navne pr. dobbeltside)
1 No
2 Nahm en der Unter-Officiers
3 Vaterland
4 Religion
5 Profession
6 Ob er verheyrathet, und Kinder habe
7 Ob er noch Eltern im Leben habe, auch wo, und was sie sind
8 Ob, wo, und wie lange er vorhin in Unseren Diensten gestanden
9 Ob, und welchen andern Herren er sonsten, und wie lange gedienet

10 Wo, und von wem er angeworben worden, oder wie er zur Compagnie gekommen
11 In welchem Alter
12 Wo, und wann er enrolliret worden
13 W ann er im General-Commissariate presentiret worden
14 W ann er zu Fahne geschworen
15 W ann er jedesm ahl, Corporal, Fourier, oder Sergeant geworden
16 W ann, wie, und weswegen er von der Compagnie wieder abgegangen
17 Wie lange er Uns der Zeit gedienet gehabt
18 In welcher No der Zahl-Rolle derselbe zulezt gestanden

Tam bourer og menige (de resterende sider: 6 navne pr. dobbeltside, de 14 
første rubrikker er identiske med underofficerernes) derefter:
15 Datum und Zeit seiner Capitulation
16 Wie o fit, und auch wie lange er recapituliret
17 W ann, wie, und weswegen er von der Compagnie wieder abgegangen
18 Wie lange er Uns der Zeit gedienet gehabt
19 In welcher No der Zahl-Rolle derselbe zulezt gestanden

Der foreslås endvidere indrettet et alfabetisk navneregister bagest i bogen, 
hvilket i praksis aldrig forekommer.

Det fortryk, som findes i stambøgerne i perioden 1803 til 1816, indeholder 
følgende overskrifter:

1 No
2 Charge og Navn
3 Fødested
4 Størrelse

Udvortes Kiendemærker
5 Statur
6 Haar
7 Øine
8 Skuldre
9 Been

10 Religion
11 Profession
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12 Om han er givt og har Børn
13 Om og hvor hans Forældre leve, og hvor de ere
14 Om og hvorlænge han tilforn har staaet i Vor Tieneste
15 Om og hvilke fremmede M agter han tilforn har tient og hvorlænge
16 Hvor og af hvem han er hvervet, eller hvorledes han er kommen ved Compagniet
17 I hvilken Alder
18 Naar han har aflagt Troskabs-Eed
19 Kapitulationens Datum og Længde
20 Hvor ofte og paa hvor lang T id han har rekapituleret
21 Naar han er bleven Corporal, Foureer eller Sergeant
22 Naar og hvorledes han er afgaaet fra Compagniet
23 Hvorlænge han den Tid har været i Vor Tieneste, og hvilket var hans sidste Tal-No

Stillings- og Bytningsprotokoller
Blev anlagt efter indførelsen af loven om almindelig værnepligt i 1849. En 
udskrevet værnepligtig fik herefter ret til at tilvejebringe en såkaldt stil
lingsmand, der var tjenstdygtig, og som for betaling påtog sig at aftjene vær
nepligten i stillerens sted. Efter 1867 var der ikke længere adgang til at 
skaffe sig en stillingsmand; til gengæld forblev det m uligt at bytte num m er, 
således at en værnepligtig, som havde trukket et lavt num m er, kunne bytte 
sig til så højt et num m er, at indkaldelse ikke ville finde sted. Den værneplig
tige kaldtes bytteren og stedfortræderen for bytningsm anden. Allerede for
ordningen om stavnsbåndets løsning af 1788 tillod im idlertid, at m an stil
lede andre i sit sted.

De årstalsinddelte stillingsprotokoller indeholder som regel kolonnerne Stil
leren: Am t/ Lægd/ Løbe N o/ Fulde Navn/ Fødested, Stillingsmanden: 
Fulde Navn/ Fødested/ Fødselsår/ H øjde/ Om anført i Lægdsrullen og 
hvorledes: A m t/ Lægd/ Løbe N o/ T jenstdygtighed/ Stillingssum m ens Stør
relse/ N år Stillingen endelig er berigtiget, Anmærkning.

De årstalsinddelte bytningsprotokoller ligner stillingsprotokolleme. Blot anføres 
der om bytteren tillige Udskrivningsår, og for bytningsm anden angives 
T idspunktet for Tjenstdygtighed.

Straffebøger
Optegner de tjenstgørende, som idømmes straffe enten efter dom eller arbi
trært. Bøgerne indeholder almindeligvis kolonnerne Klasse og Grad, Fulde 
Navn, Forseelsen og når den er begået, N år og hvorledes straffet: Efter 
Dom/Arbitrært, Straffen udholdt fra til, Vedtegning.

Sygelister
Føres som regel regimentsvis. De indeholder almindeligvis kolonnerne 
Kompagni, Løbenr., Navne, Syge fra til, Hvor de ligger.
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Ægteskabsprotokoller/Verheyrathungsprotocollen
Rum m er årstalsordnede lister over indgåede ægteskaber i den pågældende 
militære enhed i et bestem t år. Listerne er ofte kortfattede og rum m er al
mindeligvis kun kolonnerne, No, Nahm en des M änner, Nahmen des Wei
ber, Söhne, Töchter. Hyppigt findes oplysningerne i justitsprotokoller (s.d.).

Stambogen -  et eksempel
Som det centrale personregistrerende instrum ent, stambogen udgjorde for 
den enkelte militære enhed, blev der deri nedskrevet og å-jourført en serie 
inform ationer om de tjenstgørende. Kravene til bogen var, at den satte be
nytteren i stand til at identificere personer både hurtigt og entydigt, og at 
den sam tidig formåede at levere tilstrækkelig dokum entation for deres tje
nesteforløb. Bestanden a f stambøger fremgår a f den trykte vejledning og over
sigt fra Forsvarets Arkiver22.

M enneskem aterialet i kom pagniets stambog sam m ensattes af de allerede 
tjenstgørende og af den løbende nytilgang. Hærplanen af 1.7. 1803 fore
skrev, at et infanteriregim ent fortsat skulle bestå af 10 kom pagnier med nu 
ialt 1500 m enige23. Og da et regim ent fra sit landdistrikt årligt modtog 250 
rekru tter (125 den 30.6. og 125 den 19.9.), m åtte der hvert år i kompagniets 
stambog indtræde 25 nye i geleddet svarende til 1/6 af enhedens styrke. I 
overensstem m else m ed tjenestetidens forlængelse i linietroppem e i 1806 
fra 6 tilbage til 8 å r reguleredes den årlige tilgang af rekrutter til 1/8 af styr
ken. M odsvarende fornyelsen var i teorien afgangen efter udstået tjeneste
tid. Im idlertid brydes en mulig regelmæssighed af tjenestetider af varie
rende længde, a f  »overkomplette« og af andre, der indtrådte i numre, som 
var blevet ledige tidligere end beregnet. Også hvervede, der rekapitulerede 
eller afgik på forskellige tidspunkter, bidrager med variationer i billedet. 
Naturligvis kom m er hertil, a t den enkelte soldat, som først blev optaget i et 
a f stambogens num re, senere kunne blive overført til andre numre i samme el
ler i andre a f  regim entets kompagnier.

Som et eksempel på stambøgernes anvendelse benyttes bogen for Danske 
Livregiments 5. m usketerkom pagni 1800-1841, som inkluderer registrerin
gen i perioden mellem hæ rplanem e af 1.7. 1803 og 25.1. 181624.

Et overblik over et regim ents styrke og sam m ensætning erhverves lettest 
gennem brugen af eventuelle listebøger, der im idlertid ikke indeholder navne
stof, som stambøgerne gør det. For Danske Livregiments vedkommende fin
des, dels nogle månedslister25, dels en serie religions- og nations lister sam t en del 
styrkelister udform et på forskellige tidspunkter26. Religions- og nationslisteme er 
a f indlysende årsager de mest velegnede til at afbilde trosretningernes re
præsentation og størrelsesforholdet mellem på den ene side indlændere,
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hvortil regnes danske, norske, holstenske (og slesvigske) sam t vestindiske 
indbyggere, og på den anden de i udlandet fødte.

Fig. I: Religions- og nationslisterfor Danske Livregiment 1807-1811

Religionslister

o fr. Underoff. Musikere Menige

1807
Luth. 42 73 26 1506
Reform. 0 2 1 6
Kat. 1 9 1 21

1808
Luth. 45 87 36 1530
Reform. 0 2 1 5
Kat. 2 6 3 22

1810
Luth. 44 82 39 1626
Reform. 0 3 1 1
Kat. 2 8 1 16

1811
Luth. 43 80 34 1654
Reform. 0 2 2 2
Kat. 2 4 1 13

Nationslister

O fr. Andre o fr. Andre

1807 1808
Indlændere 39 1529 Indlændere 42 1579
Udiændere 4 112 Udiændere 5 113

1810 1811
Indlændere 41 1687 Indlændere 42 1712
Udiændere 5 90 Udiændere 3 83

Ganske vist foreligger der ikke religions- og nationslister for regim entet i 1803 
og 1816, men tendenserne i Fig. 1 synes klare: den lutheranske trosretning 
forbliver uberørt i sin dom inans, og antallet af udenlandsk fødte soldater er 
jævnt, men ikke brat faldende -  fra en andel på 6,8 procent til 4,6 procent.

Stambogen for 5. kompagni rum m er de faste num re 1-170 (1-9: underoffi
cerer, 10-20: tam bourer og landrekrutter og 21-170: m usketerer). Disse 170 
numre udfyldtes i perioden 1.7. 1803 til 25.1. 1816 af ialt 464 personer. H er
til kommer 24 num re m ed 60 »overkomplette«, hvoraf de 23 var hvervede og 
de 37 udskrevne.
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Fig. 2: Andele a f hvervede og udskrevne i Danske Livregiments 5. kompagni 1803-1816

Ed før 30.6.1803 Ed 1.7. 1803--25.1.1816

Hvervede pct. pct.

GH 24 1
RH 1 3
KH 15 11
Ikke oplyst 10 11

Ialt 50 29 26 9

Udskrevne pct. pct.

Ialt 120 71 268 91

Total 170 100 294 100

GH: Generalhvervede 
RH: Regimentshvervede 
KH: Kompagnihvervede 
Ikke oplyst: Ofte stillingsmænd

Størrelsesforholdet mellem hvervning og udskrivning kan beregnes ved op
tælling af de tjenstgørende, og resultaterne fo rdet udvalgte kompagni frem
går a f  Fig. 2 og Fig. 3. Bemærkelsesværdigt er det, hvorledes der efter 1.7. 
1803, da hvervning med ganske fa undtagelser ved resolution var blevet af
skaffet, fortsat rekrutteredes gennem hvervning. 9 procent a f enhedens 
styrke nyhvervedes frem til 1816, hvortil kommer, at adskillige tidligere 
hvervede rekapitulerede -  herved fastholdtes en betragtelig andel hvervede 
inden for det danske landm ilitær.

Fig. 3: Tjenestegruppemes andele a f hvervede og udskrevne i Danske Livregiments 5. kompagni 1803-1816

Hvervede Udskrevne Ialt

Underoff. 28 9 37
Tambourer 11 0 11
Landrekrutter 0 7 7
Musketerer 37 372 409

Total 76 388 464

N år Rockstroh anfører: »Men fra 1804 var Hæren, enkelte Afdelinger undta
get, udelukkende national, udskreven«27, og når Feldbæk om konsekven
serne a f 1802-forordningen vedrørende landeværnets inddeling skriver: 
»Den danske hær var herefter en rent national hær, rekrutteret blandt den 
værnepligtige landbefolkning«28, m å dette derfor m odereres til, at nok hver- 
vedes der efter 1.7. 1803 i mere beskedent omfang end tidligere, men hverv
ningen fandt fortsat anvendelse i linieregim enterne, og den blev til alvor for 
folk fra både kongeriget, hertugdøm m erne og udlandet.

I den udstrækning, der i den anvendte stambog er blevet anført profession
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for de hvervede, fremgår det, hvorledes der blandt de indenlandsk fødte op
trådte fag som bogtrykker, møller, rebslager, silkevæver, skomager, smed og 
snedker, mens de udenlandsk fødte tegnede sig som apoteker, bager, bar
ber, kattuntrykker, maler, musiker, rebslager, silkevæver, skomager, skræ- 
der, slagter og tømrer.

Underofficererne udgjorde en forholdsmæssig betydelig andel af de hver
vede. Blandt dem var smeden M ads Pedersen fra H jørring am t i en alder af 
21 år blevet kompagnihvervet og aflagde troskabsed i 1799. Han blev i 1800 
korporal og senere samme år fourer for endelig at blive degraderet til menig. 
Kollegaen, Johan  Miiller, fra Schlesien var tilgået kom pagniet 28 år gammel 
som gift og far til et barn. Forud herfor havde han tjent i England og dernæst 
ved 3. regiment i 8 år og 10 m åneder, før han så sent som i 1814 regiments- 
hvervedes. M iiller kapitulerede til 1.5. 1821 og afgik 1.2. 1816 til livkompag
niet.

For flere a f de menige hvervede begyndte krigerhåndværket i en såre tid
lig alder -  således for Jacob Devoigt fra Brabant, der generalhvervedes som 
20-årig efter 2 års tjeneste i Holland og 2 i England. Han aflagde sin ed i 
1796 og afgik ved kapitulationens udløb i 1807. Også Johan  Georg Heinrich 
Lemme fra M agdeburg var menig musketer. 10 år havde han tjent i sit hjem 
land Preussen, før han lod sig generalhverve og 5.12. 1798 aflagde dansk tro 
skabsed. Lemme tog im idlertid farten til Sverige, hvor han tjente 8 m åne
der, førend han 19.10. 1799 m eldte sig på pardon som deserteret fra Sverige. 
Han modtog 3 dage senere krigsretsdom  og afgik først fra kompagniet, da 
kapitulationen udløb i 1807.

Blandt stillingsmændene optræ der Jens Jensen Skoven fra Roskilde am t, 
der i 1804 i en alder af 21 år stillede for Lars Pedersen i Østerbye. M en da 
Jensen ikke mødte, som Danske Kancellis bevilling tilsagde, m åtte han 
stille fra 1.4. 1804, til kapitulationens udløb 4 år senere. Kom pagniet lod 
ham im idlertid først afgå 13.10. 1808. På samme vis stillededen  28-årige Sø
ren Fridrich M arquard fra Roskilde am t i stedet for H. R. Ørsted, idet Mar- 
quard dog kapitulerede for de fulde 8 år. Selv efter troskabsedens aflæggelse 
var det muligt for en stillingsm and at trække sig ud af tjenesten. Således 
gjorde i al fald den almindelig udskrevne Rasmus Andersen Lynge fra Fre
deriksborg am t, da han i 1810 3 m åneder før sin udskrivning blev anført med 
»stilt for sig og dim itteret«, hvorefter en københavnsk skomager trådte i 
hans sted.

Oplysningerne om den enkelte tjenstgørende i stambogen kan, som disse få 
eksempler antyder det, lede videre til benyttelse a f andre arkivalier især in
den for den brede vifte af personregistrerende militære kilder, der er opreg
net i artiklens første del. Af den gruppe oversigter, der nævner den enkelte 
tjenstgørende ved navn, er en om fattende del også blevet tilgængelig i form
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a f mikrofilm. Filmene FOAK 12.065- 12.664 og 12.755- 12.797 fra Forsva
rets Arkiver rum m er fortrinsvis stambøger indtil omkring 1890, men også an
dre a f  de personregistrerende kilder er i en vis udstrækning blevet medtaget.

Endvidere henviser stambogen for de udskrevnes vedkommende tilbage til 
den civilskabte lægdsrulle m ed rullebetegnelse og num m er, ligesom der fra 
lægdsrullen kan vises frem til stambogen. Således fandtes og vedligeholdtes 
en entydig sam m enhæng mellem den civile og den militære personregistre
ring. Udnyttelsesm ulighederne ligger åbne for arkivbenytteren.
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Kontreadmiral T. V. Gardes anetavle
Af
H. F. Garde

Op gennem det 19. århundrede var der inden for en gren af slægten Garde 
tradition for, at de unge mænd burde blive enten søofficer eller præst. T. V. 
Garde (1859-1926) valgte ligesom sin fader og en 1 Vi år ældre broder og et 
par andre nære slægtninge m arinen og blev den hidtil måske mest betyde
lige a f de mange søofficerer i familien.

Gennem tiptipoldem oderen Anna Dorothea W ildenrath (nr. 35) og hen
des m oder Vibeke M argrethe W elding har han fælles aner m ed Agnes Hen- 
ningsen (Persh. T. 1981 s. 145ÍT) og Karen Blixen (Persh. T. 1983 s. 151 ff) 
foruden med N. F. S. Grundtvig, Henrik Steffens og Herm an Bang.1

Proband
1 Thomas Vilhelm Garde, f. 22/10 1859 i Kbh. (Holmens); død 24/6 1926

sst., bisat fra St. Pauls kirke, begr. i Gentofte. G. 1 24/11 1885 i 
Odense (St. Knuds landsogn) m. Inger Kirstine Holm, f. 5/10 1859 i 
H underup ved Odense (St. Knuds landsogn), død 15/5 1904 i Hel
lerup (dt. a f lærer Jørgen Andersen H. og Frederikke H annibaline 
Levetzau Egholt). G. 2 26/11 1906 i Gentofte m. Christine Wilhelmine 
Ohlsen, f. 15/5 1877 i Fredericia, død 6/3 1969 i O rdrup (dt. af gros
serer D itlef Albert Heinrich O. på Ø regård og C hristine A hlm ann).

Kadet 1876, sekondløjtnant m. Gerners medalje 1880, prem ier
løjtnant 1881, kaptajn 1898, kom m andør 1908, kontreadm iral 
1918. Deltog 1883-85 som næstkom m anderende i den af Gustav 
Holm ledede konebådsekspedition og skrev sam m en med ham  det 
populære, endnu efterspurgte værk »Den danske Konebaadsekspe- 
dition til Grønlands Østkyst 1883—85«, som udkom 1887. Ledede 
1893 en opm åling af skærgården ved Julianehåb og foretog en 
vandring over indlandsisen2.

1908-11 direktør i m arinem inisteriet, 1911—14 chef for flådens 
stab og under 1. verdenskrig 1914—15 chef for 2. eskadre, 1915-17 
for 1. eskadre og fra 1918 for den flydende defensión. Ved sin af-



26 H  F. Garde

gang fra tjenesten 1921 fik han -  udover de tidligere opnåede sæd
vanlige ordener -  tildelt den sjældne udmærkelse, fortjenstm edal
jen  i guld.3

U nder sin vidt forgrenede virksomhed fik han rig anvendelse for 
sine evner og kundskaber og kom til at høre til de mænd, hvis navn 
vil blive m indet i m arinens historie. Han var en født sømand og en 
førerskikkelse, hurtig  til at tage beslutninger. Han kunne virke 
barsk, men mange kom til at føle, at der under det barske ydre ban
kede et varmt og medfølende hjerte.

1 søn af 1. ægteskab.4

T.V. Garde 1859-1929.
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Susan Elizabeth Miller 
1811-1902. 

Daguerreotypi ca. 1850.

Forældre
2-3 Hans Georg Friboe Garde, f. 30/11 1825, døbt 4/5 1826 i Kbh. (G arni

sons)5, død 13/12 1885 som chef for fregatten »Fyen« ved M alta og 
begr. i V aletta.5a G. 18/12 1855 i Kbh. (Holmens) m. Anna Christine 
Elisabeth Knudsen, f. 31/10 1834 i Store-Heddinge, død 7/1 1919 i 
Kbh. (Holmens).

Sekondløjtnant 1846, prem ierløjtnant 1855, kaptajn 1868, kom
m andør 1874, kontreadm iral 1885. Gjorde i krigene 1848-50 og 
1864 tjeneste i forskellige orlogsskibe og deltog bl.a. i 4 Vestindien- 
togter, 1872-73 som chef for korvetten »Dagmar«.6 1860-62 højst- 
komm anderende på Christiansø. 1884 chef for orlogsværftet.7

7 børn, hvoraf 5 nåede voksen alder.8

Bedsteforældre
4-5 Janus Andreas Garde, f. 1/6 1792 i Kbh. (Nikolaj), død 4/9 1874 sst.

(Johannes). G. 31/5 1814 i Kbh. (Garnisons) m. Cathrine Kirstine 
Qvistgaard, f. 1/1 1786 i Sæby (Løve herred), død 4/12 1851 iR ønne.
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Student 1811 (privat), 1817 can d .ju r., 1813-27 sekondløjtnant, 
fra 1822 prem ierløjtnant, i landetaten, senest ved 2. livreg. i Kbh. 
Jan . 1827 krigsråd og overgået til civiletaten som byskriver i Hasle 
m.m., 1835 byfoged i Rønne og herredsfoged i Bornholms vestre 
herred. 1856-70 kgl. rådm and sam t by- og rådstueskriver i Hel
singør.9

Udover sønnen 2 ugifte døtre.
6-7 Adrian Benoni Bentzon Knudsen, f. 14/1 1806 i Skelby på Falster, død 

9/4 1879 i C hristiansted, St. Croix. G. 8/5 1833 i Kbh. (Trinitatis) 
m. Susan Elizabeth Miller, f. 30/1 1811 på St. Thom as (døbt 7/5 1811 
på St. Croix), død 23/12 1902 i Kbh. (Holmens).

Student 1824 (Nykøbing F.), kirurgisk eksamen 1830, 1831-38 
læge i Store-Heddinge, 1838-47 distriktslæge i Sæby10, 1847-79 
garnisonslæge på St. Croix, 1879 e ta tsråd .11

4 børn .12

Oldeforældre
8-9 PeterSchwane Garde, f. 8/12 1759 i Vig, død 7/11 1806 i Kbh. (Trinita

tis). G. 17/5 1786iK bh. (Trin.) m. Anne Cathrine Reistrup, f. 5/2 1764 
i Kbh. (Trin.), død sst. 23/5 1819 (T rin .).13

Student 1779 (Roskilde), 1781 ansat under rentekam m eret, 1799

P.S. G arde '5 1759-1806.
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Jam es Miller? -  1822. 
Original ubekendt.

inspektør ved kom tørringsanstalten og kornm agasinerne, der bl.a. 
forestod Norges forsyning med kom ; havde selv 3 skibe.14 M edal
jonportræ tstik  af A. F lin t.15

5 børn blev voksne.16
10-11 Ivar Pedersen Qyistgaard, døbt 3/2 1754, død 1796 på Nøragergård, 

begr. 14/5 (Sæby, Løve herred). G. 19/8 1785 i Kalundborg m. Ag
nete Cathrine ChristinePlum, døbt 10/9 1760 i Vejstrup, død 26/8 1799 
i Kalundborg (g. 2 1797 m. p roprie tæ rjens Korsgaard til Løjtegård 
på Am ager).17

Levede til sin død sam m en med faderen på Nøragergård.
4 børn .18

12-13 Peter Adolph Knudsen, f. 31/12 1759 i Kbh. (Frue), død 18/1 1820 i 
Skelby på Falster. G. 1 19/7 1787 i Kbh. (Frue) m. Sofie Frederikke 
Oppenhejm , f. 4/4 1766, død 23/3 1798 i Snoldelev. G. 2. 24/5 1799 
(Vallø) m . Dorthea Elisabeth Rude, døbt 17/12 1777 iF akse ,død  17/10 
1838 i Kbh. (Trin.).
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Susanna Uytendahl 
1774P-1847. 
M iniature ca. 1830.

1787-1802 sognepræst i Snoldelev-Tune, derefter til sin død i 
Skelby-Gedesby.

I alt 14 børn i de 2 ægteskaber.19
14-15 James Miller, fmtl. f. i Skotland, død 15/8 1822 i U.S.A. Levede i »na

turligt ægteskab« m. frim ustice20 Charlotte Christine Birgitte Capple 
(Cappel), døbt 3/2 1793 på St. Croix, død 19/1 1828 i Christian- 
sted.

M edindehaver af firmaet »Miller, Lamb & Co.« på St. Thomas 
og »Lamb, M iller & Co.« i Glasgow. Ejer af sukkerplantagen 
»Charlotte Amalie« på St. Thom as.

8 børn.21

Tipoldeforældre
16-17 HansJørgen Garde, f. 28/2 1713 i Kbh. (Frue), død 25/9 1787 i Vig. G.

5/10 1753 på Anneberggård (Højby sogn) m. Wiwiche Petrine Friboe, 
døbt 21/12 1733 (Højby), begr. 10/10 1783 i Vig.

1752 sognepræst i Vig og Asm inderup, 1777 provst i Odsherred.
7 børn, hvoraf 3 sønner blev voksne.22
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18-19 Jens Andersen Reistrup, f. ca. 1725 på Sjælland23, utvivlsomt i R eistrup 
(Regstrup)i N r.Jernløse Sogn24, død 24/2 1799 i Kbh. (Nikolaj), 74 
år. G. ca. 175725 m. Anne Marie Larsdatter Lund, døbt 28/11 1735 i 
Kbh. (Nik.), død efter 1806.26

9/3 1757 borgerskab som grovsmed i K bh.23, Jan . 1783-april 
1785 olderm and for sm edelavet27. Boede de første år i Ny Adelga
de, senere i M øntergade.28

7 børn.29
20-21 Peder Iversen Qyistgaard, f. 7/4 1725 på Skikkild (Vejrum sogn ved 

Holstebro), død 21/5 1807 i Skælskør. G. 22/6 1752 m. Anna Dorthea 
Jørgensen, f. ca. 1736, fmtl. i Bogense30, død 26/12 1807 i Skælskør.

Forpagter på Gisselfeld 1754—85. Købte 1/10 1784 Nøragergård 
i Sæby sogn af Claus Plum i K alundborg.17

4 børn, hvoraf 3 døde som små.
22-23 Claus Plum, f. 1716, fmtl. i Vetterslev31, død 8/2 1803 i Kalundborg.

G. 1 29/10 1757 m. Cathrine Christine Krag, f. 1736 i Tranekær, død 
20/8 1760 (Vejstrup). G. 2 m. Johanne M arie Ruud, begr. 4/2 1787 
i Sæby (Løve herred), 32 år.

Købm and i St. Petersborg, 1765 grosserer i Kbh., 1765-66 ejer af 
herregården Tiselholt på Fyn, 1766—84 Nøragergård.

