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Udtrykkene i voro Adelspatenter er ikke afvejede, Koneipisterne har
i de gamle Protokoller for at finde Forti lfælde og har brugt For¬

slaaet op
tilfældets

Udtryk uden at tænke over, at Tiderne
trykket ikke længere dækkede Meningen.

var

forandrede,

saa

Ud¬

Th. Uauch-FattsbBll.

Boganmeldelser.
En dansk Ktorkubmand fra den glimrende Handelsperiode.
Skil¬
dringer af Johannes Werner. 200 sider med mange afbildninger og
1 portræt. Gyldendal 1927.

Det

er

Werner

en

fornøjelig

her har faaet

Duntzfelt maaske

og

fremfor alt interessant bog overretssagfører

udgivet.

I titlen

er

lille smule misvisende, og

navnet Christian Wilhelm

er da ogsaa udeladt paa
omslaget. Ti vel udgør Duntzfelts liv rammen om bogen, der ved at be¬
gynde med Duntzfelts fødsel i Trankebar faar en indledning af ualmindelig
pragt, og ved at slutte med skildringen af hans separation og paafølgende
forsoning med hustruen erindrer en om, at bag hele den mellemliggende
skildring af handelens kaar i Danmark stod der mennesker, der havde glæde
og sorger som andre mennesker.
Men bogen er for den langt overvejende dels vedkommende en skil¬
dring af storhandelens kaar herhjemme i Bernstorffernes og Napoleonstiden,
eller sagt med aarstal, tiden o. 1770—1810. Werner gennemgaar neutralitets¬
princippernes hævdelse, de fremmede regeringers vekslende optræden med
snart strænge prisebestemmelser, snart en vis laden staa til i erkendelsen af
handelens nødvendighed ogsaa for deres egne undersaatter. Ikke mindst
interessant er den klare paavisning af den betydning, regeringernes hold¬
ning havde overfor priseretternes afgørelse.
I forordet skriver Werner: »Som købmandssøn og under min mangeaarige virksomhed for Grosserer-Societetets Komite og Børsen har jeg i
vor handels-historiske literatur noget savnet
skildringen af selve købmanden,
hans liv og virke.
Det er sagt, at beskrivelser af denne art næppe har krav paa almen¬
interesse: »med en købmands dod er hans saga ude, det er nu een gang hans
lod i modsætning til videnskabsmandens eller kunstnerens«.
Gnsket om at vise, at dette er en misforstaaelse, og — det være sagt i al
beskedenhed
at bidrage mit til at vække interessen for svundne tiders
købmandsskab og købmandsliv, har nærmest inspireret disse mine opteg¬
nelser, i hvilke jeg paa baggrund af en interessant tid, den saakaldte glim¬
rende handelsperiode, har søgt at følge en af dennes storkøbmænd Christian
en

det

—

Wilhelm Duntzfelt fra hans fødsel til hans død«.
Denne opgave er det fuldt ud lykkedes Werner at

løse. I hans skil¬
dring af den tids grossererstand, dens økonomiske forhold, boliger og for¬
hold til embedsstanden er det lykkedes ham at give en ualmindeligt le¬
vende og værdifuld miljøskildring.
Men videre falder der fra hans bog et interessant lys over den tids sam¬
lede historie, og bogen maa i mange henseender siges at danne et værdifuldt
supplement til Marcus Rubins bøger om denne periodes økonomiske forhold.
Man faar et levende indtryk af, hvor ubehændig og meningsløs Eng¬
lændernes optræden i 1807 var, men faar tillige et sørgeligt indtryk af, hvor
uheldigt det var for os at ledes af en velmenende, men fuldkommen usmidig
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og derfor i virkeligheden slet statsmand som Frederik VI, hvis personlige
forfængelighed paa mere end et punkt hindrede udfoldelsen af det mindstemaal af statsmandsklogskab, som efter Werners fremstilling havde været
tilstrækkeligt til at undgaa ulykkerne i 1807.
Særlig interessant er læsningen ved de mange fællestræk, denne tid
frembød med verdenskrigen, dens klausuler og regeringsgarantier for lad¬
ninger m. m. Man faar et indtryk af, at der ogsaa i dette tidsrum ud¬
vistes en i det hele og store korrekt optræden fra regering og købmands¬
stand, en korrekthed, som anerkendtes af de fremmede regeringer, og
var os til megen nytte ligesom man under hele låsningen har en velgørende
fornemmelse af, at bogen er skrevet af en mand, der kender disse forhold, ikke
blot gennem arkivstudier, men ogsaa gennem praktisk erfaring. Det har
faaet ham til at nøjes med de væsenlige træk, og til at lade de mindre væsen¬
lige ligge, hvor underholdende disse end ofte synes at have været.
Bogen er forsynet med et udmærket register, og nogen egenlig ind¬
vending mod bogens plan og fuldstændighed indenfor den valgte ramme
kan ikke anføres. Men set fra et rent peraonalhistori.sk synspunkt vilde
det have været ønskeligt, om Werner havde gengivet de øjensynligt meget
vanskeligt tilgængelige oplysninger han har indsamlet om den Duntzfeldtske
familie her og i udlandet fuldstændigt, saa man kunde se saadanne ting
som f. eks. daabs-, vielses- og begravelseskirkernes navn.

