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Udsigt

over en

del af brevstoffet i Jens Bircherods dagbøger.
Ved Carl S. Christiansen.

I sine udførlige dagbøger (50 kvartbind), som tindes pa det store kgl. bibliothek, har biskop Jens Bircherod (1658—1708) som tillæg til de enkelte må¬
neder indført en stor mængde breve fra forskellige tider. Da det kunde være
nyttigt at have en oversigt over, hvad der tandtes der, har jeg i Danske
Magazin 5, III, 156 £f. givet en kronologisk ordnet udsigt over de breve, som
ikke angik Jens Bircherod selv eller hans fader professor Jacob Bircherod i
Odense. Som en fortsættelse deraf vil her efterhånden kommo til at foreligge
en lignende oversigt over de breve, som enten
er rettede til faderen eller
sønnen, eller skrevne af dem, pa en enkelt undtagelse nær.
Den brevrække,
der angår Jacob Bircherod, strækker sig over tiden fra 1051 —1686 (1692) og
udgør et antal af 56 (57). Brevene vedrørende sønnen gar fra 1683—1708,
med undtagelse af de fire ar (1088—1691), for hvilke dagbøgerne er gaaede
tabte. (Se dog Personalhist. Tidsskrift IV, 290 ff.) Deres tal når op over
40O.
Ved udgivelsen anfører jeg det enkelte brevs udstedelsestid, derpå en
kort gengivelse af dets indhold, stedet for udstedelsen og i | j, hvor det findes
i dagbøgerne. De breve, som findes trykte, er kun betegnede ved udstedelsestiden, stedet i dagbøgerne og skriftet, hvori de findes. Forøvrigt henviser jeg
til min

indledning i Danske Magazin.

Breve til og

I.

fra professor Jacob Bircherod.

1651, 7 juni.
J.

B.J

om

Niels Jacobsen underretter sin svoger [mag.
sin ældste datter Annas trolovelse med Claus Pedersen,

præst i Lindelse, og indbyder ham til bryllup i Vigerslev d. 20

iuli1).

Ex ædibus parochialibus Wislebianis.

Lat. [1670, dec.]

Mag. Jørgen Eilersen anbefaler organisten
Ghristianshafn, der af Mogens Høg var kaldet til

1660, 10 juli.
Johan Fach til
s.

Hans i Odense,

til (J. B.); han havde længe opvartet orgel

hos Johan Lorentz ved

1663, 11 okt.
løn

var

bleven

forandret.

Nicolai.

Kiøbenhafn.

[1660, juli.]
Biskop Hans Svane skriver til (J. B.), hvis
s.

forringet, at han havde arbejdet på at fä det.

Hafniæ.

[1663, okt.]

M Claus Pedersen Nyborgs bryllup med hans første hustru Anna skulde i

følge Bloch, Den fyenske Geistligheds Historie II, 91 have stået d. 13 okt.
1650, hvilket vel altså må bero på en misforståelse. Ligeledes formoder
han fejlagtig i en note, at Annas fader var sognepræsten Jacob Jacobsen
i Huusby.
Wiberg har i sin Danske Præstehistorie II, 337 fulgt Bloch.
9*
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1G64, 6 febr.

(J. B.)
datter

og

Borgmester Peder Pedersen takker sin

hans „kieriste" for deres venlighed mod hans afdøde

Sophie Peder Pedersens

deres nye
—,

arving.
23

og

ønsker dem til lykke med

Hafn. [1664, febr.]
Borgmester Peder Pedersen takker (J. B.)

aug.

for condolenceskrivelsen i

Hansen

svoger

anledning af hans svigersøns, Rasmus

Brochmands, død.

1665, 14 okt.

Hafn. [1664, aug.]

Professor Vitus Bering beder sin

ven

(J. B.)

underrette

sig om, hvilken af de sællandske bønder, han skal
afstå, der er den bedste, for at han kan vælge denne. Kiøbenliafn. [1665, okt.]

Henrik Stampe1) skriver til (J. B.) angående
skal komme fra Holland, om en karl, som ma¬

1668, 7 apr.
en

ligsten,

som

gisteren ønsker, om Nold contra Wandal, om dr. Fiekkes dispu¬
tats o. a.
Havniæ. [1668, apr.]
1669, 18 sept.