3 børn af 1. ægteskab, 1 barn af 2. æ gteskab.17
24-25 Hans Knudsen,f. 26/4 1724 i Roskilde (Dom), død 9/8 1803 i Kbh. 

(Helligånds). G. 1 20/10 1751 i Kbh. (Garnisons) m. G jertrud Bort
hig, døbt 26/5 1729 i Kalundborg, begr. 6/7 1757 i Kbh. (Hellig
ånds). G. 2 dec. 1757 m. Benedicte Sophie Frich, døbt 29/3 1728iSlem- 
minge, død 4/7 1791 i Kbh. (Helligånds), 64 år.

1751 ansat i danske kancelli, 1771 registrator, 1780 arkivar og 
chef for arkivkontoret.

3 børn a f 1. ægteskab32, 1 barn a f 2. ægteskab.
26-27 Gabriel Rude, f. 18/10 1744 i Kgs. Lyngby33, død 13/2 1802 i Vallø. G.

19/7 1774 i Fakse m. Gertrud Kirstine Gøtzsche, f. 2/9 1740 (Karrebæk), 
død efter 1802.

G artner på herregården Rosenlund (navn fra 1789: Rosendal), 
senere Gisselfeld og fra 1784 på Vallø.34

Foruden nr. 13 to ugifte døtre.
28-29 John Miller i Skotland (?)35.

Nærmere om ham og hans hustru  ikke oplyst.36
30-31 Hans Michael Cappel, f. 12/8 1752 i Kb ly. (Holmens), forlist ved N or

ges sydkyst natten  til 6/11 1798 under hjemrejse fra Vestindien. G. 
ca. 1777 m. Kirstine Pedersdatter, døbt 24/3 1736 i Rønne, begr. 
19/6 1809 i Slagslunde (hun g. 1 med en skibskaptajn Smidt, med
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hvem hun havde 3 børn37). På St. Croix fik Cappel 2 døtre med fri- 
m ulat Susanna Uytendahl38, døbt på St. Croix 3/11 1774 (måske 
1773), død 10/7 1847 i Christiansted. Hun, der på sine ældre dage 
ejede 3 ejendom m e i C hristiansted, havde børn med 2 andre andre 
hvide mænd (1, en datter med Jacob Heegaard, 1761-1804, told
kasserer og plan ter på St. Croix39 og 3, en søn med styrm and, exam. 
ju r. Peter Abraham  W ittrog, 1771-1813).

Skibskaptajn i Kbh., borgerskab 23/4 177723. Ejede det endnu 
stående hus, Kongens Nytorv 24, hjørnet a f Store Kongensgade. I 
1790’em e flere gange på Vestindienfart, hvorunder han opholdt 
sig længere tid på St. Croix.

Tiptipoldeforældre
32-33 Christian Hansen Garde, f. 1681 i Frederikstad i Norge, død 26/1 1743 

i Kbh. (Frue) (søn a f postm ester i Frederikstad, rådm and sst. -  
1674 byfoged -  Hans Christensen G., fmtl. fra gården Vestre Gahre 
i Spangereid40 i K ristianssand stift, død tidligst 170741, og Edele 
F ran tsdatter42). G. 1 23/7 1708 i Kbh. (Frue) m. Anne Lauritsdat- 
ter, begr. 20/8 1711 sst., 31 år. G. 2 10/2 1712 i Kbh. (Frue) m. Wil- 
helmineJørgensdatter Reerslev, begr. 21/6 1757 i Kbh. (Trin.), 67 år.

Overvisitør ved toldvæsenet i Kbh.
3 børn af 2. ægteskab.43

34-35 Hans Frihoe, f. ca. 1675, død 18/12 1747 i Fladstrand. G. 8/2 1730 på 
Anneberggård (Højby sogn) m . Anna Dorothea Wildenrath, f. 2/8 1712 
sst., død 19/10 1784 i Vig (dt. af kancelliassessor C hristian W. til 
Anneberggård og W ibeche M argrethe W elding), hun g. 2 m. gene
ralm ajor Friderich W ilhelm von Schindel (1690-1755).

Officer; 1725 kaptajn og chef for O dsherreds kompagni af Nord
sjællands nationale infanteriregim ent.

6 børn.44
36-37 AndersJensen, død 20/5 1768 i Regstrup i Nr. Jernløse sogn, 70 år. G. 

m. N.N., død 10/4 1783 i Holbæk, 83 år.45
Smed i R egstrup.46
Flere børn.

38-39 Lars Pedersen Lund, død 4/10 1751 i Kbh. (Trin.). G. m. Anna Pedersdat- 
ter, død 4/6 1787 i Kbh. (Trin.) 79 år. H un g. 2 31/8 1752 (Trin.) »i 
sit hus i M øntergade« m. svineslagter Johan  Conrad Becker, død 
24/10 1787 i Kbh. (Trin.), 72 år.

Svineslagter i A ntonistræde, senere M øntergade.
3 børn.
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40-41 Ivar Pedersen Qyistgaard, f. ca. 1683 på Sønder Q vistgård i Vejrum 
sogn, død 22/5 1764 på Skikkild (Vejrum) (søn af Peder Andersen, 
Sønder Qvistgård, og M aren N ielsdatter). G. ca. 1718 m. Kirsten 
Madsdatter Dahl, døbt 10/9 1693, død 3/1 1789 (dt. a f M ads D. på 
Overdal i Vejrum).

Ejer a f gården Skikkild i Vejrum sogn.
6 børn.47

42-43 Jens Jørgensen, døbt 5/3 170048, begr. 13/10 178049 (Bogense) (søn af 
fynsk degn Jørgen Pedersen M ontanus). G. 1724 m. sin arbejdsgi
ver Ditlev W ithards søster Anna Dorthe W ithard, f. 1680, død febr. 
1734. G. 2 30/3 1734 m. Christiane Ulrikke Borring, f. 1707, død 1772 
(dt. af herredsfoged i Lund-Skam herred Søren B.).

Købm and i Bogense.
Flere børn.50

44-45 Claus Johansen Plum, døbt 16/11 1669 i Kbh. (St. Petri), død 26/9 
1739 (søn af økonom ved børnehuset på Christianshavn Johan  P. 
og Else M argrethe Biilche). G. 1 1703 m. Agnethe Kellinghusen, f. 
1675, død 1736 (dt. af urtekræm m er i Kbh. Daniel K. og C athrine 
Dam). G. 2 m. Anna M arie Klingenberg.

Sognepræst for Vetterslev og Høm.
9 børn af 1. ægteskab47.

46-47 Dines Christian Krag, f. 12/12 1683 i Magleby på Langeland, død 4/5 
1749 i Tranekær (søn af sognepræst i Magleby Frank K. og Elisa
beth Sophia Rosenstjerne). G. m. Christiane Zumbildt, f. ca. 1702, 
død 1780, begr. 12/4 i Tranekær (dt. a f kapt. Jochum  C hristopher 
Z. og C athrine - - -).

Sognepræst i Magleby, senere Tranekæ r og Tullebølle, fra 1744 
ejer a f herregården Brolykke. -  H ustruen var »kendt som grev Fre
derik Ahlefeldts elskerinde«51, og erhvervede ved hans hjælp herre
gården Hjortholm  på Langeland (»Grevinden a f H jortholm«).

6 døtre, 1 søn.52
48-49 Christen Knudsen, f. ca. 1679, død 10/3 1738 i Roskilde (Dom). G. 1 

26/9 1700 sst. m. Cille Bertelsdatter, g. 2 15/12 1712 i Kbh. (Helli
gånds) m. BodilDamianidatter Steendorph, f. ca. 1683 i Stenmagle, død 
27/9 1728 i Roskilde (Dom) (dt. a f sognepræst til Stenmagle og 
Stenlille Damianus W ilhelmsen S. og Bodil H ansdatter Schade), g. 
3 3/8 1729 m. Helvig C athrine Paulin, f. 1704 i Kalundborg, død 
27/5 1730 i Roskilde (Dom) (dt. a f købm and Ove P. og Helvig Ca
thrine M unkgaard), g. 4 26/9 1731 i Roskilde (Dom) m. Bodil 
N ielsdatter Andeløv ell. Anderløv(e), begr. 29/12 1749 i Roskilde
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(Dom), 55 år (dt. a f forvalter ved det adelige frøkenkloster Niels 
Christensen A. og Else Jacobsdatter Steenhoff) (hun g. 1 m. Johan 
Aagesen, g. 3 m. prokurator Lorentz Broegaard, død 1777).

Ridefoged (forvalter) ved Københavns Universitets gods ved 
Roskilde.

6 børn af 2. ægteskab, 1 søn af hvert a f de 2 sidste.53
50-51 Johan Adolph Frich, f. omkr. 1670, død 4/7 1736 i Nykøbing F. G. 

m arts 1727 (Musse) m. »francesse« Marguerite Julie Sevin, f. 12/7 
1700 i Kbh. (fransk reform ert), død sst. 14/2 1780 (Helligånds) (dt. 
a f parykm agerm ester Pierre S. og Françoise Guerin.

1689—97 sekonløjtnant i Prins Georgs regiment, i 1720’erne ride
foged på herregården Bramsløkke på Lolland. 1732 regne- og skri
vem ester ved latinskolen i Nykøbing F.

2 døtre blev voksne.54
52-53 Lars (Lauritz) Jensen Rude, død 29/10 1766 i Vindbyholt (Roholte 

sogn), 68 år. G. 1 m. N. N., død ca. 174055, g. 2 m. Amalie Margrethe 
Clausen, død 29/3 1801 »i Søndermarken« (Frederiksberg), 78 år.56

G artner på Sorgenfri hos prinsesse Sophie Hedvig og fortsatte 
efter hendes død i m arts 1735 i tjeneste hos kongen, fra 1742 kron
prins Frederik (V). Entlediget 1748 i tilslutning til Frederik V’s 
overladelse af Sorgenfri til sin m oster Sophie Caroline, enkefyrst
inde til Ostfriesland. M odtog fra 29/9 1748 en pension på 150 rdl. 
årlig fra Partikulærkassen.57’58

2 børn i 1., 4 i 2. ægteskab.
54-55 Henrik Gøtzsche, f. 1706 i Krempe i Holsten, død 13/5 1755 (Karre- 

bæk). G. 1 m. Margrethe Nielsdatter Pors59, begr. 17/4 1743 (Karre
bæk), g. 2 m. Christiane Frederikke Piesner, f. 1710, d ø d ---- (dt. af
sognepræst til Skellerup-Ellinge Hans Philip P. og Else Mathias- 
datter Reutze).

Forvalter af Sal tø, H arrested og Førslev godser på Sjælland.
4 børn af 1. ægteskab og 4 a f 2. ægteskab.60

56-59 ikke oplyst.
60-61 Bent Christensen Cappel, døbt 27/11 1695 i Kbh. (Holmens), begr. sst. 

6/6 1770 (søn af koffardiskipper i Laksegade Christian Hansen C., 
død 4/6 1734, 85 år, og Berethe Bendtzdatter, begr. 28/2 1736, 77 
år). G. 1 m. Anna M agdalene H ansdatter, begr. 14/11 1737 (Hol
mens), 40 år, g. 2 16/5 1738 (Helligånds) m. Anna Magdalena Michels- 
datter, begr. 29/3 1776 (Holmens), 60 år (steddatter af maler Hans 
Michael H arder61).

Koffardiskipper i Kbh. (Laksegade) og Lysestøber.
5 børn blev voksne.
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62-63 Lucas Ujtendale, baron v. Bretton, død på St. Croix 25/2 1786, eller hans 
søn i ægteskab m. M arie BoudewynJohannes Balthasar U., død 1779, 
eller hans ældste søn af 2. ægteskab m. M argrethe M oth Frederik 
Moth U. (1752-1813). -  En af disse fik barnet Susanna (nr. 31) med 
samboinde (3/4 neger) Charlotte Amalie Bernard, f. på St. Croix ca. 
1753, død i C hristiansted 7/5 1856.62 H un var slavinde og tilhørte i 
1770’em e og 80’em e baron Lucas.63 1788 tilhørte hun generalaudi
tør og kasserer L. Egtved, hvis svoger John  Ayres sam m e år blev gift 
med Gertrud Uytendale, og blev 1793 solgt på auktion til fordel for 
den bortrøm te Eigtveds bo. H er blev hun købt a f  sin »svigersøn« 
Hans Cappel (nr. 30), som frigav hende kort efter64. Amalie Ber
nard havde endnu en da tte r Lucie Assenius (1777-1869), der først 
fikfribrev 14/12 1795.38

Lucas Uytendale kom 1750 fra St. Thom as til St. Croix, hvor han 
efterhånden erhvervede flere plantager og andre ejendomme. 
30/12 1763 optaget i adelsstanden som Baron von B retton.65 Måske 
er han ikke fader til Susanna U ytendahl; men i så fald er han farfa
der og derm ed stam fader til den vestindiske efterslægt.

Noter
Eengang for alle henvises f.s.v. angår slægten 
Garde til Elvius og Hiort-Lorentzen: Danske 
Patriciske slægter I, 1891 s. 126 ff, f.s.v. angår 
Knudsen til H. F. Garde: Universitetets Ri
defoged i Roskilde Christen Knudsen og 
hans nærmeste Efterkommere, Persh. T. 
1967-68 s. 139-53, og f.s.v. angår de vestindi
ske forfædre til samme: Samboinden C har
lotte Amalie Bernard og hendes Efterkom
mere indtil 5. led, Persh. T. 1971, s. 211-27.

1. Louis Bobé. Efterladte Papirer fra den 
Reventlowske Familiekreds, VII s. 470 
ff og samme: Antegnelser til Henrik 
Steffens’ »Was ich erlebte« Persh. T., 
1946, s. 1-24.

2. T. V. Garde: Beskrivelse af Expeditio- 
nen til Julianehaab-District 1893 (sær
tryk af Meddelelser om Grønland XVI, 
1894).

3. Se iøvrigt Dansk biografisk leksikon 
(DBL), 3. udg. V, s. 120-21.

4. Hans Georg Garde (1889-1984) gik 
også ind i marinen, hvor han blev pre
m ierløjtnant 1911, men fik sin livsger
ning i Det forenede Dampskibsselskab, 
hvor han i mange år var leder af passa

gerafdelingen. Var desuden bl.a. radio
am atør og m edstifter a f  den danske 
statsradiofoni (nu Danmarks Radio) 
(se S. E. Pontoppidan og J. Teisen: 
Danske søofficerer 1933—82, Kbh. 1984, 
s. 148-49).

5. Stamtavlen i Patriciske Slægter har li
gesom DBL, 1. udg., fødested Kbh., 
m edens Th. Topsøe-Jensen i DBL, 2. 
udg. (1935) og i den samme år ud
komne »Officerer i den dansk-norske 
Søetat 1660-1814 og den danske Søetat 
1814—1932« har fødested Allinge, hvor 
moderen måske har været på besøg.

5a. Skibets besætning bekostede en m inde
sten på graven (Politiken 23/12 1885).

6. »På Orlogstogt til Vestindien for 100 år 
siden«, breve fra H. G. F. Garde, ved H. 
F. Garde, Kbh. 1962.

7. Se iøvrigt DBL, 2. udg. VII, 1935, s. 
617-18.

8. Kom m andør Alfred Garde (1858- 
1944), adjunkt, cand. teol. et mag. Pe
ter Svane Garde (1866-1919), tekstil- 
konservator Anna Elisabeth Garde 
(1870-1966), 1920 gift Schmedes, og
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overmeteorologass. Agnes Garde 
(1876-1966).

9. Hirsch: Danske og norske Officerer 
1648-1814 (RA) og Falk-Jensen og 
Hjorth-Nielsen: Candidati og exami- 
nati ju ris m.m., II 1955, s. 11-12.

10. 1842^45 formand for borgerrepræsen
tationen i Sæby; »var på mange måder 
forud for sin tid« (Sæby Købstads Hi
storie, 2, af Ejnar Jakobsen, Sæby kom
mune 1970, s. 11).

11. Se i øvrigt bl.a. Carøe: Den danske Læ
gestand 1786-1838, 1905, s. 112.

12. Persh .T . 1971, s. 224.
13. Sønnen H. G. Garde, Gothersgade 130 

(nu gadenr. 89), oplyste ved hendes 
død (Hof- og Stadsrettens skiftekom
mission, forseglingsprotokol 1819, pro
tokol 2, s. 212), at m oderen opholdt sig 
hos ham på besøg, men boede i Farum. 
Familien har således allerede på det 
tidspunkt haft tilknytning til Farum, 
hvor H. G. Garde og hans mange børn 
senere beboede et gammelt hus neden 
for kirken, som efterkommere ejede 
indtil ca. 1960.

14. C. A. Garde: Om mine Bedsteforældre 
og mine Forældre, m anuskript i fami
lieeje.

15. O. H. Clementsen: Fortegnelse over 
Flints Portrætstik, Kbh. 1924, nr. 41.

16. Den ældste søn, den kendte komman
dør og marinehistoriske forfatter Hans 
Georg Garde (1790-1875) (DBL 3. udg. 
V, s. 118-19) var slægtens første søoffi
cer, og hans 2 ældre søstre blev begge 
gift med søofficer, iøvrigt 2 brødre, 
Conrad W oldemar Nielsen (1771- 
1819) og Peter August Nielsen (1774— 
1 8 1 1 ) ,s e d e tin o te 5 a n f . værk.

17. Erhard Qvistgaard, Stamtavle over 
Slægten Qvistgaard fra Weirum, 2. udg. 
1923, og Gerhard Grove: Slægten Plum, 
1903.

18. Sønnen Claus Peter Qvistgaard (1788- 
1871) blev grosserer og fattigforstander 
i Kbh.

19. Persh. T. 1967-68, s. 149-51.
20. 1/4 neger, jfr. engelsk »mustee«, barn

af en m ulat og en hvid.
21. Persh .T . 1971, s. 220-21.
22. De 2 yngste blev præster og har begge 

faet en talrig efterslægt.
23. Borgerskabsprotokol 1749-84 (Kbh. 

stadsarkiv).
24. Kirkebog for Nr. Jernløse beg. først 

1743, men i de flg. år optræder ofte 
»Anders Smed« i Reistrup og hans 
kone.

25. Vielsen ikke fundet; muligt Nikolaj, 
hvis vielsesprotokol er gået tabt; findes 
ikke i kopulationsprotokollen.

26. Levede ved svigersønnens død nov. 
1806. Begr. ikke fundet i Kbh. Muligvis 
identisk med Anna Marie Larsdatter, 
død 7/11 og begr. 14/11 1823 i Farum, 
83 år (skulle dog i så fald være 88 år), jfr. 
note 13.

27. Lavsprotokol for smedelavet 1749- 
1812 (Kbh. stadsarkiv). En broder Lars 
Andersen Reistrup blev 16/11 1765 op
taget som frimester. Han var senere 
smed i Regstrup og blev i 1776 værts
husholder i Holbæk; en søn af ham An
ders Chr. Reistrup, blev 1795 exam. 
ju r. (Falk-Jensen og Hjorth-Nielsen III, 
1957, s. 402, hvor fødestedet fejlagtigt 
er angivet som Sdr. Jem løse i stedet for 
N r.J.).

28. Skattem andtal 1762, folketæll. 1787; 
han havde sidstnævnte år 2 smede
svende og 3 læredrenge.

29. Den ældste søn, Lorentz Rejstrup, døbt 
8/8 1758 (Nikolaj), blev student 1779 
og var nogle år omkring 1800 boghand
ler i Kbh. (hjørnet af Pilestræde og 
Sværtegade) og kasserer ved »Det sti
gende Livrentesocietet« (vejviser 
1801), ca. 1809 lærer og senere skolebe
styrer i Kbh. (Erslev: Supplement til 
alm. Forfatterlexison, 1864). Han blev 
morfader til forfatteren og litteraturhi
storikeren O tto Borchsenius (1844— 
1925), DBL 3. udg. II, s. 363-64) (Histo
riske M eddelelser om Kbh. 1921-22, s. 
520 m. note 3).

30. Dåben ikke fundet i Bogense; en broder 
blev døbt 26/3 1735; kirkebogen har la
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kune 1736-38.
31. Kirkebog ikke bevaret.
32. Persh .T . 1967-68, s. 145.
33. Kirkebogen forKgs. Lyngby (1646 ff) er 

meget vanskelig at tyde og har lakune 
for årene 1738-44. Gabriel Rude søgte 
1790 optagelse i Enkekassen, men sog
nepræsten i Lyngby kunne »formedelst 
Mangel i Kirkens Ministerialbog« ikke 
bevidne, at Rude som påstået var født 
1744. Hans endnu levende moder, 
boende Søndermarken på Frederiks
berg, afgav imidlertid edelig erklæring 
om, at både faderen og dåbsvidnem e 
forlængst var døde, og at sønnen var 
født 28/10 1744 (Enkekassen nr. 2520, 
RA).

34. H. Nilaus Jensen: Vallø Stiftshave og 
dens Gartnere gennem 200 År (Gart
ner-Tidende, 54. årgang 1938, s. 257- 
60).

35. Ved dåb 9/12 1817 af Jam es Millers søn 
John Henry (St. Thomas kirkebog for 
kulørte 1788-1813) nævnes som fad
dere bl.a. »John Miller sen. og jun.«).

36. Iflg. en familietradition skulle hustruen 
høre til den skotske slægt Montrose.

37. Om 2 døtre kan læses i Mogens Kai 
Nørregaard: Vedrørende fem portræ t
ter i pastel af maleren Hom em ann 
(Kulturminder, ny række IV. 1961, s. 
211-23).

38. Fribrev af 21 /3 1786 (M andtal over fri- 
farvede i C hristiansted Jurisdiktion 
1816, RA).

39. Datteren Anna Elizabeth Heegaard 
(1790-1859) var generalguvernør Peter 
von Scholtens veninde og trofaste 
støtte gennem en lang årrække, se bl.a. 
H. F. Garde: Anna Heegaard og Peter 
von Scholten (Persh. T. 1958, s. 25-37). 
-  I ægteskab med Dorcas Lillie Rogers 
fik Jacob Heegaard året efter datteren 
Maria (1791-1860), som blev g. m. den 
danske søofficer Hans Peter Holm 
(1772-1812), helten fra »Najaden«s 
kamp mod englænderne ved Lyngør, og 
blev farmoder til lederen af Konebåds
ekspeditionen 1883-85, senere kom

m andør Gustav Holm( 1849-1940).
40. Ny oplysninger om Østre og Vestre 

Gahre er fremkommet i Olav Njerve: 
Spangereid, Folk i bygda gjennom tide
ne, 1965-68, hefte II, s. 71 ff. I en skatte
liste for Gahre fra 1594 nævnes bl.a. en 
skydsskipper Christen Garde (jeg tak
ker dr. phil. Dagmar Sivertsen, Oslo, 
for denne henvisning).

41. Rentekammeret behandlede 19/2 1707 
et forslag fra ham (Relations- og Reso
lutionsprotokol 8/1-30/6 1707, fol. 
141 -42, RA); sagen synes ikke afsluttet.

42. løvrigt henvises til M artin Dehli: Fre- 
derikstad Bys Historie, Oslo 1960,1, s. 
219 og flere steder, og til Th. Hauch- 
Fausbøll: Nogle Oplysninger om den 
æ ldste‘kendte m and af Slægten Garde, 
Personalhistoriske Samlinger, 1900- 
13, II s. 127-32. Hauch-Fausbølls her 
udtalte formodning om, at Hans Garde 
-  der i et bønskrift fra 1704 nævner sin 
»svoger« biskop Gerner i Viborg — 
skulle have været gift (1 eller 2) m. Hen
rik Gem ers søster M artha, om hvem 
iøvrigt vides, står fremdeles hen i det 
uvisse.

43. Datteren Sophie Marie blev gennem sit 
ægteskab m. dr. med. Tobias W irth 
m ormoder til historikeren, bibliotekar 
E. C. WerlaufT (1781-1871) se DBL 3. 
udg. XV s. 394-97, og E. C. WerlaufT: 
Erindringer af mit Liv, M emoirer og 
Breve XIII, 1910, s. 6 ff.

44. Se i det hele Paul Hennings: Slægten 
Frieboe, Persh. T. 1916, s. 231-41. Søn
nesønnen Frederik Caspar Conrad Fri- 
boe, f. 7/3 1767, døde 14/3 1846 i 
Lyngby (Friboeshvile) som slægtens 
sidste mand.

45. I kirkebogen for Nr. Jem løse kaldes 
hun konsekvent »Anders Smeds 
Kone«, og ved hendes død hos sønnen 
Lars i Holbæk benævnes hun »Lars Rei
strups Moder«. Således kunne en gift 
kvinde i de tider gennem et langt liv for
blive anonym. Måske har hun heddet 
 Larsdatter.

46. 1732 blev han optaget i smedelavet i
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Holbæk mod at svare sædvanlig afgift 
og tillige en anpart af byens skatter (Al
bert Thomsen: Holbæk Købstads Hi
storie, 1936-37, bind 1, s. 414).

47. Se den i note 17 nævnte stamtavle.
48. Emmy Larsen: Fra det gamle Bogense, 

Odense 1967, s. 66 ff, hvorfra også de 
øvrige oplysninger om ham og hans 2 
ægteskaber hidrører.

49. Det i note 48 nævnte arbejde har 1788, 
men kirkebogen har 1780 og anfører, at 
han var 80 år.

50. Den ældste søn Søren (1735-1823), der 
antog navnet Borring, overtog senere 
den gamle købm andsgård i Østergade i 
Bogense.

51. Danmarks Adels Aarbog 1946, tillæg s. 
59-60; se om hende også »Danske 
Slotte og Herregårde«, anden udgave, 
8, s. 360,406 og 413.

52. 4 døtre blev gift m. præster. -  Sønnen 
Johan  Christopher (1724-89), officer, 
blev 1759 adlet under navnet von Kra
genskjold og blev 1768 gift m. hofbyg
m ester Eigtveds datter Sophie Magda- 
lene (1747-70); hun fødte ham en dat
ter, der døde ugift, hvormed adelsslæg
ten uddøde (D.A.A. 1946, tillæg s. 59- 
60).

53. Persh. T. 1967-68, s. 142-44. Den 
yngste søn, Johannes Knudsen (1732- 
76) blev stam fader til en vidt forgrenet 
efterslægt i Norge (H. F. Garde: Ride
foged Christen Knudsen og hans efter
kommere i Norge, Norsk slektshisto- 
risk tidsskrift 1982, s. 396-413).

