
   

 

”Min Slægt gennem 10 generationer i direkte 

mandslinje”  

 
Gennem nogle år har ideen om at få dokumenteret min slægt spøgt i mine tanker. 
Jeg påtænker derfor, at fremskaffe så pålidelig en dokumentation for slægtsanetræet og 

efterkommere, krydret med fortællinger og billeder. 
 

 

 

 
 

Billede 1 – Kort over trekantområdet. 

 

Det er lokalhistorisk ganske interessant at notere, at vores familie gennem 8 generationer, 

har været bosiddende på det viste område nord for Vejle til Fredericia og til Kolding med 

hovedvægten midt i dette trekantområde. 

af  

Mogens Bjerrisgaard Lange 
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Forord 
 

 

 
 
Billede 2 – Forfædretræ 

 

Ja, hvem har ikke hørt, at netop i deres familie skulle der for længe siden have været en 

kendt person i slægten. Eller som i vores familie, at vi skulle være efterkommere af en 

”gammel tysk krigerslægt”. 

 

Men når en familie-historie fortælles, som ofte gennem generationer, kan noget af 

troværdigheden forsvinde, ja ligefrem ses eksempler på at historierne kan blive 

fordrejede, og forkert fremstillet. Og alligevel er der en lille gran af sandhed i dem. 

 

Jeg har derfor besluttet at efterforske familiehistorien og forsøge at grave ny viden frem. 

Men det er ikke bare slægtsanetræet i form af forskellige diagrammer, der er målet. 

Fortællinger/tilføjelser om væsentlige historiske begivender, billeder af kirker, gårde m.v. 

der kan relateres til den aktuelle tidsperiode og egn vil blive medtaget. Historien vil 

derfor også medtage vigtige begivenheder i Danmark, belyst under landets kongerække i 

perioden.   
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Min dokumentation er underbygget ved søgninger i kirkebøger om dåb, konfirmation, 

vielser, død, tilgangslister og afgangslister. Materiale fra Landsarkiverne og Rigsarkivet, 

lokalhistoriske arkiver, folketællinger m.v. 

På hjemmesiden www.familien-lange.dk findes en utrolig masse oplysninger om min 

slægt. Dette materiale har jeg naturligvis ligeledes benyttet mig af i fornødent omfang. 

 

Citat fra hjemmesiden: ”Denne hjemmeside er oprettet for efterkommerne af Premier 

Liuetenant Christian Christensen Lange (født ca. 1690 død 1772 i Smidstrup). Vi har 

endnu ikke fundet oplysninger om vor stamfaders fødested men vi formoder at han kom til 

verden nær Bramstedt i Slesvig-Holstein.  

Yderligere oplysninger om Premier Liuetenant Christian Christensen Lange og hans 

efterkommere kan findes i stamkortene under stamtræet. 

Der er ikke medtaget fulde oplysninger omkring levende personer. 

De fleste oplysninger heri er indsamlet af Otto Lange. Hans store arbejde har gjort 

oprettelsen af denne side muligt. 

Stamtræet er hentet som Gedcom file fra vore Amerikanske aner hvor ikke mindst Lois 

Price og Betty Quinlan har gjort et kæmpe arbejde. Som Amerikaner har det været svært 

at ramme alle oversættelser korrekt, så der forestår stadig et arbejde for at få hjemme 

siden hel korrekt. 

Vi tror blandt andet at der er fremkommet et par ekstra børn på stamtræet. 

Vi arbejder på at få alle rettelser på plads hurtigst muligt.” Citat slut. 

Arbejdet i hjemmesiden omfatter 10 generationer og 895 personer, herom lidt senere.  

 

På hjemmesiden www.familien-lange.dk vises følgende motiv, som jeg har kopieret fra 

siden: 

 

 
 
Billede 3 - Et Lange logo 

 

 

 

http://www.familien-lange.dk/
http://www.familien-lange.dk/
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Teksten til højre på motivet er latin og kan oversættes til ”Overvej og Bestræb” eller 

”Tænk og Arbejd”. Man kan også læse et stort L midt i motivet.  

Heraldisk konsulent Nils G. Bartholdy skriver i mail af 2. februar 2012: Jeg har ingen 

bemærkninger til billedet med det store L bortset fra, at familien ikke kan have nogen 

adkomst til at benytte Københavns byvåben”. 

Genealogen John Arthur Lange Strandvej 138, C. Kjøbenhavn, Hellerup (1861-1951) 

benyttede motivet indsat i sit brevpapir.  

 

 
 
Billede 4 – Lange logoet på brevpapir 

 

Det er således en rimelig tankegang, at forfatterne til hjemmesiden, har taget motivet 

herfra. Bemærk i øvrigt den usædvanligt smukke håndskrift. Brevet er stilet til gårdejer 

Niels Frederiksen Lange, Herslev. Det vender jeg tilbage til senere.   

 

1. Slægtled Christian Christensen Lange (1690-1770), min tip-4-oldefar.  

 

Der er udfordringer omkring ham som ”min stamfader”, idet kilderne er sparsomme, og 

der er flere bud på hvem det er. 

 

Indtil nu er det heller ikke lykkedes at finde frem til Christian Christensen Langes 

forældre. De skriftlige kilder bliver færre i 1700 tallet, og man skal være heldig hvis man 

kan komme længere tilbage end omkring år 1700 med almindelige bonde- og 

borgerslægter. Omvendt er det lettere hvis man stammer fra adels- eller præsteslægter.  

 

I min afslutning vil jeg kort komme ind på mulige forældre til Christian Christensen 

Lange, altså slægten før 1690. 

 

Genealogen John Arthur Lange Strandvej 138, C. Kjøbenhavn, Hellerup (1861-1951) har 

fundet frem til, at der er 136 forskellige Lange Slægter. Hans samlinger findes på 

Rigsarkivet i Håndskriftsamlingen. Han har benævnt vores slægt nr. 102. Hans far var i 

øvrigt Carl Wilhelm Lange, konsul i Kjøbenhavn for Storbritannien, og hans far var 

tømmerhandler i Kjøbenhavn Hans Peter Lange.  
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Her er lidt diskussion om, at jeg tror Christian Christensen Lange er 

”Stamfaderen”. 
 

a) Genealog John Arthur Lange, Strandvej 138, C, Hellerup, København skriver i et 

brev dateret 6. august 1918 til Gaardejer Niels Frederiksen Lange, Herslev, at 

hans tip-2 oldefar, altså ”Christian Christensen Lange var en anset og højtstående 

officer, Oberst i Dansk Tjeneste, født ca. 1680, men han var vistnok ikke dansk, 

formodentlig er han af tysk oprindelse. 1709-1710 var han Auditør i Rendsburg”. 

Men det passer vel ikke rigtigt med de senere oplysninger om Christian. 

Christensen Lange som Vagtmester. En auditør var vel også dengang jurist.  

b) På www.familien-lange.dk hjemmeside står nævnt, at forfatterne formoder 

stamfaderen Christian Christensen Lange kom til verden i Slesvig/Holstein. På 

http://www.alt-bramstedt.de/index.html ses under Bramstedter Fleckensgilde 

medlem nr. 29 Christian Lange. Måske vores stamfader. 

c) Genealog John Arthur Lange skriver i et brev den 6. september 1918 til min 

oldefar Jacob Christian Lange, Højen: ”Obersten, som De nedstammer fra, hed 

Jochum Henrich Lange”. Jeg tror imidlertid, at denne oplysning er forkert, idet 

Jochum Henrich Lange, der senere blev karakteriseret oberstløjtnant og gift med 

Elisabeth Simonsen. Dette ægtepar havde ingen børn iflg. Thordur Holzendorff 

Lange.   

d) Han gentager det i et brev til Otto Lange ”Juleaften 1929”. 

e) J: C. W. Hirsch Danske og Norske Officerer m.fl. 1648-1814. Her kan vi på side 

332 se en optegnelse om en Christian Christensen Lange. Der er formentlig tale 

om Christian Christensen Langes søn af samme navn. Dog står et andet navn som 

fader, så det er lidt forvirrende. Der er på side 335 og 336 visse korrektioner.  

f) Jeg har ikke set dokumenterede data for fødselsår, dåbsdato eller dato og sted for 

ægteskab og ej heller fakta for dødsdatoen. Christian blev gift med Marie 

Jensdatter i 1716. Kilder oplyser hun er født 1697, men heller ikke her har jeg 

dokumentation for fødselsår, dåbsdato eller dato og sted for ægteskab. 

 

 
 

 

 

http://www.familien-lange.dk/
http://www.alt-bramstedt.de/index.html
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Billede 5 – Stamfader Christian Christensen Lange 

 

John Arthur Lange udnævner Løjtnant Christian Christensen Lange til min stamfader 

med baggrund i et brev af 23. januar 1759 underskrevet af C. C. Lange. 