Vilhelm Mnrntni»d.
Familien Wellmanns Stamtavle

ogtreSødskende
Fabritius.
Trykt
som
Manuskript. Kobenhavn 1927. 95 S. m. 2 Oversigtstavler.
Bogens væsentligste Del udgøres af Ahnetavlen, der omfatter 44 Sider,
medens Stamtavlen lægger Beslag paa 25 Sider. Familiens første Mand
Wellmanns

her i Landet

var

Ahnetavle

ved

Albert

den i Hameln i Hannover 1747 fodte JohanHeinriek

(Wilhelm) Wellmann, der 1779 gjorde Mesterstykke som Snedker
i København og døde her 1804. Han var gift to Gange; andet Ægteskab
var barnlöst, medens der i første Ægteskab var tre Børn, en Datter og to
Sønner, af hvilke den yngste døde ugift. Den ældste Son, Carl Wil¬
helm Wellmann, fulgte i Faderens Fodspor og blev Snedkermester.
Fra 1828 til 1834 var han sit Laugs Oldermand. Af hans otte Børn med
Georgiane Marie Leerbeck blev Datteren Caroline gift
med Overlæge Jens Staal, Emma Emilie Sophie første Gang
med Ejer af Sønder Elkjær Herman Rudolf Hastrup, anden Gang
med en Thorlund, og Laura med Kammerraad Andreas Rein¬
hard Rosenstand. De to Sønner, der fortsatte Slægten, var Krigs¬
assessor, Divisionskvartermester i Søetaten Christian Wilhelm W.,
gift m. Marie Gleerup, og Kammerraad, Kasserer ved de c grønlandske
Handelskompagni Carl Georg W., gift 1. G. m. Marie Caroline
Johanne Kauffmann, 2. G. m. Mathilde Schmidt, D. af
Agent, Silke- og Klædehandler Hans Henrick Sckmidt og Maren
Marie Holmblad. Det vil af de ker anførte Navne fremgaa, at Fa¬
milien allerede i det andet og tredie Slægtled var kommen i Slægtskabsforbindelse med gode og ansete københavnske Borgerslægter, og lignende
Forbindelser skabtes ogsaa i den senere Tid. Her skal blot nævnes Navne
som Krebs, Wedel, Bing, Richardt, Kretz, Trier, Hey bl. fl. a.
Arbejdets anden Del, Ahnetavlen, mangler kun tre af de 32 Ahner
og bringer Oplysninger om 42 af de 64. Hver enkelt Dato er bilagt med
Oplysninger om Kilder, og i mange Tilfælde er der yderligere tilvejebragt
kortfattede Biografier.
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Det

et godt og solidt Arbejde, der her er forelagt Offentligheden.
øjensynligt ikke skyet nogen Anstrengelse for at fremskaffe saa
gode og fuldstændige Oplysninger som muligt, nogle vil maaske endda mene,
at de er lovlig fuldstændige, idet Forf. ikke blot ofte anfører Dødsaarsager,
men ogsaa bemærker, at Ligbrænding har fundet Sted, og hvor Urnen er
nedsat. Det er vistnok første Gang, at en Stamtavle har bragt saa udtøm¬
mende Oplysninger.
Den pænt udstyrede Bog bringer et halvthundrede
gode Portræter, over hvilke der meddeles et særligt Register med Kunstner¬
navne, samt en fyldestgørende Navnefortegnelse.
H. Hj-N.
er

Forf. har

Kirurg og Parykmager i Aarhus Ole Hansen Ravn
oghansEfterkommeremedUdeladelseaf Kvindernes
Descendenter.
b