54. H. F. Garde: Gamle Knudsens 2. ægte
skab, 4 francesser og deres slægt 
(Persh. T. 1983, s. 1-13).

55. Lars Rude fik 6/7 1740 tilladelse til at 
sidde i uskiftet bo med sine og den af
døde hustrus fælles, umyndige børn 
(Danske Kancelli, sjæll. registre 1739- 
40 nr. 264, RA).

56. Hun boede 1801 hos datteren M ette 
M argrethe Rude og svigersønnen Ras
mus Knudsen, »Opsynsm and over 
Søndermarken«. Hun må have kendt 
den unge Oehlenschlæger.

57. Kgl. resol. nr. 3 11/1 1749 (Partikulær
kammer resol. protokol 1749, s. 2—4, 
RA), jfr. senest Partikulærkasseregn
skab 1766, fol. 130. Ved kgl. resol. nr. 
45 15/3 1767 (resol. prot. 1767, s. 112- 
13) bevilgedes der enken en pension på 
50 rdl. årlig.

58. Rude var maj 1751 blandt 15 ansøgere 
til en gartnerstilling på Jægersborg 
(Rentekammeret, relations- og resolu
tionsprotokol 1751 nr. 118, R A ).-O m  
Lars Rude se i øvrigt H. C. Roede: For
tegnelse over Hofetaten (kartotek i RA) 
og E. Nystrøm: Lyngby Sogn i Fortid og 
Nutid, 1934, s. 114-15 m. note s. 324. -  
Når Johannes Tholle anfører (»Jægers
borg Slotshave og Allé« i Meddelelser 
fra historisk-topografisk Selskab for 
Gjentofte Kommune, 1932, s. 403), at 
Lars Rude blev antaget som gartner på 
Jægersborg efter Johan Am et, ses dette 
ikke at have været tilfældet. Der var i 
1738 tale om, at A m et ikke kunne klare 
sig med den på den tid gældende ringe 
løn, hvorfor man -  dersom der ønske
des en forandring -  bragte Rude »som 
baade er habil og formuende« i forslag 
(brev fra regimentsskriver Thomas 
Hansen til kammerherre Gram, 19/8 
1738, i pakke med papirer vedr. Eremi
tagen og Jægersborg, RA); men denne 
forandring ses ikke at være sket. - 1 sine 
sidste år virkede Rude som gartner på 
herregården Lindersvold. Den ældste 
søn Peder Rude, f. 1734, var ved fade
rens død gartner på skatmester Hein
rich Carl Schimmelmanns gods Ah- 
rensburg i Holsten (skifteprotokol for 
Lindersvold og Strandegård godser 
1707-71, LAK).

59. M. Gøtzsche og Poul Gøtzsche: Stam
tavle over Familien Gøtzsche, Frederi
cia 1925, hvortil i øvrigt henvises, har 
ikke efternavnet Pors, som imidlertid 
fremgår af dåbsattest 19/1 1790 for dat
teren G ertrud Kirstine ved ægtefællen 
Gabriel Rudes optagelse i Enkekassen, 
jfr. note 33.

60. Fra 2 af disse nedstam m er slægten
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Gøtzsche.
61. Maleren N. A. Abildgaards første lære

mester (DBL 3. udg. I s. 25).
62. På sine gamle dage havde hun på sin 

væg portræ tter af 3 baroner Bretton 
uden med vished at kunne sige, hvem af 
dem der var fader til Susanna (fortalt af 
efterkommere).

63. Ved testamentkodicil af 6/5 1785 be
stemte baron Lucas, at Susanna efter 
hans død skulle frigives fra alt slaveri

på vilkår, at hun i 6 m åneder skulle for
blive hos hans datter Gertrud, når hun 
blev gift (Christiansted Byfogedarkiv, 
registrerings- og vurderingsprotokol 
for borgere og plantere 10/2 1785 -  29/9 
1789, RA).

64. Fribrev af 14/5 1793 (det i note 38 
nævnte mandtal).

65. C. E. H. Schøller: Nogle oplysninger 
om Familien Baron von Brettons O p
rindelse (Persh. T. 1916, s. 317-24).

H. F. Garde, fhv. Ankechef, * 1910, Strandgade 26, 2, 1401 København K.



Supplement til magisterpromotioner 
i København 1544-1585

Af
Vello Helk

På grundlag afF . E. H undrups optegnelser publicerede H. F. Rørdam  1882- 
83 i nærværende tidsskrift (Bd. III-IV) en fortegnelse over m agisterprom oti
oner ved Københavns universitet fra reform ationen til 1660. For det 16. å r
hundredes vedkommende var dette arbejde dog for en stor del baseret på 
hans egne undersøgelser. Rørdam  beklagede tabet af universitetsm atriklen 
før 1611, hvorfor han m åtte nøjes med tilfældig bevarede akademiske dis
sertationer og program m er, suppleret m ed notitser fra Rasmus Vindings 
værk »Regia Academia Hauniensis« (1665). Derfor er Rørdam s oplysninger 
fra denne periode brudstykkeagtige, undertiden suppleret med form odnin
ger.

Denne mangel kan nu afhjælpes efter et fund i Genealogisk-Heraldisk 
Selskabs sam linger i Rigsarkivet. Blandt de papirer, som den genealogiske 
samler Ernst Albrecht von Bertouch (1745—1815) har efterladt sig, findes et 
læg, som angives at indeholde oplysninger om danske lærde (Gen. 2°, nr. 33 
B/64). Ved nærmere eftersyn viser det sig, at det drejer sig om Rasmus Vin
dings optegnelser til universitetets historie, nemlig lister over rektorer, pro
fessorer, dekaner sam t promoverede, desuden bisper, hofpræster, livlæger, 
sognepræster ved Helligåndskirken og St. Nicolai kirke i København, rekto
rer i Sorø og på Herlufsholm m.m. Mens oplysninger om doktorprom o
tioner ikke synes at indeholde nyt, og listerne over baccalaureusgrader kun 
angiver antallet a f promoverede, er de tilsvarende lister over m agisterpro
m otioner anderledes nyttige. Desværre m angler i de renskrevne lister si
derne med m agisterprom otioner 1565-1647, m en heldigvis er forarbej
derne bevaret. I disse har Vinding indtil 1615 noteret oplysningerne uden 
kronologisk orden. En hyppig tilføjelse »disp.« bevidner, at de anførte 
navne overvejende stam m er fra d isputatser og program m er, hvoraf de æld
ste nu er tabt.

Vindings liste indeholder to prom otioner, som Rørdam  ikke kender, 
nemlig 21. marts 1556 og 21. maj 1558. For de fleste andres vedkommende 
far vi nu formentlig en komplet liste, som tillader at korrigere Rørdam s re
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konstruktionsforsøg. Prom otionen den 30. septem ber 1585 kendes af Rør
dam , m en ikke navnene på de promoverede, som nu bliver leveret af Vin
dings liste. Derefter stem m er hans og Rørdam s lister stort set overens. De 
få afvigelser skyldes fejlskrivning eller den omstændighed, at der er blevet 
brugt forskellige kilder (enten program  eller matrikel), dette gælder både 
datering og stavning a f navne.

De supplerende oplysninger giver anledning til at korrigere adskillige 
biografier. De viser også det stærke skotske islæt i begyndelsen; 1545 pro
moveredes to skotter. Året efter fik den senere biskop i Åbo Petrus Follin- 
gius dansk m agistergrad. O densebispen N ielsjespersen fik sin grad 1556 og 
ikke som antaget a f Rørdam  1555. Blandt promoverede 1585 varden senere 
biskop i Århus Jens Giødesen og hans kollega i Trondheim  Isak Grønbæk. 
Den sidste har altså ikke som hidtil antaget taget sin grad i Rostock.

Det må dog tilføjes, at heller ikke Vinding er komplet. Der m angler pro
m otionen den 1. maj 1554 med fire kandidater (navne hos Rørdam), og den 
20. ju n i 1559 med fem magistre, hvis navne ikke kendes. Rørdam har i øvrigt 
den sidste oplysning fra V inding (s. 93), men denne prom otion mangler 
desværre i listen, og derefter forbliver denne stadig ukomplet i det 16. år
hundrede.

Nedenfor bringes de nye og korrigerede prom otionslister fra 1544 til 
1585, dog ikke fra 8.3.1558, hvor kun datoen er ny, 7.7.1565, 6.7.1566 og 
15.9.1571, hvor kildegrundlaget er samme (hos Vinding med tilføjelsen 
»disp.«) sam t 1572, som ligeledes er identisk. Kildehenvisningerne findes 
ved de enkelte navne; foruden biografiske leksika og Wibergs præstehistorie 
er benyttet H. F. Rørdam s »Kjøbenhavns Universitets H istorie 1537-1621« 
(1868-77, cit.K U H ).

1544 23. m arts (hos Rørdam 23. april). Kun dekan mag. Jørgen Boie nævnes, de promoveredes 
antal angives at være fem. Senere anføres (måske på grundlag af konsistoriets forhandlings
protokol) fire navne (Christiem us Bruno, Johannes Frisius, Georgius Scotus og D. Jonas), 
men de er a tter overstreget. Rørdam m ener ikke, at promotionen fandt sted. Georgius Scotus 
kan være identisk med Georgius Preston Scotus, der fik graden 1545.

1545 14. maj (disp., dog måske 14. marts, da prom otionen angives at have fundet sted 23. marts 
(die luna post iudica), i øvrigt var 14. maj Kristi Himmelfartsdag)! Dekan mag. Jørgen Boie 
promoverede fem magistre:
1. Hans Mønster (Johannes Spithoff) (Johannes Monasteriensis), se Rørdam.
2. Jon Andersen (Dn. Jonas Andreæ Ludimagister Hauniensis). Rektor i København 1544 49, 

teologisk lektor i Oslo 1549-55.
3. Eiler Hansen Malmø (Hilarius Malmogiensis), se Rørdam.
4. Georgius Preston Scotus (se ovf. under 1544). Måske identisk med Jørgen Preston (d. 1553), 

leder af C hristian 3.s kanton?
5. Jacobus Scotus

Jon Tursen, der nævnes hos Rørdam, blev magister i Leipzig 28. dec. 1537.
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1546 8. april (promot.). Dekan mag. Niels Henningsen promoverede fem magistre:
1. Jørgen Merup (Dn. Georgius Meropius Jutus).
2. Christen Mortensen Morsing (Christianus M artini Morsingius Ju tus), se Rørdam.
3. Rasmus Glad (Erasmus Lætus Ingelardus Ju tus), se Rørdam.
4. Petrus Follingius Suecus. Biskop i Åbo (d. 1562), se KUH I, s. 346.
5. Jørgen Pedersen (Georgius Petri Fionius)! Måske J . Beyerschow fra Nyborg, imm. i Rostock

1542, bacc. 1544 (Georgius Fionius).
Rørdam nævner desuden Hans Albertsen. professor i dialektik, der ikke findes i Vindings li
ster.

1549 9. nov. (disp.)! Dekan mag. Johan Liibbeke promoverede fire magistre:
1. Albert Meier (Albertus Major), af Rørdam placeret under 1550.
2. Tyge Jensen (Tycho Joannis Scanus). Måske mag. Tyge, rektor i Lund ca. 1557 (G. Carl- 

qvist, Lund stifts herdam inne 11:4, s. 477 f.). Hans navn er glemt i Vindings renskrift af 
magisterlisten.

3. Niels Poulsen (Nicolaus Pauli Concionator in arce Hauniensi), ikke hos Wiberg.
4. Jost Nielsen (Jodocus Nicolai Nyburgius), se Rørdam.

1550 13. dec. (disp.). Dekan mag. Hans Albretsen promoverede en magister:
1. Esbem Pedersen (Esbemus Petri Rector Scholæ Arhusiensis), pr. v. Århus domkirke (d. 

1664/67).
Rørdam har Albert Meier, der blev promoveret året før.

1552 2. april (disp.). Dekan mag. Peder Parvus promoverede to magistre:
1. Christoffer Grall (Christophorus Grallius Lector O tthon.), se Rørdam.
2. Laurids Cymmerius (Laurentius Coldingensis Rector O tthon.). Senere pestlæge i Wien, se 

Medicinsk Forum 33, 1980, s. 82 ff., og Rørdam.
1555 Dekan mag. Hans Albertsen promoverede fire magistre:

1. Claus Lauridsen Skavbo (Nicolaus Schavenius Professor M athem. Hauniensis), se Rørdam.
2. Tyge Asmundsen (Tychicus Asmundi Concionator junioris Principis Frederici), se Rør

dam.
3. Jacob Christensen Krabbe (Jacobus Christiem i Krabbe). Måske søn af Christen K., pr. i 

Husby (Ribe stift)?
4. Samuel Mejer. Pr. Nortoft (d. 1610), imm. i København ca. 1548, opholdt sig i byen endnu 

1554-55 (KUH IV, s. 62 f.)
Rørdam formoder, at de to sidste har været NielsJespersen og Niels Nielsen Kolding, der imidler
tid tog graden året efter.

1556 21. marts. Dekan mag. Johannes SpithofT (Hans Mønster) promoverede seks magistre:
1. Niels Jespersen (Dn. Nicolaus Caspari), se Rørdam (under 1555).
2. Absalon Pedersen Beyer (Dn. Absalon Norvegianus), pr. i Bergen (d. 1575).
3. Lucas Andersen (Lucas Andreæ), fra Køge, pr. i Herfølge (d. 1584).
4. Niels Pedersen Kolding (Dn. Nicolaus Petri Coldingensis). Måske hofpræst Niels Nielsen 

Kolding, der omtales som magister 1556, se Rørdam (under 1555).
5. OlufBjømsen (Dn. Olaus Ursinus)! Måske pr. i Nyborg (sml. KUH I, s. 703).
6. Niels Otzen (Dn. Nicolaus Otzen). Måske den Niels Otzing, der nævnes i universitetets 

regnskab 1553/54 (Danske Magazin 3. rk. VI, 1860, s. 252).
1558 21. maj (disp.). Dekan mag. Claus Lauridsen Skavbo promoverede to magistre:

1. Hans Mogensen (Johannes Magni), se Rørdam.
2. Oluf Hansen (Olaus Johannis). Måske imm. 29.7.1557 i Rostock (fra Ribe)?

1562 11. apr. (disp.). Dekan mag. Claus Lauridsen Skavbo promoverede fire magistre:
1. Mogens Madsen (Dn. Magnus M atthiæ Helsingburgensis), se Rørdam.
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2. Søren Kjeldsen (Severinus Chiliani Rhandrusiensis), se Rørdam.
3. Christen Nielsen Kolding (Christiem us Nicolai Coldingensis).
4. Didrik Stub (Theodoricus Stub Viburgensis). Søn a f  borgm ester i Viborg Mads Stub (A. 

Heise, Diplomatarium Vibergense, 1879, s. 360) fik 1565 pantebrev på kronens part af 
tiende i Junget og Torum  sogne, 1567 og 1570 i Vorde sogn (Kancelliets Brevbøger).

1564 Jan . U nder dekan mag. Johannes Sascerides promoverede vicedekan mag. Claus Lauridsen
Skavbo tre magistre:
1. Hans Philipsen de Prato (Johannes Pratensis), se Rørdam.
2. Peder Sørensen (Petrus Severini), se Rørdam.
3. Laurids Villadsen (Laurentius Vilhadi Ludim oderator). Fra Haderslev, rektor i København 

(Vor Frue skole) (d. 1576).
Rørdam har i stedet for den sidste Laurids Tuesen, der var rektor i København i beg. af 1564,
mens Laurids Villadsen blev det først 1575 (sml. KUH II, s. 708 f., 714 f.).

1580 15. okt. (disp.). Dekan mag. Jørgen Dybvad promoverede fem magistre:
1. Hans Lauridsen (Dn. Johannes Laurentii Nestediensis Pastor Vordenburgensis), pr. i Vor

dingborg (d. 1593).
2. Hans Christensen Sthen (Dn. Johannes Christiani Roeschildensis Concionator Helsingo- 

rensis), se Rørdam.
3. Albret Hansen (Albertus, D n.Johannis Albertiifilius, Rector Helsingorensis), se Rørdam.
4. Anders Christensen Vejle (Andreas C hristiani Vellejus Rector Fridericburgensis), rektor 

Frederiksborg, sen., kannik i Århus.
5. Jacob Poulsen Bager (Jacobus Pauli Pistorius Hauniensis Rector Herlufsholmensis), rektor 

på Herlufsholm, sen. pr. i Nysted (d. 1593).
1585 30. sept. Dekan mag. Jørgen Dybvad promoverede seks magistre:

1. Jens Giødesen (Dn. Johannes Ægidius Ripensis Pastor ad D. Nicolai), sen. biskop i Århus 
(d. 1626).

2. Hans Lauridsen (Dn. Johannes Laurentii Hauniensis ad D. Virginis Symmista), kapellan 
ved Vor Frue kirke (d. 1596).

3. Johannes Henrici Germanus Hassus.
4. Jacob Hansen (Jacobus Johannis Alburgensis). Måske imm. i Rostock i nov. 1582?
5. Erik Christoffersen Dybvad (Ericus Christopheri Dybvadius). Søn af professor Jørgen Dyb

vad (se KUH III, s. 500).
6. Isak Sørensen Grønbtek (Isaacus Severini Groenbechius). Biskop i Trondheim  (d. 1617).

Vello Helk, overarkivar dr.phil., f. 1923, leder af Rigsarkivets afdeling for private arkiver. 
-  priv.adr.: Lindehøjvej 29, 3460 Birkerød.



Til barsel på Mindstrup 1567. 
En optegnelse i en gammel bog.
Af
Urban Schrøder

Får man en gammel bog i hænde, må man aldrig forsømme at se efter, om 
tidligere ejere har skrevet noget på de hvide blade for og bag i bogen. Her 
kan nemlig ofte findes oplysninger, som for længst er gået i glemmebogen, 
men som nu kan udfylde huller i vor lokal- som personalhistoriske viden.

Dette er tilfældet m ed et exem plar af Philip M elanchthons forklaringer til 
M atthæus-evangeliet. Indholdet a f  bogen, som er trykt i W ittenberg 1558 
under titelen »CONCIONES EXPLICANTES INTEGRVM  EVANGE- 
LIVM S. M ATTHÆ I«1 -  Prædiker til forklaring af Sanct M atthæ us’ rene 
evangelium -  er egentlig prædikener holdte i stadens kirke a f  m agister Seba
stian Froschel, men førte i pennen af M elanchthon, der også i sit elegante 
latin indleder bogen med sit »Sapphicon« om de hellige engle -  det digt, der 
siden blev til salmen

O gode Gud, vi takke dig,
Dit Navn vi prise hjertelig,
At du har skabt din Englehær,
Som dig om ringer, hvor du er.2

Bogen har tilhørt en af vort 18. århundredes store bogsamlere, em bedsm an
den og forfatteren Bolle Willum Luxdorph, hvis kendte superexlibris, det i 
guld trykte elefanthoved pryder bindets forside. M en længe før den kom i 
denne mands eje, tilhørte den Iver Christensen Holm, der fra 1603 til sin 
død 1635 var præst ved Set. Catharinæ  kirke i sin fødeby Ribe3. Han nedskri
ver sit latiniserede navn på titelbladet: »Iuarus C hristiani Hollm« og tilføjer 
ordene: »Jesum comitem h ab e « -h av jesu s  som Din ledsager. H er erfarer vi, 
at denne sentens åbenbart er Iver Holms symbolum eller valgsprog — begyn
delsesbogstaverne i dens tre ord er jo  også hans navns tre initialer.

Men også en endnu tidligere ejer af bogen -  vel dens første -  får vi oplys
ning om, idet titelbladet bærer endnu et navn: »ex libris M. Petri Olavi« -  
af M agister Peder Olufsens bøger. Efternavnet er her vanskeligt at læse.
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Men har vi læst ret, er her tale om den m agister Peder Olufsen, der er søn 
af borgm ester i Ribe O luf Pedersen og efter nogle års studier i W ittenberg 
vinder m agistergraden 1569 og samme år bliver præst i Bredsten og provst 
for Jelling sysselprovsti4. Et notat øverst på titelbladet nævner, hvad han har 
betalt for bogen, men er idag næsten ulæseligt. Købt den kan han senest 
have gjort i begyndelsen af året 1564. Thi et latinsk notat på ark Pp blad 5 
om taler, at R ibe-biskoppen, m agister Poul M adsen holdt prædiken i dom 
kirken i påsken dette år.

Bogen er bleven flittigt brugt af denne sin første ejer. Det viser de mange 
understregninger med blæk og de talrige tilføjelser i margin, der alle er 
skrevne m ed samme særprægede, hastige og derfor svært læselige hånd
skrift. Også ejerens efternavn på titelbladet er som nævnt svært at læse. Men 
at vi her må læse »Olavi« og altså m øder ripenseren, borgm estersønnen Pe
der Olufsen, støttes a f nævnte notat om biskoppens påskeprædiken i dom 
kirken. H er står nemlig ikke »in Basilica«, hvilket er den almindelige latinske 
betegnelse for en domkirke, men »in Templo meo« -  i mit tempel. Og sådan vil 
vel kun en født ripenser skrive i lokalpatriotisk kærlighed til sin hjembys 
vældige kirke.

Endvidere finder vi på bagsiden a f bogens titelblad følgende tilskrift: 
»Anno 1570 omnium sanctorum  giorde thed haffved stod Jam m erligg skad 
i stormflod« - 1 året 1570 på Alle Helgens dag [ 1. november] gjorde det, [at] 
havet stod, jam m erlig skade i stormflod. At denne oplysning er korrekt, ser 
vi a f en anden ripensers, rektor ved stadens domskole og senere biskop Pe
der Hegelunds alm anakoptegnelser. Han noterer på netop samme dag i 
samme år, at da ind traf en »Inundatio detrim entosa« -  en ødelæggende 
vandflod5. At Hegelund må have dette med i sin almanak, er forståeligt -  
han e rjo  i staden, m edens vandet strøm m er gennem dens gader. Men Peder 
Olufsen sidder på samme tid langt mod øst i Bredsten præstegård. Dog, ef
terretningen om ødelæggelsen i hans hjemby når også dertil; også på ham 
gør den indtryk, og som ægte ripenser må også han notere den ned.

Men endnu et vidnesbyrd om, at vi her har at gøre med den i Ribe fødte 
Peder Olufsen, tør vi se deri, at hans forgænger som provst for Jelling sys
selprovsti ikke er en gejstlig mand, men hans egen fader, borgmesteren i 
Ribe O luf Pedersen6. At være sysselprovst var egentlig ikke et gejstligt em
bede, men bestod i at inddrive de årlige afgifter fra provstiets kirker til dom- 
kapitelet i Ribe. En sådan regnskabsprovst har O luf Pedersen været siden 
1540. Og 1566 får sønnen kongebrev på, at han må efterfølge sin fader i dette 
embede. Er det derfor, han ifølge Hegelunds optegnelser allerede 1568 i pe
rioder ikke er i W ittenberg7; er han hjemme for at hjælpe sin aldrende fader 
med provstiet? I alt fald, efter hans endelige hjemkomst fra Tyskland i for
året 1569 overlader faderen ham i praksis provstiforretningerne; og sidst på
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Titelbladet fra den omtalte 
bog, hvor man med held kan 

tyde de på side 45 nævnte 
tilføjelser, blandt andet: »ex 

libris M. Petri Olavi«.

året bliver han præst i Bredsten, hvilket kald norm alt er forbundet med sys
selprovstiet8.

At Peder Olufsen i det hele taget må have været kendt med provstiom rå
det -  også før 1568 og kendt også med personer og begivenheder indenfor 
det -  ser vi nu på bogens sidste hvide side. H er finder vi hans længste opteg
nelse i hele bogen -  nemlig følgende text, der fylder hele siden:

thisse fruer var huos 
fru Johanne paa mij 
sterop then tiid hun 
giørde barzel anno 
dmj 1567 then thiend 
dag martis som er
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m andag lætare
1 fru Ede paa [brandtjborg
2 fru m argerit paa [st] og [ar]d
3 fru anne paa alsted
4 fru edde paa m ijsterop
5 Jom fru m [aren] iulle paa 

alsted
6 siiden [overstreget, ulæseligt ord] sa ge korne aff 

Huezel sa ge oc ij
pst quinder: [Pyntefigur] oc 
bam it hund fick hiedt 
Laurs Laurissøn til kier
gardt. borgem [ester gde] skriver [i V i]b [org]---- 9.

Da denne text i det 16. århundredes danske sprogdragt nok ikke er umiddel
bart forståelig idag, bringes her en gengivelse i nutids dansk, hvori stavemå
den er m oderniseret og enkelte forkortelser opløste, ligesom tegnsætning er 
tilføjet:

Disse fruer var hos 
fru Johanne på Mind- 
strup den tid, hun 
gjorde barsel anno
Domini [i det H errens år] 1567 den tiende 
dag i m arts m åned, som er 
m andag [efter søndag] Lætare:

1 fru Ede på [Brandt] borg.
2 fru M argerit på [St] og [ård.]
3 fru Anne på Alsted.
4 fru Edde på M indstrup.
5 jom fru M [aren] Juel på 

Alsted.
6 Siden Sa Ge kom fra 

Hvejsel Sa Ge også tvende 
pst kvinder: Og
barnet, hun fik, hed [fik navnet]
Laurs Laurissøn til Kær
gård. Borgem ester Gde Skriver [i V i]b [org]---- .

Denne text er ført i pennen m ed Peder Olufsens fra de mange tilskrifter i bo
gen kendte håndskrift -  en særpræget, skødeløs, ofte gnidret håndskrift, der
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Bogens sidste hvide side med 
det lange notat om barsel

stuen på M indstrup, trans
skriberet på side 47-48.

vidner om en skrivevant hånd. Det skrevne synes slet ikke at skulle kunne 
læses af andre end den skrivende selv. M en det er dog efter megen møje lyk
kedes at tyde, hvad han her skriver, om end enkelte spørgsm ålstegn må led
sage vor læsning. Og herved når vi frem til oplysninger om en begivenhed, 
som vi hidtil ikke synes at have kendt -  oplysninger af både lokal- og Perso
nalhistorisk art, der gør livet i en sydjysk adelig kreds sælsomt nærværende 
trods mere end fire århundreders tidsafstand.