Professor Rasmus Bartholin beder (J. B.)

om han kan få de penge, han har tilgode hos
Øgler i Odense, og meddeler, at [Hans] Mule har skænket
bibliothek til akademiet. Kiøbenhafn. [1669, sept.]

lade

sig vide,

Bernt

sit

1670, 14 apr.
for de skaffede

Professor Rasmus Bartholin takker (J. B.)

penge,

beder ham at overgive stiftskriveren i

Fyen, Rasmus Andersen, en fordring på 120 rdl. til udgivelse
af

Tyge Brahes skrifter,

og

at hjælpe til med at fa dem, hvis

lian kender manden; de andre stifter havde betalt deres

af de
af

dertil bestemte

matrikelskatten

600 rdl.;

ventedes

opkrævningen af

udsat

til

d.

1

aug.

en

parter

tredjedel

Kiøbenhafn.

11670, maj.]
—,

23 juni.

Claus Tausan anbefaler Jørgen Andersen,

som

kongen havde udnævnt til hospitalsforstander i Ottense, til sin

[J. B.] dér. Kiøbenhafn. [1670, juni.]
—, 21
okt. Biskop Erich Grave af Aarhuus underretter sin
svoger (J. B.) om sin søster Claras død, omtaler magistrene
Bording, Rhumann og Rhodius, som hver har mistet noget af
svoger

l) Mag. Henrik Jensen Stampe, 1639 — 1711, synes på denne tid at have
været hovmester hos en Parsberg; han blev senere præst i Hammer i
Ålborg stift.
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deres

indtægt,

klager

og

over

vanskeligheden ved at ta embeds-

indtægterne ind, da bønderne ikke kan
Aarhuus.

svare

deres afgifter.

[1670, okt.]

1671, 20 jan.
retter

(J. B.)

enke

efter Chilian

om

beder ham til

Præsten i Finderup, Mads Beyrholm, under¬

sin forlovelse med Christine Hansdatter Tausan,
Mossin, præst i Synderup

bryllup d. 15 febr.

Nordrup, og
In ædibus pastoralibus Findeog

rupianis, 13 cal. febr. Lat. [1671, febr.]
24 maj.

—,

Bonaventura Rehefeld indbyder [J. B.J til

bryllup mellem sin datter Irmyfraw Amalia Agnes og mag. Niels
Hals Andersen, professor og rektor ved gymnasiet og skolen i
Odense.

Hadersleben.

10 juni.

—,

Tysk. [1671, juni.]

Professor Jens Bircherod fortæller sin broder

(J. B.), hvorledes det gik til ved Christian V.s salving i Friderichsborg kirke

omtaler

rangforordning1). Kiøbenhafn,
[1671, juni.]
(10 okt. Mag. Laurentz Edinger skriver til (J. B.) öm
og

en ny

pintze afften.
—,

sin sag

med Karen

af Cassel

og mag.

kommen til

Christen2)

Friderichsborg,

og

fortæller, at fyrsten

nogle personers
Dannebrog3). Kiøbenhafn. [1672, okt.J
1672, 30 apr. Biskop Erich Grave skriver til (J. B.) om
sine anstrængelser hos Griffenfeldt for at få mag. Peder Birche¬
rod ind i et købstedkald, om mag. Jens Bircherods danske
sduotum de religione, om mag. Bordings hustrus4) moders, Magda¬
lene Skrivers, død, om formindskelsen i hans embedes indtægter
ved Aarhuusgaards afhændelse til Mareelierne, om Christian
Monrads død, som var broder til mag. Hans Rhumanns hustru5),
om mag. Hans Brochmands enkes, fru Anne Laurences, svaghed
er

og om

udnævnelse til riddere af

o.

a.

Aarhus.

[1672, maj.]

v| Rangforordning af 25 maj 1671.

Rothe, Samling af kgl. Rescripter III, 27 ff.
') Christen Hansen Lund, 1596 — 1672, var professor i græsk ved Odense
gymnasium og gift med Karen Aslac.
3) Disse riddere, hvis tal var 19, er nævnte i dagbogen for 1671 under
d. 12 okt.

4) Ingeborg Broberg, datter af borgmester Rasmus Nielsen i Århus.
r>) Anna Eriksdatter Monrad.
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—,

niode

Biskop Erich Grave skriver til (J. B.) angående
— kirkernes kom skulde takseres i provste-

4 okt.

kornkøb og

korntakst

om

—,

første gang

militære

personers

fritagelse for absolutio publica,

de forser sig med lejrmål,

o. a.

Aarhuus. [1672, okt.]