—

Familien

Friis-Petersens

Ahne-

45 S. 1 Oversigtstavle og Register.
antydet er det foreliggende Hefte Begyndelsen til
et større Værk, og i Forordet angiver Udgiveren, Forretningsfører H. F r i i sPetersen, nærmere sit Formaal, idet han udtaler, at det er hans Hensigt
med Tiden at udgive et Værk, der ikke alene skal omfatte de ca. 150, som
han kender af sine Ahner, men tillige de Slægter, der nedstammer fra disse,
nemlig Familierne Bagge, Friis og Stage fra Ribe, Suur fra Aalborg, Brandt,
Mørke, von Netten, Panderup og Ravn fra Aarhus, Lylow fra Horsens,
Fischer fra Skanderborg, Digsmed, Høysgaard og Raun fra Fyen, Giese,
Lihme og Mastorph o. fl. Det er selvfølgeligt et Arbejde, der ikke kan af¬
sluttes indenfor en overskuelig Aarrække, naar Arbejdet helt og holdent er
Fritidssyssel, og Værket vil derfor udkomme i forskellige Afdelinger med
en

g. — Aarhus 1928.
Som i Undertitlen

o

fælles Undertitel.

Det

foreliggende første Hefte af det projekterede større Værk omhandler,
Aarhus. Forf.s svævende Bemærkninger
om
lige fra Runestenene, burde have været
sparede, ligesom et Opkog af en ældre Udtalelse om, at alle Personer af
Navnet Ravn skulde stamme fra Landsbyen Ravning ved Vejle, uden nogen
Skade kunde have været udeladt. Derimod kan man trøstigt give Forf.
Ret i hans Tvivl om, at det vil være muligt at udarbejde en samlet Stam¬
tavle over Familien Ravn, idet der ganske sikkert findes ikke en, men
adskillige Familier af dette Navn. Den her behandlede Familie er i sig selv
ikke særlig interessant og rummer ud over nogle Præster, bl. a. den mærke¬
lige Præst i Øster Løgum Thue Ole Gertsen Ravn (1726—1808)
kun faa bemærkelsesværdige Personer. Stoffet synes at være ret udtømmende
behandlet, men Kildehenvisningerne er ikke altid fyldestgørende, ligesom de
ikke sjældent er anbragt paa en noget mærkelig Maade. Det er saaledes ikke
nok at sige, at der i Rigsarkivet i Kristiania, — det hedder Oslo nu, — findes
et Dokument, hvori o. s. f. For den, der i givet Fald vil benytte dette Do¬
kument, er Henvisningen meget mangelfuld. Det er mærkeligt at anbringe
Kildehenvisninger som her vist: »Ole Ravn havde i sit Ægteskab 4 Børn
samt uden for Ægteskabet en Søn. Disse 5 Børn er følgende D. 1—D. 5.
»Dagens Nyheder 27/11 1927«, D. 1. Ole Christian Ravn . . .« Hvis Ordene
»Dagens Nyheder 27/ii 1927<<, hvad der vel maa formodes, henviser til de
biografiske Meddelelser om Ole Ravn, bør de selvfølgelig anbringes der,
hvor Meddelelserne slutter. Forf. bør være agtpaagivende overfor disse til¬
syneladende smaa Ting, naar han fortsætter paa den alt betraadte Bane.
Det er netop i Smaatingene og i Ubehjælpsomhederne, at Amatøren straks
røber sig, og det er saadanne smaa Ting, der let kan skæmme et iøvrigt
godt Arbejde.
som

alt sagt, en Familie Ravn fra
Navnen Ravn gennem Tiderne,
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ønske Forf. Lykke og Held til at kunne gennemføre
Lykkes dette, vil han berige vor genealogiske Litteratur med
et ikke ringe Antal Stamtavler.
Bogen er ikke i Handelen, men Samfundets Medlemmer kan erholde
den for et Beløb af 5 Kr. pr. Ekspl. ved Henvendelse til Forf., hvis Adresse
løvrigt

maa man

sine Planer.

er

Sonder A11A 39,

Aarhus.
H.

Stamtavle

over

Familien Noack.

Hj.-X.

Wentzel Noacks

Efterkommere.

Ringe. 1928. 21 S. m. 5 Portræter.
Dette lille Arbejde, der er udført og udgivet af Realskolebestyrer Axel
Noack i Ringe, er et udpræget Amatorarbejde og udgiver sig heller ikke for
mere. Forf. udtaler i Forordet, at Grundlaget for Arbejdet er nogle i Slægten
opbevarede Dokumenter, — saavidt det kan ses, er disse vistnok fortrinsvis
Skiftebreve og Testamenter, — og Forf. synes ikke at have gjort Arkiv¬
studier for at suge

de fra Dokumenterne hentede Oplysninger fuldstændig¬
senere Slægtleds Vedkommende er Op¬
lysningerne fyldigere, aabenbart tilvejebragte gennem Korrespondance
med Slægtens Medlemmer. Et Navneregister mangler desværre.
Slægten stammer fra Wentzel Noack, der formodes at være
fodt o. 17(15 i Ober-Lausitz i Sachsen, og senere nedsatte sig i Flensborg
gjorte eller dog supplerede. For de