Hvorfor den unge student skriver dette ned, kan vi ikke vide m ed sikker
hed. H ar der bestået et slægtskab mellem ham  og en eller flere a f de om talte 
personer? Det har ikke været m uligt at påvise et sådant. M en da stedet for 
den om talte begivenhed -  herregården M indstrup i Hvejsel sogn i Nørvang 
herred -  ligger indenfor Jelling sysselprovstis om råde, kunde det tænkes, at 
sysselprovsten, borgm ester O luf Pedersen i Ribe har været personligt be
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kendt m ed den adelskreds, vi m øder her. Vel er han ikke af adel, men er dog 
en m and af stand og anseelse. Og det kan næppe fejle, at han som regn
skabsprovst i Jelling syssel siden 1540 har haft omgang der også med andre 
end gejstlige mænd. H ar han nu 1567 a tte r været på besøg i sit provsti og 
derved også gæstet adelige venner; og har han allerede dette år været ledsa
get a f sin søn, sin ifølge oven nævnte kongebrev a f 1566 kommende efterføl
ger som provst? Sandsynligvis skal vi ad denne vej finde forklaringen på søn
nen Peder Olufsens optegnelse af begivenheden på M indstrup.

Hvad nu denne selv angår, far vi her først at vide, at den 10. m arts 1567 
fødes et drengebarn på hovedgården M indstrup, som ligger nordligt i Hvej- 
sel sogn10, og at dets m oder er fru Johanne. Fødselen sker på en mandag, 
nemlig m andagen efter den søndag i fastetiden, som på latin hedder Lætare, 
på dansk M idfaste søndag. Men hvem er fru Johanne på M indstrup? Går
dens frue er hun i hvert fald ikke. Thi den ejes på den tid af Jørgen Splid af 
slægten Splid Fasti, der hen i det 16. århundrede kun benævner sig med det 
første navn. Og han, som lever endnu 1577, er gift med Karen Iversdatter 
Dyre, om hvem en forgyldt kisteplade funden i Hvejsel kirke melder, at hun 
dør på M indstrup 13. septem ber 1570. Men Jørgen Splid har en lillesøster 
ved navn Johanne. Hun er datter a f Palle Splid til M indstrup og hustru Hel
vig M ogensdatter Krabbe. Og hun er deres tiende og yngste barn. Så hendes 
forældre, der nævnes i live senest 1536 og 1543, kan ikke have været helt 
unge ved hendes fødsel, hvis år vi ikke kender; og da hun selv føder sin søn 
1567, må de begge være døde11.

Johanne Splid kom m er ved sit giftermål helt ud i Vestjylland, idet hun 
ægter Laurids H ansen til Kjærgård i Skjern sogn. Han nævnes 1565 sammen 
med sin fæ tter Laurids Nielsen som gårdens ejer. Men allerede det følgende 
år, 1566 m øder vi hans hustru som enke og som ejer af gården -  hvilket vi se
nere skal beskæftige os med. Og så sent som 1609 skriver hun sig til Kær
gård12. At vor text nævner hende som fru Johanne »paa M indstrup«, tør vi 
udlægge derhen, at M indstrup altså er skuepladsen for barnets fødsel, anta
geligt fordi hun har ønsket at føde sit barn på sin egen fødegård hos store
broder Jørgen og hans hustru og omgivet af andre slægtninge -  til den store, 
forestående begivenhed er lillesøster søgt hjem. Hvorfor skal vi nedenfor 
vise. Og nu skal hun føde eller, som texten siger, gøre barsel.

Dette sidste ord, der oprindeligt betyder »barnsøl« og betegner fødsels
gildet, anvendes siden begyndelsen af det 16. århundrede også om selve fød
selen. Derfor skikkes nu bud efter hjælpekvindeme. Egentlige jordem ødre 
kendes på denne tid endnu ikke. Og selv efter at hele Danmark 1810 var ble
ven inddelt i jordem oderdistrikter, og jordem ødre med særlig uddannelse 
blev ansatte, hengik m ange år, før folk, især på landet, ville vide af disse.
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Bogens Ark Pp, blad 5 med notatet om biskoppens påskeprædiken 1564 i Ribe Domkirke, om talt 
side 46.

Man stolede mere på sine egne hjemlige og selvlærte fødselshjælpersker. 
Derfor bestiltes i god tid før fødselen de hjælpende kvinder til at møde så 
snart, begivenheden tegnede til at ville ske -  slægtninge eller naboersker, 
ikke for fa, helst m ange13. Til barselen på M indstrup m øder nu kun fem -  et 
efter tidens skik ringe antal; m en der er jo  på gården også flere hjælpende 
hænder end disse fem kvinders.

Først nævnes fru »Ede paa Brandtborg«. Gårdens navn er vanskeligt at 
tyde. Men blandt de forsøgte læsem åder synes det -  også i betragtning af Pe
der Olufsens ofte galloperende håndskrift, der ikke går a f vejen for at ude
lade et eller flere bogstaver i et ord -  m est forsvarligt her at læse »Brandt
borg«; nemlig hovedgården Brandbjerg i Kollerup sogn syd for Hvejsel. 
Overgangen fra -borg til -bjerg skulle ikke være nogen hindring for denne 
tydning, idet samme vekslen -  også i m odsat retning -  også kendes fra andre 
stednavne14. Men en særlig tilskyndelse til her at tænke på Brandbjerg er 
dog, at denne gård sammen med gården Laage en mils vej mod nordøst -  og 
det vil også sige i samme afstand fra M indstrup -  en snes å r tidligere ejes af 
Peder Juel. Han er af den slægt, a f hvilken en gren ved denne tid sidder på 
gården Alsted i Tørring sogn -  Alsted, som med en afstand af kun to kilome
ter er M indstrups nabogård, og hvis Ju e l’er flere gange finder en ægtefælle 
blandt M indstrups Splid’er. Og tilm ed er Peder Juels hustru  fru Ide Kaas. 
Vor text kalder hende fru »Ede«. Men dette kan kun høres som en udtalefor
skel begrundet i den stedlige dialekt. Da hun som aldrende enke 1594 m od
tager nogle gaver efter sin afdøde broder, Rigets kansler Niels Kaas, skriver 
hun sig netop til Brandbjerg. H un har altså tilbragt sin enkestand på denne 
gård. Og måske har også hendes m and levet sine sidste å r her -  han synes 
at være død omkring 157015.

Den næste frue, der ankom m er til barselen på M indstrup, er fru »M arge
rit paa Stogard«. Også her er gårdnavnet vanskeligt a t tyde. Så vi m å først 
søge at identificere fruen. Hun benævnes M argerit -  den lidt nedslidte ud
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tale a f navnet M argrethe. Og den fru M argrethe indenfor slægtskredsen 
om kring M indstrup og fra den nærmere omegn, som da kan komme på tale, 
er M argrethe Pallesdatter Juel. H un er datter a f Palle Juel til Laage og hu
stru Anne Vesteni. Og da dette par også er den lige nævnte Peder Juels for
ældre, er hun således hans søster og svigerinde til hans hustru, fru Ide på 
Brandbjerg, der ju s t er ankom m en til M indstrup. Selv blev hun gift med Jø r
gen Skram til H am m ergård en god mils vej nord for M indstrup, der dør vist 
nok allerede 1536. Og hans m oder, Ove Skrams hustru M ette Pallesdatter 
er en Juel, dog ikke fra Alsted, men beslægtet med denne gårds Ju e l’er. Jø r
gen Skrams farbroder Christiern Skram til U rup i Ø stbirk sogn er fader til 
søhelten Peder Skram, der således e rjø rgens fætter. Og hans farfader Peder 
Skram til Voldbjerg nord for Ringkøbing skriver sig blandt flere andre gårde 
også til Stovgård i Tørring sogn, hvilket også hans farbroder Niels Skram og 
dennes søn, hans fæ tter Peder gør. Som Alsted er nabogård til M indstrup, 
er Stovgård lidt længere mod øst det til Alsted, »de to Gaarde, som gennem 
mere end 100 Aar var saa nøje forbundne«16. Slægtled efter slægtled har der 
været forbindelse mellem alle tre gårde. Hvornår hvilken slægt ejer hvilken 
gård, er vanskeligt at udrede i enkeltheder. I alt fald, M argrethe Juels mand 
har også sit nære forhold til Stovgård. Og da deres søn Ove Skram skriver 
sig til H am m ergård og efter ham  hans søn Hans ligeså, er det rimeligt at an
tage, at fru M argrethe tilbringer sin alderdom  på slægtens gamle besiddelse 
Stovgård. Vi vover derfor at læse det i vor text ved hendes navn anførte gård
navn som Stovgård og antage, at herfra ankom m er hun til M indstrup som 
en slægtning mere b landt de and re17.

Undervejs passerer hun Alsted og følges vel herfra med fru Anne. Thi som 
den tredie kvindelige slægtning, der nu iler til barsel, nævner vor text fru 
»Anne paa Alsted«. H er er skriften let at læse. På Alsted sydøstligst i Ø ster 
Nykirke sogn sidder en gren af Ju e l’em es gamle slægt. Og fru Anne stam 
m er selv fra denne gård, idet hendes fader Peder Skram til Stovgård er gift 
med K irsten Enevoldsdatter Rafvad fra Alsted. Hendes farfader Niels 
Skram til Stovgård er broder til de lige nævnte C hristiern Skram til U rup og 
Ove Skram til Ham m ergård, så hun er en slægtning til fru M argrethe på 
Stovgård. H un er gift m ed Jens Juel til Alsted, der er lehnsm and på Arhus
gård og på Kalø og dør 1563 som skibskomm andør under sin hustrus slægt
ning adm iral Peder Skram. Som hendes fader hentede sin ægtefælle fra Al
sted, bliver hun altså selv husfrue på sin m oders fødegård. Selv dør hun 1581 
og er sam m en med sin m and begravet i Århus dom kirke18. At fruen på Al
sted er til stede ved barselen på M indstrup, er naturligt alene på grund af de 
to gårdes nære naboskab. Der synes i det hele taget at råde et godt forhold 
mellem Ju e l’em e og Splid’em e. Således er begge slægters våben udskåret på 
Hvejsel kirkes prædikestol, som opsættes 1582 og foruden våbnene bærer
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initialerne P F -  Palle Splid Fasti på M indstrup -  og P I, der betyder Peder 
Juel, nemlig fru Annes søn på Alsted, som i fællesskab m ed sin M indstrup- 
nabo vist er m edejer af kirken19.

Den ljerde kvinde, som er med ved barselen på M indstrup, er gårdens 
egen tidligere husfrue, fru »Edde paa M ijsterop«. Også her sæ tter Peder 
Olufsen forkortelsesstreg over gårdnavnet, så vi forstår, at her er tale om 
M indstrup. Og som da han nævner fru Ide på Brandbjerg, skriver han også 
her efter dialektudtalen »Edde« for »Ide«. Hendes fulde navn er Ide H ans
datter Lange. Og hun er da tte r af Hans Nielsen Lange til Lydum gård og 
Kærgård i Lydum og H underup sogne og hustru  M aren C hristensdatter 
Spend. Hendes man er Christen Splid til M indstrup, som dør 1561 -  han er 
fru Johannes næstældste broder, så at fru Ide altså er hendes svigerinde. 
Hun dør på gården 1578 og er som sin m and begravet i Hvejsel kirkes kor. 
Deres nu forsvundne ligsten kendes i tegning fra Søren Abildgårds dagbog 
1771. At afdøde Christen Splids hustru fru Ide her nævnes som værende til 
stede ved barselen og ikke M indstrups nuværende ejer, den ældste broder 
Jørgens hustru fru Karen, der jo  endnu lever, sker vel, fordi Peder Olufsen 
anser det for overflødigt at nævne, at også selve gårdens frue naturligvis er 
til stede20.

Men endnu en kvinde indfinder sig i barselstuen på M indstrup: »Jomfru 
Maren lulle paa Alsted«. Ogaå her m å vi først tyde personens navne. At 
»lulle« står for »Juel«, tør ansees for sikkert alene, fordi denne kvinde kom
mer fra Alsted, der indtil 1563 ejes a fjens Juel, og hvorfra hans oven om talte 
enke fru Anne jo  kommer til barselen. Fornavnet derim od synes at kunne 
læses enten som »Maren« eller som »Mette«. Er her tale om det sidste, må 
vi tænke på den M ette Juel, som er d atter a f  C hristopher Juel til Palsgård i 
Bjerge herred og fru Kirsten Kaas. Hun bliver 1587 gift med Eggert Abild- 
gård til Skodborg, som dør 1622. Selv dør hun året efter, og begge er be
gravne i Vejen kirke. Men i betragtning af, at de fire andre hjælpekvinder 
ved denne barsel alle kom m er fra de nærm est liggende herregårde, er det 
mærkeligt, at denne M ette skulde komme helt ude fra Palsgård på næsset i 
det yderste Bjerge herred -  tilmed da hun benævnes jom fru og derfor vel er 
en ung pige, ja , måske kun et stort barn og udtrykkeligt siges at komme fra 
Alsted. Vi vælger derfor her at læse fornavnet som »Maren«, hvilket en nøje 
sammenligning med de enkelte skrifttræk i den øvrige text heller ikke læg
ger hindringer i vejen for. Og nu forstår vi også denne jom frus tilstedeværel
se. Thi nu står vi overfor M aren Jen sd a tte r Juel, som er da tte r a f de oven 
nævnte Jens Juel til Alsted og fru Anne Skram. H un er nu i året 1567 antage
ligt ganske ung, måske kun en stor pige. Thi først 1577 bliver hun på Alsted 
ægteviet til sin slægtning, den 29-årige Herm an Juel, der skriver sig til 
Abjerg i Vedersø sogn og tillige til Alsted, som han overtager engang i
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1570’em e. H an når højt til tops i kongelig tjeneste og bliver blandt andet 
lehnsm and på K alundborg slot og Dragsholm, senere på Visborg slot, hvor 
han dør 1607. Det er denne m ands hustru  M aren Juel, vor text nævner som 
ung jom fru  på Alsted. Og da hendes m oder jo  er den fru Anne på Alsted, 
som vi ovenfor så ankom m e til nabogården, ser vi altså, a t både m oder og 
d atter indfinder sig til barsel her21.

N u er alle de hjælpende kvinder samlet. Og fødselen går godt, som vi ne
denfor skal se. M en Peder Olufsen har endnu mere at melde i forbindelse 
med begivenheden. H an skriver videre, a t »siiden sa ge korne aff Huezel sa 
ge oc ij pst quinder«. D er går altså nogen tid, før noget mere sker. Og hvor 
lang tid, fortæller de forkortede og fejlagtigt gentagne, gådefulde ord »sa 
ge». Forkortelsesstregen viser, a t her skal læses mere, end den hastigt fly
vende pen har skrevet. M en hvad?

H er hjælper ordet »siiden« os på vej. Det er jo  gammel skik, at om ved seks 
uger efter fødselen holder barselkonen sig hjemme, også fra kirke. Og først 
når denne periode er til ende, holder hun sin første kirkegang efter overstået 
barsel og bærer sit takkeoffer frem på Guds alter -  efter det bibelske forbil
lede: At fyrretyve dage efter fødselen i Betlehem drog Jom fru M aria med Jo 
sef og lille barn Jesus til Guds hus, tem pelet i Jerusalem  for at bringe deres 
offer og overgive barnet til Gud (Lukas-evangeliet II, 22-24). Ved denne lej
lighed kaldes barselkonen for kirkegangskone. Ledsaget af de kvinder, der 
var hos hende under fødselen, og nogle flere modtages hun i kirkens våben
hus a f præsten, som efter en kort tale og takkebøn leder hende ind i hellig
dommen. Nu først er hun helt hjemme igen fra den fare, som enhver fødsel 
rum m er22. Og selvom kirkeloven bestem m er, a t hvert nyfødt barn skal dø- 
bes i kirken senest den første eller anden søndag efter sin fødsel, går det i ti
den efter reform ationen snart sådan, a t adelsfolk tager sig den frihed at ud
sætte dåben til dagen for m oderens kirkegang23. Denne gamle kirkeskik er 
nu også blev fulgt efter fødselen på M indstrup. En seks ugers tid må vi tælle 
frem i kalenderen fra 10. m arts. Da når vi »siiden« til onsdag 23. april, som 
netop er »sa ge«, nemlig Sanct Georgs -  e llerjørgens -  dag i kirkeåret. Dette 
må være tydningen af den gådefulde forkortelse i Peder Olufsens text, som 
han i skyndingen kom m er til at skrive to gange. På Sanct Georgs dag holder 
fru Johanne sin første kirkegang efter fødselen. Vel skriver Peder Olufsen 
ikke dette direkte. M en i denne tid er kirkegangsskikken, der har meget 
gamle rødder, så alm en og selvfølgelig, at den her ikke kan tænkes at være 
bleven forsømt. Og den nævnte dato, vi er nået frem til, stem m er desuden 
helt med, at barselkonem es kirkegang skal ske godt seks uger efter fødselen. 
At den her sker ikke på en søndag, m en på en hverdag, hænger sammen 
med, at barnet -  som vi nedenfor skal se -  bliver døbt ved samme lejlighed. 
Også hverdagsdåb er en frihed, som adelen tager sig.
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Og ved sin kirkegang ledsages m oderen a f  de kvinder, der hjalp ved fødse
len, sam t a f nogle flere. Derfor kom m er også her nogle kvinder »affHuezel«. 
Dette sidste ord er en af de mange, gennem tiderne vekslende stavem åder 
for bynavnet Hvejsel24, kirkebyen, hvor også præstegården ligger. Og fra 
Hvejsel kommer »ij« kvinder. De to bogstaver i og j  skrevne sam m en anven
des i gammel tid almindeligt som betegnelse for tallet 2. H er kom m er altså 
tvende -  som Peder Olufsen har sagt — kvinder eller to. M en hvilke? De næv
nes blot som »pst quinder«. Igen en forkortelse. M en vi fejler næppe ved at 
opløse den som »præstekvinder« i betydningen: Præstekoner. Thi skal no
gen kvinde fra landsbyen ledsage fru johanne ved hendes kirkegang, kan der 
næppe blive tale om en almindelig bondekone. Det m å være en kvinde af 
højere stand. Og da er i denne by kun præstens kone at finde -  endda to så
danne. Og ud fra, hvad de to slægter på M indstrup og Alsted i det 16. århun
drede har gjort for at smykke Hvejsel kirke25, kan vi kun tænke os, at der be
står et godt og nært forhold mellem herregård og præstegård, så det for 
adelsfruen er naturligt at bede om ledsagelse også fra denne sidste.

Vi far her tillige en interessant oplysning. Om  Hvejsel sogns præ ster i det 
16. århundrede ved vi næsten intet. Kun nogle navne er os overleveret. Såle
des hr. Mickel Jensen, der havde em bedet her 1505-25; hr. Jens, der nævnes 
uden efternavn og årstal; hr. Søren og hr. Peder, der hver blot nævnes under 
årene 1580 og 1582; og allerede 1584 et nyt navn, hr. Torben Nielsen, der 
dette år i Viborg deltager i arvehyldingen af prins C hristian26. Mellem 1525 
og 1580 har vi altså i sognets præsterække et stort hul, hvori kun hr. Jens fi
gurerer ensom og tidløs. Men da han i kirkens gamle regnskabsbog, som be
gynder 1582, nævnes før hr. Søren 1580, er han måske sognets præst om 
kring århundredets midte. Og hr. Søren kan tænkes at være hans søn — som 
han selv efter sit navn at dømme kunde være hr. Mickel Jensens søn -  der 
overtager em bedet efter hans død. Vi understreger, at dette kun er formod
ninger. Men da Peder Olufsen afslører, a t der 1567 på samme tid lever to 
præstekoner i Hvejsel, og da det ikke vides, at sognet nogensinde har haft to 
præster på een gang -  sognepræst og kapellan -  er det nærliggende i disse 
to præstekoner at se to generationer, svigermoder og svigerdatter; ja  -  idet 
vi stadig bevæger os på formodningens løse grund -  ligefrem hr. Jen s’ enke 
og hr. Sørens hustru. Bevise noget her kan vi ikke. Men textens oplysning 
om de »tvende præste-kvinder« er tankevækkende.

Peder Olufsen skriver nu videre: »oc bam it hund fick hiedt Laurs Lauris- 
søn til kiergardt«. Det er af denne oplysning, vi slutter, a t dåben først finder 
sted sam tidigt med moderens kirkegang. Thi trods kirkelovens krav om tid
lig dåb udsættes den i de højere kredse ofte indtil kirkegangs-dagen. Og den 
holdes såvel en søgnedag som en søn- eller anden helligdag. M en at vi her 
er nået til barnets dåbsdag, slu tter vi især deraf, at på denne dag nævnes
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dets navn: »Laurs Laurissøn til kiergardt«. Det er nemlig en meget gammel 
tradition, at barnets navn under ingen om stændigheder må udtales højt før 
ved døbefonten. Bag dette dølger sig et stykke hedenskab fra førkristen tid: 
At nævnes navnet før eller udenfor den religiøse handling, kan troldene få 
magt over barnet, eller det vil ikke leve længe. Det er jo  først navnet, der gi
ver barnet identitet, personlighed og gør det helt og fuldt til menneske. Men 
udtales navnet først under den religiøse handling i helligdommen, er barnet 
derm ed værnet mod onde m agter. Derfor m å navnet først nævnes og lyde 
hørligt ved døbefonten27. Og derfor slu tter vi af Peder Olufsens text, at lille 
Laurs bliver døbt i Hvejsel kirke sam tidigt med, at hans moders kirkegang 
finder sted på Sanct Georgs dag 23. april 1567.

M en også navnet, han far, siger os noget. Hans efternavn giver sig af sig 
selv. Hans fader hedder jo  Laurids - altså m å han efter Peder Olufsens stave
måde nævnes som »Laurissøn«. Men fornavnet - Laurs, altså Laurids - er 
også hans faders fornavn. Dette kan betyde, at drengen ikke er sine foræl
dres første barn. V ar han det, skulde han nemlig efter gammel navneskik 
have haft sin farfaders navn og heddet Hans - faderen hedder jo  Laurids 
H ansen, altså H ans’ søn. Men selv hedder han Laurs som sin fader og er så
ledes opkaldt efter ham. D ette er påfaldende. Thi opkaldelse med fornavn 
efter endnu levende personer er i det 16. århundrede og længe efter noget ret 
usædvanligt, ja , noget, som folk frygter. Det m enneske, der opkaldes i le
vende live, vil nemlig snart mærke kræfterne svinde og vil ikke leve længe. 
Børnene opnævnes norm alt efter de døde i slægten, så at disse på en egen 
måde lever videre. Først ret sent, da ældgammel folketro dør ud, bliver det 
alm indeligt at give nyfødte børn endnu levende slægtninges navne. Den 
ældste skik, som følges meget længe, lader barnet bære en afdøds navn, for 
exempel bedstefaders eller bedstem oders; eller er faderen død før fødselen, 
far det hans navn28.

D ette sidste er vigtigt her. Vi ved jo  desværre ikke meget om Laurids H an
sen på Kærgård. Vi kender ikke hans fødselsår. Og hans dødsår nævnes ikke 
direkte. Kun ved vi, at fru Johanne 1566 nævnes som enke. Men alene dette, 
at hun føder ham  en søn i m arts m åned 1567, afslører, at han må være i live 
senest ni m åneder før; altså m idt i året 1566, så at dette års sidste halvdel er 
tiden for hans død. Og nu har vi forklaringen på barnets navn: Laurids H an
sen dør før dets fødsel; og netop derfor far det sin faders fornavn. Han når 
ikke at se sin søn, han dør før hans fødsel; men sønnen opnævnes efter sin 
fader og bærer hans navn videre med alt, hvad deri ligger efter gammel tro. 
Trods det tidlige dødsfald: En ny Laurids vil nu kunne skrive sig »til Kær
gård«, som Peder Olufsen om huggeligt noterer. Dødsårsagen kender vi 
ikke.-Men vi har lov at tænke på, at vi her i årene 1566-67 befinder os midt 
i syvårskrigen mellem Danmark og Sverige. En af fru Johannes slægtninge
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-  den oven nævnte Jens Juel til Alsted -  har allerede 1563 ofret sit liv i denne 
krig. Også af hendes m and kan krigen have krævet livet.

Og hvad der er en følge af, at fru Johanne bliver enke nogen tid før fødse
len, er dette, at hun vælger at føde på M indstrup. Uden vor nye viden ligger 
der noget usædvanligt heri. Hun er jo  gift til Kærgård -  denne gård er nu 
hendes hjem, og her bør barnet fødes. Men det sker på M indstrup, hendes 
egen fødegård. Og det er faktisk en tilsidesættelse a f hendes m and og hans 
slægt -  om ellers alt på Kærgård har stået norm alt til. M en det gør det jo  
ikke. Derfor kom m er hun hjem til sine slægtninge på M indstrup og gør bar
sel der. Dette har sin grund deri, at hendes m and er død nogen tid før fødse
len. Ja , måske er fru Johanne vendt hjem ikke først til denne begivenhed, 
men endnu før og har som enke slået sig ned på sin fødegård. Vor text næv
ner hende jo  som fru Johanne »paa M indstrup« -  ganske som de fire andre 
fruer nævnes »paa« deres forskellige gårde, altså: boende på disse.

Til slut rum m er texten nogle få, men svært læselige ord. Dens sidste linie, 
der ved bogens nyindbinding i det 18. århundrede er blevet så stærkt bort
skåren, at kun enkelte bogstavrester er levnet, m å vi desværre se næsten helt 
bort fra. Men i næstsidste som forrest i sidste linie findes endnu -  om vi læ
ser ret -  disse ord: »borgem[ester gde] skriver [i vi] b [o rg ]---- «.