 

 
 
Billede 6 – Indledningen af skiftet 1771 

 

Det gør jeg så også, og støtter mig yderligere til et skifte startet den 2. august 1771 efter 

løjtnant Christian Lange, der døde i december 1770.  

 

Skiftet findes i original på Landsarkivet i Viborg. Ovennævnte transskriberede indledning 

til skiftet findes på Lokalhistorisk Arkiv i Børkop. Her nævnes enken fru Maria og 2 

sønner Christian og Jens, som det har været muligt at følge efterstående. 
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Billede 7 – Bekræftelse af skiftet  

 

En hundrede procents garanti for at det er korrekt, kan ikke gives, bl.a. af den simple 

grund, at adresser, personnumre m.v. jo først er kommet til langt senere, så den egentlige 

bevisførelse må tilkomme ”Uddannede historikere eller andre med stærke kompetencer 

på slægtsforskningsområdet”, der måske kan finde bedre dokumenterbart materiale.  

 

Andet slægtled er hans søn Jens Christiansen Lange (1721-1778), min tip-3-oldefar. 

 

Tredje slægtled er Christian Henrik Jensen Lange, min tip-2-oldefar, og han fik sammen 

med sin hustru 12 børn.  

 

Nedenfor er 3 af Christian Henrik Jensens børn kort omtalt, nemlig: 

a) Jens Christiansen Lange (1800-1878) 

b) Frederik Wilhelm Holtzendorff Lange (1802-1890) 

c) Henrich Christiansen Lange (1806-1888) og  

d) Johan Holtzendorff Lange (1809-1894)  

 

 

Jens Christiansen Langes barnebarn Jens Tagemas Lange (1865-1920) er død i 1920 og 

begravet i Callaway, Nebraska, USA Rose Hill Cemetery. 
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Hjemmesiden er ikke ajourført for mig selv og mine brødre og fætre og kusiner i 8. 

generation i Lange-familien i Danmark, men videreført i 8. 9. og 10. generation i den 

amerikanske gren, der kan føres tilbage til ovennævnte Jens Christiansen Lange (1800-

1878). 

 

Frederik Wilhelm Holzendorff Lange er stamfader til den senere ejer Niels Hartmann 

Jensen f. 31/1 1937 af ”Skræddergården” i Herslev. Gården ligger som nabogård til min 

fars gård ”Lomholtsminde”.   

 

Henrich Christiansen Lange (1806-1888) er ham jeg stammer fra, så ham kommer vi 

mere tilbage til senere. 

 

Johan Holzendorff Lange (1809-1894) havde flere børn, der rejste til Amerika. Det er 

efterkommere af disse børn, som de amerikanske hjemmesideforfattere har haft kontakt 

med i Lange-slægten.  

 

I fortællingen er der også enkelte bopæle, karriere forløb og fødselsdatoer, der ikke 

fuldstændigt har kunnet findes, men jeg har forsøgt at komme så tæt på fakta som muligt. 

 
Det vil også fremgå af fortællingen, at jeg har fundet frem til stammødrene for de to 

gennemgående mellemnavne vores familie benytter.  

 

Det drejer sig om navnet ”Hartmann” og navnet ”Holzendorff”. 

 

 
 
Billede 8 – Mogens Bjerrisgaard Lange 

 

Jeg håber således med denne fortælling, at have fået nedskrevet en masse viden, som jeg 

selv har haft lyst til at finde frem og fastholde og som måske og forhåbentligt har 

interesse for min familie og mine efterkommere. 
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Billede 9 – Oversigt over sogne og herreder i Vejle Amt 

 

Jeg vil gerne sige tak til alle de venlige personer, som jeg har kontaktet og mødt velvilje 

fra. 

 

En særlig tak skal rettes til 2 personer, som jeg har trukket store veksler på. 

 

a) En meget varm tak til dig Metha Lange i Smidstrup, der for alvor har sat mig i 

gang med fortællingen. Du har givet mig utroligt mange værdifulde oplysninger 

og kontakter. 

b) En meget stor tak til dig Jørgen Thue Pedersen i Fjerritslev, som med din enorme 

ekspertise i slægtsforskning og gotisk skrift, har hjulpet mig igennem utallige 

skøder, læsning af præsternes håndskrift i kirkebøger, folketællinger m.v.. 

Nyborg, den 30. april 2012 

Mogens Bjerrisgaard Lange 
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Første generation / Christian Christensen Lange f. 1690 / Min tip-4 

oldefar. 

 
”Ved et slægtsstævnemøde i Brejning 11.juni 1995 blev der fortalt en krønike. Krøniken 

starter med en mand, der hed Christian Lange, der kom til verden omkring 1690. Da der 

ingen var, der rigtig vidste hvor han var født og hvem der var hans forældre, besluttede 

man at gøre ham til slægtens stamfader. Måske var han født i det tidligere Hertugdømme 

Holsten. Men har var en krigerkarl og tjente i mere end 24 år ved det ”Fynske Regiment 

til Hest” forskellige steder rundt i landet. Til sidste blev han dog træt af hesten, solgte den 

og slog sig ned som fæstehusmand i Smidstrup. Senere købte han del i en stor gård i 

Velling og lagde jord til sit hus, som han også udvidede. Da kongen en skønne dag 

begyndte at sælge ud af alle de jorder han ejede på egnen, så købte Christian sit eget hus. 

Og fra den dag kunne han kalde sig selvejerbonde. ” 

Forfatteren til ”Krøniken” er adjunkt v/Institut for Historie Poul Duedahl, Fibigerstræde 

5,51 9220 Aalborg Ø. Jeg har talt med ham, og han bekræfter at han har skrevet krøniken 

mens han boede i Brejning. Hans morfar er fætter til Metha Langes afdøde mand Hans 

Christian. 

 

 
 
Billede 10 – Pamfletten viser bl.a. en hjelm og en arm med et sværd 

 

På en pamflet til et ”Lange slægtsstævne i Brejning 11. juni 1995” lavet af lektor Poul 

Duedahl, Aalborg vises på forsiden dette motiv. Pamfletten fik jeg udleveret i kopi hos 

mit besøg hos Mogens Grau Lange og hans hustru Lene i Gårslev den 1. december 2011. 
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Jeg har undersøgt ganske meget materiale, som jer er kommet i besiddelse af, herunder 

materiale fra andre slægtsforskere om Christian Christensen Lange. I det følgende vil jeg 

redegøre for indholdet af materialet for at bevise, at jeg tror han er min stamfader. 

 

Det har ikke været muligt at finde 1. slægtled Christian Christensen Lange og hans hustru 

Marias Jensdatters fødselsdatoer eller dåbsdatoer i kirkebøgerne. Jeg ved således ikke 

præcist hvor de kommer fra. Har heller ikke fundet dato og sted for deres vielse. Heller 

ikke fuldkommen dokumentation for Christians død december 1770, idet kirkebogen er 

itu for dette år.  

 

Andre kilder oplyser, at han er født antageligt omkring 1690 og hans hustru Marie 

Jensdatter antageligt 1697. Antageligt blev de gift i 1716. De fik 6 børn, men også her 

mangler en fuldkommen dokumentation for fødselsdato og dåb. 

 

 

 
 

 

 
 
Billede 11 – Tinfad fra 1717 i slægtens eje 
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Hos Henning Knudsen, Stubdrup Kirkevej 187, 7100 Vejle, står et meget gammelt tinfad, 

som familien skønner, er tilbage fra Christian Christensen Langes tid. Det er dateret 

1717, men initialerne er udvisket. Vi kan kun gisne om hvilken anledning i 1717, der 

henvises til. Henning Knudsens mor kan føre sine aner tilbage til Christian Christensen 

Lange. 

 

Deres søn Christian Christensen Lange blev født på Bregentved 1717. Christian var 

officer og boede bl.a. i 1771 i Fåborg. Sluttede sin militære karriere som oberstløjtnant af 

Kavaleriet. Boede i 1801 som 83 årig i Kolding, Vestergaden No. 28, sammen med sin 

hustru Mette Chatrine Wisbeck. 

 

Deres søn Jens Christiansen Lange blev døbt den 15. september 1721 på Bregentved.  

Ved dåben var Christian Christensen Lange Corporal ved Livkompagniet. 

 

Deres søn Henric Bernharth døbes den 19. januar 1732 i Tureby. Ved dåben var Christian 

Christensen Vagtmester. 