1673, 6 marts. Biskop Erich Grave skriver til (J. B.) an¬
gående de gejstliges matrikelskat og en markgreve af Serra1),
som er kommen til Aarhuus med anbefaling fra bispen i Aal¬
borg og tyske theologer som en socius fidei, meddeler, at Erich
Høgh er død, og at bispen i Wiborg, Peder Willadsen, er meget
svag, samt spørger, hvad kornkøbet dette år kan blive.
Aar¬
huus. [1673, marts. ] Brudstykke hos Molbech, Bircherods Dag¬
bøger s. 143.
—,10 marts. Markgreven af Serra skriver til (J. B.), at
han vilde have besøgt ham, hvis han ikke havde været syg.
Odense.

Lat.

[1673, marts.]
—, 2 maj.
Biskop Erich Grave skriver til (J. B.) om mag.
Peder Bircherods død, der fulgte kort efter hustruens [Kirsten
Andersdatter Stillinge], om korntaksten, om biskop Matthias
Foss' prædiken over biskop Peder Willadsen i Viborg og om
mag. Jens Bircherods udsigter til at blive biskop.
Aarhuus.
[1673, maj.]
1674, 1 jan. Biskop Erich Grave skriver til (J. B.) og klager
over sine bønders fattigdom, over de høje kornpriser og over
landets nød samt omtaler nogle ligprædikener og anfører sit
eget og andres fødselsår. Aarhuus, ipsis kalend. jan. [1674, jan.]
Biskop Erich Grave underretter (J. B.) om

—,14 marts.
sin moder
om

Annas, sal.

forståelsen af

højde

en

mag.

ny

Mougens Grawes, død, forespørger

skatteforordning

og nævner

korntakstens

Aarh. [1674, marts.]
Biskop Erich Grave beder (J. B.) om undskyld¬
ning, fordi han ikke allerede har skrevet fra Colding, hvor han
o. a.

—,

7 aug.

har været

sammen

med

bispen af Aalborg, Matthias Foss, som

rejst til Kiøbenhafn i anledning af sin sag for højesteret
med mag. Anders i Thisted;
deres stiftbefalingsmand; grev

er

[Mogens] Friis, havde overværet landemodet
*) Johan Baptista, marchio de Serra.

og

kasseret alle
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fæstebreve

på kirketiender,

Povisk

bleven

som

ikke

efter recessen*); Otthe

var

justitiarius i højesteret. Aarli. [1674, aug.]
Biskop Erich Grave skriver til (J. B.), at
biskop Foss i Aalborg har slået sit sind til enken2) efter præsten
var

1674, 20 okt.

i

Hammer,

mag.

Bent, søsterdatter af

har vundet sin sag

samme

mod

samt meddeler stedets kornkøb.

moderens

til

ret

assessor

Peder Lassen, at

Anders Heeboe i Thisted,

Aarhuus.

[1674, okt,]
Biskop Erich Grave meddeler (J. B.), at

1675, 26 marts.
hans datter Annes

mag.

mand3)

er

død

og

rådspørger ham angående

af

jordegods efter manden i forhold til
Kollerup. [1675, marts.]
—, 29
okt. Biskop Erich Grave skriver til (J. B.) om
skiftet efter sin svigersøn herr Draastrup, om en ugrundet efter¬
retning om de svenskes indfald ved Kiøgevig, om prinsessens
giftermål med kongen af Sverig, og om to nye klokker, som
arv

barnet.

han har

ladet

støbe til

har fået gevær,

domkirken,

at kornet kun

og

og

meddeler, at bønderne

i dårlig pris.

er

Aarhuus.

[1675, nov.] Brudstykke hos Molbech, Bircherods Dagbøger

s.

160.

krigsbegivenheder,

Biskop Erich Grave skriver til (J. B.) om
om hoffets formodede tilbagevenden til Kiø-

benhafn,

engelsk commissarius, der skal have fået til¬

—,

17 dec.
om

ladelse til at
vegne, om

en

rejse mellem Helsingør

og

Skaane på negotiernes

bispen af Sællands4) forelæsning de atheismo; et qvod

philosophia habeat fundamentum in theoligia, om vicebiskop
[i Fyn] dr. Moths død, om studiosus Jens Hansen o. a. Aar¬
huus.
[1675, dec.]
1676, 19
sin

ven

nogle

og

Biskop Matthias Foss af Aalborg skriver til

nov.

broder i Otthense [J. B.]

penge,

som

og

beder ham skaffe sig

den afdøde vicebiskop i Fyen, dr. Moth,

skyldte ham. Aalborg. [1676, dec.]
1679, 30 dec. Johan Schinckel ønsker (J. B.)
milie

*)
*)
s)
4)

glædeligt nytår.

Hamburg. Tysk.

Recessen af 27 febr. 1643.