Sandsynligvis har Peder Olufsen her begyndt at optegne barnets faddere. 
Og fine folk må de have været ved en dåb som denne. For eksempel en borg
mester. Og ser vi os om blandt de jydske købstæders borgm estre ved denne 
tid, viser det sig, at landstingsskriveren og viceborgmesteren i Viborg netop 
hedder Gunde Kristiernsen Skriver29 -  til daglig blot kaldet Gunde Skriver. 
Hans virkelige navn er im idlertid Gunde C hristiernsen Grøn, idet han er af 
en gammel, jydsk lavadelslægt Grøn, der gik over i bondestanden30. Han er 
født omkring 1540 på Korsøgård i Simested sogn i H im m erland, på hvilken 
gård hans forældre boede. Om hans fader C hristian Grøn har været bestyrer 
af gården eller har haft andel i den, er ikke helt klart. Ganske ung bliver 
Gunde Grøn 1558 landstingsskriver i Viborg -  heraf hans daglige kalde
navn: Skriver, hvilket jo  også Peder Olufsen bruger. Men denne skriver er 
oftest tillige viceborgmester ved siden af den egentlige borgm ester, som 
skik er i de fleste købstæder. Em bedet som viceborgm ester far Gunde Grøn 
også; blot kender vi ikke året. Dog, det må være sket senest i begyndelsen af 
året 1567. Thi i sin optegnelse fra dette år nævner Peder Olufsen ham  som 
borgm ester -  det vil sige: viceborgmester. Øverste borgm ester bliver han 
nemlig først 1571, da hans forgænger søger sin afsked på grund a f alder. Og 
han dør i em bedet 161931.

Men hvordan kan vi forklare, at en så fjernt boende m and som viceborg
mesteren i Viborg deltager i dåbsfesten på M indstrup i Hvejsel sogn? H er 
hjælper os måske sognets ældste matrikel 1664. I den læser vi, at flere rige
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borgere og adelsfolk fra andre jydske egne ejer adskilligt jordegods i sognet. 
For exempel har Viborg latinskole to gårde i Hvejsel by; samme stads lands
dom m er Peder LunddorfF besidder ialt o tte gårde; borgm ester Claus Skri
ver i V iborg og hans arvinger ejer fæstegods i sognet32. Lad os vove en hypo
tese: Disse forhold i det 17. århundrede kan let gå tilbage på ejerforhold i år
hundredet før. Borgm ester i Viborg Claus Skriver, hvis rette navn er Claus 
Christensen, og som besidder gods i sognet indtil sin død 1671, kan muligt 
være en efterkom m er a f Gunde Christiernsen Grøn så, at allerede et hund
redår tidligere denne velstående borgm ester i Viborg har ejet jordegods i 
Hvejsel sogn og haft et nært og venskabeligt forhold til sognets større jo rd 
besiddere og derfor har bivånet lille Laurs’ dåb i kirken og den påfølgende 
fest på M indstrup33.

Mere far vi ikke at vide om denne barsel og dåb. Thi siden i den gamle bog 
er næsten udskreven. Og af dens allersidste ord er kun så lidt bevaret, at et
hvert forsøg på at læse dem  er umuliggjort. Dog har vor undersøgelse af 
denne optegnelse ikke været tidsspilde. Den har givet os et interessant bil
lede af forholdet mellem familierne på en række sydjyske adelsgårde i det 
16. århundrede -  hvordan de er indgiftet i hinanden og nærer omsorg for 
hinanden. Vi har m ødt en tung skæbne -  en lille dreng fødes efter, at hans 
fader er død. Vi får nogle huller udfyldt i vor lokal- og personalhistoriske vi
den -  lidt hidtil ukendt præstehistorie i Hvejsel sogn -  og kan rette et par fal
ske oplysninger -  at Peder Olufsen bliver præst i Bredsten sogn ikke i år 
1 5 . . ,  men i 1569 og dør 1585, ikke 157635. Godt, at denne m and som ung an
vendte sin bogs sidste, hvide side til sin optegnelse af alt dette! Ikke kun de 
officielle dokum enter bringer os viden om vor fortid. De private papirer er 
en ikke m indre vigtig kilde.
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Kendte danskeres anetavler XXIII 
Journalisten Henrik V. Ringsteds anetavle
Af
Gregers Hansen

Af de 31 mandlige aner inden for anetavlens ramme er een ukendt og ane- 
sammenfald reducerer antallet m ed yderligere 7 til 23, som efter erhverv 
fordeler sig således: 6 officerer, 4 købmænd, 2 apotekere, 2 skippere og een 
i hver af følgende livsstillinger: læge, herredsfoged, præst, toldkasserer, for
valter, brygger, hosekræmmer, godsejer og gårdejer.

Hovedparten af de kendte 23 æ gtepar levede i København, Helsingør og 
Maribo, kun 5 andetsteds. -  Det udenlandske islæt er ubetydeligt og holder 
sig inden for m onarkiets grænser: tre tiptipoldeforældre er nordm ænd, en 
Qerde holstener.

Anetavlen udviser anesam m enfald f.s.v. angår 2 æ gtepar blandt tipolde
forældrene (nr. 24—31) og 5 æ gtepar blandt tiptipoldeforældrene (nr. 42-43 
og 46-63) .E ta fd isse s id s te  skyldes et ægteskab mellem fætter og kusine (nr. 
10-11) blandt oldeforældrene, de 4 andre et ægteskab (nr. 6-7) blandt bed
steforældrene, hvor der foreligger den ejendom m elighed, at m andens fa
ders forældre er samme personer som hustruens m oders forældre og m an
dens moders forældre samme personer som hustruens faders forældre, såle
des at ægteparrets datter, probandens m oder kun har haft 4 oldeforældre.

Henrik Ringsted er fjernt beslægtet med Ole Bjørn Kraft, hvis anetavle 
findes i Persh. T. 1977, s. 159 (1).

Henrik Ringsteds søster, fru Vibeke Nobel har stillet et lille slægtsarkiv til 
min rådighed ved anetavlens udarbejdelse. H ertil henvises, hvor anden do
kum entation ikke har kunnet opspores.

Proband
1 HenrikVibeRingsted, f. 19. okt. 1907 i Kbh., d. 4. nov. 1983 sst., g. 25.

jun i 1932 på Frederiksberg m. Grete Schåffer (d. a f ingeniør K nud 
S. og W anda Mercy M arcussen),f. 23. ju li 1910 i Kbh.

Student, Ø stre Borgerdydsskole 1925, cand. mag 1931, en kort 
tid lærer ved nævnte skole og beskæftiget ved film, ansat ved Politi- 
ken fra 1932 til sin død, de første 7 år som sekretær for chefredaktø-
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ren, korrespondent i Berlin 1939-40, redaktionssekretær 1940-41, 
derefter i Berlin til 1945, bragte efter krigens ophør Istedløven til 
Kbh., dækkede Potsdam konferencen og Belsenprocessen 1945 og 
krigsforbryderprocessen i N ürnberg 1945-46, korrespondent i Lon
don 1946-61, derefter i Bonn til 1972. Som forfatter har Ringsted 
skrevet om Tyskland under og um iddelbart efter krigen og om Lon
don, U.S.A., Sydafrika m.m. sam t skrevet sine erindringer. Modtog 
Henrik Cavling-prisen 1945, R. 1968la.

Forældre
2-3 Hans Christian Ringsted, f. 25. april 1868 i Kbh., Garn., d. 12. jan. 1951

i Kbh., g. 5. okt. 1900 i Kbh., S ct.Johs. m. Elisabeth Gulstad, f. 11. 
aug. 1874 i Helsingør, Set. Mariæ, d. 26. okt. 1942 i Kbh.

S tudent 1885, Hauchs skole, cand. med. 1892, am anuensis i 
H jørring s.å., reservelæge ved Garnisons sygehus 1893, kandidat 
ved kom m unehospitalet 1894, reservelæge i hæren 1896-97, prakti
serende læge i Kbh. 1896, dr. med 1900.

Bedsteforældre
4-5 Carl Christian Vibe Ringsted, f. 12. feb. 1836 i Kbh., Garn., d. 5. april 

1921 sst., g. 16. okt. 1866 i M aribo m. Sophie Gottfriede Elisabeth 
Krøyer, f. 11. m arts 1842 sst., d. 9. aug. 1869 i Kbh., Garn. i barsels
seng.

Deltog som løjtnant i krigen 1864.
Oberst af artilleriet, afsked 1892, R., DM.2

6-7 Edvard Gulstad, f. 24. feb. 1839 i Henne ved Varde, d. 22. nov. 1893 
i H jørring, g. 15. nov. 1872 i Helsingør, Set. Mariæ m. Ida Henriette 
Mathilde Schmidt, f. 2. sept. 1841 sst., d. 11. april 1904 i Kbh., Set. 
Johs.

Student, Herlufsholm  1858, cand. ju r. 1865, byskriverfuldmæg- 
tig i H elsingør s.å., byfogedfuldmægtig sst. 1869, kst. underfoged, 
politifuldm ægtig og vægterinspektør sst. 1874, Herredsfoged og 
skriver i Børglum herred 1883, R. 1892.

Oldeforældre
8-9 Hans Christian Wilhelm Ringsted, hjdbt. 19. m arts 1795 i Holstebro, d.

15. dec. 1870 i Kbh., Garn., g. 14. ju li 1829 sst. m. Vibeke Christine 
Hoffmann, f. 26. april 1801 i M aribo, d. 29. m arts 1838 i Kbh., Garn.

M ajor af infanteriet, afsked på vartpenge 1842.
10-11 Henrik Christian Krøyer, f. 25. maj 1813 i Maribo, d. 14. maj 1865 sst., 

g. m. Christiane Emilie Louise Lasson, f. 29. jun i 1815 i Horsens, d. 15.
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Henrik V. Ringsted 1907-1983. Foto Det Kgl. Bibi.
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sept. 1896 i Kbh., Garn.
K øbm and i M aribo, borgerskab 1832, borgerskab som brænde

vinsbrænder 1834, borgerrepræsentant. Enken fortsatte køb
m andshandelen, men gik fallit 1867. Sine sidste leveår tilbragte 
hun hos svigersønnen, nr. 43.

12-13 Charles LouisHerbst Gulstad, f. 2. nov. 1806 i Helsingør, Set. Mariæ, d.
14. jun i 1892 i H jørring, begr. 22. ju n i i DølleQelde, g. 22. april 1837 
i Kbh., Vor Frelser m. Alhed Henriette Schmidt, f. 31. ju li 1804 i Kbh., 
Vor Frelser, d. 10. feb. 1874 i Dølleijelde.

Student, Helsingør 1826, cand. theol. 1832, sognepræst i Henne 
og Lønne 1836, i Dølleijelde og M usse 1847-82.

14-15 Christian Vilhelm Schmidt, f. 16. ju n i 1796 i Kbh., Vor Frelser, d. 28. 
okt. 1870 i Helsingør, Set. Marieæ, g. 22. nov. 1823 i Helsingør, Set. 
Olai m. Ezechie Henriette Christiane Gulstad, dbt. 8. sept. 1803 i Hel
singør, Set. Mariæ, d. 15. jan . 1882 sst.

Exam. ju r. 1814, kopist i Generaltoldkam m er- og Kommercekol- 
legiet 1820, told- og konsum tionskasserer i Helsingør 1823, afsked 
1862, kam m erråd 1836, ju stitsråd  1847, R. 1860.

Tipoldeforældre
16-17 Jens Peder Ringsted, dbt. 4. nov. 1771 i Kbh., Set. Nic., d. 19. jun i 1831 

i Kbh.4, g. 29. aug. 1792 i Kbh., Holmens m. Inger Tofte Fischer1, dbt. 
21. sept. 1771 i Kbh., Set. Nic., d. 22. m arts 1855 i Kbh., Garn.

Ansat i Søetatens ekviperingskontor i Kbh., opholdt sig 1793— 
1804 i Holstebro6, var derefter forvalter ved kunstakadem iet. En
ken ernærede sig ved possem entm agerarbejde.

18-19 Henrik Nicolaus Hoffmann, dåb confirm. 14. april 1769 i Maribo, begr. 
8. m arts 1813 i Nykøbing F., g. 25. ju li 1798 i M aribo m. SophieErre- 
boe, hjdbt. 3. feb. 1777 sst., d. 8. april 1853 sst.

Discipel på Kong Salomons apotek i Kbh. 1782, svend sst. 1789— 
91, derefter i Stavanger og i Næstved, pharm . examen 1793, deref
ter m edhjæ lper hos faderen, apoteker i M aribo 1795-1805, derefter 
i Nykøbing F.

20-21 Hans Christian Krøyer, f. 13. jun i, dbt. 28. ju li 1786 i M aribo, d. 7. okt. 
1832 sst., g. 1812 i Græshave m. Hansine Petrea Seehusen dbt. 13. okt. 
1795 sst., d. 22. sept. 1831 i Maribo.

K øbm and i M aribo, borgerskab 1805, borgerskab som brænde
vinsbrænder 1811.

22-23 Ivar Christian Lasson, dbt. 21. jun i 1755 i Uggerslev, Nordfyn, d. 16. 
jan . 1823 i Horsens, g. 1° 19. sept. 17837 m. Anna Sophie de Løve
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nørn (d. af am tm and, konferensråd Frederik de L. og Frederikke 
Sophie von Holstein), dbt. 27. maj 1759 i Antvorskov slots kirke, d. 
30. jan . 18018, 2° 2. dec. 1808 i i Græshave m. Anne .SWeAuien, f. 20. maj 
1788 i Nebbelunde, Lolland, d. 29. sept. 1857 i Horsens.

Officerskarriere, generalm ajor og øverstbefalende ad interim  i 
Jylland 1812.

24-25 Mads Larsen Gulstad (ved dåben M ats Larsen), dbt. 2. feb. 1766 i Rak- 
kestad9, Østfold fylke, Norge, begr. 13. m arts 1813 i Helsingør, Set. 
Mariæ, g. 19. nov. 1802 sst. m. Anna Louise Stricker, f. 8. sept. 1774 i 
Kbh., Frederiks tyske m enighed, d. 28. april 1864 i Helsingør, Set. 
Olai.

Arkelimester, artilleri- og tøjhusløjtnant på Kronborg.
26-27 Thomas Wulfsen Schmidt, f. på Sylt10, d. 25. sept. 1816 i sit 54. år på 

hjemrejse fra V estindien11, g. 30. sept. 1795 i Kbh., Vor Frelser m. 
Christiane Magdalene Knudsen, dbt. 27. aug. 1773 sst., d. 2. sept. 1845 
sst.

Koffardikaptajn. Han bestod styrm andseksam en 1780, 17 år 
gi.10 og indtegnedes 1795 som skipper i lavet12.1 1802 afkøbte han 
svigerfaderen to ejendom m e i Overgaden neden Vandet, Kristi- 
anshavn.

28-29 =  26-27
30-31 =  24-25

Tiptipoldeforældre
32-33 Christen Pedersen Ringsted (s. a f Peder Christensen R., m urerm ester i 

nærheden af Hobro, d. 1756 over 90 år gi. og Else L auridsdatter 
Mubroe, d. sept. 1739, om trent 40 år gi.13), f. 7. april 172813, d. 4. 
jun i 1791l4, g. 1760 (kopulationspenge betalt 12. m arts 1760 til 
vielse i Kbh., Set. Nic.) m. Helvig Jensdatter^ (d. a f skom agerm ester 
Jens O lufsen15 og M alene C hristensdatter), dbt. 13. ju li 1736 i 
Kbh., Set. Nic., begr. 4. okt. 1785 sst.

Hosekræmmer og rodem ester i Kbh. -  Fra 1757 boede han i da
værende m atr. nr. 7 Kristianshavns kvt. i Langebrogade (senere 
kaldt Brogade, en gade, som blev nedlagt ved Torvegades udvi
delse i 1930’erne o g e r indgået i den grund, på hvilken den nye byg
ning for Udenrigsm inisteriet er opført). I 1764 fik han skøde på 
denne ejendom. I 1766 solgte han den til sin broder, hosekræm m er 
Stephen Pedersen Ringsted. Ved samme tid afkøbte han sin sviger
fader daværende m atr. nr. 68 Strand kvt. i Højbrostræde (nu H øj
bro Plads’ vestside). Han erstattede bebyggelsen med en ny byg
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ning. (Grunden er senere indgået i den grund, på hvilken Det kon
gelige octroierede almindelige brandassurancekom pagnis bygning 
nu ligger).

34-35 Laurits Pedersen Fischer (s. a f Peder Laursen F., gårdm and på Fisker
gården i Harboøre, begr. 29. dec. 1762 i Harboøre, 84 år gi.13), d. 28. 
okt. 1792, 76 år gi. i Vartov i Kbh., hvor han var indkommet 6. april 
s. å .16, g. 1770 (kopulationspenge betalt 25. sept. 1770 til vielse i 
Kbh., Set. Nic.) m. Elisabeth Sophie Hjorth (d. a f skomager Hans Jø r
gensen H. og C athrine M ortensdatter Brandt), dbt. 3. sept. 1742 i 
Aalborg, Set. Budolfi, d. i barselseng, begr. 5. maj 1776 i Kbh., Set. 
Nic.

Fribrygger i Kbh., borgerskab 1764, brændevinsbrænder, køb
m and og ølskænker. Han købte 1764 fribryggergården daværende 
m atr. nr. 215 Set. Annæ Ø ster kvt. i Store Kongensgade (nu St. 
Kgsg. 110, bryggergården er ersta tte t afen  i 1801-04 opført, nu fre
det bebyggelse) med tilhørende privilegium. Ved købet kaldes han 
negotiant. Han gik fallit 1777 og ved auktionsskøde, tinglæst 19. 
jan . 1778 blev ejendom m en overdraget til gu ldsm edjens Sander 
Schouw. Efter fallitten blev Fischer ansat ved Dansk-Asiatisk Com- 
pagni.

36-37 Johan Christopher Hoffmann (s. a f apoteker i M aribo Henrik Nicolaus
H. og Else C athrine Johansdatter), dbt. 15. nov. 1730 i Maribo, 
begr. 28. ju li 1802 sst., g. 12. nov. 1766 sst. m. Vibeke Christine Sølling 
(d. a f købm and i M aribo Knud Pedersen S.17 og M ette Kirstine 
W ichm and18), dbt. 28. okt. 1746 i M aribo, begr. 18. marts 1795 sst.

Apoteker og postm ester i Maribo. Han holdt herberg for den 
agende lollandske post og havde som vognmand påtaget sig at be
fordre rejsende.

38-39 Hans Christian Erreboe (s. af købm and i Faaborg Christen Christen
sen E. og Sophia Petersdatter G ebert19), f. 30. aug. 1744 i Faaborg, 
begr. 11. jan . 1808 i M aribo, g. 18. dec. \112 sst. m.Abigael Maria Jen
sen (d. a f købm and og fattigforstander i M aribo Peder J. og Anna 
M arie Reim er20), dbt. 18. febr. 1745 sst., d. 8. jun i 1833 sst., hun g. 
1° 12. sept. 1764 sst. m. farver i M aribo, borgerskab 15. nov. 1764 

Jens Feilberg (s. af farver i M aribo og Rødby Christian Jensen F. og 
Anna N ielsdatter Boes), f. i Rødby21 ca. 1740, begr. 12. jun i 1772 i 
M aribo22.

Købm and og farver i M aribo, borgerskab 16. ju li 1773.
40-41 Christian Krøyer (s. af færgemand i Rudkøbing Hans Christian Bang 

K .23 og M aria Elisabeth Gom m esdatter Brandt24), dbt. 9. aug. 1739 
i Rudkøbing, begr. 19. april 1814 i M aribo, g. 12. april 1769 sst. m.



Journalisten Henrik V. Ringsteds anetavle 67

Ellen Cathrine Hammer (d. a f byfoged i Sakskøbing M orten H. og 2. 
hustru M ette Sybille Volchartsen), dbt. 30. april 1745 i Sakskø
bing, d. 15. jun i 1819 i Maribo.

Købm and i M aribo, borgerskab 25. maj 1769.
42-43 Jørgen Henrik Seehusen (s. a f forpagter på V intersborg Herm an Daniel 

S. og M arie M argrethe N eander25), f. 6. okt. 1760 i U tterslev, d. 2. 
ju li 1813 i Søllested, g. 19. ju n i 1787 i Nakskov m. Diderica Lønborg 
(d. af købmand, konsum tionsforpagter og kirkeværge i Nakskov 
Peder Hansen L.25a og Anna D iderichsdatter), dbt. 1. nov. 1761 i 
Nakskov, d. 9. m arts 181926.

Forpagter a f Danstedgaard, Nebbelunde sogn, ejer a f  hovedgår
den Øllingesøgaard i Græshave sogn fra 1793, kam m erråd.

44-45 Jens Lasson (s. af kom m andørkaptajn Hans L. til Harritslevgaard, 
Nordfyn, og C hristiane H oppe27), dbt. 1. jun i 1713 i Odense, Set. 
Knud, begr. 17. maj 1759 i Kbh., Holm ens kirke, g. 14. maj 1751 på 
Ulriksholm, K ølstrup sogn, Nordfyn m. Ursula Dorothea de Seve (d. af 
oberst Christian de S. og Anna M argrethe Schøller13), dbt. 22. nov. 
1730 i Gjerdrum , Akershus fylke, Norge28, d. 22. sept. 178913.

M ajor ved det fynske nationale infanteriregim ent.
46-47 =  42-43.
48-49 Lars Matsen Solbrekke (s. af gårdejer i Rakkestad, Norge, M ats A nder

sen Klungsrud og Anne Larsdatter), f. 1734, d. 1795, g.m. MettePe- 
dersdatter, f. 1735, d. 1785.

G årdejer i Gjølstad, Norge29.
50-51 Ezechius Hinrich Stricker (s. af m ajor Alexander S. og Sophia C hri

stine W endt (Venten)), f. 8. aug. 1734 i Rendsborg, d. 27. m arts 
1814 i Asminderød, g. 15. maj 1764 i Kbh., Holmens, m. Friderica 
Christiane Herbst (d. a f schoutbynacht M ichael Johan  H. og Engelcke 
M artha Liebe30), dbt. 7. april 1745 i Kbh., Holmens, begr. 26. m arts 
1806 i Helsingør, Set. Mariæ.

Kom m andant på Kronborg, generalløjtnant31.
52-53 Ukendte.
54-55 Christian Knudsen, f. på Grøde32, d. 3. maj 1820, 76 år gi. i Kbh., Vor 

Frelser, g. 23. maj 1770 sst. m. Alhed Catharina Christensdatter Grøn, f. 
ca. 1736, d. 5. okt. 1803 i Kbh., Vor Frelser.

Koffardikaptajn. Ved vielsen var han styrm and. 1772 løste han 
borgerskab som skipper. I 1781 købte han daværende m atr. nr. 155 
Kristianshavn kvt. i Overgaden neden Vandet og i 1790 naboejen
dommen matr. nr. 156. I 1802 solgte han disse ejendom m e til svi
gersønnen, nr. 26. Han havde i 1797 købt daværende m atr. nr. 165
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Kristianshavn, ligeledes i Overgaden neden Vandet og i denne 
ejendom  boede han ved sin død.

56-57 =  de ukendte nr. 52-53.
58-59 =  54-55.
60-61 =  48-49.
62-63 =  50-51.

Noter

1. Henrik Ringsteds tip3oldemor Marie 
M argrethe Neander (se nr. 42), dbt. 4. 
sept. 1733 i Maribo er datter af køb
m and og værtshusholder i Maribo Jø r
gen Henrik Neander, som er broder til 
Ole Bjørn Krafts Tip3oldefader lægen 
Johan Samuel Neander (se nr. 35 i 
Krafts anetavle). Se iøvrigt Lolland- 
Falsters historiske samfunds årbog 
1942, s. 68 flg.

la . Se iøvrigt Dansk biografisk leksikon, 3. 
udgave (DBL 3), bd. 12, s. 242.

2. Han holdt som dreng ferie i Maribo hos 
en søn af farver Jens Feilberg og Abi- 
gael Maria Jensen (nr. 39) og kom der
ved i forbindelse med familien Krøyer. 
Han blev i 1859 forlovet med datteren 
Sophie Gottfriede Elisabeth.

3. Landsover- samt Hof- og Stadsrettens 
skiftekommission, forseglingsprot. 
1896, 2/409, 2 I. Hun efterlod sig intet. 
Hun oppebar livrente fra Statsanstal
ten, 400 kr. årlig og 80 kr. årlig fra Det 
anckerske legat.

4. Landsover- samt Hof- og Stadsrettens 
skiftekommission, hvidebog nr. 14, 
1830-32, pag. 256.

5. Således benævnes hun ved dåben. Med 
henblik på navnet Tofte kan oplyses at 
skipper Hans Jacobsen Toftes enke 
Maren var blandt fadderne. Ved døden 
kaldes hun i hvidebogen Inger Sofie 
Ringsted, men i kbg. Inger Tofte Fi- 
sker-Ringsted, født Fisker. Ved søn
nens (nr. 8) dåb kaldes hun Henriette 
Fischer, og i avertissement om m an
dens død underskriver hun sig Inger

Henriette Ringsted, født Fischer 
(Adresseavisen nr. 146/1831).

6. Folketællingen 1801 oplyser, at han le
vede af sine midler. Han havde arvet 
14000 rdl. efter sin fader.

7. Danmarks Adels Aarbog LXVIII, 1951, 
II, s. 135.

8. sst. IL, 1932, II, s. 194.
9. Rigsarkivet, a ttest i enkekassesag 6533.

10. Landsarkivet, Kbh., Kbh.s skipperlavs 
exam inationsprot. 1774—93, fol. 73.

11. Hvidebog nr. 5, 1815-17, pag. 434.
12. Kbh.s skipperlavs alfabetiske forteg

nelse over skippere og styrmænd 1785— 
1826.

13. Vibeke Nobels slægtsarkiv.
14. Slægtsarkivet. -  Af Hof- og Stadsret

tens skødeprot. 29, 1791-93, fol. 77 
fremgår at hans søn (nr. 16) 9. sept. 
1791 overdrog sin eneste medarving, 
sin svoger hosekræmmer Hans Weyrup 
sin 2/3 anpart i faderens ejendom matr. 
nr. 68 Strand kvt.

15. Iflg. slægtsarkivet havde de slægtsnav
net Odevald.

16. Rigsarkivet, Reviderede regnskaber, 
Bilag til Vartov hospitals regnskab 
1792, heri Helligånds hospitals m and
talsbog 1792, fol. 16 og 77.