Murermester, hvor han maa være ditd o. 1770. Hustruen, A n n a C aharina, døde o. 1771. Alene disse ubestemte Anførsler vidner om, at
Forf. ikke har forsøgt at fremskaffe nærmere Oplysninger, men har ladet
sig noje med, hvad et i Familiens Eje værende Skiftedokument meddeler.
som

t

er der fremskaffet Oplysninger om Ægteparrets fem Børns Fødsels¬
datoer eller -aar, ligesom alle Meddelelser om disse fem Børn er meget spar¬
somme.
Stamtavlens største Del optages af Efterkommerne af Skibsfører

Ej heller

Johann Peter Noack, f. 1779 i

Flensborg, død 3. Novbr. 1844, vist¬
i Flensborg, og Ingeborg Christiansen. Denne Del
lever dels her i Danmark, dels i Udlandet. I Familien er indgiftet
Personer af Slægterne Ellinger, Ramsing, Sehested, Termansen, Schade
o. fl. a. Det er Synd, at der ikke er gjort mere ud af det foreliggende Materiale,
idet det kunde have været gjort uden noget særligt stort Arbejde.

nok ogsaa
af Slægten

H.

Slægten Kemp.

Mindebog

om

Hj.-N.

Stiftsprovst Axel

Gudmund
V

e

d

1928.

Kemp og Hustru Johanne Nicoline f. Knap.
A. Wahl, Lektor, Bibliothekar i Studenterforeningen.
Kbhvn.
87 S.

Det

er

m.

111. og

Register.

et i sin Form

noget mærkeligt Arbejde, som Lektor Wahl her
Oplysninger synes gennemgaaende at være

har fremsendt, men de enkelte

ret fuldstændige og vel underbyggede.
i selve Stamtavlen kun at give Navne,

Forf. har valgt den Fremgangsmaade
Fødsel, Vielse og Død og at meddele
Stillinger, biografiske Oplysninger o. 1. som Noter. Følgen heraf er, at der
for alle Personer, der har naaet Skels Aar og Alder, tindes Henvisninger,
enten til Noter paa samme Side eller til Anførsler la'ngere frem i Teksten.
Som et Eksempel skal anføres, at der for den paa S. 19 nævnte Ludewig
Conrad Friederich Kemp, der første Gang er nævnt i Bogen paa S. 10, er
givet Noter paa samme Side om hans Løbebane, ligesom der ogsaa her findes
Noter om hans Hustrus Forældre. Om de tre af Ægteparrets ældste Børn
findes Oplysninger paa samme Side, medens der for Nr. 4 og 5 henvises til
S. 20, for Nr. 6 og 7 til S. 26 og endelig for Nr. 8 til S. 28. Følgen af dette
System bliver, i alt Fald for den, der for første Gang tager Stamtavlen i
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Haanden, et Indtryk af haablus Forvirring. Men naar man har tilbragt
Stund med at finde sig til Kotte, og det maa man jo haabe, at Slægtens
Medlemmer vil gøre, vil man kunne have godt Udbytte af Arbejdet. Til
Stamtavlen er knyttet et godt Register, hvoraf det fremgaar, at Slægter
som Borberg, Brockmann, From, Hartmann, Kjolhede, Kruse, Lorek o.fl. a.
cn

er

indgiftede i Familien.
Et

særligt Afsnit af Bogen er viet Stiftsprovst Axel Kemp og hans
en Redogörelse for den sidstnævntes
Afstamning saavel paa
fædrene som paa modrene Side. Dette Afsnit er ikke det mindst værdi¬
fulde af Bogon, (ler iovrigt præsenterer sig smukt og er udstyret med ad¬
Hustru samt

skillige gode Billeder.