 

 

 
 
Billede 12 – Tureby Kirke  

 

Tureby Kirke er bygget i begyndelsen af 1100 tallet, og var en typisk mindre 

landsbykirke. Geografisk ligger kirken nabo til godset Thurebyholm på sjælland. 

 

 
 

Her er et klip fra kirkebogen i Tureby Kirke. År 1732: 
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”Løverdagen d. 19 January Vagtmester Christian Langes Søn Henric Bernharth 

ved Lif Compagniet baaren af Høyædle og Velbaarne Brigadierinde Scha- 

valische de Muchadelles. Fadderne: Majorinde Walthersdorph. Kriigsraad- 

og Regiments Qvartermester Linde. Hr Ritmester Pharao og Lieutnant 

Friis. Samptlig(e) paa Tuurebyeholm”. 

 

Man bruger jo ikke mere den slags ord, men Højædel dækker oprindeligt en person af den 

fineste adel, og Velbaaren betyder vel egentlig godt-født, dvs. af anstændig familie. Man 

kunne måske bedst bytte ud med fin og fornem i dag. Tiltaleformen for en højædel ville, 

hvis vedkommende virkeligt er adelig, være hans eller hendes nåde / deres nåde. 

 

 

 
 
Billede 13 – Kort over Tureby Kirke og Thurebyholm, der ligger klods op ad hinanden 

 

Familien har således opholdt sig på egnen omkring Bregentved og Thurebyholm, inden 

de flytter til Kolding omkring 1732/1734. Det falder jo meget godt i tråd med at der på 

Thurebyholm blev oprettet ryttergods i 1719 underlagt Tryggevælde Rytterdistrikt. Der 

skulle være plads til 4 kompagnier ryttere og 372 heste, så det var et stort byggeri Kong 

Frederik IV satte i gang. Det var et råt og hårdt liv at være ryttersoldat og for at modvirke 

råheden blev alle rytterne sendt i kirke om søndagen. Kirken blev også udvidet med 2 

bygninger, så det blev en korskirke.  

 

I 1716 besluttede Frederik IV at der skulle oprettes flere regimenter. I 1717 var der i alt 

12 nationale rytterregimenter, der skulle underholdes på krongodset i de under oprettelse 

værende nye rytterdistrikter. Et regiment var på 8 kompagnier à 88 mand. 

 

Chefer for ”1. Fynske nationale Rytterregiment”: oberst Johan Kørbitz fra 21/7 1717 til 

2/12 1725, oberst H. B. Scaffalitzky de Muckadell fra 3/12 1725.  

 

Regimentet blev oktober 1717 forlagt til Sjælland til Tryggevælde Amts Rytterdistrikt. 

Regimentets stab med livkompagniet har ligget først på Bregentved, siden Juellinge, igen 

Bregentved og til sidst Thurebyholm. Enhedernes garnisonering: 1. Fynske nationale 

Rytterregiment: Bregentved 1718-22, 2-3 kompagnier, 1726-31, 5 kompagnier, 

Turebyholm: 1719-23, 2-5 kompagnier, 1724-32, 5 kompagnier, Kolding 1732.  

 

Ryttergodserne Bregentved og Thurebyholm blev forladt 1731-1732 
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Under sine mange ophold på ophold på Bregentved, der i øvrigt også var ryttergods i 

perioden 1718 – 1731, kom H. C. Andersen også til Thurebyholm. Den 9. juli 1842 

skriver han: ”Kørt til Thurebyholm, en herregård, hvor der var en kolossal seng.  . 

 

 

 
 
Billede 14 – Prospekt af Thurebyholm ca. 1770 

 

For forståelsens skyld nævner jeg, at hollænderiet betyder mejeriet, fordi de første der 

drev sådanne var hollændere.  

 

Vagtmester Christian Christensen Lange ansøger som 44 årig i et brev, dateret Kolding 

den 25. juni 1734 om, at han må få karakter som Cornet. Han opgiver ved denne 

lejlighed, at han har tjent i mere end 24 år ved Første Fynske Regiment til Hest og stået 

derved i 10 år som Rytter, 6 år som Corporal og 8 år som Vagtmester. Ref. Sag 30-7-

1734 Paragraf 15 i Rigsarkivet fra Dansk Genealogisk Institut Hauch-Fausbøll. 

 

Cornet var yngste officersgrad i et Rytterkompagni. Han bar Rytterfanen, Cornette. 

Cornette er fransk og betyder også en nonnehue. 

 

Han fik bevilling den 6. august 1734 til Cornet, bevilget af Kong Christian VI. Se 

Krigscanselliets ekspederede sager 1734 i Rigsarkivet nr. 1045. Anbefalet af 

Generalmajor Scaffalitzky de Muckadell.  

 
På rigsarkivet findes en hel del bevarede Conduitelister. Conduitelisterne var 

indberetningerne om de enkelte officerers forhold, man kunne fristes til at sige skudsmål. 

 

Den 8. august 1738 udnævnes han til virkelig Cornet ved 1. Fynske nationale 

Livregiment under ledelse af oberst, Generalløjtnant Henrich Bernhard Scaffalitzky de 

Muckadell. 

 

Cornet Chr. Langes datter Johanne Cathrine blev døbt den 23. marts 1739 i Kolding. 

20. februar 1741 udnævnes han til løjtnant i ”Første Fynske Regiment til Hest”. 

 



 16 

”Første Fynske Regiment til Hest” er givetvis et navn brugt i daglig tale blandt rytterne, 

idet korrekt navn er ” 1. Fynske nationale Rytterregiment”. 

 

Der er den pudsige historie, at far og søn i en periode har været i samme regiment, idet 

hans søn af samme navn Christian Christensen Lange f. 1717 udnævnes til Second 

Løjtnant den 23. september 1743. Sønnen bliver senere oberstløjtnant og var bl.a. 

garnisoneret i Faaborg m.fl. steder. 

 

I Kongelig Resolution dateret 12. april 1745 udnævnes Christian Christensen Lange 

(senior) til Premier Løjtnant med anciennitet fra 8. februar 1745. Den Kongelige 

Resolution er underskrevet af kong Christian den VI. Genealog John Arthur Lange 

skriver i et brev juleaften 1929, Christian den VI gav ham officersrang, noget der for den 

tid var ret sjældent. 

 

I 1746 er han ikke i fortegnelsen over Regimentets officerer, og formodes derfor at være 

entlediget d.v.s. fratrådt som officer. Se rigsarkiv Militær Etat 1740-42-43-1745. Hans 

afsked.  

 

Christian Christensen Lange – benævnt Løjtnant - køber en gård i Kolding af den afdøde 

regimentsskriver Nicolai Hansen, jf. skøde af 17. november 1750. Gården er beliggende 

ved enden af Østergaden til Torvet og er en Gaard på 18 fags længde heraf 15 fag i 2 loft 

Høy. Prisen er 525 RD, som er betalt kontant til sterfboens d.v.s. dødsboets kasserer. 

Efter mit bedste skøn var gården beliggende meget tæt ved centrum af byen og tæt ved 

det nuværende rådhus.  

 

Christian sælger gården i Kolding til Peter Jacobsen Hielm. Skøde af 2. oktober 1752. 

Han får fæstebrev på Bredvad Mølle den 4. november 1751.  

Bredvads Mølle Hr. Lieutnant Lange. 

Paa Hans Kongelig Maysts. Voris Allernaadigste Arve Konge og Herres Vegne, Haver 

Vi Sted og Fæst, Saasom vi og Hermed Steder og Fæster, Til Hr. Lieutnant Christian 

Christensen Lange, Som Har Taged sin afskeed fra Militien, Bredvadsmølle som Morten 

Sørrensen for Hannem Har afstaaed siden Hand Self Et andet Sted Har andtagen, Dend 

Aarlig Landgilde af Maaeleværcked er 38 rd. Staar for Hartkorn Agger og Eng 3 Tdr. 1 

Skp. 1 Fdk. 1 Alb., Mølleskyld 16 Tdr. 3 Skp. 3 Fdk. Hvor af udi Indfæstning betahlis 

Tiuge Rigsdaller, Som Hans Kongelig Mayst. llerunderdanigst Til Indtægt Bereignis, 

Bygningen er 65 Fag huus, Til Dend udkrævende Besætning og Sædekorn af alle slags 

bliver andtageren ansvarlig, Der Stedse ved Møllen som Inventarium bør Være 

Reserverit, og Hr. Lieutnant Lange med alt Hvis Vidre til sammes Conservation udkreves 

er Pligtig at Tilsvare, Bygningen Tilligemed Maaeleværcked at forbedre og aldtiid udi 

forsvarlig Stand holde, Skatterne, Landgilden og Udgifterne som Nu er, eller Paabudet 

Vorder Rigtig i Rette Tiide og paa sinne Tilbørlige Steder at Erlegge og Clarere, Ei 

Paatvilende Hand Joe som skee bør Viiser sig Hørig og Lydig imod alle De som paa 

Hans Kongelig Maysts. Vegne 
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Over Hannem kand Have at befahle, samt Rette sig efter Loven og Forordningerne, Saa 

maae atter bemelte Hr. Lieutnant Lange omrørte Mølle med Dends Rette Tilliggende, 

Nyde, bruge, og sin Lifstiid i Fæste at beholde, eller saalænge Hand Foreskrefne i 

allemaaede Efterkommer. RytterSessionen I Schanderborg Dend 4de Novembr. 