17. Wilh. von Antoniewitz: Danske patri
cierslægter II, s. 177 fører hans fædrene 
slægt, Reimerstamtavlen i Persh. T. 
1976, s. 47 hans mødrene slægt længere 
tilbage. Knud Pedersen Søllings livsløb 
var ret ejendommeligt. Han blev stu
dent fra Næstved 1724, baccalaureus 
1725, boede i studieår i Kbh., i 1728 hos



Poul Peret, teskænker i Lille Færge
stræde, vendte omkr. 1730 tilbage til 
Maribo, fik 8. maj 1730 succession på 
præstekaldet i Døllefjelde-Musse, men 
blev aldrig præst. 1735 fik han køb
mandsborgerskab i Maribo, men drev 
ingen videre handel. Han havde fra fa
deren arvet en betydelig formue og 
nøjedes med at drive den jord , der 
hørte til købmandsgården og sætte sine 
penge på rente. Han var ved udskriv
ningen af fattigskat 1752 den tredie- 
største skatteyder i Maribo. Fra slut
ningen af 1730’em e til sin død var han 
fattigforstander. (Årbog for historisk 
samfund for Præstø am t 1957-61, s. 
257).

18. Alfred Larsen: De ældste led af slægten 
Wichmand, Persh. T. 1946, s. 25, fører 
hendes slægt længere tilbage.

19. Knud Bierfreund og E. Juu l Hansen: 
Slægten Erreboe, Persh. T. 1964-65, s. 
107 fører begges slægt længere tilbage.

20. Den i note 17 nævnte Reimerstamtavle 
fører hendes slægt længere tilbage. Den 
her i anetavlen under nr. 37 nævnte 
Knud Pedersen Sølling var fætter til 
hendes fader.

21. Maribo rådstueprot. ved borgerskabet.
22. Jens Feilberg er i Peter Jacob Schmidt: 

Slægten Feilberg, Kbh. 1890 forvekslet 
med en fætter af samme navn, dbt. 14. 
sept. 1725 i Aarhus. -  Da oplysningerne 
om vor Jens Feilbergs fader i Schmidts 
stamtavle er meget mangelfulde skal 
her oplyses: Christian Jensen Feilberg, 
farver i Maribo og Rødby, begr. 6. juni 
1749 i Maribo, g. 1° m. Cathrine Hans- 
datter, skifte 7. jan . 1739 (Rødby skif- 
teprot. 1736-53, fol. 52), 2° m. Anna 
N ielsdatter Boes, skifte 19. sept. 1747 
(samme prot., fol. 265). Hun var datter 
af skomager i Rødby Niels Danielsen -  
søn af Karen Roes (Rødby skifteprot. 
1696-1718, fol. 407) -  og M ette Peders- 
datter (sidstnævnte prot., fol. 409), 3° 
24. nov. 1747 i Nr. Vedby m. M aria Eli
sabeth Nauschutz (en søster til den 
derværende sognepræsts hustru), begr.
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13. m arts 1764 i Maribo. Hun blev g. 2° 
12. ju n i 1750 i Maribo m. farver i M a
ribo Severin Kaalund, begr. 9. juni 1753 
sst. Se iøvrigt Lolland-Falsters histori
ske samfunds årbog 1918, s. 80.

23. Familien Krøyers slægtebog, Aarhus 
1910 (Særtryk a f Arkiv for Genealogi og 
Heraldik) fører hans slægt længere til- 
bage.

24. Hun var datter a f købmand i Ærøskø
bing Gomme Gommesen, hvis slægt 
DBL 3, bd. 2, s. 466f og Persh. T. 1947, 
s. 173f fører længere tilbage og Inge
borg Brandt, hvis slægt Olav C hristen
sen: Tre nordborgske præster og deres 
slægt (Søndeijysk m ånedsskrift 1945, s. 
58) fører længere tilbage.

25. Marie M argrethe Neander blev efter 
Herman Daniel Seehusens død g. m. 
købmand i Nakskov, fra 1775 ejer af 01- 
lingesøgaard Hans Diderichsen, som 
var broder til hendes senere svigerdat
ter, Diderica Lønborgs moder.

25a. Peder Hansen Lønborg er iflg. borger
skabsprotokollen født i Aarhus. Han 
blev begravet i Nakskov 12. nov. 1794, 
73 år gi. Slægtskab med brændevins
brænder i Nakskov Anders Jeppesen 
Lønborg, som fødtes ca. 1742 i Lønborg 
sogn ved Ringkøbing fjord og fra hvem 
den yngre slægt Lønborg nedstam m er 
(se DBL 3, bd. 9, s. 281 f) må på denne 
baggrund anses for udelukket. -  Der sy
nes ikke i nærheden af hans fødeby, 
Aarhus at findes nogen lokalitet ved 
navn Lønborg. Det er derfor fristende 
at tænke sig, at han på en eller anden 
måde har forbindelse med den i Persh. 
T. 1907 beskrevne ældre, også fra Løn
borg sogn stamm ende, i brødrene Palu- 
dan-Miillers anetavle (Persh. T. 1985, 
s. 63 ff) repræsenterede slægt Lønborg, 
eftersom den i tiden omkring hans fød
sel levede i Aarhus og i det nær Aarhus 
liggende sogn Fruering. Han er ikke an
ført i stamtavlen over slægten, men for
bindelsen kan tænkes at være den, at 
han eller hans fader har tjent hos et 
medlem af slægten og at han så, da han
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slog sig ned i Nakskov har antaget 
denne slægts navn.

26. Berlingske Tidende 1819, nr. 22.
27. Danmarks Adels Aarbog LXVIII, 1951, 

II, s. 134f fører begges slægt længere til
bage.

28. Rigsarkivet, enkekassesag G 1456.
29. Slægtsarkivet. -  D åbsattesten for søn

nen (nr. 24) oplyser kun navnene Lars 
M atsen Solbrekke og Mette Pedersdat- 
ter.

30. En formodning om hendes afstamning 
er fremført i Persh. T. 1888, s. 295.

31. Se iøvrigt DBL 3, bd. 14, s. 149.
32. Kbh. borgerskabsregister. -  Grøde er 

en lille ø mellem Føhr og Pellworm.

Gregers Hansen, f. 1900, fhv. kommunaldirektør. Adr.: Adelgade 54, 1304 København K.



Mikrofilm i Landsarkivet, København, 
en vejledning
A f
Erik Kann

I kraft af ekstraordinære bevillinger til m ikrofotograferinger de sidste fem år 
har der i Landsarkivet for Sjælland, m.m. været en voldsom aktivitet på 
dette felt: Store m ængder af mikrofilm er blevet optaget, kopieret og taget i 
brug på læsesalen, nye filmfortegnelser har set dagens lys, og sidst men ikke 
mindst har arkivet i sidste halvdel a f 1986 taget en hel ny mikrofilmlæsesal 
i brug (officiel betegnelse: Kopi-læsesal).

Formålet med denne artikel er dels at kaste lys over, hvad der egentlig er 
foregået i de sidste fem år, dels - og nok først og fremmest - at give anvisnin
ger på, hvorledes man som benytter kan anvende Landsarkivets film sam lin
ger. Det er vigtigt at understrege, at synspunkterne i denne artikel alene er 

forfatterens og ikke på nogen måde udtryk for Landsarkivets opfattelse af dette og hint.
De beskrevne aktiviteter, kopieringsm uligheder, etc. gælder kun Lands

arkivet for Sjælland, m.m. Forhold ved de øvrige landsarkiver er ikke ind
draget i redegørelserne.

Hvorledesfinder man ud af om det arkivalie, man ønsker at benytte, findes på mikrofilm?

Indledningsvis skal det understreges, a t der her er tale om den situation, 
hvor brugeren søger et bestem t arkivalie i Landsarkivets samlinger. Den si
tuation kan forekomme, hvor brugeren mere bredt ønsker at orientere sig 
om, »hvad der overhovedet findes på film?«, jfr. herom nedenfor under af
snittet, afslutning.

Så længe det drejer sig om Landsarkivets egne arkivalier, burde der ikke 
være noget problem  med at finde ud af, om det søgte arkivalie er mikrofil- 
met. En afmærkning i de eksisterende registraturer skulle gerne henvise til, 
at det pågældende arkivalie er mikrofilmet. Afmærkning kan enten være 
sket ved anvendelse a f en bestem t (farve)symbolik, ved henvisning til en be
stemt filmfortegnelse eller ved direkte henvisning til eet eller flere film num 
re.

Jeg skriver udtrykkelig »burde der ikke være noget problem«, desværre
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forholder det sig således, at der i dag kun er foretaget en afmærkning om 
film benyttelse af de mest benyttede arkivgrupper, eksempelvis kirkebøger. 
Det er min opfattelse, at denne opgave er meget væsentlig - både af hensyn 
til benytterne, men så sandelig også a f hensyn til betjentpersonalet, som 
derved spares for at skulle hente originale arkivalier frem fra magasinerne.

Hvis det drejer sig om mikrofilm af arkivalier, som »ikke hører hjemme« 
i Landsarkivet, f.eks. arkivalier fra Københavns Stadsarkiv, er det et væsent
lig større problem  at finde ud af, om Landsarkivet er i besiddelse af mikro
film af det pågældende arkivalie. Der findes faktisk i dag i Landsarkivet en 
om fattende samling af mikrofilm, indeholdende optagelser a f arkivalier i 
andre arkivinstitutioner, som Landsarkivet af servicehensyn ønsker i brug 
på læsesalen. For denne gruppes vedkom m ende støder man ikke på afmærk
ning i en foreliggende registratur, al den stund, at der ikke findes en egentlig 
registratur over de pågældende arkivalier i Landsarkivet. Benytteren er 
(desværre) her henvist til de sum m ariske lister og oversigter, som er frem
lagt på mikrofilmlæsesalen.

Hvordan kan mikrofilmene være registrerede?

De mikrofilm, der benyttes på mikrofilmlæsesalen, kan, uanset om det 
drejer sig om film af Landsarkivets egne arkivalier eller om film af andre in
stitutioners arkivalier, være registrerede på en række forskellige måder:
1. Ved egentlige filmfortegnelser.

Disse udsendes i en fortløbende num m ereret serie, hvoraf nr. 1-3 (ud
vandrerregistre, brandforsikringsarkivalier indtil ca. 1872, skifteproto
koller fra godsarkiver, m.m.) indtil nu har set dagens lys. Det er fortrins
vis større samlede grupper af mikrofilm, som registreres i disse filmfor
tegnelser.

2. Ved såkaldte »Mindrefilmfortegnelser«.
Det har været tanken m ed disse så hurtigt som muligt efter optagelse og 
kopiering at kunne stille selv meget små grupper a f mikrofilm til rådig
hed for publikum  på læsesalen. Som følge heraf er kravene til form, ind
binding, etc. væsentlig m indre end de der gælder for de egentlige filmfor
tegnelser. De m indre film fortegnelser - som er betegnet fortløbende med 
bogstaverne A, B, C, D, etc. - er opstillet i springbind på mikrofilmlæse
salen.

3. Ved afmærkning i eksisterende registraturer.
Det drejer sig her først og frem mest om de tilfælde, hvor der i den eksiste
rende registratur er påført et m ikrofilmnum m er ud for beskrivelsen af de 
pågældende arkivalier. I disse tilfælde er det ikke skønnet relevant også 
at arbejde med en filmfortegnelse eller en »mindre filmfortegnelse«.
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Denne afmærkningsform er kun anvendt i begrænset omfang og rum m er 
da også væsentlige ulem per, navnlig i relation til spørgsm ålet om over
skueligheden. Eksempelvis er en ældre håndskreven seddelregistratur 
ikke altid det enkleste sted at skulle påføre filmnumre!

4. Ved specialfortegnelser.
Disse er oftest opstillet i springbind i tilknytning til den/de arkivgrup
per, den/de registrerer.
Som eksempel kan nævnes registreringen a f »Kildeskriftselskabets« 
mikrofilmkort, som man ikke har fundet det hensigtsm æssigt at ind
ordne i »mindre filmfortegnelser«, og som derfor nu er registreret og op
stillet som en særlig gruppe.

Hvilke former/typer af film anvendes i Landsarkivet?

Samlingerne af mikrofilm består dels a f film i alm indelig gængs forstand, 
opspolet på metal- eller plastikspoler - kaldet rullefilm - dels a f mikrofiche- 
kort i A-6 format (ca. 105X 149 mm).

Rullefilmene optages enten i 35 m m ’s bredde eller 16 m m ’s bredde. Indtil 
videre er der for så vidt angår rullefilm kun taget 35 mm format i brug på læ
sesalen. Landsarkivet foretager im idlertid også løbende optagelser i 16 mm 
format, hvoraf der leveres kopier til interesserede, jfr. nedenfor under af
snittet, kopiering.

A-6 mikrofichekortet, som i stigende grad benyttes på læsesalen, er tek
nisk set det samme som en rullefilm, kun med form atet til forskel. På rulle- 
filmen er optagelserne »sat sammen« efter hinanden i en lang række, på A-6 
mikrofichekortet er optagelserne vandret placeret i kortere rækker lodret 
under hinanden.

Hvilke numre anvendes til mikrofilmene i Landsarkivet?

Samlingerne af mikrofilm kan være num m ererede på forskellige måder:
1. En almindelig fortløbende num m erering (som oftest et 4-cifret num 

mer).
Der forekommer p.g.a. praktiske hensyn ved optagelserne m ange spring 
i de anvendte num re. I flere tilfælde vil film kassettem e foruden num m er 
også være forsynet med en indholdsangivelse, f.eks. »brandforsikrings
arkivalier«. Denne ekstra afmærkning anvendes udelukkende ved særlig 
hyppigt benyttede arkivalier.

2. En almindelig fortløbende num m erering, m en m ed et »M« anført foran 
num m ereringen.
Herm ed angives, at der er tale om en filmning foretaget af M orm onerne
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(også kaldet M-film), hvor Landsarkivet har indkøbt en kopi. Der kan 
være M-film både a f Landsarkivets egne sam linger og af andres arkiva
lier.
Eftersom der forekommer sammenfald mellem rækken af almindelig 
fortløbende num m ererede film og rækken af M-film, er de to rækker op
stillet hver for sig på mikrofilmlæsesalen, jfr. i øvrigt nedenfor under af
snitte t, benyttelse.

3. N um m erering udelukkende ved hjælp af sogne- og bindnum mer.
Denne form anvendes selvsagt alene i forbindelse med kirkebøger.

4. En helt speciel num m erering.
F.eks. »D.123«.

5. En num m erering ved hjælp af såkaldt »LAK«-angivelse (LAK =  Lands
arkivet, København).
Denne num m erering er udelukkende anvendt ved A-6 mikrofichekort. 
Produktionen af disse er opdelt efter projekttype, således at hvert pro
jek t betegnes med hver sit »LAK-nummer«, f.eks. betegner »LAK-1« 
Landsarkivet i Københavns første mikrofichekortprojekt. Hvert kort for
synes desuden med et løbenum m er, f.eks. »LAK-1/123«, der således be
tegner kort num m er 123 i Landsarkivets første mikrofichekortprojekt.

Benyttelse af mikrofilm på Landsarkivets læsesal

Til en hensigtsm æssig benyttelse a f filmsamlingerne kræves på baggrund af 
ovenstående:
1. Kendskab til, at det pågældende arkivalie er mikrofilmet.
2. Kendskab til, hvorledes mikrofilmene af de pågældende arkivalier er re

gistreret.
3. Kendskab til, hvilken »filmtype« der er anvendt ved optagelsen.
4. Kendskab til, hvilket film num m er der er anvendt.
5. Kendskab til, hvor de pågældende mikrofilm er opstillet på mikrofilmlæ

sesalen.
6. Kendskab til betjening af det film apparat, som skal benyttes ved læsning 

a f filmen.
For så vidt angår betjening af film apparater er det traditionelt noget 
mange er tøvende overfor, men personalet på læsesalen vejleder natur
ligvis gerne. Der findes to typer af apparater, een til rullefilm og een til 
mikrofichekort.

M .h.t. opstillingen på mikrofilmlæsesalen kan der henvises til et udmærket, 
detaljeret oversigtskort, som udleveres til publikum, og som v.hj.a. num m e
reringer angiver den præcise placering af de enkelte grupper på mikrofilm
læsesalen (og i øvrigt også på »den almindelige« læsesal).



Mikrofilm i Landsarkivet, København, en vejledning 75

Generelt kan siges, at rullefilm er placeret i film kassetter a f pap, påført 
enten filmnummer alene eller et sådant suppleret med en indholdsangivelse 
(jfr. ovenfor under afsnittet, num m ereringer). Film kassetterne er anbragt i 
bakker, som er opstillet i filmreolerne. A-6 m ikrofichekortene er placeret i 
særlige ark med indstikslom m er, der er sam let i springbind, ligeledes opstil
let i filmreolerne.

Benyttelse af mikrofilm uden for Landsarkivets læsesal

Et stigende antal arkivgæster ønsker at kunne benytte kopier a f arkivalierne 
hjemme. For disse foreligger en række muligheder:
1. Kopi a f en hel 35 mm eller 16 mm rullefilm. Prisen e rp r.jan . 1987 ca. 150 

kr. (ingen moms) pr. rulle.
2. Kopi a f A-6 mikrofichekort. Prisen er pr. jan . 1987 8 kr. (ingen moms) pr. 

kort.
3. Fremstilling af m ikrooptagelser af dele a f arkivalier, enten som 35 mm el

ler 16 mm rullefilm. Prisen pr. optagelse (= 1  opslag i en protokol, dvs. 
2 sider) e rp r.jan . 1987 for 1.-25. optagelse 2 kr. ogfor 26. og følgende op
tagelse 1 kr. (ingen moms).

Naturligvis kan der leveres en egentlig fotografisk forstørrelse på papir, 
men prisen er høj og afhænger af forstørrelsens format. Det enkleste er at 
anskaffe sig et læseapparat til A-6 mikrofichekort. Sådanne kan som brugte 
erhverves rimeligt billigt, f.eks. gennem Den Blå Avis (ca. 1-2000 kr.). For
delen ved et sådant apparat er, at det også - m ed en smule besvær - kan an
vendes til læsning af rullefilm.

Til sidst kan nævnes, at der også er m ulighed for udlån a f  såvel rullefilm 
som A-6 mikrofichekort til de lokale bibliotekers læsesale (gratis).

Hvilke grupper af arkivalier kan benyttes på mikrofilm?

Efterfølgende er ikke tænkt som en kom plet fortegnelse, m en kun som m e
get summariske antydninger.

Landsarkivet har forsøgt - så godt som det har været m uligt - at prioritere 
ud fra kriteriet: M est benyttet -  først film et/først indkøbt.

Indlysende nok er kirkebøgerne derfor det emne, som har fået den højeste 
prioritet. Der er filmet både på rullefilm og på A-6 mikrofichekort. T ids
mæssigt er der foretaget optagelser både før og efter 1814 og både af hoved- 
ministerial- og kontram inisterialbøger.

Brandforsikringsarkivalier (forsikrings- og taxationsprotokoller) har 
også været anset for en væsentlig opgave, det samme har gjort sig gældende 
med skifteprotokoller fra de private godser.
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Derudover kan nævnes københavnske realregistre, journaler og kopibø
ger fra bispe- og stiftøvrighedsarkiver, ditto  fra en række amtsarkiver, folke
tællingerne 1787-1860, fæsteprotokoller, lavsarkivalier, m.m.

Benyttere må være opmærksomme på, at der til stadighed tages flere og 
flere film i benyttelse. M an kan ønske, at Landsarkivet et fast sted oriente
rede publikum  om f.eks. sidste kvartals »nyibrugtagninger«.

Afslutning

Mikrofilmlæsesalen er først taget i brug for ganske kort tid siden, og derfor 
er der flere procedurer, som endnu ikke har fundet den endelige form. Det 
har im idlertid været anset for rigtigt at tage faciliteterne i brug med visse 
mangler. Alt overvejende synes system et at fungere tilfredsstillende.

En væsentlig vanskelighed er, som antydet ovenfor, at orientere sig om, 
hvad der overhovedet findes på mikrofilm. De eksisterende fortegnelser er 
for summariske, og helt galt bliver det, hvis man mere bredt vil orientere sig 
om, hvilke kirkebøger der er mikrofilmet. Opslag i een registratur er ikke 
nok, og i det hele taget kan m an godt som benytter blive en smule forvirret 
over de mange forskellige kirkebogsprojekter, der er i gang. Landsarkivet er 
rent faktisk i fuld gang m ed at opstille lister over filmede kirkebøger, først 
og frem mest ordnet efter sognenum m er. Disse lister skulle muliggøre rekvi
sition uden besøg i arkivet for at gøre opslag i diverse registraturer. Formen 
for disse lister er ikke endelig fastlagt.

M ed de store aktiviteter på mikrofilm-om rådet har Landsarkivet først og 
frem mest villet række en hjælpende hånd til de dagligt besøgende; mikro- 
filmning skulle gerne lette arbejdsm ulighederne for den enkelte!

I et bredere perspektiv har virksom heden naturligvis også åbnet for et 
vidtgående sam arbejde m ed de mange lokalhistoriske arkiver. Store mæng
der af filmkopier er distribueret, og det er således i dag muligt lokalt at be
tjene sig a f mange a f de mikrofilm, som også findes i Landsarkivet. Hele 
denne distribution er led i en langsigtet udvikling, som forhåbentlig en dag 
ender med indretning af filmsamlinger i alle lokalhistoriske arkiver og som 
overbygninger hertil film sam linger på am tsplan.



De statslige arkivers publikationer 1986, 
en oversigt

Af
Erik Karin

Denne oversigt rum mer annoterede fortegnelser over de registraturer, hjælpemidler, vejlednin
ger, etc., som de statslige arkiver, dvs. Rigsarkivet, Landsarkivet for Sjælland m.m., Landsarkivet 
for Fyn, Landsarkivet for Nørrejylland, Landsarkivet for de søndeijyske landsdele og Erhvervsar
kivet, har udsendt i 1986.

Oversigten er tænkt som en opfølgning af oversigten 1982-1984, bragt i Personalhistorisk T ids
skrift 1985:1, s. 85-92 og oversigten 1985, bragt i Personalhistorisk Tidsskrift 1986:2, s. 197-200.

Hvad angår tids- og emnemæssig afgrænsning, indsamlingsm etodik samt andre overvejelser af 
mere generel karakter henvises til redegørelserne herfor i Personalhistorisk Tidsskrift 1985:1, s. 
85-92, specielt s. 85-86.

Rigsarkivet:
Rigsarkivet i almindelighed:
Kassation og opbevaring i kommunearkiver. En vejledning på grundlag af Indenrigsministeriets be

kendtgørelse af 29. april 1981. 3. rev. udgave. 1986, 41 s.
Håndskriftsamlingen II- X II.  Registratur. 1986, 206 s.

Anm: Summarisk registrering af indholdet i de pågældende grupper i håndskriftsamlingen. Er 
en fortsættelse af den i 1985 udsendte registratur over håndskriftsam lingen gruppe I. Det her 
foreliggende bind har paginering i fortsættelse af det tidligere udsendte.

Tidsskrifter:
Arkiv. Tidsskrift fo r arkivforskning. Udgivet af Rigsarkivet.

11. bind, nr. 1 1986 (udk. 1987).
Anm: Udsendelse har været forsinket. 11. bind, nr. 2 forventes udsendt februar 1987.

Nordisk Arkivnyt. Udgivet af Rigsarkivet.
1986 nr. 1-4.

Siden Saxo. Udgivet af Dansk Historisk Fællesforening og Rigsarkivet.
1986 nr. 1-4.

Oversigt over arkivalier i det danske Rigsarkiv t il belysning af Ydre Missions historie. Ved C. Rise Hansen. 
1986, 32 s.
Anm: Redaktionen sluttet 31. dec. 1985. Publikationen er led i projektet »Kristen mission og 
kulturpolitik 1820-1970«.

Rigsarkivets 1. afdeling:
Kort- og tegningssamlingen. Rentekammersamlingen nr. 1-662. Registraturafskrift. Folioregistratur nr. 

286. 1986, 181 s.
Anm: Er en maskinskreven afskrift og samling a f Rigsarkivets håndskrevne seddelregistratur.
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Statistisk-topografiske samt kammeralistiske beskrivelser af amter, byer, godsdistrikter m.m. i hertugdømmerne 
Slesvig og Holsten 1826-44. Folioregistratur nr. 287. Uden udgivelsesår, 4 s.

Rigsarkivets 2. afdeling:
Ingen udgivelser i 1986.

Rigsarkivets 3. afdeling:
Ingeniørkorpsets arkiv. Indeks over lokaliteter og myndigheder, der omtales i de i 1973 og 1978 

udsendte registraturer over dette arkiv. 1986.

Rigsarkivets 4. afdeling:
Mindre, private personarkiver i Rigsarkivets 4. afdeling. Ved Hans Kargaard Thomsen. Rigsarkivet og 

hjælpemidlerne til dets benyttelse IV, 2. 1986, 286 s.
Anm: Er en fortsættelse af den i 1984 udsendte oversigt over større private personarkiver, jfr. 
Personalhistorisk Tidsskrift 1985:1, s. 88. M edtager alle privatarkiver i Rigsarkivet, som er 
modtaget eller etableret ved nyordning af ældre privatarkivsamlinger frem til udgangen af juni 
1985, og som kun om fatter et eneste læg for hver person eller familie. Udgaven her er mere at 
betragte som en foreløbig publicering, der ikke bliver gjort til genstand for salg. På et senere 
tidspunkt vil der muligvis blive udsendt en trykt udgave.

Håndskriftsamlingen II- X II.
Se under Rigsarkivet i almindelighed.

Selskabet t il støtte fo r Pakistans kirke (tidl. Komiteen t il støtte fo r Pakistans lutherske kirke) stiftet 1962. Regi
stratur. 1986, 23 s.
Anm: Arkivet må overvejende karakteriseres som dele af en række privatarkiver vedrørende det 
pågældende missionsarbejde.

Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm:
Kommunearkiver. Hillerød Købstads- og primærkommune. Registratur. 1986, 260 s.

Anm: Registraturen om fatter Hillerød Købstad (1869-1970), Frederiksborg Slotssogn (1842- 
1966), Nr. Herlev (tidl. Herlev) (1842-1966), Harløse (tidl. Tjæreby) (1842-1970) og Alsønde- 
rup (1842-1970).
Disse kom muner udgør siden 1970 Hillerød Primærkommune, sammen med en mindre del 
(Nødebo Sogn) af den tidligere Esbønderup-Nødebo Kommune.
Indeholder ud over den egentlige registraturdel i to bilag, dels en oversigt over den reviderede 
Odder-plans hovednumre, dels en oversigt over DK-journaliseringssystemet, en systematisk 
oversigt og endelig en alfabetisk emnefortegnelse.