jj

Hj-X

Stamtavle over Jacob Maars og Louise Aagaards
Efterslægt. Med Oplysninger om Louise Aagaards fa'drone og modrene
Slægt. Ved Harald Hatt. Kbhvn. 1!)28. 04 S. m. 1 Anetavle.
Underarkivar Harald Hatt har

jo tidligere vist, at han formaar at
godt genealogisk Arbejde, og dot her foreliggende staur paa Højde
med Stamtavlen over Slægten Permin, i hvilken han havde en betydelig Andel.
Familien stammer fra Jacob M a a r, f. 17til i Landsbyen Maare i
Herrested Sogn, dod 1824 paa Gaarden Marioro i Veflinge Sogn, af hvilken
(»aard han var Fæster.
Hustruen, Louise Cathrine Aagaard,
f. 1773, dod 1855 paa Mariero, var Datter af Degnen i Ronninge Laurits
Rasmussen Aagaard og Anna Barbara From. Ægteparret
havde 6 Born, der alle efterlod sig Efterkommere. En af Dot rene blev ind¬
giftet i Familien Jastrau og en anden i Familien Hempel, i hvilke Jaoob
Maars Eftershegt endnu blomstrer, men ogsaa gennem do tre Sonner er
Familien forplantet til vore Dage. Blandt de mest kendte af Navnet er
Professor, Dr. med. Vilholm Maar. I Familien er iovrigt indgiftet Personer
af Navnene YVilkens, Wiehe, Lørup, Prahl, Jork, Kierulf, Hein, Tvede,
levere et

Worm

o.

fl.

Oplysningerne om Familien Aagaard er gode og fyldige. Om Louise
Aagaards modrene Slægt skal kun her bemærkes, at den ledes tilbage til
Jacob Dannefer, idet dennes Datter Sophie Amalie blev gift ined Organist i
Stege Peder Pedersen Krog. En Datter af dette Ægteskab blev gilt med Sogne¬
præst til Kjerte Jorgen Stroyberg, hvis Dattor, Anna Erica, i sit Ægteskab
med Degn i Ringe Rasmus Hansen From blev Mormoder til Louise Aagaard.
En kapital Mangel har det lille, kont udstyrede Arbejde, nemlig den,
at det intet Register har over Personnavnene.
j_j jjj y
Ferslew - SI ægten fra Skagen samt Oversigtstavlor
andre Forslev-Slægter.
Manuskript for Skagen-

over

Udarbejdet af Anna Levin, født Ferslew.

Slægten.
1927.

København

347 S.

Fru Anna

Levin, født Ferslew, har i en længere Aarrække foretaget og
foretage indgaaende Arkivundersøgelser angaaende sin fædrene Slægts
Afstamning og Historie, og det Materiale, der derved er indvundet, har Fruen
bearbejdet og ladet trykke i en Slægte bog, som bærer ovenstaaende Titel.
Da Bogen er trykt som Manuskript og i kun 200 Ekspl., foreligger
den ikke i Boghandelen; men da LTdgiverinden har sendt den til »Personal-

lade

historisk Tidsskrift«»

Redaktion, tør

man

antage, at dot

er

hendes Hensigt
hun

hermed at henlede dette Tidsskrifts Læsere paa dons Fremkomst, og at
Ikke har noget imod at se den omtalt i Tidsskriftet.
Under

Arbejdet

paa

at udrede Familien Ferslews Historie, den Ferslew-
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Slægt, der i Slutningen af det 18. Aarh. kom fra Vestindien til København,
tilvejebragtes tillige et betydeligt Stof til andre Ferslew-Slægters Historie,
og dette, der angaar 6 forskellige Linier (Ferslev-Dal Linien, Thisted-TilstedBjerreby-Odense Linien, Randers Linien, Fjerritslev-Thisted-Nordlands
Linien, Helsingør-Linien og Ferslev-Vellerup Linien), er delvis medgivet
paa

4 store skematiske Tavler, der i særligt Omslag følger med »Ferslew-

Slægten fra Skagen«. Naar denne Slægt bærer Navnet »fra Skagen«, skyldes
det den Omstændighed, at en stor Del af dens Medlemmer har haft deres
Virke i denne By (som Toldere, Byfogeder m. v.) fra 1630 til 1815 og i høj
Grad har sat deres Præg paa denne lille Købstads indre Liv, ligesom ad¬
skillige af dem ogsaa som Embedsmænd har øvet Indflydelse paa Sæbys
Forhold; men denne Slægt kunde iøvrigt ligesaa vel kaldes Aalborglinien,
thi

dens første kendte Mand

var Niels Iversen (Ferslev), der 1584
Slotsskriver i Aalborg, og som fra 1593 til sin
Død 1617 var Borgmester i denne By, hvor der endnu i Budolfi Kirke findes
et pragtfuldt Epitafium over ham og hans to Hustruer, ligesom der ogsaa
er bevaret et udførligt Skiftebrev efter ham.
Han efterlod sig 4 Børn, af
hvilke Sønnen Iver Nielsen Ferslev døde 1656 som Tolder og By¬
foged i Skagen og uden Livsarvinger, og paa Mandssiden fortsattes Slotsskriverens Slægt kun gennem Hans Nielsen Ferslev, der, efter at
have været Bergskriver i Kongsberg, ca. 1640 blev Lagmand i Frederiksstad, hvor han endnu levede 1660 og da blev taget til Fange af Svenskerne.
Gennem Lagmandens Søn Christian
Hansen Ferslev,
der var Tolder og Borgmester i Sæby, død 1714, er Slægten blevet fortsat
til Nutiden, men uddøde 1925 paa Mandssiden med Fabrikejer, Bladudgiver
J. C. M. W. 7i. Ferslew (»Nationaltidende« m. v.).