1751. 

Woyda           Beendfeldt                           Folsach          /Moldrup 

 

 
 
Billede 15 – Originalt fæstebrev fra 4. november 1751 
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Fæstebrevet er udskrevet i Skanderborg Rytterdistrikt og forefindes i Fæsteprotokollen. 

  

 
 
Billede 16 – Bredvad Mølle ligger mellem Horsens & Silkeborg tæt ved Brædstrup 

 

Mere præcist ligger Bredvad Mølle ved Gudenåen mellem byen Brædstrup og Østbirk. 

Bredvadmøllevej løber fra Brædstrup by til byen Underup og passerer således Gudenåen. 

 

 
 
Billede 17 – Bredvad Mølle 1908 

 

Her er et postkort fra 1908 af Bredvad Mølle, Træden sogn ved Gudenåen. I 1922 opstod 

der en brand på Bredvad Mølle. Historien fortæller, at Bredvad Mølle i oldtiden var et 

oldtidsvadested over åen. Navnet må komme af ”bredt vadested”. 

 

Gudenåens udspring er i Tinnet Krat ca. 10 km nordvest for byen Tørring på hovedvej 13 

mellem Vejle & Viborg. 
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Der har i tidens løb været mange forskellige ejere af Bredvad Mølle. I år 1718 blev den 

udlagt til Ryttergaard. Baggrunden var, at der skete en ændring i hærens opbygning, og 

som led heri oprettede kronen nogle ”Rytterdistrikter” rundt omkring i landet.  

 

Man begyndte bl.a. at samle dragonerne i større enheder, så enkeltmandsindkvartering 

blev reduceret. Skanderborg blev hovedsædet for ”Det Skanderborgske Rytterdistrikt. 

 

 

 
 
Billede 18 – Bredvad Mølle 1852 

 

Løjtnant Christian Christensen Lange må have vurderet, at det var bedre at have et fæste 

under Kronen end en gård i Kolding og han må have gjort sig fortjent hertil, idet han som 

nævnt foran fik fæstebrev i 1751 på Bredvad Kro.  

 

Men noget kunne tyde på, at han ikke havde den fornødne viden eller kapital til at drive 

”Mølleværk”, idet han 15. december 1754 afstår fæstet til Peder Pedersen i et fæstebrev. I 

gamle papirer står det, at løjtnant Lange afstod fæstet til Peder Pedersen, ”Da han ej 

derved kunne finde regning at blive længere, som den der havde ingen videnskab udi det 

adskilligt forefaldende derved”. Det skal siges, at han ved fæstets indledning fik gode 

skudsmål, idet han straks gik i gang med at forbedre en del af den gamle bygning. 

    

Han har givetvis også været ude for uheldige omstændigheder, idet han i et brev af 25. 

februar 1753 til Rytter Sessionen anmoder om hjælp til udbedring af den skade der, på 

grund af det indtrufne tøvejr, er sket på Mølledæmningen. Håber på nogen udvisning af 

træ til nogle nærmere angivne pæle.  

 

Regimentsskriver N. Moldrup sender et brev dateret 1. marts 1753 til Amtmanden og 

forventer hans afgørelse på, om hvorvidt han selv skal sørge for udbedringen af skaden, 

eller have hjælp med nogen udvisning. Jeg har ikke fundet svaret på henvendelsen. 
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Billede 19 – Gammel kort over trekantområdet 

 

 

 

 

  
 
Billede 20 – Forsiden af den originale fæstespecifikation 1754 
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Alt taler for, at familien Lange ny rykker til Smidstrup og flytter ind i Cassehuset på 

fæste nr. 10. 

 

30. september 1754 forefindes der nemlig fæstespecifikationer på 2 ejendomme til 

løjtnant Christian Christensen Lange. Det ene fæste er et ”Casse-Huus” i Smidstrup, som 

han overtager efter Mads Envoldsen. Det andet fæste er 1/3 del af selvejergården nr. 7 i 

Velling, ligeledes fra Mads Envoldsen, der flyttes til en gård i Bredstrup. Han kommer 

således til at betale landgilde. 

 

Jeg har en kopi af de originale fæstespecifikationer, men har her valgt at indsætte disse i 

en fortolkning på nudansk: 

 

 
 

Vi kan således se, at han i 1754 flytter fra Bredvad Mølle til Smidstrup som fæstebonde i 

et nyt fæste. Huset kaldes et ”Cassehus”, benævnt således fordi huset skulle betale skat til 

”Regimentskassen”. Et Cassehus kan også være betegnelsen for et huslod uden hartkorn, 

som betaler afgift til sognekassen.  

 

 
 
Billede 21 – kuvert til biskop Hans Adolph Brorson, Ribe 
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Den 9. maj 1756 skriver pastor Jacob Elling i Smidstrup et brev til biskoppen i Ribe – 

selveste Hans Adolph Brorson (f.1694 – d.1764). Han regnes sammen med Thomas 

Kingo og N.F.S. Grundtvig som en af Danmarks tre store salmedigtere. 

 

 

 
 
Billede 22 – Brev til biskop Hans Adolph Brorson, Ribe 

 

Her er selve brevet dateret, Smidstrup den 9. maj 1756.  

 

Brevet ligger i Landsarkivet Viborg under: Ribe Bispearkiv, Holmanns herred, 

Arkivsign: C4-46. 
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Høyædle og Høyærværdige 

Hans Adolph Broderson 

Høyværdige Biskop over Riber 

Stift a/ Ribe 

 

Høyædle og Høyærværdige  

Hr Biskop! 

 

En Officer der opholder Sig her i Menigheden og Beboer en half gaard 

her i Byen Lieutnant Lange har giort ansøgning om en Pension, 

hvilcket hand for Deris Høyærværdighed videre har givet forklaring om, 

samme Officer har begiert af mig, at ieg med hans Memorial til 

Deris Høyærværdighed ville attestere om hans tilstand hvilcket 

ieg icke har kundet nægte ham: og da ere hans omstændigheder 

saaledis, at hand som en aftacket Officer gierne kand behøve ald 

dend hielp ham kunde blive tillagt paa sin Alderdom og mest 

hand har Børn der højlig kunde behøve /: om de kunde faae dend :/ 

Faderens hielp. Deris Høyærværdighed! Det bliver en Offi- 

cer der skal nyde Pensionen, og af dend Stand troer ieg Lieute- 

nant Lange kand være saa værdig som en anden, ieg vil derfor 

underdanigst bede Deris Høyærværdighed vilde have godhed for 

bemelte Lieutnant. Da ieg her tager mig dend frihed at tale 

for en anden hos Deris Høyærværdighed glæmmer ieg mig icke self 

ms? vil have mig i Deris Høyærværdigheds yndist og mig hidindtil 

beviste Gode bestandig befalet da ieg min gandske leve Tiid med  

ald Naade og Velsignelsis daglig og troehiertig tilønskning henlever 

 

   Høyædle og Høyærværdige 

   Hr Biskop     Deris 

Smidstrup, d. 9 Maj  underdanige og ringe tiener 

 1756       Jacob Elling 

 
Billede 23 – Oversættelse af kuvertnavn og brevindhold 
 

Jeg kan komme i tvivl om det er ”løjtnant Christian Christensen Lange” eller hans søn 

”Jens Christiansen Lange”. Men jeg konkluderer det er ”Senior”, der er omtalt i brevet. 

a) Jeg hæfter mig ved, at ordet ”aftacket ” i linje 7 midt på siden. Aftakket betyder 

her, at han er afgået med tak, d.v.s. har fået sin afsked i nåde. 

b) Der nævns noget om en halvgaard. Jens havde en halvgaard. Christians steder kan 

også beskrives som halvgaard 

c) Christian Christensen Lange f. 1690 er således 66 år i 1756, men brevet siger jo 

heller ikke noget om hvornår han er ”aftacket”. I mine notater foran formentlig 

1746, altså som 56 årig, men stadig en høj alder som soldat 

d) Der står noget om børn – Christians søn Henric er døbt 1732 og formentligt også 

født 1732, så 24 år i 1756 
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e) Jens er far til et uægte barn født 1759 med Rachlow, så han havde ingen børn i år 

1756, hvor brevet er dateret 

f) Jens Christiansen Lange f. 1721 er således kun 35 år og andre kilder nævner, at 

han først tager sin afsked i 1765, kort efter at han var blevet gift i 1763. 