Margrethe Axelsdatter Aand.
Proprietær Draastrup til Kollerup.
Hans Bagger.

og

[1680, jan.]

hans fa¬
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Hans Madtzen Tausan, præst i Finderup,

1680, 20 febr.
skriver til sin svoger

om

familiebegivenheder

sædpriser.

og

[1080, febr.]

Finderup.
—,

(J. B.)

Biskop Erich Grave skriver til (J. B.)

23. sept.

kornpriser, klager

over en

afgift,

som

om

gejstligheden skulde yde

for

rostjenesten, og over sin sygdom, og fortæller, at de verds¬
lige i stiftet har fået et afslag på 9000 rdl. i skatterestancerne,

at dr. Foss'

lider af

okt.'J

en

Brudstykke hos Molbech, Bircherods Dagbøger s. 205.
—, 17 dec.
Anne Giøes brev til J. B., hvori hun omtaler

sin

svaghed

vil

udgive,

tere

datter1), som fik den rige herr Bentzon [til Haunø],
ulægelig svaghed o. a. Assens præstegård. [1680,

sine

og en

men

over
og

sin bogsamling,

som

Bircherod

meddeler, at hun vil testamen¬

bøger til sin broderdatter Karen Brahe.

[1681, jan.]
s.

fortegnelse

hun betale,

Hvedholm.

Brudstykke hos Molbech, Bircherods Dagbøger

210.

1681, 15 febr.
han

Biskop Erich Graves brev til (J. B.), hvori

rostjenesten, der skal pålægges gejstligheden, og
at kongen til sommer igen vil rejse gennem
Jylland til Norge. Aarhuus. [1681, febr.] Brudstykke hos Mol¬
bech, Bircherods Dagbøger s. 204 f.
—, 13 maj.
Mag. Henric Thomæsen Gerners brev til svo¬
geren (J. B.), hvori han omtaler sin magistergrad og Tausans2)
og hans hustru Claras død, gravning af en kanal udenfor Køben¬
havns vestre port og en opmudring af byens havn o. a.
Birkerøed.
[1681, maj.]
—, 6 aug.
Biskop Thomas Kingo anmoder (J. B.) om at
bevidne sit forhold ved en nærmere omtalt lejlighed.
Odense
bispegård. [1681, aug.]
1682, 3 febr. Johan Schinckels brev til (J. B.) hvori han
omtaler tidligere at have skrevet om den skade, oversvømmelser
klager

over

omtaler et rygte om,

havde

forårsaget i Holland, Zeeland, Braband og paa andre
steder, og at hungersnød nu synes at skulle slutte sig til,

*) Drude Foss.
2) Hans Madsen Tausan, præst i Finderup.
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da vintersæden

slået

var

fejl

og rugen

i høj pris.

Hamburg,

Tysk. [1682, febr.]
—,
19 juni. Biskop Erich Grave skriver til (J. B.) om sinelegemlige lidelser — da han talte over Erich Rosenkrantz, måtte
han sidde på puder — og underretter ham om sin eneste datter
Annes død på Collerup; hun var gift to gange, sidst med Hans
Brochmand. Aarhuus.
[1682, juni.]
—, 19 dec.
Ludvig Pontoppidan takker (J. B.) for hans¬
brev af d. 7, beder om .oplysninger i anledning af sine genea¬
logiske studier, som han især mener at kunne få hos justitsråd
[Jens] Rosenkrantz, der „er svar belæst og haver mange rarebøgger", og tilbyder at låne ham nogle manuskripter, hvis han
bliver ved

Herlufm.

pletere.
78 og

s.

sit forsæt

de danske

[1683, febr.]

mænds skrifter at locu-

Brudstykke i Høsts Chronos

hos Molbech, Bircherods Dagbøger

s.

220 f.

Catharina Monradt, herr Theodori Ch.1) efter-

1683, 1 febr.

leverske, meddeler sin
ham

med

svoger

[J. B.] sin mands død

hans hustru til begravelsen d. 15 febr.

og

og

indbyder

Af Lysappel.

[1683, febr.]
—,

Ludvig Pontoppidan takker (J. B.) for hans

3 febr.

brev af 7

jan. og ønsker gennem ham at få oplysninger af"
justitsråd Rosenkrantz med hensyn til sine genealogiske studier.
Herlufmagle. [1683,' febr.]
—,

3 juli.

Biskop Erich Grave skriver til (J. B.)

sin hustrus svaghed,

og

Jacob Matthisens

på kisten,
om

sin-

forhenværende biskop i Aarhus,,

enkes, Anna Bartholins, bisættelse

og

indskriften

mønstring ved Colding, om skolernes reduktion,,
præsternes armod og deres frygt for at præstegårdsjorden
om en

skal blive optaget

trikelskat.
s.

om

om

i matriklen,

Aarhuus.

og

[1683, juli.]

de komme til at betale

ma¬

Brudstykke i Høsts Chronos

78.
—,

20

aug.