til 1593

var

Raadmand og

Medens Værket for de første 5 Generationers Vedkommende udmærker

sig ved meget udførlige personalhistoriske Oplysninger om de deri omhand¬
lede Personer, er der tillige for de følgende 4 Generationers Vedkommende
meddelt et betydeligt Brevstof, som bibringer Bogen en rig Kolorit og gør
den meget fornøjelig at læse — ogsaa for Folk, Forfatterinden ikke har taget
Sigte paa som Læsere, og ikke mindst interessant er Biografien af Etatsraad
Chr. Ferslev og Skildringen af, hvorledes det lille Annonceblad»Kjøbenhavns Dags-Telegraph«, der begyndte at udkomme 2 Januar 1864, efterhaanden udviklede sig til »den Ferslewske Presse« med »Nationaltidende« som
Hovedorgan.
Alt i alt er »Ferslew-Slægten fra Skagen« en indholdsrig og i personalhistorisk Henseende dybtgaaende Bog, som Fru Levin har megen Ære af;
og der er i den en Række fortrinlige Portrætter og Billeder, som forøger
dens Værd, ligesom den er forsynet med Navneregister.
C. Klitgaard.

Spørgsmaal

og

Svar.

Spørgsmaal.
1.

Bruun.
Johan Bruun

levede i København

o.

1783.

Det fremgaar af et

Brev dateret København 11. Juni 1783, at han er beskjeftiget med at ud¬
rede eller proviantere statens skibe, som skal paa 2 aars togt til Vestindien,
da han siger, at han har det travlt med regnskaber af den art. — Han er
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født i Gildeskaal paa Nordland ca. 1735 som søn af en kjobmand Bruun. —
Kan der skaffes nærmere oplysninger om hans senere skjebne, om hvor han
døde og om

der findes nogen papirer efter ham? Det fremgaar af samme
brev, at han er gift og har to børn. Ligesaa siger han paa slutten af brevet:
»Jeg boer i Nyhavn paa Numcrsiden hos havnefogden, andet huus fra Schalottenborg Slott«.
For oplysninger om ham og hans to børn vil jeg være meget taknemlig.
Helga Bruun,

Helieaensgt. 9, Bodø.
2.

Abildgaard.
Peder Pedersen

Abildgaard

nævnes i et skifte i 1653 som
stedsbetegnelse. Han antages av arkivar
Thiset (i Stamtavle over familien Wagner, 1883) at være sønnesøn av sogne¬
præst Peter Abildgaard (1541—16(15) i Aarhus.
Mulige oplysninger om ovennævnte P. P. Ab. og om andre efterkommere
efter Aarhuspræsterne Abildgaard (Terkel f 1654, Peter f 1605 og Jacob
t 1620) bedes velvilligst sendt

boende i

Jylland, uten

nærmere

premierløitn. Abildgaard,
Sophus Liesgt. 8, 1.,
Oslo.

3.

Rose.

—

Huun.

Tillåter

mig at forespørge om nogen kan gi mig oplysninger om:
1. Familjen Rose og da særlig i forbindelse med Skipper N i c o 1 a y
Rose, død i Christiansand 20. 11. 1819 i hans alder 59 aar, 1 Maaned, 24
Dage. Han stammer fra Aalborg, hvor han antagelig er født, tok den 20
Februar 1790 styrmandseksamen i Kj ubenhavn og blev ved fremlegning
af attest herom den 8. 5. 1800 Skipperborger i Bergen. Han er gift med
Birgitha Elisabeth Alm her i byen, med hvem han fik flere barn,
der alle er kjendte. Hans far opgives at være Andreas Rose.
2.

Skulle nogen av samfundet ved sine forskninger

lysninger

familjen Huun, vil enhver oplysning
mottages med den største taknemlighed.
om

ha støt paa op¬
denne familje

ogsaa om

Dipl.-Ing.
Birger Huun,
Haukeland 125.

Bergen i Maj 1928.

Svar.
1.
Ramm.