 

Tilsyneladende har der været medsendt en ansøgning til Biskoppen (linje 2-4) og at dette 

brev fra præsten altså bare skal befordre velvilje hos Biskoppen.  

 

Det har ikke været muligt at opspore ansøgningsbrevet fra Christian Christensen Lange, 

da det ikke findes i arkiverne hos Landsarkivet i Viborg, ligesom en evt. kopi af et svar 

fra Biskoppen ikke kan findes. 

 

I 1759 kaldes han løjtnant og skulle efter en forordning fra oktober 1757 betale en 

ekstraskat på 59 RGD.. Han bliver dog fritaget for at betale dette skattebeløb. Kilde: 

Rigsarkivet ekstraskatten 1758 for Koldinghus Amt, samt et dertil hørende bilag nr. 3.  

 

Landgilde er den ydelse (skyld / afgift) som en fæstebonde årligt skulle svare jordejeren 

som betaling for brugen af fæstegårdens bygninger og jord. Med lokale, historisk 

begrundede variationer var landgilden sammensat af forskellige ”persiller”, dvs. poster, 

der kunne være penge, korn, smør og svin, ”småredsler”, dvs. udredninger af 

småydelser, der kunne være høns, gæs og havre, samt arbejdsydelser eller opstaldning og 

opfedning af godsejerens kvæg, også kaldet ”fodernød” eller ”staldøksne”. 

Hovedlandgilden bestod som regel af korn og/eller smør, og dens sammensætning 

afspejlede den dominerende landbrugsproduktion på egnen. Den kendes fra jordebøgerne 

fra midten af 1500-t., og holdt sig oftest meget konstant på den enkelte gård igennem 

meget lang tid. En fuldstændig oversigt over landgilden for hver enkelt gård i hele 

Danmark omregnet til tønder hartkorn findes i matriklerne fra 1662 og 1664. Fra midten 

af 1700-tallet mindskedes landgildens økonomiske betydning i forhold til andre 

konjunkturbestemte afgifter og især i forhold til værdien af hoveriet. 

Et matrikelnummer er en ejendoms eller en parcels nummer på Statens skatteliste over 

hartkornsskatterne, dvs. skat af det beregnede udbytte af landbrugsjorden. 

En middelstor gård skulle typisk af med ca. 2 tønder rug, 5 tønder byg og 2½ tønde 

havre. Dertil kom de såkaldte småredsel nævnt ovenfor. 

 

Fæste nr. 11. I kronologisk skøderegister (Elbo, Brusk, Holmanns – arkivsign: B73-SP 

54) kan vi se, at Christian Christensen Lange køber sit fæste nr. 11 iflg. en resolution fra 

5. juli 1765 om salg af visse Selv Eier Gaarde. Gården er 1/3 del af selvejergården nr. 7 i 

Velling”. Dette bekræftes af at arealstørrelsen er analog med 2 Tdr 1 Skp1 Fdk i omtalte 

fæste. Det forrige Coldingske Rytter Districts Goeds i Coldinghuus Amt d.v.s. Kongen er 

sælgeren. 

Iflg. J.J. Ravn, Historisk – Topografisk beskrivelse Smidstrup side 112, har fæstet ligget 

omkring den nuværende gård nr. 7 iflg. Smidstrup Bogen ”Vangsbjerg” i Velling. 

 

Ejendommen kom således til at hedde en ” Selv Eier Gaard”. Skødet endeligt approberet 

9. december 1766 i København.  
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Halvdelen betalte han kontant og den anden halvdel af købesummen 53 Rdr. 87 sk., 

forbliver indestående som gæld i ejendommen, og skal forrentes med en afgift på 4 % p.a.  

Skødet findes i transskription (oversættelse) i skiftet efter løjtnant Christian Lange, der 

blev indledt den. 2. august 1771 og afsluttet 9. november 1771. Christian Lange døde i 

december 1770. 

 

   
 
Billede 24 – Forside af det originale skifte fra 1771 

 

Skiftet kan ses i kopi på Børkop Lokal Historiske Arkiv. En dårlig kopi. 

 

Skiftet indledes således: Ludwig Wilhelm von Bülow, Ridder, hans Kongl. May.sts til 

Danmark og Norge, p.p. Bestalter, Geheims - Conference Raad og Amtmand over 

Coldinghuus, Lens-Herre, gjør Vitterligt at skiftet efter Afge. Lietenant Christian Lange i 

Smidstrup er forrettet således: 

 

Anno 1771 den 2den Augusti indfandt sig på Skifteforvalterens Hr. hel Geheime 

Conference Raad og Amtmand von Bülows vegne hans Fuldmægtig Nicolai Schønon fra 

Coldinghuus i Stervboen hos Frue Maria Afge. Lietenant Christian Langes efterladte 

enke i Smidstrup, for ifølge velbem.te Frue Langes o.s.v.. 

 

Fæste nr. 10. Her er der udstedt et skøde den 25. december 1769. Skødet kan ikke 

fremskaffes fra landsarkivet i Viborg. I et senere skøde fra 1775, hvor sønnen Jens 

Christiansen Lange sælger sine ejendomme er der en tekst således: ”Det på bemeldte 

Cassehus mig meddelte skøde af Salig hofjægermester Bachmanns arvinger, dateret 25. 

dec. 1769 bliver Sr. Smidt overleveret. 

Iflg. J.J. Ravn, Historisk – Topografisk beskrivelse Smidstrup side 107-108, kunne fæstet 

have ligget ved området omkring gaard nr. 6.  
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Ved skifterettens behandling i 1771 af skiftet blev stedet vurderet: 

 

1) ”Dernæst blev det paaboende og tilhørende sted, Cassehus kaldet med tilliggende 

3 skp. 1 fjr. 1 album hartkorn, som Enke Fruen haver tilforhandlet sig af H. 

Hofjægermester Bachmann”. Men da den fulde købesum ikke var betalt endnu, 

var der ikke udstedt skøde. Fæste nr. 10. Skødet omtales i et senere skøde fra 1, 

maj 1775 med datoen 25. december 1869 og sælger som Bachmanns arvinger.  

2) Derpå blev skødet fra 1766 (fæste nr. 11) fremlagt som bevis. 

 

Cassehuset blev efterset og beskrevet således: 

 

”14 Fag Sals Huus (et fag 1,5m er den afstand, der er mellem to vertikale stolper i 

bindingsværk og sals betyder beboelseshus), 4 fag Ladehuus, 13 Fag Stald og Fæehuus, 

samt Port Rum, af Bindingsværk, en Etagie, imaadelig stand, hvilken bygning med al 

dens tilliggende og tilhørende jord og ejendom, blev i alt vurderet til 330 rigsdaler”.  

 

Skiftet beskriver også hvert enkelt stykke indbo i husets rum, d.v.s. i dagligstue, 

spisekammer, et andet spisekammer, store stue, køkkenet, maalekammeret, må være 

malekammeret, idet ordet måle kan betyde både måle og male, altså et rum man brugte til 

at male mel, idet der i rummet fandtes kværn, sælde (sold, sigte).  

 

Herudover kreaturer som 4 heste, køer, kalve, grise og høns.  

 

 
 
Billede 25 - Et boelssted fra 1800 tallet 

 

Dette boelssted er fra ca. 1800 og et brugt som et eksempel på, hvorledes et Cassehuset 

har set ud. 
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I skiftet omtales at gården har været af bindingsværk. Hvilken type vides ikke, men vi må 

formode, at det har været Landbindingsværk, der varierer meget efter hvilken egn vi 

befinder os i. Det drejer sig om farver, tagformer og tagdetaljer samt i indretningen.  

 

Typisk har farvestoffet på murværket været kalket hvidt i Østjylland mod f.eks. gul i 

Vendsyssel og træværket sort eller rødt.  

 

Jeg føler mig overbevist om, at Christian Christensen Lange boede i Cassehuset i 

Smidstrup og indledte forhandlinger om køb af Fæstet af Hofjægermester Bachmanns 

Arvinger, jf. et omtalt skøde fra 25. december 1769. Ved skiftet i 1771 blev Cassehuset 

omtalt som ”Det paaboende”. Købet blev ikke gennemført før hans død fordi 

udbetalingen ikke blev erlagt. I skiftet nævnes, at enken ligeledes forhandlede med 

arvingerne. Men i 1773 sælger enken til sin søn Jens, og i det skøde er der ingen tvivl om, 

at enken ejer Cassehuset. Altså må hun have fået skøde i perioden 1771-1773. 