Biskop Erich Grave rådspörger (J. B.)

gaaende ligningen af den påbudte krigshjælp,
armoden

—

her omtales forholdene i Horsens

som
—

an-

på grund af
vanskelige

er

*) Theodor Christiansen Riisbrigh, gift med Catharina Johansdatter Monrad,,
var præst i Lysabild på Als.
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■og

fortæller, at han formedelst sin svaghed ikke kan rejse hen

og

holde ligtale

biskop Foss, da han ikke har været udenfor

over

byen, siden han talte

over

Erich Rosenkrantz, at takseringen af

krigshjælpen stod stille på grund af stiftsbefalingsmand Ove Juuls
svaghed

o.

Bircherods

Dagbøger

s.

Brudstykke hos Molbech,

222.

Ludvig Pontoppidan takker (J. B.) for hans to

6 okt.

—,

sidste

Aarh. [1683, sept.]

a.

breve, omtaler sine genealogiske sysler

han har været i

Ringsted, hvor gejstligheden

og
m.

fortæller, at
fl. blev sat i

præst fra Kallundborg, Laurids
Koch, der havde været rektor i Ringsted og var vel hjemme i

krigshjælp,

og

hvor han traf

den danske historie og
at han venter

en

forstod sig på adelige våben,

og

udtaler,

sig meget af Kingos påtænkte trykkeri.

Herluf¬

magle. [1683, okt.]

Brudstykke i Høsts Ghronos s. 78 f.
—,13 nov. Peder Terpagers brev til (J. B.), hvori han
søger at at give adskillige oplysninger om lærde mænd og deres
.skrifter.

Ribe.

[1683, nov.]
Biskop Hans Baggers brev til (J. B.) i anled¬

1684, 12 jan.

ning af

en

Hafniæ.

bøger

s.

ny

bibeloversættelse, hvortil hans bistand ønskes.

[1684, jan.]
226 f.

Brudstykke hos Molbech, Bircherods Dag¬

på biskop Hans
Baggers opfordring til at deltage i bibeloversættelsen, hvortil han
24 jan.

—,

lover sin

bistand,

Dr. Jacob Bircherods

men

anmoder

om

svar

at få en amanuensis.

Odense.

[1684, jan.]
4 marts. Johan Schinckels brev til (J. B.), hvori han lover

—,

at sende

nogle

numre

af „Tiirckische Etatz- und Kriegsbericht",

hvoraf han sender 3 samt de skrevne
danske
—,

hvervning i Hamburg.
20 maj.

mænd og
egnen.

tidender,

og

omtaler den

Hamburg. Tysk. [1684, marts.]

Peder Terpagers brev til (J. B.)

deres skrifter samt

om

om

dødsfald der i byen

lærde
og

på

Ribe. [1684, juni.]

Biskop Erich Graves brev til (J. B.), hvori
borgmester Willum Jensens [i Odense], sin hustrus*)

—,11 juli.
han omtaler

*) Anna Henriksdatter Zander.
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søsters og

borgmester Hans Nielsen til Skovgaards død, hvilken

sidste

hans datterdatter Karen Nielsdatters

var

at deres

farfader, fortæller,

Morten1) og den øverste medtjener
ved domkirken2) er rejste til Kiøbenhafn i anledning af kapela¬
nernes fordring på ekstraordinære accidenser, at Erich Pedersen
Bircherod søger rektorpladsen i Ebbeltoft, og at hans broder Jens
har fået Wærløse, og beder ham fra mag. Henrich Blichfeld,
sognepræst til Frue kirke i Aarhuus, om at anbefale hans søn
Christen til regensprovst Jens Bircherod. Aarhuus. [1684, juli.]
—, 9 aug.
Johan Schinckel sender (J. B.) nogle numre af de
trykte tyrkiske stats- og krigsef'terretninger samt de skrevne
sognepræst

tidender og en

mag.

trykt catalogus librorum,

og

omtaler Ofens belej¬

Hamburg. Tysk. [1684, nov.]
Biskop Hans Bagger skriver til (J. B.) i
anledning af bibeludgaven, og beder ham vælge sig en bibelsk bog,
f. eks. Numeri, så de snart kan blive færdige med Pentateuchen,
ring af de kejserlige.

1685, 10 marts.

og

meddeler, at oversætterne selv må

Hafnia.

de første udlæg.

[1685, marts.]
10 marts.