Kommunearkiver. Korsør Købstads- og primærkommune. Registratur. 1986, 225 s.
Anm: O m fatter alle kommunale arkivalier, der beror i Landsarkivet, og som hidrører fra Korsør 
Købstad 1869-1982, Tårnborg Sognekommune 1842-1970 og Vemmelev-Hemmeshøj Sogne
kommune 1842-1970.
Disse kommuner udgør siden 1970 Korsør Primærkommune.

Kommunearkiver. Ravnsborg Kommune. Registratur. 1986, 206 s.
Anm: O m fatter alle kommunale arkivalier, der beror i Landsarkivet, og som hidrører fra sogne
kommunerne Birket (1842-1970), Fejø (1842-1970), Femø (1842-1970), Herredskirke-Løjtofte 
(1842-1970), Horslunde-Nordlunde (1842-1970), Købelev (1842-1970), Sandby (1842-1970), 
Ullerslev (1842-1970) og Vindeby (1842-1970).
Disse kom muner udgør siden 1970 Ravnsborg Primærkommune, idet dog en del af Herreds
kirke-Løjtofte indgik i Nakskov Primærkommune.

Kommunearkivet. Stenlille Kommune. Registratur. 1986, 64 s.
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Anm: Om fatter alle kommunale arkivalier, der beror i Landsarkivet, og som hidrører fra sogne- 
kommunerne Flinterup (1902-1970), Munke-Bjergby-Bromme (1842-1905), Munke-Bjergby 
(1906-1970), Stenlille (1842-1970) og Stenmagle (1842-1970).
Disse kommuner udgør siden 1970 Stenlille Primærkommune.

Råds tuearkiver. Kalundborg Rådstue. Registratur. 1986, 79 s., ill.
Anm: Indeholder ud over registraturdelen en fyldig indledning.

Skolearkiver. Hillerød Kommune. Registratur. 1986, 18 s.
Anm: Om fatter alle skole-arkivalier, der beror i Landsarkivet, og som hidrører ffa de kommu
nale skoler i Hillerød Kommune. Udarbejdet i samarbejde med Hillerød Kommune. 

Skolearkiver. Korsør Kommune. Registratur. 1986, 31 s.
Anm: Om fatter alle skole-arkivalier, der beror i Landsarkivet, og som hidrører fra kommunale 
skoler i det geografiske område, der siden 1970 har hørt under Korsør Kommune. Udarbejdet 
i samarbejde med Korsør Kommune.

Skolearkiver. Ravnsborg Kommune. Registratur. 1986, 26 s.
Anm: Om fatter alle skole-arkivalier, der beror i Landsarkivet, og som hidrører fra kommunale 
skoler i det geografiske område, der siden 1970 har hørt under Ravnsborg Kommune. 

Skolearkiver. Sakskøbing Kommune. Registratur. 1986, uden paginering.
Anm: Er et tillæg til den registratur, der udsendtes i 1984, jfr. Personalhistorisk Tidsskrift 
1985:1, s. 89.

Skolearkiver. Stenlille Kommune. Registratur. 1986, 22 s.
Anm: Om fatter alle skole-arkivalier, der beror i Landsarkivet, og som hidrører fra kommunale 
skoler i det geografiske område, der siden 1970 har hørt under Stenlille Kommune.

Skolearkiver. Suså Kommune. Registratur. 1986, 18 s.
Anm: Om fatter alle skole-arkivalier, der beror i Landsarkivet, og som hidrører fra kommunale 
skoler i det geografiske område, der siden 1970 har hørt under Suså Kommune.

Toldarkiver. Overtoldinspektoratet fo r Østifterne. Registratur. 1986, 67 s.
Anm: Udgør 3.bind i rækken af registraturer over toldarkiver, jfr. Personalhistorisk Tidsskrift 
1986:2, s. 199.

Offentlige embeders og institutioners arkiver. Bestemmelser og vejledning om opbevaring, aflevering og kassation. 
1986, 24 s.

Udstillingskatalog. Grønlandske arkivalier. 1986, 20 s., ill.
Anm: Udstillingen illustrerede konservering og restaurering af grønlandske arkivbind, udført 
i Landsarkivets restaureringsværksteder, 1986.

Landsarkivet for Fyn:
Kommunearkiver i Landsarkivet fo r Fyn. En oversigt med summariske indholdsangivelser fo r de arkiver, der ikke 

er udsendt registraturer for. Ved Gitte Lundsager Rausgaard og Poul Thestrup. 1986, 373 s.
Anm: Identisk med tidligere udsendt fotokopieret registratur, nu blot i endelig mangfoldig
gjort og indbunden udgave.

Toldarkiver. Odense, Bogense, Kerteminde og Nyborg toldkamre. Registratur. 1986, 169 s.
Anm: Om handler de 4 toldkamre, der ligger i det område, der nu omfattes af Odense Distrikts
toldkammer.

Toldarkiver. Svendborg, Fåborg, Marstal, Ærøskøbing og Rudkøbing toldkamre. Registratur. 1986, 93 s. 
Anm: Om handler de 5 toldkamre, der ligger i det område, der nu omfattes af Svendborg Di
striktstoldkammer.

Toldarkiver. Assens Toldkammer. Foreløbig fortegnelse. 1986, 4 s.
Anm: Dette toldkammer hører under Fredericia D istriktstoldkammer. Der er kun tale om en fo
reløbig fortegnelse over nyafleveret m ateriale, medens ældre, allerede afleveret m ateriale er 
forblevet uordnet.
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Toldarkiver. Middelfart Toldkammer. Foreløbig fortegnelse. 1986, 4 s.
Anm: Dette toldkam mer hører under Fredericia Distriktstoldkammer. Der er kun tale om en fo
reløbig fortegnelse over nyafleveret materiale, medens ældre, allerede afleveret materiale er 
forblevet uordnet.

Offentlige embeders og institutioners arkiver. Bestemmelser og vejledning om opbevaring, aflevering og kassation. 
1986, 24 s.

Landsarkivet for Nørrejylland:
Offentlige embeders og institutioners arkiver. Bestemmelser og vejledning om opbevaring, aflevering og kassation. 

1986, 24 s.
Udstillingskatalog. Reformationen og reformationsjubilæer i  Viborg. Udstilling afholdt i anledning af 450- 

året for Reformationen over tem aet Hans Tausen, Reformationen og reformationsjubilæer i Vi
borg. 1986.

Paul G. Ørberg: »Når nøden er størst«. 1986, ca. 250 s., ill.
Anm: Bogen er udsendt af »Udgiverselskabet ved Landsarkivet for Nørrejylland«. Bogen om
handler Viborg G råbrødre Klosterhistorie fra reformationen til nutiden. En anmeldelse følger 
her i tidsskriftet i næste nummer.

Landsarkivet for de sønderjyske landsdele:
Offentlige embeders og institutioners arkiver. Bestemmelser og vejledning om opbevaring, aflevering og kassation. 

1986, 24 s.

Erhvervsvarkivet, Århus
Erhvervshistorisk Årbog rum m er hvert år en udførlig redegørelse for erhvervsarkivets virksom

hed, og der bringes her blot henvisninger til disse redegørelser. Det er im idlertid redaktionen 
af dette tidsskrifts ønske mere detaljeret at omtale Erhvervsarkivets publikationer. For ganske 
nylig er der med henblik herpå re ttet henvendelse til Erhvervsarkivet.

Erhvervsarkivet. Beretning om virksomheden 1. januar - 31. december 1985. Erhvervshistorisk Årbog 1985 
(udk. 1986), s. 209-221.

Erhvervsarkivet. Beretning om virksomheden 1. januar-31. december 1986. Bringes formodentlig i Erhvervs
historisk Årbog 1986 (endnu ikke udk.).

E rik  Kann, f. 1952, stud.mag. i historie og pædagogik. Underviser i genealogi. I en årrække ansat 
i Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland m.m. Adresse: Præstemosen 34, 2650 Hvidovre.



Rettelser og tilføjelser til »Præstesiægten Hemmet i fem led«

I min artikel »Præstesiægten Hemmet i fem led« o.s.v. i Ph.T. 1985, s. 199-218, har der ejesværre 
indsneget sig nogle fejl. Derfor disse rettelser.

S. 200: »Peder Heglund« skal være: Peder Hegelund.
S. 202: »Børn af Gregers Enevoldsen« skal være: Børn af Enevold Gregersen.
S. 202: »Gregers Enevoldsen må anses for at være søn af hr. Gregers Enevoldsen i Ullerup« skal være: 

... af hr. Enevold Gregersen i U.
S. 202: »Da hr. Enevold Gregersen døde allerede 1584, m å det formodes, at hans søn Enevold Greger

sen« skal være: ... Gregers Enevoldsen.
S. 203: »Ostnip« skal være: Outrup.
S. 204: (Om Thomas Jensen Bandsbol): »Fra 1655 og 1663« skal være: Fra 1655 til 1663.
S. 205: »Børn af Karen Iversdatter« skal være: Bom af Maren Iversd.
S. 206: (Om Enevold Lauritsen): »Han var vistnok gift og gange« skal være: ... to gange.
S. 207: (Om Laurids Jensen Bjom) »personel kapellan i Brovst 1624« skal være: 1634.
S. 207: »Thomas Christense Mumme« skal være: Th. Christensen Mumme.
S. 208: »Gladstrand« skal være: Fladstrand.
S. 210: »Hans Troner (1631-1673)« skal være: H.T. (1631-1693).
S. 210: »Nicoali J or gensen Engom« skal være: Nicolai J.E.
Fra overarkivar, dr. phil. Vello Helk, Birkerød, genealog Jens M andnip Frandsen, Viborg, hr. 

Peter Ohm-Hieronymussen, Frederiksberg, og seniorsergent Gert Ravn Nørgaard, Oksbøl, har 
jeg modtaget følgende tilføjelser:

S. 201: Thomas Iversen blev i juli 1594 imm atrikuleret ved universitetet i Rostock (Thomas Ivari 
Hemmetensis). 12/4 1604 lovede han i et brev fra København at betale sin gæld til Tord Magnus- 
sen, ialt 40 rdl., stiftet i Rostock og København, så snart han fik præstekald (Ny kirkehistoriske 
Samlinger V, s. 635). Han ses dog ikke at have faet præstekald.

S. 202: Gregers Enevoldsen blev imm atrikuleret i Rostock i ju li 1597 (Gregorius Ewaldi Ripensis).
S. 203: Peder Iversen Hemmet blev imm atrikuleret i Rostock i ju n i 1626. Han er da næppe blevet 

præst samme år.
S. 203: Dorothea Iversdatter Hemmet er født 26/10 1604 (ikke 1594) i Ribe som førstefødte barn af 

biskop Iver Iversen Hemmet og dennes 2. hustru Karen Pedersdatter (se Peder Hegelunds alm a
nakoptegnelser I, s. 431) og døde 1687 i Hammel i sin alders 83. år (ifølge epitafium i Hammel). 
Hun må antages at være blevet gift 1. gang ca. 1625 med Christen Christensen Host (ca. 1580/90 -  
1645), da kapellan i Lunde-Outrup, 1631 sognepræst sm st.,oghun  blev gift 2. gang 1646medjmy 
Olesen Warde, f. ca. 1603 -  d. 1692 i Hammel (89 år gi.), sognepræst i Hammel-Voldby-Sald 1648, 
senere tillige provst i Gjern herred. I sit 2. ægteskab fik hun to børn, et navnløst barn og sønnen 
Christen Jensen Host, f. ca. 1648 -  d. 28/6 1704 i Haurum , sognepræst i Værum-Ørum 1677-1684 (re- 
moveret), i Haurum-Søby 1696-1704, g.m. EleonoraHansdatterLiemarch, d. 11/5 1722 i H aurum . De 
havde 3 sønner og 2 døtre, hvoraf 2 sønner blev præster.

S. 203 f: Iver Jensen Bandsbol blev imm atrikuleret i Kbh. 28/9 1621 (Iuarus Iani Bardsbylle, ex 
schola Ripensi). I Th.O. Achelis: Matrikel der schleswigschen Studenten I, 1966, nr. 1523, angi
ves han fejlagtigt at være fra Barsbøl i Skærbæk eller Lintrup sogn. 20/4 1622 nævnes »Ivar 
Wandsbøl« som klager i en retssag ved K bh.’s universitet, blev altså ikke relegeret (H.F. Rørdam: 
Historiske Samlinger og Studier IV, s. 436). 9/8 1624 blev han imm atrikuleret i W ittenberg (Iva- 
rus Johannis Baudtzboll Cimber), indskrev sig smst. 17/4 1625 (Ivarus Joannis Bangdulinus) og 
2/2 1626 (Ivarus Bandulinus) i nogle stambøger, blev imm atrikuleret i Franeker 27/11 1628 (Ban- 
delinus) og i Amsterdam 26/5 1630 (Bandelinus). Trods m indst ni års universitetsstudier hjemme 
og udenlands blev I.J.B. dog ikke præst, men foged og skriver. I Fleskum herreds tingbog 17/1 
1642 nævnes »Iver Jensen Bandsbill, forrige Slotsfoged« (vel på Ålborghus) (Fussings sedler i
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RA). Ifølge »M eddelelser fra Rentekammerets Archiv« 1872, s. 173, nævnes han som renteskriver 
1643-46. Derefter kom han til Norge, som beskrevet i artiklen. Hans hustru MargretheJacobsdatters 
1. mand, foged i Romsdalen Anders Iversen (d. 1645), har muligvis været hans farbroder eller mor
broder.

S. 205: Abel Hansdatter er født ca. 1615 og døde 28/5 1688 i Kolding, g.m. Iver Smed, d. 20/10 1680 
i Kolding.

Deres da tte r Abigael Iversdatter blev født 31/8 1654 i Kolding og døde 7/1 1715 smst., g. 6/9 1688 
smst. m. SvendJensen Cronland, f. ca. 1663 - d. 20/3 1716 i Kolding, konsum tionsbetjent smst. (jfr. 
Ph.T. 5.R.IV, 1907, s. 54, 177).

Deres datter igen Kirsten Svendsdatter Cronland blev døbt i Kolding 16/12 1694 og døde i Søbyvad 
i Søby sogn i Gjern herred 17/4 1768, g. 28/1 1712 i Kolding m. Michel Madsen Kier, f. 1679 - d. 27/2 
1737 i Søbyvad, senere kromand i Søbyvad kro (se jens M andrup Frandsen: Søbyvad kro i »Øst- 

jydsk Hjemstavn« 1962). Fra K.S.C. og M.M.K. nedstam m er bl.a. bondeføreren Knud Bach (se 
Anetavle for Gaardejer Knud Bach, udarb. af Personalhistorisk Institut 1941) og seniorsergent 
Gert Ravn Nørgaard, Oksbøl (meddelelse fra denne).

Carl Langholz
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Samfundet har m odtaget et brev skrevet a f forfatteren Alex Haley, mest kendt fra sin bog “Roots” 
og filmatiseringen af den. Han er ved at forberede en udsendelsesrække, som viser genforening af 
adskilte slægtsgrene, hvor f.eks. den ene er udvandret fra Europa til U.S.A. Han ønsker i første 
omgang blot en sides resumé fra de slægtsforskere eller andre, som kender til en historie a f  denne 
art, gerne med lidt dramatik, spænding eller uventede pointer. Der skal fremstilles 4 udsendelser 
om ugen og hver historie, som bliver antaget, bliver iøvrigt betalt med 5000 dollars. Herefter føl
ger brevet i sin helhed:

Many say that my 1976 book Roots and its televised series influenced new hosts of family-tree re
searchers, which obviously gives me pride. I’m now pursuing a television weekly program about 
families long-separated, who finally and emotionally discovered each other.

In one pattern classic to us, the 1700’s and 1800’s saw millions o f European families tearfully 
and lovingly devide, some sailing to America, others rem aining in Europe.

Many millions of those ancestral trunk families’ 20th Century descendants are living today 
only an ocean flight away from often hundreds of their direct-bloodline 2nd-, 3rd-, 4th- “foreign” 
cousins -  with neither aware the other even exists!
- My book’s worldwide “family roots” image will help me to host this forthcoming television pro

duction. It will feature dramatic, emotional re-creations of long-unaware descendant family bran
ches experiencing the indelible, deep thrills o f families’ discovery and re-uniting. Many newly- 
found blood cousin families now are enjoying their international, interlingual, and cross-cultural 
re-bondings -  such as attending reunions in o ther lands, swapping their homes for vacations, ex
changing school-year custodies o f their m utually delighted ’teen-agers, and so on.

You can be certain that also our cameras will offer gripping, enriching insights into each por
trayed family’s ancestral country and home region, town, or village. There will be glimpses of an
cestral family occupations, and of the ideals, the ordeals, the customs and lifestyles that were ex
tant during the era when usually a family’s elders made the wrenching decisions o f who would, 
and who would not emigrate. Some characteristic agonizing farewells will be re-created, where 
closest relatives and very dearest friends were all aware they would very likely never embrace en- 
masse again.

I have some strong discovery and re-uniting dramas. They juxtapose European and U.S. fam
ilies in both their Old World and then Now World locales -  in their homes, how they eam (ed) 
their livings and otherwise, all o f which has changed so incredibly across time.

But this program can televise up to four premium  stories each week. Do you, or a colleague, 
know about -  if you do, then please write me ju st a page or so synopsis of how, in a dramatic, exciting, 
emotional manner, long-unaware branches o f any family, o f any cultures, or races, living wherever 
on earth, have experienced re-discovery and re-uniting.

Put simply, the goal of this show is to present the fascinating dramas which are to be found 
within the lineages o f humankind.

A great big plus is if  you subm it a story with some total surprise twist that sharply heightens that 
story’s dramatic and emotional levels.

Our lawyer instructs that we stress our only commitment is we will read and evaluate carefully 
each subm itted story. And any story we do not feel we can use will be returned if the sender has 
specified a wish that we do so.
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Each synopsis th a t’s really competitive will bring our query for more details and background, 
to aid that story in an escalating competition.

The finalist best stories’ actual family representative m ust cooperate in our receiving releases 
and permissions which of course are m andatory before any story’s scripting and its filming will 
take place. On the first day of filming, whomever originally sent us that story, and is not chal
lenged, will be sent our liberal (partly for patience) “Finder’s Fee” of five thousand dollars.

In Greek pre-history civilization, the aristocracies’s previously oral family archives were among 
the first recordings in the logos graphoi, the controversial new art — writing. Now, today’s new 
graphics — television. This universal and visceral new program, which I’ve copyrighted and con
cept-registered as “Linking The Living W ith The Living,” I hope you’ll also feel can only enhance 
our world of genealogy.

Sincerely 
Alex Haley 

P.O. Box 1828 
Knoxville. Tennesee 37901 

U.S.A.

Nordisk Symposium for EDB i slægtsforskningen, 
afholdt i Sånga Såby, Målaroarna ved Stockholm.

M ødet var arrangeret af den svenske Foreningen fo r Datorhjalp i  SUiktforskningen, DIS, og den finske sø
sterforening, Foreningen fo r Datateknik fo r Slaktforskning, r f

Sekretæren i DIS, P.O. Bergman, indledte med at gøre rede for mulighederne for en slægtsfor
skers brug af EDB. Derpå gjorde Lars Blomberg rede for status på DISGEN. Den svenske forening 
har nemlig fremstillet og sælger en række program m er for slægtsforskere - til brug for PC’ere. Et 
af dem qr DISGEN, som koster ca. 500 Skr. til DOS og CP/M . Samfundet overvejer at oversætte 
det til dansk og distribuere en dansk version for formodentlig 750 Dkr. pr. stk. Men hvad kan DIS
GEN?

DISGEN er et system, hvori m an kan indskrive og opbevare sit slægtsarkiv, rette og tilføje i det 
og derfra udskrive forskellige registre autom atisk, deriblandt f.eks. efterslægtstavle og anetavler. 
Desuden findes DISREG, som vil være velegnet for lokal- og slægtshistoriske foreninger, som øn
sker at autom atisere fremstillingen af registre a f forskellig art, f.eks. til kirkebøger, skifteprotokol
ler, folketællinger etc. Dette vil kunne anskaffes for Skr. 300.

Olof Cronberg fra Skåne fortalte, at han havde arbejdet med det problem at normalisere navne. 
Han har i den forbindelse udviklet program m er i tilknytning til DISREG, som tillader, at man 
skriver navnene præcis, som man læser dem i kilden, og først ved evt. registerudskrift sørger for at 
beslægtede - måske vidt forskelligt stavede - navne står sammen i registeret med henvisninger på 
kryds og tværs. Han normaliserer navnene efter tabeller, som man selv kan ændre i. Dette gør man dog 
først efter at have taget højde for hvilke navne, der er almindelige i den pågældende landsdel/ 
slægt. Det vigtige er, at man kan arbejde med m aterialet og tage beslutninger om, hvilke navne, 
der skal grupperes, når man har et overblik over hele materialet.

P.O. Bergman holdt et indlæg om projekt CLAES, som går ud på, at han i sin slægtshistoriske for
ening har brugt DISREG til at skrive registre til kirkebøgerne via EDB - primært vielsesregistre, 
som efter udskrift og indbinding distribueres til Landsarkiver og centralbiblioteker samt slægts
historiske foreninger.

Projekt CLAES har faet kontakt med mange mennesker i forskellige landsdele, også en del, som
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ikke selv har PC’ere, men som excerperer kirkebøgerne og skriver det i hånden, for derefter at 
sende resultatet til P.O. Bergman, som taster ind, sorterer, udskriver og lader resultatet trykke.

Jeg selv holdt et indlæg om status i Danmark og om det vigtige i at være opmærksom på, a t EDB 
er til for brugerne og ikke omvendt: at det skal være let at benytte. Jeg kom også ind på, at det, man 
opbevarer i sin slægtsdatabase skal være oplysninger om personer, ikke om fædre, mødre og børn. 
Det er jo  relationerne mellem de forskellige personer, som gør dem til f.eks. ægtefæller, ligesom 
»barn af« i slægtsforskningssammenhæng sædvanligvis er en relation mellem et ægteskab (som i 
sig selv er en relation) og en person. På samme måde kan de enkelte notater i den ene ende rela
teres til det gods- eller privatarkiv, som det hører til, og i den anden ende til de personer - eller 
de relationer mellem personer - som nævnes i notatet.

Hvis man retter sig efter disse grundregler, kan de oplysninger, man har tastet i PC’eren (g e n 
bruges med forskelligt resultat, alt efter hvilke »spørgsmål« man stiller til m aterialet.

Mdrtil Sidbom orienterede om, hvorledes slægtsforskere kan have glæde a f  den demografiske da
tabase ved universitetet i Umeå og Manu Hema fra Finland redegjorde for sam arbejde mellem Ge
nealogiska Samfundet i Finland og Foreningen for Datateknik for Slåktforskning r.f., ligesom han for
talte om det righoldige registermateriale, som man i Finland har faet dannet, bl.a. »Svarta- 
bocker«, som er totaludskrifter af de fleste finske gamle kirkebøger. De findes på Riksarkivet i 
Helsingfors.

Det aftaltes, at vi igen næste år skulle holde et nordisk symposium om EDB i slægtsforskningen 
- måske i Danmark, måske i Finland eller måske igen i Sverige. I dag har vi ikke en dansk forening 
for de mange forskere - såvel i slægts- som lokalhistorie - som bruger EDB til hjælp, men det er 
ikke umuligt at vi allerede næste år kan have en søsterforening til den svenske DIS, hvad navnet 
så end kan blive. Det er i hvert fald afgjort, at man kan have utrolig glæde a f hinandens erfaringer 
i en fælles forening.

Poul Steen
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Resultatopgørelse og balance 1986
for Sam fundet for dansk genealogi og Personalhistorie

1985
1000

Resultatopgørelse kr. kr.
Indtægter:
Kontingenter (note 1) ............................. 119.680 123
Tilskud (note 2) ........................................ 26.000 14
Salg af bøger og hæfter (note 3) ............ 8.972 7

154.652 144

Udgifter:
Personalhistorisk Tidsskrift

Trykning ................................................ 90.275 114
Forsendelse ........................................... 15.352 16
Hvervekampagne ................................. 3.509 -
Øvrige om kostninger .......................... 6.953 7

116.089
Forsendelse a f  bøger og hæfter ............ 798 1
M øder og rejser ........................................ 9.448 6
Adm inistration (note 4) .......................... 5.851 8

132.186 152
Årets d r if ts re s u lta t .................................... 22.466 -  8
Renter ......................................................... 7.100 7
Overskud Rødovre Kirkebog ................. 2.430 —

Årets resultat ............................................. 31.996 -  1
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Balance pr. 31.12.1986
Aktiver:
Tilgodehavende kontingenter
Obligationer (note 5) ............
Konto for særlige udgivelser 
Likvid beholdning .................

Passiver:
Forudbetalte k o n tin g e n te r ............................................................................
Skyldige om kostninger ................................................................................
Hensættelser til særlige udgivelser ...........................................................
Egenkapital:

Saldo primo 1986 .................................  22.090
Kurstab på obligationsbeholdning . . 786

21.304
Årets overskud ......................................  31.996
Saldo ultimo 1986 .................................

110 1
6.333 7

36.585 37
124.620 94
167.648 139

74.690 17
3.073 63

36.585 37

53.300 22
167.648 139

Odense 22. januar 1987. Lise Lund

Foranstående regnskab er revideret og fundet i  overensstemmelse med de foreliggende bilag. Den angivne formue 
fandtes i  behold.

28. februar 1987. Chr. Bjøm-Jensen (sign.) Allan Hardie Hansen (sign.)
København Odense

Noter:
1. 1088 medlemmer, hvoraf 1 restant.
2. Forskningsrådet 15.000 -  Tipsm idlerne 10.000-G oods Fond 1.000.
3. Lager af bøger og hæfter er optaget til 0, da trykudgifterne er udgiftsført i produktionsåret.
4. Denne post dækker papir, tryksager, porto, telefon og kontorartikler.
5. Samfundets obligationsbeholdning er nominelt 7.900 kr. Beholdningen er optaget til køber

kursen pr. 31. december 1986.
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Annegrete Dybdahl: Historisk vejviser. Dansk historisk Fællesforening 1986, 144 s. (med et kort).

Lokalhistorisk vejviser har taget navneforandring til Historisk vejviser. Navneforandringen dæk
ker over afgørende ændringer i indholdet; det hedder herom i indledningen til Historisk vejviser:

».. Selv om det fortsat er de lokale foreninger, arkiver og museer, der bærer det historiske arbej
de, har dette i de senere år faet større bredde og omfang. Det har derfor været naturligt at lade vej
viseren dække alle former for historisk arbejde, således at det ikke mere er en vejviser over lokal
historie, men for historie i det hele taget. Derfor navneforandringen til Historisk Vejviser« (s. IX).