(8. VI. 87).
Heinrich Ramms Hustru,
Datter af Asmus R ø p s t o r
og

Anna Magdelena Roepstorff var muligt
f f, der 1665 blev Herredsfoged i Kalslund

Frøs Herred i Sønderjylland. (Indliind. Reg., fol. 370).
Hauch-Fausbøll.
Dansk

Genealogisk Institut.
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Samfundets Anliggender.
Ved

Ophævelsen af Fællesskabet blev, som det fremgik af den i sidste
Redogörelse, »En unævnts Legat« stillet til Raadighed

Hefte fremkomne

Live værende Stifter.

for dets endnu i

Denne, fhv. Statsarkivar E. A.
af det S. 160 trykte Regnskab for 1927,
skænket Legatets oprindelige Beløb, til vort Samfund. Por dette Bevis
T h

1 e, har,

o m

paa Akivar
Stiftere han

som

det vil

ses

Thomles stadigt levende Interesse for det Samfund, af hvis
den eneste levende, bringer Samfundet ham en hjertelig Tak.

nu er

Fra »Norsk slektshistorisk

forening« har Samfundet modtaget Meddelelse

at det af Foreningen udgivne Tidsskrift, »Norsk slektshistorisk tids¬
skrift«, udkommer med to Hefter aarlig. Et Bind udgøres af fire Hefter, og
Medlemmer af vort Samfund, der ønsker at have Tidsskriftet komplet,
maa derfor ved Indmeldelsen i Foreningen meddele,
at de ønsker at betale
om,

Kontingent saavel for 1927

som

for 1928.

Rettelser.

Slægten Walter.
Naar det i Tidsskriftets 9. I. 2S

siges, at Generalmajor Hans Wal¬
Sophie, Ida, Dorethea, Magdalene
Sibylle og AugustaMarie alle var døde inden 1677, maa det i hvert
Fald for den anden af disses Vedkommende sikkert bero paa en Fejltagelse.
Der kan næppe være Tvivl om, at Ida Walter er identisk med den
Ida Walter, Datter af Kommandant i Rendsborg Hans Walter, som 17 Apr.
1683, antagelig i Rendsborg ægtede Generalsuperintendant i den kgl. Del
af Hertugdømmerne Christian von Støoken, f. Rendsborg 15 Aug.
1633, f s8*8' ^ Sept. 1684. (Se Bricka: Biograf. Leks. XVI S. 542 flg. og
Lengnick: Stocken). I dette Ægteskab fødtes 4 Febr 1684 Hans Hein¬
rich vonStøcken, Etatsraad og Ejer af Ovelgønne.
A(U)e Dahl,
Sognepræst i Egnn.
ters

5

Døtre:

Anna

Jeg takker for oplysningen
alle

var

om Ida Walter. Oplysningen, at
døde inden 1677, beror paa en skrivefejl, jeg har overset ved

læsningen. Det
og

er

kun datteren Augusta Maria,

som er

de 5 dotre
korrektur¬
død mellem 1669

1677.

y M
Ordinerede af

Biskop Hans Povlsen Resen.
8. VI. 189: 1626 2 Aug. Hr. Arnd Thorsen — læs Hr. Arnd Corts e n (Conradsen) (immatr. 1624 V5 fra Odense).
8. VI. 192: 1633 [21 April?] Boe Ottesen var iflg.Wiberg ord. ®/a 1633 til
Kali undborg, ikke Vordingborg — men hvad er rigtigt? Han passer
godt i Kallundborgs Kapellanrække.1)
S. 194:

1638 8 Juni. Føllesløv og

Svogersløv, læs:

og

Særslev.

Jørgen Nielsen Nielstrup.
1927 S. 250.

Hr.

Jørgen Nielstrup er immatrikuleret 1624 1/5 ikke
1625, fra Viborg .Skole. Det er rigtigt, at han fik Jesper Brochmand til Privatpræeeptor. (Birket-Smith I, 65, næstnederste Linie). Fodnoten hor og P. T.
1927 S. 250 bortfalder.

x)

Det

er

R

Sch)u

Paa hans datter Annes vegne optræder 10.
Tømmerup, Arts Herred, (Smørum
tingbog 16. Mai 1642).
y yj
Kallundborg.

Mai 1642 hr. Hans Lauritzen i
herreds

H

0.

6,3 5.2

Kr.
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HB1tæ.i—dfrtl4eag Tryksage Fælesfornig Atnaiæslrte
fHoonrare Tryknig og histork UDdivgeirftseer overføt
Papir Porto Dansk Møder
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Sta 1927
Carøe:

Saldo Bidrag Bidrag

Bidrag Safalg

Solgt

jydske

bank,

Solgt

Tilsendt hvilket

Kiøbenhav

UNDERSØGELSER I ARKIVERNE I OSLO
foretages af

L. SOMMERFELT,

Industrigaten 30, Oslo.