—,

broder

gøre

Professor Jens Bircherod skriver til sin

(J. B.) i Odense angående bibeloversættelsen

og

den

ama¬

til. Kiøbenhafn. [1685, marts.]
—, 9 sept.
Peder Resen sender (J. B.) eri fortegnelse over
sine bøger og beder ham at skaffe sig de manglende hos gejst¬
lige i stiftet, da han ønskede at få et fuldstændigt dansk, norsk,
svensk og islandsk bibliothek, hvorfor han havde anmodet bisperne
i Danmark, Norge og Island om det samme; med hensyn til
det Winstrup-Resenske stipendium skulde han tænke på hans
søn Christian Broderus.
Kiøbenhafn. [1685, sept.] Brudstykke
nuensis, denne ønskede

i Høsts Chronos

s.

penge

84 f.

Peder Resens brev til (J. B.) om at skaffe
manuskripter af Anna Giøes samling. Kiøbenh. [1686,
maj.] Brudstykke i Høsts Chronos s. 85 f. og hos Molbech,
Bircherods Dagbøger s. 237.
1686, 3 maj.

ham visse

*) Morten Christensen Herløv.
*) Den øverste kapelan ved domkirken var pa den tid Melchior Jørgensen
Sommerfeld.
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—,

8 juni.

Dagbøger
■—,

s.

Hvedhohn.

[1686, juni.]

Molbech, Bircherods

237 f.

11 okt.

Poul Winding skriver til

assessor

(J. B.) i

an¬

ledning af skiftet efter den afdøde professor Jens Jensen Bircherod.
Kiøbenhafh.

[1686, okt.]

1692, 24 sept.

Niels Nielsen Aarøe takker „hendes vel¬
var i hendes og husbonds og i
hendes faders hus, og for hendes skrivelse og ånderige ligpræ¬
diken over hendes salige husbond, og trøster hende.
Fausing
ædelhed 1)s

for den tid, han

præstegård. [1700, apr.]

(Fortsættes.)

Spørgsmaal

og

Svar.

Spørgsmaal.
3.

Det ældste

kjendte Medlem af Slægten Beichmann

lieutenant Ulrik

Oberstfødt i Holsten c.

Fredrik

Beichmann, der var
Ifølge Familietraditionen skal han have været

1701.

Son af Oberst TJlrik Fredrik

er

en

nægte

Briigmann til Elved, hvilket

ogsaa

bestyrkes ved, at de i denne Familie forekommende Fornavne
hyppig forelindes i Familien Beichmann.
en

Frk.

Fald

Beichmann,

niaa

i dette

2.

Datter

Juni 1730

Rasch,

været

Rasch,

dog

en

neppe

paalideligt.

I alle

Hel- eller Halvsøster af den

erholdt

kgl. Bevilling til at ægte

og paa

vare

hinanden

Sophia Elisabeth Preus's Moder var Anna
Datter af Borgemester i Christianssand

en

denne Side kan der saaledes

Forbindelse med Beichmann.

Oberstlieutenant Ulrik Fredrik
være

er

Sophia Elisabeth, uanseet at de

beslægtede i %det Led.
Jensdatter
Jens

dette

være

Tidsskrift, 3. Række II. 287 nævnte Nicolai Lorents Preus,

da Beichmann
dennes

men

hun enten have været

Moderen skulde

For enhver

neppe

have

Oplysning

om

Beichinanns Forældre vilde

jeg

forbunden.
E. A. Thomle.

x) Hendes velædelhed
moder.

er

vistnok Sille Riisbrich, biskop Jens Bircherods
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Svar.
I.
(3 R. III. S. 79 f., Spørgsmaal 2.)

Fenrik Henrik

August

„von

Ehlert"

og

Hustru Louise

von

Ely havde følgende Børn til Duaben i Stavanger Domkirke:

1) Dorothea Sophie, døbt 3 Søndag efter Trinit.
: 29 Juni)
1732, 2) Anna Cathrine, døbt 10 August 1733, og 3) Ernst David
August Leonhard, døbt 25 Marts 1733. (Denne fik 26 Marts 1760
Afsked fra Prinds Frederiks Reg. ined Premltnts Gharakter).
Han maa være den Premierlieut. i 2 Vesterl. nat. Inf. Reg.
Henrik

d.
Lulie"), der 26 Mai 1747 fik Bevilling til at egte sit Sødskendebarn Alhed Maria Claudia v. d. Li'ilie, Datter af Generalmajor
August

Jac. Fr.