Så vidt det har været muligt, er de registrerede arkiver, foreninger etc., etc. indplaceret inden 
for følgende overskrifter:

- Organisationer
- Arkiver
- Biblioteker
- Specialsamlinger
- M useer
- Konserveringsanstalter
- Historiske foreninger, kom iteer og lignende
- Lokalhistoriske sam m enslutninger
Så sandelig et im ponerende spektrum. M indre imponeret bliver man ikke, når man går ind i de 

enkelte afsnit med deres præcise og relevante oplysninger om åbningstider, adresser, navne på le
dere, om hvilke geografiske om råder - og i relevante tilfælde også fagområder - de enkelte institu
tioner, foreninger etc. dækker og meget, fheget mere.

Der er anvendt en geografisk-administrativ opstilling, der overordnet følger amterne, og her in
denfor en alfabetisk ordning efter lokaliteter. I tvivlstilfælde er der sørget for henvisninger.

Afsnittet om biblioteker forekommer svagere end de øvrige; det kan således undre, at Universi
tetsbibliotekets l.afd. ikke er m edtaget, når Statens Avissamling i Århus er medtaget.

U dgangspunktet for langt den overvejende del af bogens brugere vil givet være ønsket om at 
finde oplysninger om eksisterende foreninger etc. i et bestem t lokalområde, og her er bogens sy
stematik uhyre velegnet. For den, der eksempelvis interesserer sig for brandvæsen, er anvendel
sen af bogen noget vanskeligere, hvis man da ikke eksempelvis på forhånd ved, at »Dansk Brand- 
væm shistorisk Museum« ligger i Storstrøms Amt (jfr. s. 77). Et m indre register havde måske her 
været på sin plads. Dette forhold kan imidlertid ikke rykke ved, at der her foreligger en uundværlig 
håndbog for alle, der interesserer sig for og arbejder med historie.

E rik  Kann

Jeg arbejder med. .. Dansk Slægtsforskerfortegnelse, hæfte 1-8, 1978-1986. Udg. af Dansk Historisk Hånd
bogsforlag Aps, Klintevej 25, 2800 Lyngby.

Tanken med serien »Jeg arbejder m ed...« er at skabe et forum, hvor slægtsforskere over det gan
ske land billigt og enkelt kan fa kendskab til andres forskningsområder. Det var oprindelig Slægts
historisk Forening for Storkøbenhavn, der med en rundspørge til medlemmerne tog initiativet til 
det første num m er i serien, som så dagens lys i februar 1978.1 alt 78 forskningsoversigter blev det 
til, alle fra medlemmer af Københavns-foreningen.

I de eftérfølgende syv num re (heraf et dobbeltnum mer), som naturligvis har været åbne for 
slægtsforskere fra hele landet, er der kommet et meget stort antal oversigter til - og selv om der
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er tale om gengangere, er det alligevel et uhyre om fattende materiale, som her lægges frem. I 
hæfte 5, 6, 7 og 8 bringes desuden oversigter over navnem aterialet i Th. Hauch-Fausbølls: »Sam
ling af fremmede nationer i Danmark« samt flere nyttige fortegnelser over arkivadresser, m.m. i 
udlandet.

Hver enkelt fortegnelse er forsynet med navne- og stedregister og frem træder i øvrigt flot og 
konsekvent gennemredigerede.

E rik  Karin

Slægtsforskertræf1986. Udg. af Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn 1986. 132 s.

Med Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn som arrangør m ødtes ca. 120 slægtsforskere 
i april 1986 til »slægtsforskertræf« på Hald Hovedgaard. Ideen med disse slægtsforskertræf er, at 
slægtsforskere fra hele landet skal kunne mødes for at udveksle aneoplysninger.

Eftersom deltagerne på forhånd bliver gjort bekendt med de øvriges arbejdsom råder, rum mer 
et sådant »træf« gode muligheder for på en relevant måde at nyttiggøre undersøgelser og resulta
ter, som ellers ville forblive enkeltpersoners fond af viden.

Det var Slægtshistorisk Forening i Herning, der lagde ud i 1978 og efter endnu et arrangement 
har Viborg-foreningen altså nu fulgt succesen op. I 1988 er Ålborg udset til vært, og forhåbentlig 
bliver der herefter arrangeret faste »træf« hvertandet år.

Med sted- og personregister samt deltagerliste er publikationen ikke bare yderst værdifuld for 
deltagerne i »træffet«, men også for »os andre« bagefter.

E rik  Kann

Aggersborg gennem 1000 år. Fra vikingeborg t il slægtsgård. Red.: Felix Nørgaard, Else Roesdahl, Roar 
Skovmand. Herning 1986. Poul Kristensens forlag. 233 s. (ill.), 260 kr.

Dette er en ualmindelig smuk bog, en fuldendt bibliografisk nydelse.
Den handler groft sagt om to ting: Først og fremmest om herregården Aggersborggård ved 

Limfjorden (Aggersborg Sogn, Øster-Han Herred), om denne herregårds bygningshistorie og om 
dens mange forskellige adelige og borgerlige ejere siden 1579, det år, hvor Vibeke Podebusk ma
geskiftede sig til gården (med Frederik den Anden).

Men den handler også om »vikingernes Aggersborg«, om det borganlæg, som blev anlagt her 
ca. 980, og hvis lige kendes fra Trelleborg, Fyrkat og Nonnebakken.

3 afsnit knytter sig til vikingetidens Aggersborg. Denne ringborgs indretning og udseende 
diskuteres ud fra de mange udgravninger på stedet, ligesom meget væsentlige spørgsmål om ring- 
borgens formål og placering behandles.

I et mere »alment« afsnit gennemgås i store træk øvrige spor af forhistorisk bebyggelse i om rå
det (perioden 13000 f.Kr. - 750 e.Kr.). Efter en kort behandling af bebyggelserne på stedet i m id
delalderen om handler resten af værket, i alt 5 afsnit, herregården Aggersborggårds historie.

Ejerne gennem tiden behandles og i sammenhæng hermed, hvad der kan være nok så spænden
de, bønders vilkår og m uligheder under de skiftende ejere.

Selvfølgelig far bygningshistorien et særskilt afsnit, det samme gælder den nærliggende kirkes 
historie. Bogen afsluttes dels af et afsnit om Aggersborggårds historie siden 1852, det år, hvor fa
milien Nørgaard overtog gården, dels af et afsnit om fredningerne på stedet (både landskab og 
bygninger).

Engelsk oversættelse af billedteksterne og et fyldigt engelsk resumé gør lykkeligvis bogen an
vendelig for et meget stort publikum.

E rik  Kann
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Genealogie der Grafen von der Wenge genannt Lambsdorff (Freiherren von der Wenge, Grafen von Lambs
dorff, Grafen Lamsdorf-Galagan), bearbeitet von Dr. Roland Seeberg-Elverfeldt (Deutsches Fami
lienarchiv, Band 93). Verlag Degener & Co., Neustadt a.d. Aisch. Bonn 1986. VI +  398 s., ill., 
indb. 60 DM.

Familien Lam bsdorff stam m er fra W estfalen, nemlig fra Lanstrop ved Dortm und. Fra det 14. årh. 
forekommer den i Baltikum, hvor dens m edlemm er fra det 17. årh. kalder sig »von der Wenge ge
nannt Lambsdorff«. Familiens betydning steg i den russiske periode, da flere af dens medlemmer 
indtog vigtige poster i statens tjeneste. General Gustav Magnus v. Lambsdorff blev 1817 ophøjet 
i grevestanden. B landt hans efterkommere kan nævnes W ladimir Lambsdorff (1844—1907), i tiden 
1900-06 russisk udenrigsminister. Til en gren i Kurland hører den i de sidste år meget omtalte 
vesttyske økonom im inister O tto Lambsdorff.

Adskillige m edlemm er af familien har været i dansk tjeneste som officerer. Den betydeligste af 
dem er Andreas Casimir Thaddeus von Lam bsdorff (1641-95) fra Böcklin i polsk Preussen, i Dan
mark fra 1678 og død her som oberst og regim entschef i Fredericia. Desværre e rd e t eneste kendte 
eksemplar af den trykte ligprædiken over ham i universitetsbiblioteket i Kiel gået tabt under kri
gen, og det har ikke været m uligt at indplacere ham i slægtens hovedstamlinie. Hans stamtavle er 
tidligere publiceret af Louis Bobé (Efterladte Papirer fra den Reventlowske Familiekreds, bd. IX, 
1922, s. 415 f.). Hans familie synes uddød i m andslinien i begyndelsen af det 18. årh. Samtidig 
med ham har der været flere familiemedlemmer fra Kurland i dansk krigstjeneste, men de har ikke 
efterladt sig varige spor. Den sidste i Danmark var Carl Magnus von Lambsdorff (1733-85), der 
opholdt sig her ca. 1755-64. Sidstnævnte år fik han som løjtnant ved det falsterske fodfolksregi
ment lov til at rejse hjem, men han vendte ikke tilbage og efterlod sig både kone og gæld. Kort ef
ter giftede han sig på ny og gjorde sig altså skyldig i bigami.

Foruden den biografiske del indeholder bogen en oversigt over slægtens godsbesiddelser og et 
tillæg med dokum enter og uddrag af forskellige kilder. M aterialet er samlet og omhyggeligt bear
bejdet med fyldige kildehenvisninger a f den bedste kender af den baltiske genealogi, der mange 
år har virket som redaktør af »Ostdeutsche Familienkunde«.

Vello tielk

»Hædersmand. 45 Dannebrogsmands levnedsskildringer«. Ved Tage Kaarsted. Poul Kristensens Forlag, Her
ning 1986. 242 sider, illustreret, indbundet. Pris kr. 158,-.

En kongelig introduktion! For en indkaldt presse bliver en a f det sene efterårs bogudgivelser mar
kedsført af selveste Prinsen.

Er vi nu igen ved at vende tilbage til de tidligere tiders historieskrivning, hvor rigets historie er 
lig kongehusets historie?

Nej. Tværtom handler denne bog om såkaldt jævne folk og en del af deres livshistorie. Her kan 
læses om fiskere, redningsmænd, veteraner fra de slesvigske krige, bønder, skolelærere, under
officerer og politibetjente -  om tildragelser hos disse -  overvejende i 2. halvdel af 1800-tallet og 
indtil nogle fa år ind i vort århundrede.

Disse mænd udskiller sig dog fra deres ligestilledes flok ved at have været Hædersmænd. Nok 
ikke i den forstand, at andre ikke har været hædersmænd i dette ords almindelige betydning; men 
disse Hædersmænd har alligevel udmærket sig så meget i samfundets øjne, at de af kongen har 
faet tildelt Dannebrogsmændenes Hæderstegn.

Disse Hædersmænd har efter reglerne forfattet en levnedsbeskrivelse og indsendt den til O r
denskapitlet. Ud af disse har de kongelige ordeners historiograf, professor, dr.phil. Tage Kaar-
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sted valgt 45 typiske levnedsskildringer. De rum m er ikke sensationer, men er vægtige dokum en
ter om forrige århundredes sociale vilkår.

Her fortælles -  og i langt de fleste tilfælde i ordet ‘fortælles’ allerbedste betydning -  om, hvor
dan disse mænd er opvokset, har gået i skole, stiftet familie, arbejdet og løst de opgaver, der fik 
dem fremhævet som Hædersmænd:

»Så fik jeg  plads hos en sadelmager, for hvem jeg  for 3 mark om ugen trak rundt i byen med en 
tung trækvogn læsset med møbler, skønt jeg  m åtte slide hårdt, var det dog et paradis mod Reber
banen«.

»Den 1.4.1817 blev antaget i Søetatens Drengeskoles yngste klasse, benævnedes rugdreng, og 
erholdt 2'/2 skæppe rug månedlig«.

»Da mine forældre var uformuende, havde jeg  i min skoletid bypladser hos forskellige handlen
de, hvorved jeg  tjente lidt, som blev samlet sammen til at bekoste mit konfirmationstøj«.

Disse citater er blot nogle pluk. Læs bogen og fa et ærligt ukunstlet billede aflivet blandt 1800- 
tallets danskere, således som de selv oplevede det.

Tommy Watson

Ole Møller Jensen og Mogens Bendixsen: Den lange vej t il Glæden. Hem ing-egnen under besættelsen 1940- 
1945. 224 sider. Illustreret. Kr. 224,00.

I årene umiddelbart efter 2. verdenskrigs slutning udgik der fra de fleste forlag en strøm af beret
ninger om frihedskampen. Langt hovedparten lå desværre på det helt kulørte helteglorificerings
niveau og er derfor lykkeligvis glemt.

Standardværket om perioden burde vel være Vilhelm la Cours »Danmark under Besættelsen«, 
selv om det nok har sin allerstørste svaghed i, at det er skrevet og udgivet så kort tid efter perio
dens slutning, at et utal af analytiske belysninger mangler og megen lokalviden endnu ikke var 
indsamlet.

Men kan man i 1986 udgive endnu en bog, der kan tilføje noget værdifuldt til den betydelige, 
lødige række af bøger, der er udkommet i alle de mellemliggende år? Ole Møller Jensen og Mo
gens Bendixsen har nu koncentreret sig om en ny dimension: at give et lokalhistorisk tidsbillede 
af Heming-egnen under Besættelsen.

Hem ing-sabotørem e kunne i hvert fald med berettiget stolthed notere sig danmarksrekorden 
i afsporing af tyske tog. Egnen var et af de betydeligste nedkastningsom råder for våben til m od
standsbevægelsen og den relative mængde af veluddannede og veludrustede m odstandsfolk på 
Heming-egnen var også blandt landets højeste.

På denne baggrund kan en beretning om besættelsestiden for et sådant lokalsamfund blive et 
koncentreret billede af det væsentligste for perioden. De indtryk læseren far, kan ret frit propor
tioneres op til en vis del af landets historie for perioden.

Undertegnede, der var ganske ung dengang, har i hvert fald haft en slags genoplevelse af tiden, 
uanset at jeg  opholdt mig i den anden ende af landet og den dag i dag reelt intet kender til Her
ning. Beretningerne er levende og billedmaterialet er både fyldigt og fyldestgørende. Styrken i bo
gen er, at den går ned i hverdagens situationer og at den ikke er tynget af nogle overordnede po
litiske problemstillinger. Her er det journalisterne der -  på 1986-dansk -  fortæller lige hvad der 
skete.

Tommy Watson
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Erling VesterJacobsen: Thagaardi 12generationer. Eget forlag, Fløjstrupvej 23,8340 Malling. 1986.64 s. 
Kr. 150.

Den lille bog så dagens lys i forbindelse med et »Thagaard-træf« sidste sommer. Det forekommer 
at være en god ide, dels sættes der en term in for indsamlingsarbejdet og trykningen, og dels kunne 
det jo  være, at deltagerne inspirerede hinanden til at anskaffe bogen.

Der er tale om en slægtsbog for skrædderm ester Mikkel Poulsen Thagaard (1863-1956) be
stående af forslægten, Mikkel Thagaards erindringer og efterslægtsoversigter for ham og hans 
broder Jens Thagard. Desuden findes en opstilling over de første 8 slægtled af Thagaardslægten, 
begyndende med Jens Laursen Tagvad, nævnt i m atriklen 1688 i Humlum, hvis børn bar navnet 
Thagard. Den nuværende slægt fik bevilling til navnet i 1905, da det var gledet ud af den officielle 
navngivning, som så mange a f de gode gamle slægtsnavne.

Der er tale om en velillustreret og godt tilrettelagt bog. Det er derfor med interesse, at man kon
staterer, at forfatteren har til hensigt at udarbejde tilsvarende bøger for sine børns 7 andre olde
forældre. Det bliver spændende at se, om der kan findes lige så godt stof om alle de andre grene. 
Ideen opfordrer til efterligning, idet denne form for opdeling ligesom gør det mere overkommeligt 
at gå i gang med arbejdet og fa det afsluttet.

Hans H. Worsøe

A. Kann Rasmussen: Danske i  Siam 1858-1942. Dansk Historisk Håndbogsforlag 1986. Indb. 380 s. Kr. 
250, .

Civilingeniør Aage Kann Rasmussen tilbragte årene 1932-46 i Siam -  det land, der nu kaldes 
Thailand. I sit forord til bogen Danske i Siam 1858-1942 kalder han dem selv for lykkelige og op
levelsesrige læreår, og heri ligger formentlig en stor del af forklaringen på, at han i 5 år i sit otium 
har brugt sin tid på at samle det store og spredte stof.

Hovedprincippet for udvælgelsen har været, at de biograferede skal have virket i Siam mindst 
et å r i tiden 1858-1942. M edtaget er også alle danske, som er døde i Siam i perioden, samt -  under 
faderens biografi -  danske børn født eller opvokset i Siam. Det drejer sig ialt om ca. 700 biografier 
ordnet kronologisk efter ankomstår, men med alfabetisk navnefortegnelse over Siam-danske 
samt mødre og hustruer. Medens førstnævnte register er en selvfølgelighed, vidner sidstnævnte 
om, at Kann Rasm ussen selv er en erfaren personalhistoriker, der ved, hvad fagfæller har brug for. 
Endelig er der tre små slægtsoversigter bygget op omkring tre af de mest indflydelsesrige Siam- 
danske: H.N. Andersen (slægten Benedictsen), Aage W estenholz (slægten Grut) og Andreas Ri- 
chelieu (slægten Lerche). Oversigterne har deres forbillede i de tilsvarende oversigter i Kann Ras
mussens Soranerbiografier. De hverken er eller giver sig ud for at være fuldstændige, men de er 
nyttige.

Biografierne bygger dels på oplysninger fra familien og den biograferede selv, dels på trykte og 
utrykte hjælpemidler. Af sidstnævnte er der især grund til at nævne en fortegnelse udarbejdet af 
den danske jem baneleder H.C. Andersen i Siam over danske i Siam 1894—1930, C.F. SchiøpfFes 
samlinger i Forsvarets Arkiver sam t oplysninger i Dansk Samvirkes arkiv. En fortegnelse over be
nyttede arkivalier findes derim od ikke, men en konsulatsprotokol fra Bangkok for tiden 1858- 
1913 nævnes i indledningen. Det kunne have været interessant at få oplysninger f.eks. om kirke
bogsforholdene og civilstandsregistreringen a f danske i Siam. Biografierne opfylder alle de krav, 
som man med rimelighed kan stille. Opbygningen er logisk og der medtages for hver enkelt alle 
relevante oplysninger. Det er værdifuldt, at kildehenvisningerne gentages efter hver biografi, også 
når det gælder værker som Danske i U dlandet (1935) som i sagens natur nævnes meget ofte. Nogle
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gange forekommer udtrykket »børn med siameserinde(r)«. Man må gå ud fra, at det er kildem ate
rialet, der fortier navnene på disse kvinder.

Bogen har i øvrigt mange gode sider, som gør den til mere end blot en »stat«, hvor nyttig en så
dan end kan være. Der tænkes her især på bogens første 60 sider, der indeholder en skildring af 
Siam og dets historie sam t af de virkeområder, danske især var beskæftiget med og en præsenta
tion a f danske virksomheder i Siam. Særdeles læseværdige er også erindringerne og minderne om 
livet i Siam. Det er således blevet en yderst læseværdig bog om danskernes forhold i denne del af 
Østen, fra den første traktats indgåelse i 1858 til den japanske besættelse i dec. 1941.

Hans Worsøe

Jørgen Nybo Rasmussen: Broder Jakob den Danske, Odense Universitetsforlag, Odense, 1986. 143 sider. 
Kr. 134,20.

»Det må indrømmes, at hvis gennemsnits- eller sandsynlighedskriterier skal være den afgørende 
målestok for, hvad der er historisk sandt, og hvis det er en berettiget overbevisning, at vi i dag ved 
alt, hvad der er værd at vide om den danske kongefamilies sam mensætning på den tid, så er der 
ikke plads til en hypotese som denne.« Sådan skriver arkivarjørgen Nybo Rasmussen i indlednin
gen til sin nye bog »Broderjakob den Danske«. Og det er unægtelig også en dristig hypotese, der 
fremlægges. Det er nemlig forfatterens mål at dokum entere, at kong Hans og dronning Christine 
havde en »glemt« søn, Jakob, der blev historiens første dansk-amerikaner, idet han endte sit liv 
som missionær i Mexico.

Nybo Rasmussen mener, at Jakob blev født mellem 1481 og 85 og, at han som ganske ung trådte 
ind i franciskanerordenen, hvor han allerede i 1520’em e skal have været et frem trædende med
lem. Han skjulte imidlertid sin fornemme baggrund for ikke at blive udsat for positiv særbehand
ling fra andre munkes side. Derfor har endog særdeles velorienterede danske forfattere i 1500-tal- 
let ikke vidst, at Jakob var kongesøn. Yderligere m åtte Jakob efter 1520 holde tæt a f hensyn til sin 
bror, Christian d. 2. Christian havde nemlig presset det svenske rigsråd til at give ham arveret til 
den svenske trone med den begrundelse, at C hristian var eneste (levende) søn af kong Hans.

Efter Christian d. 2’s tilfangetagelse, reformationen og de danske gråbrødres flugt til Mecklen- 
burg kunne Jakob imidlertid røbe noget om sin identitet. Nybo Rasmussen m ener nemlig, at prins 
Jakob er identisk med den Jacobus Gottorpius, der i 1539 optræder som provincialm inister for 
Dacia, dvs. som øverste leder af de danske eksil-franciskanere. O rdet Gottorpius er da ikke en hen
tydning til en geografisk tilknytning til Slesvig-Holsten, men skal udtrykke den ret til en hertug- 
titel, som ville have tilkommet Jakob, dersom han ikke havde valgt ordenslivet.

Af Jakobs breve fra 1539 fremgår det, at han stod i begreb med at forlade Tyskland, og spanske 
handelsregnskaber fra 1542 viser, at »provincialen fra Dacia« da forlod Sevilla med Mexico som 
destination. I forlængelse af dette omtales »Jakob den Danske« af et par mexicanske kirkehistori
kere sidst i 1500-tallet som en markant og betydningsfuld missionær. De skriver, at han var født 
i Danmark, af dansk kongeslægt og, at han tidligere havde været provincialminister. Han døde i 
1566 eller 67.

Nybo Rasmussens fremstilling er sammenhængende og konsekvent. Men det kan ikke nægtes, 
at der er en del skrøbelige led i argumentationskæden, og jeg  synes, at forfatteren er tilbøjelig til 
at bruge ikke særligt velfunderede konklusioner som grundsten i nye argumentationer.

Jeg kan gå med til, at den mexicanske missionær var identisk med Jacobus Gottorpius, men jeg  
finder ingen overbevisende argum enter for, at Jakob var søn a f  kong Hans. Selv de mexicanske kil
der skriver kun, at han var af kongeslægt -  ikke, at han var kongesøn. Men i øvrigt er det betænke
ligt at bygge på disse forfattere, hvis viden om dynastiske forhold i Danmark må have været umå-
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deligt ringe. I Mexico kan Jakobs særprægede frem toning således have givet masser af grobund 
for mytedannelse både før og efter hans død.

Prins Jakobs fødsel omtales ikke i danske kilder, men kun hos en enkelt oldenborgsk historiker, 
Ham elm ann, men denne notits lader sig let forklare som en fejl enten hos Hamelmann eller hos 
den -  nu tabte -  krønike, som han brugte som kilde.

Bortset fra disse kritikpunkter vil jeg  rose forfatteren, fordi han har sammenbragt et meget 
spredt og uensartet kildem ateriale og ikke m indst, fordi han har vist, at også latinamerikanske kil
der kan være af værdi for udforskningen af nordeuropæisk historie. Desuden indeholder bogen 
mange interessante oplysninger om tidens dynastiske politik og om franciskanernes tænkemåde.

Bogen er forsynet med en række velvalgte illustrationer og med en efterslægtstavle over det ol
denborgske kongehus’ ældste generationer.

Jørgen Mikkelsen

Orla Rasmussen: Charlotte Hylleborg Storm (1727-1801) og Peder Pedersen Malling (1712-1779) samt deres 
ejlerkommere. Århus 1986. 282 sider. Pris 450 kr. +  porto hos forfatteren, Langenæs Allé 40, 8000 
Århus C.

Udover grundige, indledende bemærkninger, består denne efterslægtstavle af 3 afsnit: I hoved
afsnittet bringes personernes biografier i primogeniturorden. Andet afsnit er et register, hvor per
sonerne optræder generationsvis og tredie afsnit er et alfabetisk navneregister.

Ganske vist har forfatteren taget udgangspunkt i Ove Malling Giersings stamtavle fra 1884 over 
den samme familiekreds, men han hævder at have efterprøvet alle oplysninger i tilgængelige kil
der. Dette må have krævet en utrolig arbejdsindsats og resultatet er da også blevet godt og med 
forbilledlig angivelse af benyttede kilder, hvor disse ikke er selvfølgelige. For de sidste generatio
ners vedkommende er der naturligvis søgt oplysninger fra nulevende medlemmer af slægten. Den 
frem træder således ajourført til 1986.

Hvert enkelt slægtsmedlem er tildelt et nummer, dannet som følger: Proband-parrets børn får 
et num m er svarende til deres plads i søskendeflokken. Hvert af deres børn far deres fars eller mors 
num m er efterfulgt a f deres plads i den søskendeflok og så fremdeles. Får en person flere end 9 børn, 
fortsættes med A, B, C etc.

Den valgte opstillingsform gør, at de to yngste generationer frem træder familievis, mens sø
skendeflokke i de ældste generationer spredes. Således findes proband-parrets 7 børn via registret 
i andet afsnit at være beskrevet på hhv. side 5, 6, 107, 120 og 168.

Personligt ville jeg  nok have foretrukket en generationsvis opstilling af biografierne, kombine
ret med en slægtsoversigt i skemaform, som f.eks. brugt i Jørgen H.P. Barfods: »19 Generationer« 
fra 1960.

Bogen er, med sine ca. 2000 personer, et smukt arbejde, præget af en gennemført systematik og, 
på trods af opstillingsformen, et godt redskab for senere forskere. Man må blot håbe, at den vil 
være tilgængelig på biblioteker og arkiver.

Poul Steen
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