Medlemmer
af Samfundet
kan ved17, direkte
Henvendelse
til
Kraks Legats
Kontor, Nytorv
Kjøbenhavn
K. erholde
Kraks Blaa

Bog for 11 Kr. (halv Bogladepris).

Archivar, Dr. phil. FRIEDRICH WECKEN
Oetzsch bei

Leipzig, Haupfstrasse 76. .-. Postscheckkonto: Leipzig 56
(1913—1923 videnskabelig Leder af Zentralstelle fur Deutsche Personen- und Familiengeschichta)

034

udfører sagkyndige genealogiske Forskninger 1 alle Tysklands

Egne; besvarer slægtshistorlske Spørgsmaal og prøver Arbejder
af denne Art.

Ved første

Portomærker vedlagte,

Udkommet

Henvendelse bedes 6 Internationale

løvrigt Honorar efter Overenskomst.

er:

FREMRAGENDE DANSKE MÆND
OG KVINDER
FØDT I TIDSRUMMET 1750-1850
SAMLET AF ANNA HARTVIGSEN

GENNEMSET AF P. A. ROSENBERG

Indeholder korte
c:

biografiske Skildringer samt Portrætter af
Kvinder.

400 kendte danske Mænd og
Pris: 8

I(r.

Formularer til

—

Indbundet m. Guldsnit I(r. 18,50.

Udarbejdelse af

AHNETAVLER
FOR 16, 32 OG 64 AHNER

føres altid paa Lager.
<2) <£)

$. 3f. cfcfjuftz' cFor[agsbogfyande[ <£) <2*

Samfundet ser sig ikke i Stand til at tilstille Bidragydere
Særtryk. Hvis saadanne ønskes, maa Aftale træffes direkte
med J. H. Schultz A/S Universitetsbogtrykkeri, Niels Juelsgade 12, København K.p inden 14 Dage efter Heftets Mod¬

tagelse.
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AAGE FRIIS:

BERNSTORFFERNE OG DANMARK
BIDRAG TIL DEN DANSKE STATS POLITISKE
OG KULTURELLE UDVIKLINGS HISTORIE 1750-1835

I. Bind: Slægtens Traditioner og Forudsætninger. 1903. (450 Sider)
(Bogladepris Kr. 7.50) forefindes endnu et mindre Restoplag.
Sammen med II. Bind: Johan Hartvig Ernst Bernstorff i Frederik
V's Konseil (440 Sider) 1919 (Bogladepris Kr. 18.00) kan nogle
enkelte Eksemplarer faas portofrit tilsendt fra Forfatteren, Sol¬
sortvej 62, København F., ved Indsendelse af ialt 15 Kroner.

Ligeledes kan nogle enkelte Eksemplarer af:
BERNSTORFFSKE PAPIRER
Udvalgte Breve

og

Optegnelser vedrørende Familien Bernstorff
i Tiden fra 1732—35

I.—III. Bind.

faas

Bogladepris ialt 36 Kr.

portofrit tilsendt sammesteds ved Indsendelse af ialt 20 Kr.
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Medlemmer

af Samfundet kan erhverve:
DR. K. CARØE:

DEN

DANSKE

LÆGESTAND

I. Doktorer og Licentiater
II. Kirurger.
1738—1785.
III. Den danske Lægestand
IV. Den danske

1479—1788.

1786—1838.

Lægestand.

Supplementsbind til 7. Udg.

(Læger, der har

Eksamen efter 30. Januar 1838 og er
1. Januar 1901.)

V.

for 8 Kr.

I—V.

taget

døde inden

Supplementsbind til I—IV.

Bind I—IV enkeltvis å 1 Kr. 50 Øre. Bind V 2 Kr.

Prisen for Ikke-Medlemmer

er

12 Kr. Enkelte Bind 3 Kr.

HENRY BRUUN:

DANMARKS AMTSFORVALTERE 1660—1848
for 3 Kr.

Prisen for Ikke-Medlemmer

er

5 Kr.

samt

FRITZ JURGENSEN WEST:

DE

KONGELIGE AMTMÆND

I HERTUGDØMMET

SLESVIG 1660—1864
for 1 Kr. 50 Øre. Prisen for Ikke-Medlemmer

Bestillinger bedes indsendt til
Malmøgade 5, København 0.

Sekretæren:

er

3 Kr.

H. Hjorth-Nielsen,

< J.H.SCHULTZ' TRYK.-N
KOBENHAVN.