„von

d. Luhe og

v.

skrift, 1 R. III, 366
Hustru

Eldern", („Søn af Dorothea Sophia

var

Datter

Anna Cathr. v. Staffeld (jfr. dette Tids¬
3 R. II, 29). H. A. von Ehlerns 1ste

og

af

Generalmajor Ernst David

døde i Stavanger 1750, 80

A. gi.,

og

hvis Lig

Ely (der

von

„bestilt at

var

at han i Urtegaarden
begravet Tirsdagen den 28 Juli uden Klokkers Lydende Kl.

begraves den 16 Juli,
er

v.

12")

og

men

blev opsat,

saa

Christiane Juliane Judenhertzog (begr. i Stavanger 15

Mai J 739.)

Jfr. T. H. S. Campbell,

Stamtavler

Campbell i Norge, Bergen 1877, S. 24, hvor det
Premierlieut. H. A.
der

von

Ehlern havde

tog sin Afsked fra Militæretaten

væsenet i

Kjøbenhavn,

en

over

Familien

ogsaa

heder, at

Søn Bendiderich

og

1777

var

E.,

ved Politi¬

Datter Fredricha Louise

og en

v.

von

E.,

begge vistnok af 2'let Egteskab.
E. A. Thomle.
II.
("2 R. VI. S. '298 Spørgsmaal 7.)
a.

At Lurs Semb

Indskrift paa

„At

var

født i

Thy i Jylland, fremgaar af følgende

hans Kiste:

graae

Haar

ere en

deilig Krone,

naar

de findes

paa

Retfærdigheds Vei, Derom vidnede den ædle Olding Lars Semb,
Agent og Ridder af Dannebrog, Han var født paa Tyholm i

Jylland 1755, den 16 October, Forenet i Ægteskab 1785, den
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16 October med Christine

Hvoraf

Heiberg, Der skjenkede ham sex Børn,
Fire, tilligemed den elskede Moder Ere gangne foran til

Livets Lande.
Jernverk og

i

over

tredive Aar Var han Forvalter ved Mosse

siden 1805 Tillige Administrator ved det Ankerske

Fidei-Commis.
hans

I

Blid og

Overgang til

en

rolig,

som

hans jordiske Vandring Var

bedre Verden Den 15de April 1822.

Ærlig

Hjerte, Tro i Gjerning, Utrættelig i Virken, Sanddru i Tilsagn,

Beskeden i Adfærd,
Foresattes Tillid.

Hjertelig i Vandel, vant han Hjertets Fred,
Han var En øm Ægte¬

Medborgeres Høiagt.

fælle, En kjærlig Fader, En Trofast Ven, Derfor

savnes

han med

oprigtige Taarer, Derfor velsigne Hans dybtsørgende Sønner Den

Hedengangnes Minde. Salige
hvile fra deres

Arbeide,

Denne Indskrift findes
for 3 Mai 1822 (No
af
26

35)

ere

men

og

de,

som

døe udi Herren! De skulle

deres Gjerninger følge med dem."

indrykket i Den norske Rigstidende
stemnier med en Bekjendtgjøreise

Dødsfaldet, der ligeledes findes i Rigstidenden for 19, 32

April

og er

17de

s.

A. (No 31, No 32 Tillægget

og

og

No 33 Tillægget)

undertegnet (Mosse Jernverk den 1 -5,le og Christiania den
April 1822.) af Sønnerne Anders og Christian Semb.
E. A. Thomle.
b.

I

Tilknytning til foranstaaende kan af Kirkebogen for Hvid¬

bjerg Sogn. Refs Herred i Thy, uddrages følgende Oplysninger
om

den norske Familie Sembs
Anders

Afstamning:

Christensen, f. 1727 f i Semb Vfi 1773 (46 Aar 3

„boer i Semb1', blev 4/12 1754 gift med Margrethe
Nielsdatter, døbt 17. p. Trin. 1730 + i Semb 1/.> 1787, (56 Aar
3 Md. 1 Uge gi.), Datter af Niels Andersen i Barslev, f. c. 1700
Uger gi.)

f 3% 1764 (64 Aar 3 Md. gi.) og Karen Larsdatter.

De havde

følgende Børn: 1) Lars, f'. 17/10 1755.

2) Christen, f. sl/:, 1757

(Chr. Andersen af Semb blev 4/r, 1781

g. in.

Kirsten Nielsdatter
Hvidbjerggaard). 3) Niels, f. 22/h 17.7.1. 4) Peder, f. 12/.-, 1761.
5) Anders f. r'/i 1763. 6) Zidsel f. 12/u, 1764. 7) Jens, f. Vi
1767. 8) Anne, f. 18/5 1769.
9) Karen, f. s/i2 1772. Ingen af
disse Børn synes at være død som smaa.
De fleste ere vistnok
gifte i Hvidbjerg Sogn, men da der ofte findes flere Personer
af
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af

Navn,

samme

kan

og

deres Hjemstavn i Reglen ikke

er

anført,

jeg intet bestemt sige derom.
Chr. Villads Christensen.
III.