 

 

 
 
Billede 26 - Matrikelkort fra 1820 

 

Ejendommen er beliggende Holmans Herred, Smidstrup sogn. På et gammelt kort over 

Smidstrup fra 1772, se næste billede, er indtegnet et lod med påført navn” Løjtnant 

Lange”. Dette lod kan følges på ovennævnte kort ”Smidstrup Byes Jorder 1820” som 

matrikel nr. 8. Altså lidt nord - vest for Smidstrup Kirke, som ses ca. midt på kortet. 
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Billede 27 - Kort fra 1772 med navn løjtnant Lange 

 

Her er det gamle kort udarbejdet i regi Coldingshus Amtet fra 1772, hvor løjtnant Langes 

navn er nævnt på en jordlod. Kortet er fra Landsarkivet i Viborg.  

 

Det pudsige er, at kortet passer sammen med ovennævnte Smidstrup kort, men kun når 

det gamle kort vendes om. Der må være taget fejl af nord og syd. Landsarkivet i Viborg 

meddeler, at der ikke findes andre kort, og at der ikke er nogen forklaring hvorfor det er 

spejlvendt. 
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Christian Christensen Lange døde i december 1770 og blev begravet i Smidstrup Kirke, 

Holmans Herred, Vejle Amt. Landsarkivet meddeler: I Kirkebogen for Smidstrup Skærup 

mangler indførsler for døde fra 1769-1772. Af skiftet fremgår dog, at løjtnant Lange er 

død i december 1770 og utvivlsomt i Smidstrup. 

 

 Landsarkivet i Viborg meddeler endvidere, at der i Koldinghus Amts skifteprotokol 1771 

– 1774 A. 1771-1773 side 72 ff er skiftet efter løjtnant Christian Lange i Smidstrup sogn.  

 

Som arvinger i skiftet nævnes kun de 2 sønner Capitain Christian Lange, kaptajn ved 1. 

fynske Dragonregiment i Fåborg og Løjtnant Jens Lange i Smidstrup. I skiftet nævnes 

dog en anden søn Georg Lange, som døde i kantonnementet i Holsten.   

 

I skiftet omtales også Jordebogen ” Jordebogen er en fortegnelse over de ejendomme, der 

tilhører et gods eller en ejer”.    

 

Af hjemmesiden www.familien-lange fremgår, at Christian og Maria havde 6 børn, men 

skiftet er altså kun mellem de to sønner nævnt ovenfor. 

 

Fra Børkop Lokalhistoriske arkiv har jeg modtaget 19 tætskrevne A-4 sider over skiftet 

den 2. august 1771 efter afdøde løjtnant Christian Lange. Dokumentet er således afskrift 

efter originale dokumenter i skiftet.   

 

Af skiftet fra 1771 fremgår, at det er enkefru Maria Lange i begæring af 11. juli 1771, der 

ønsker at der skal ske et skifte, fordi hun ikke længere p.g.a. alderdom og svaghed kunne 

passe ejendommen. 

 

Den ene søn, Kaptajn Christian Lange, Fåborg ønsker imidlertid, at moderen skal blive 

siddende i uskiftet bo og i breve til moderen i skifteretten argumenterer herfor. Det er 

vanskeligt helt at tyde hans motiver, men det fremgår af breve til hans moder, at broderen 

Jens og hans familie bor på stedet og at Jens har truet moderen med at rejse, måske til 

Holsten, hvorfra har nylig er kommet fra sin kones forældre og venner.  

 

Moderen er på sin side bange for at hun ruineres, hvis han rejser. Christian siger også til 

sin moder, at Jens kan dø, så kunne broderkonen gifte sig igen, og alting kunne være ude 

af moderens hænder, hvis broderkonen rejste til sine forældre i Holsten, hvem ville så 

tage sig af hende – næppe broderkonens forældre. 

 

Skifteretten vælger at gennemføre skiftet. 

 

Boets aktiver var på 683 ridsdaler og gælden på 562 rigsdaler. Det vil sige en friværdi på 

121 rigsdaler til fordeling med halvdelen 61 rigsdaler til moderen og 30 rigsdaler til hver 

af sønnerne Christian og Jens, så der har været meget gæld i boet. 

 

Christian havde lånt penge af sin fader og solgt sin afdøde broder Georgs sabel og skyldte 

derfor 88 rigsdaler til sin moder. I arv fik han 30 rigsdaler. Gæld til moderen 58 rigsdaler. 

  

http://www.familien-lange/
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Jens havde udlæg for 49 rigsdaler samt sin arv, så han skal have 79 rigsdaler af moderen.  

 

Skiftet sluttes officielt den 1. november 1771, idet retten antog Enkefruens Løfte om 

skadesløv betaling ved tid og lejlighed, så blev hende den ganske bo overdraget til fri 

disposition. 

 

Ifølge det kronologiske register kan vi se, at sønnen Jens Christiansen Lange køber 

Cassehuset og 1/3 selvejergård i Velling den 28, april 1773 af enken, altså hans moder 

Maria Lange. Både i register og skøde står anført det samlede areal 2 tdr., 4 skp 1 fjd og 

2/3 alb., hvilket svarer til summen af de 2 fæsters areal.  

 

I skødet lyses samtidig en aftægtskontrakt til moderen, der således kan blive boende. 

 

Landsarkivet i Viborg meddeler, at ” Skifte efter enkens død i 1782 ikke er fundet”, så 

der har næppe været aktiver. 

 

 
 
Billede 28 - Præsterækketavlen i Smidstrup Kirke 
 

Maria Jensdatter Lange døde den 25. maj 1782 i Smidstrup og blev begravet den 31. maj 

1782 i Smidstrup Kirke, Holmans Herred, Vejle Amt, 85 år gammel. 

 

Efter de data jeg har, er min stamfader og stammoder Christian Christensen Lange og 

Maria Jensdatter (1. slægtled) begge begravet i Smidstrup Kirke, Holmans Herred, Vejle 

Amt i 1770 hhv. 1782. 
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Det må så være præsten Jakob Ingvardsen Elling (1764-1778) resp. Jens K. Storm (1778-

1810) der har begravet dem. jvf. indsat billede af præsterækketavlen, der er opsat i 

Smidstrup Kirke. 

 

Præsten Jakob Elling kender vi fra 1756 med brevet til biskop Brorson og optræder i 

øvrigt senere som ”lavværge” på et skøde fra 1773, hvor Enkefru Maria sælger sine 2 

ejendomme til sønnen Jens. Maria havde valgt ham som lavværge, hvilket betyder, at hun 

ikke selv kunne disponere over sin ejendom eller forpligte sig ved retshandler uden hans 

samtykke. 

 

Jakob Ingvardsen Elling skriver bl.a. i sin indberetning af 9. juni 1766: Kirken i 

Smidstrup ejes af Overførster, Hofjægermester Peter Backmann til Vellinggaard.  

 

En Overførster er en forstmand, der fører tilsyn og kontrol med skovriderne. 

 

Peter Backmann havde købt kirkens tiende ved auktionen på Koldinghus 1765. På et 

tidspunkt ejede Backmann, som er kirkens patron, Store og Lille Velling samt Smidstrup 

byer. Baggrunden herfor er, at Kirken var selvejende indtil 1536. Dette år indførtes 

Reformationen. Den betød konfiskation af kirkerne og dets gods. Købstadskirkerne og 

kirkerne i København blev hurtigt selvejende, mens kirkerne på landet blev solgt til 

private (gerne godsejerne).  Ejeren af kirken havde kaldsretten, d.v.s. han indstillede, 

hvem han ønskede som præst. Præsten sad på livstid, så ejeren af kirken kunne ikke skifte 

præsten ud, hvis han ville have en anden præst. Ejeren af kirken fik pligten til 

vedligeholdelse og pligt til at holde præst og gudstjenester, men fik til gengæld kirkens 

indtægter.   

 

Auktionsnummer 310 var hele Smidstrup by med enkelte undtagelser. Nummer 311 var 

Store og Lille Velling med enkelte undtagelser. 371 var Smidstrup Kirke med tiende.  

Til præstegården hørte et hus, der på et tidspunkt var taget til Rytterhold.  

Peter Backmann døde 1769. hvor han var i fuld færd med at ombygge Vellinggaard til en 

lystgård. 

Hans svigersøn Christian von Wildenradt, gift den 25. marts 1769 med Christine 

Margrethe Backmann, administrerede boet. 