(3. Række I, S. 291 f., Spørgsmaal 9.)
a.

Generalmajor Niels Wests 1ste Hustru hed Michelle Ottilie Klein
(Understøttelses-Anstaltens Ansøgningsprotokol 1805, Rigsark.)
F. C. Sommer.
b.
Joachim Knudsen

Boberg (Universitetsmatr.) eller Rodberg
(Kommunitetsmatr.) blev født 25 Aug. 1676 i Bergen, Student
1697 fra Bergens Skole, Gand. theol. 18 Aug. 1702, levede en
Del Aar
i

Informator i

Kjøbenhavn og døde 1724 som Klokker
Vossevangen i Bergens Stift (P. Rhode, Haderslev Amt, S. 457).
som

Hans Søn Axel

Rødberg, født 1724, blev Sognepræst til Ferslev
og Vellerup og døde 14 Mai 1804. Knud Knudsen Rødberg,
der 18 Oktbr. 1729 fik Borgerskab paa „Høkeri" i Bergen, er
«

vel Broder til først nævnte.

Sofus Elvius.

Gaver.
Samfundet har

Det

modtaget fra
kgl. Norske Videnskabers Selskab i Throndhjem, dets:
Skrifter for 1892.

Hans Exe.

Gehejmekonferensraad Schlegel:
Kjøbenhavns Universitet og Sorø Akademi
1833. Til Mindefesten i 1893 samlede af Genealogisk Institut.
Pastor D. Trap, hans:
Biskop Carl Peter Parelius Essendrops Livsløb. Særtryk.
Studenterne fra

Hr.

Chr.

1893,

—

og

Pontoppidans nærmeste formænd paa Bergens bispestol.
Separataftryk af H. B. Klæboes kristelige Folkekalender for
1894.

Chr. 1893.

Hr. Provst J.

Slægtebog

Vahl, hans:
over Afkommet af Christiern Nielsen.

Kbhvn. 1893.

11. Hefte.
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Hr.

Holger Hornemann, hans:
Efterkommere paa Sværdsiden efter Hans Hornemann, Kjøbinand og Raadmand i Næstved, samt Meddelelser om andre
Hornemanske Slægter.

Kbhvn. 1894.

D'hrr.

Hr.

Hr.

Forretningsleder S. Elvius og Kasserer V. A. Guldbrand¬
sen, deres:
Nyholm. En Legatstamtavle. Kbhvn. 1893.
Stud. jur. Hartvig Nissen, hans:
Stamtræ, indoholdende Nils Hansen Nissens Efterkommere
med tilhørende Oplysninger.
Clir. 1893, folio.
Pastor Erh. Qvistgaard, hans:
Stamtavle over Slægten Qvistgaard med Biografier og Bil¬
leder.

Kbhvn. 1894.

Hr. Kammerherre, Amtmand C. St. A. Bille:
Stamtavle over Bille-Ætten.
Kbhvn. 1893,
Hr.

Patent.
Prof., Dr. juris William. Scharling, hans:
Slægterne Scharling—Lund. Professor, Dr. theol. Carl Emil
Seliarlings og Hustru Anna Petrea Abild Lunds Slægtstavler.
Kbhvn. 1894.

Hr.

Hr.

Det

Hr.

Proprietær F. Hjorth, Baagegaard, hans:
Beretning om Slægten Thura gjennein 300 Aar. Med 9
Portræter og 1 farvetrykt Vaaben.
Odense 1894.
Politimester Fr. T. Salicath, hans:
Stamtavle over Familien von Schlanbuseh med indgiftede
Slægter. Bergen 1892.
Dahlerupske Familielegat (ved Hr. Kammerjunker, Premier¬
løjtnant V. Dahlerup), dets:
Stamtavle over Familien Dahlerup og dens Sidelinier.
3.
forøgede Udgave. Kbhvn. 1894.
Cand.

juris E. F. S. Lund, hans:

Danske

Portræter.

Et Prøvehefte.

Kbhvn. 1894.

Med 4

Fotogravurer.
Samfundet

traadt i

Bytteforbindelse med „Kurländische
Section fur Genealogie,
Heraldik und Sphragistik", og har modtaget dets:
Jahrbuch, 1893. Mitau. s. A.
er

Gesellschaft fur Literatur und Kunst.