    

Jacob Ingvardsen Elling (f. 1714) blev provst i 1771, men på grund af svagelighed fik 

han lov at slippe for dette embede i 1774, hvorefter han var sognepræst til sin død 18. 

oktober 1778.   

 

Christian Christensen Lange og Maria Jensdatter havde følgende børn: 

1) Christian Christensen Lange født 22. marts 1718 i Bregentved 

2) Jens Christiansen Lange døbt 15. september 1721 i Bregentved  

3) Henric Bernhardt Lange døbt 19. januar 1732 i Tureby 

4) Georg (Jorch)Lange døbt 19. nov. 1736 i Kolding, lever ikke ved skiftet efter 

faderen i 1771, måske død som soldat i Holsten  
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5) Johanne Chatrine Lange døbt 23. marts 1739 i Kolding, lever tilsyneladende ikke 

ved skiftet efter faderen i 1771  

 

Jens Christiansen Lange er ham jeg stammer fra. 

 

 

 
 
Billede 29 - Vagtmester Christian Christensen Langes børn  

 

Det er en stamtavle udarbejdet af genealogen John Arthur Lange. Tavlen ligger i 

Rigsarkivet. 

 

Iflg. hans oplysninger er de 3 yngste børn døde ved faderens skifte i 1771. 
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Billede 30 - Smidstrup Kirke 

 

Smidstrup Kirke er sammen med ca. 1650 andre danske folkekirker opført i romansk tid 

mellem år 1050 og år 1250. Årstalsangivelsen -1754 - på tårnets vestmur hentyder til en 

hovedrestaurering, som fandt sted i år 1754. 

 

På præsterækketavlen i våbenhusets østmur, kan vi se navnene på alle præsterne fra 

reformationen til i dag. 

 

Reformationen i Danmark er betegnelsen for den omvæltning af kirken der skete i 1536, 

da man overgik fra katolicismen til protestantismen i en den danske kirke. Reformationen 

i Europa skete dog ikke fra den ene dag til den anden, da selve overgangen skete over 

flere årtier via strømningerne fra det Tysk-romerske rige hvor Martin Luther for alvor 

startede det hele i 1517. 

I Danmark krævede reformationen også en årelang borgerkrig før den nye sejrende konge 

kunne overtage magten, Kong Christian den tredje (konge 1503 - 1559) kunne endelig 

gennemføre overgangen i år 1537. Det blev godkendt af selveste Martin Luther, der 

vendte sig mod helgendyrkelse, fastedage, sjæledyrkelse, cølibat, og alt andet, der blev 

betragtet som katolsk fjas, og gik i stedet ind for forkyndelse og prædiken på dansk. 

 

 

Perioden 1600-1699 

Christian 4. Konge af Danmark-Norge i perioden1588-1648. Han er danmarkshistoriens 

kendteste konge og husket for sine mange bygningsværker, Tøjhuset, Rosenborg, Børsen, 

Holmens Kirke, Regensen, Trinitatis Kirke med Rundetårn m.fl. 
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Frederik 3. Konge af Danmark-Norge i perioden1648-1670. Landet var fattigt på dette 

tidspunkt, men det forhindrede ikke Frederik 3.’s krigserklæring mod svenskernes konge 

Karl 10. Gustav den 1. juni 1657. Det skulle blive fatalt for Danmark. Allerede den 24. 

oktober 1657 erobrede svenskerne Fredericia og afslutningen på den første svenskekrig 

skete med den for Danmark pinlige underskrivelse af Roskildefreden den 26. februar 

1658. Danmark skulle afstå Skåne, Halland, Blekinge, Bornholm samt Bohus Len og 

Trondheim len i Norge. 

Kong Karl Gustav fortrød snart, at han ikke havde taget hele landet, så den 7. august 

1658 brød han selv freden og belejrede København og senere forsøgte han at storme 

København. Frederik 3. var helten og udtrykte de berømte ord ” Jeg vil dø i min rede” og 

stormen blev afvist. Et større slag fandt sted i Nyborg den 14. november 1659, hvor en 

dansk hær slog den svenske hær. Jeg var selv initiativtager til at markere 350 året for 

sejren ved et større ” Jubilæumsarrangement i Nyborg den 14. november 2009”. Karl 

Gustav døde pludseligt i februar 1660 og derefter blev der indgået fred, men Danmark fik 

kun Bornholm og Trondheim Len tilbage. Stormagterne ville det sådan, idet de ikke var 

interesseret i at en militærmagt havde kontrollen over begge sider af Øresund. Historien 

om Gøngehøvdingen tager udgangspunkt i snaphanen Svend Poulsen Gænge (1600-

1670). Carit Etlar skrev i 1853 og 1855 sin dobbeltroman Gøngehøvdingen og 

Dronningens Vagtmester. Kongen huskes også for indførelsen af 

Enevoldsarveregeringsakten den 10. januar 1661, så Frederik 3.’s efterkommere i mands- 

og kvindelinien fik arveretten til kronen. I 1661 blev Højesteret oprettet af Frederik 3. ” 

Forordning om den Høyste Rettes administration i Danmarck”. 

Christian den V var konge af Danmark-Norge i perioden 1670-1699. Han huskes især for 

”Christian 5.’s Danske Lov”, der efter 22 års kommissionsarbejde blev udstedt i 1683 

som Danmarks første samlede lovbog. Den blev affattet således, at den gav regler for 

enkelttilfælde, hvorfra de almindelige regler skulle udledes. 

Christian 6. Konge af Danmark-Norge i perioden 1730-1746. Stavnsbåndet indføres 

1733. Danmark havde selv kolonier, Trankebar, Øerne i Vestindien og hvor man i 1733 

erhvervede den frugtbare sukkerø Sankt Croix.  
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Anden generation / Jens Christiansen Lange, døbt. 15. september 1721  / 

min tip-3 oldefar. 

 

 

 
 
Billede 31 – Bilag fra 1772 i Indskudssag 2782/1763 i Rigsarkivet 

 

Anno 1721 d. 15. Sept. døbt Jens Christiansen født på Bregentved, forældre Christian 

Christensen Lange Corporal ved Lif Compagniet og Maren Jensdotter. Vagtmandens 

Kone Catharina Klue bar ham. Faddere Corporal Peder Hansen, Corporal Anders 

Holgersen, Corporal Abel Niels Danielsen og Birthe. Alt således forefindes I Bregentved 

Kirkes Ministerial - Bog testerer Hasle den 7. april 1772. Andreas Johan Rehling 

Mediener i Ordet for Hasle og Broebye Menigheder.    

 

Jeg har ikke kunnet finde de oplysninger i kirkebøgerne, som hjælpepræsten skriver i 

attesten ovenfor. 
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Hans dåb og født Bregentved står og falder således med ovennævnte attest af 7. april 

1772, hvor hjælpepræsten for Hasle og Broebye menigheder Andreas Johan Rehling – 

angiveligt på basis af et avertissement indrykket den 21. februar 1772 i de offentlige 

aviser i.f.m. en indskudssag - overfor myndighederne bekræfter hans dåb. 

 

Måske Bregentved Hovedegaard, senere Bregentved Gods, der hentydes til. Dette gods 

ligger i Haslev sogn, Ringsted Herred, Sorø Amt.  

 

Årsagen til bekræftelsen i 1772 vender jeg tilbage til lidt senere i forbindelse med et 

indskud i en pensionssag. 

 

I perioden 1718 – 1731 er der sket følgende på Bregentved. 

 

I 1718 solgte Gabel gården for 50.000 rdl. til Frederik IV, der gjorde den til ryttergods. 

Den tjente herefter som kaserne for en oberst med stab og mandskab samt 250 heste. 

Kongen selv har mange gange opholdt sig på gården. Ved ryttergodsets reduktion, blev 

Bregentved solgt. 

 

Faderen Christian Christensen Lange er på dåbstidspunktet ”korporal ved livkompagniet” 

eller den gamle stavemøde ”Lif Compagniet”. 

 

Jens havde en bror Henric Bernhardt Lange døbt 19. januar 1732 i Tureby. Han blev 

båret af Brigadierinde Schavalische de Muckadelles og der var meget fine faddere, alle 

fra Thurebyholm. Thurebyholm er en hovedgården tæt ved Tureby Kirke og siden 1747 

en del af Bregentved Gods. Udokumenterede kilder nævner, at han er født 1720. 

 

Og han havde en storebroder Christian Christensen Lange født på Bregentved 1717. Ham 

har jeg heller ikke data fra kirkebøger på. 

 

Jens var den 7. november 1749 fadder i Kolding Kirke ved sin storebroder Christian 

Christensen Langes datter Marie Christine Langes dåb. Christian blev senere 

oberstløjtnant. 

 

Jens’s militære løbebane er nogenlunde således: 

 

4/7 1751 Kornet i ”1ste Fynske Nationale Rytteri Regiment” 

26/10 1754 Virkelig Kornet 

7/7 1756 Karakteriseret Løjtnant 

24/9 1760 Virkelig sekondløjtnant  

 

Han garnisoneredes således: 

 

26/10 1754 i Kolding tilknyttet Jyske Geworbene (hvervede) Dragon Regiment  

1755/1756 i Vejle 

 

 

http://www.roskildehistorie.dk/stamtavler/adel/Gabel/Gabel.htm
http://www.roskildehistorie.dk/oversigter/konger/Frederik_IV/Frederik4.htm
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17/3 1756 i Kolding 

24/9 1760 i Ribe 

1763 Løjtnant ved Kammerherre og Generalmajor von der Schulenburgs ”Første Fynske 

Kyrasserregiment” (En kyrasser var en kavalerisoldat tilhørende det tunge, d.v.s. det 

pansrede rytteri). Til udrustningen hørte hjelm og kyras. En kyras er en pladerustning, der 

beskytter overkroppen. 

7/12 1763 Premierløjtnant i Jyske Geworbene Dragon Regiment (Geworbene = hvervede 

soldater). 

 

24/4 1765 Afsked. 

 

Lidt forklaring til datidens officersgrader. 

 

Den laveste officersgrad i hæren var Fændrik, der ved Rytteriet kaldtes Kornet og ved 

Artilleriet Stykjunker. 

 

Kornet er enten laveste officersgrad eller, senere, officersaspirant med adgang til 

officersmessen, men en stilling på linje med underofficererne (sergent). Når Jens i 

1751 antages som kornet, bliver han sat i bunden af officerskorpset, men først tre år efter, 

da han bliver virkelig kornet, kan han begynde at avancere. 

Karakteriseringen betyder, at han tillægges grad som (Second)løjtnant, men fortsat lønnes 

som kornet, og ikke nødvendigvis senere udnævnes. I dag taler man om midlertidig grad, 

men nu følger der dog penge med. Briterne talte under 2. Verdenskrig om: ”Temporary, 

acting and unpaid”. Kilde Generalløjtnant Kjeld Hillingsø. 

 

Da man beslutter at bruge ham som officer, bliver han ”virkelig sekondløjtnant”. 

”Virkelig” betød at han var udnævnt af kongen. Graderne var dengang kornet, 

sekondløjtnant, løjtnant, premierløjtnant, kaptajn, major i perioder, oberstløjtnant, oberst 

etc. 

 

Jens var nok lige som alle andre professionelle, hverken mere eller mindre grum. Han 

bliver øjensynligt hjemsendt som premierløjtnant, altså uden at have været løjtnant. Det 

var dengang almindeligt, at man sørgede for at løfte en mand en eller to grader ved 

hjemsendelsen, så de fik en passende pension og social status. 

 

Han har tilsyneladende ladet sig hverve som soldat (Geworbene). 

 

Måske har han inden han lod sig hverve været indkaldt til session. 

 

På Landarkivet Fyn har jeg fundet en indkaldelse til Land – Militsen fra 1738, som jeg 

formoder, må give et billede af det at være soldat i den periode. 
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Billede 32 – Indkaldelse til Land - Militsen 1738 Langeland, a  
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Billede 33 – Indkaldelse til Land – Militsen 1738, Langeland, b 
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Billede 34 – Indkaldelse til Land – Militsen 1738, Langeland, c 
 

 

Kilde: Mikrofilm, Landsarkivet Fyn, nr. 12 07 43 Det Fynske Rytterdistrikt: Ruller og 

lister (1702-1764) 228: på hylden K 7/128. 

 

Jens blev gift den 25. august 1763 – se en attest nedenfor afgivet af præsten dateret den 

19. april 1772 i.f.m. en indskudssag - i Bad Bramstedt med Magdalene Mette Hartmann, 

døbt 10. januar 1742 i Bad Bramstedt, datter af købmand Harm Hinrich Hartmann og 

Malen Mette Witte bosiddende i Bad Bramstedt. Per Lange mener, at svigerforældrenes 

hus nedbrændte i 1768.  

 

Dåbsdatoen 10. januar 1742 fremgår ligeledes af forannævnte attest afgivet den 19. april 

1772. 
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Billede 35 – Døbe Register (Tauf Register), Bad Bramstedt Anno 1742 

 

Det er alene de 2 første linjer, der handler om Magdalena Mette Hartmann. 

  

Teksten er nogenlunde som beskrevet her: 

 

”Bramstedt Harm H. u (und) Melen Metta Hartmann(?)s Inf (infans=spædbarn) Melen 

Metta plus 3 faddere 1) Metta (Kehler?) 2) Antje (Bäumer?) 3) Chr. Fr. Thomsen? Der er 

flere bynavne nævnt bl.a. Bramstedt, Brokstedt m.fl.”. 

 

Dokument er efter det oplyste udleveret fra Rådhuset i Bad Bramstedt i Tyskland. 

 

Land-Militair-Etatens Pensionskasse blev stiftet i 1739 hvorefter officererne i det 

landmilitære officerskorps tvangsmæssigt skulle oprette en enkepension ved indgåelse af 

ægteskab.  

 

Officererne skulle i den periode have lov til at gifte sig af deres overordnede. 
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En sådan enkepensionsaftale indgik Jens Christian Lange skriftligt den 23. juli 1763, 

hvorefter han skulle indbetale 200 Rigsdaler kontant til pensionskassen, hvorefter hans 

kommende hustru Magdalena Metha Hartmann efter hans død, og så længe hun forbliver 

i enkestand skal nyde 40 % eller 80 rigsdaler om året så længe hun lever. Der findes flere 

dokumenter fra bl.a. hans militære overordnede og fra Stiftsprovsten i Ribe, at han var 

sund og rask og ikke førhen havde været gift. 

 

Den almindelige enkekasse blev stiftet 30. august 1775 og skulle afløse/overtage Land-

Militair-Etatens Pensionskasse af 1739, der var kommet i økonomisk uføre på grund af, 

at udgifterne til enkepension og faderløse børn ikke kunne finansieres af medlemmernes 

indskud. 

 

Forud for denne overtagelse har der pågået et større udredningsarbejde, idet Jens 

Christiansen Lange som følge af et avertissement indrykket 21. februar 1772 i de 

offentlige aviser angående at samtlige interessenter i Land-Militair-Etatens Pensionskasse 

af 1739 til ”Das Königliche Höchst Preisliche Generalitets und Commissariats 

Collegium” i Copenhagen skulle indberette sin og sin kones alder og deres dåbsattester.  

 

Han bekræftede, at hans kone endnu er i live og at han som interessent nr. 2782 i omtalte 

kasse på grund af hende havde gjort et indskud på 200 Rdl. Dansk kurant. Erklæringen 

slutter med Smidstrup d. 28. april 1772.   

 

Der findes også et bilag nr. 83, der beskriver De ved Overleveringen af Land-Militair-

Etatens Pensionscasses U-opløste ægtepar Ao 1775 d. 17. november. Her kan vi så se, de 

aktuelle ægtepar, bl.a. sag 2782 med Jens 54 år og Magdalena 33 år, forsikringssummen 

80 rigsdaler. 

 

Det skulle som omtalt også dokumenteres hvornår Ægteskabet var indgået og det sker 

ved et bilag, som er en attest dateret den 19. april 1772, som præsten i Bramstedt har 

skrevet til ”Den Landmilitære Pensionskasse” i København. 

 

Brevet/bilaget er arkiveret under ”Pensionssag nr.2782/1763 i Rigsarkivet”.  

 

Brevet/bilaget ses nedenfor på tysk og her er brevets tekst:  

 

”Des herrn Lieutnants Jens Christian Lange Ehefrau Malen Metta gebohrne Hartmanns, 

des Harm Hinrich Hartmanns und Malen Metta gebohren Witten alhier in Bramstedt 

eheliche Tochter ist alhier im Jahr 1742 d. 10. januar getauft, und mit Ihrem Ehemanne 

dem herrn Lieutenant Jens Christian Lange den 25. August 1763 copuliret Worden. 

Solches wird aus hiesigem Kirche Register von mir attestiret. Bramstedt d. 19. april 1772. 

Dethlev Chemnitz. Prediger in Bramstedt”. 
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Billede 36 – Bilag i indskudssag 2782/1763 i Rigsarkivet 

 

Jeg har ikke fået dokumenteret Jens ægteskab gennem kirkebøgerne, men har så i stedet 

brugt præstens dokumentation til brug for pensionssagen. 

 

Bad Bramstedt ligger mellem Neumünster og Hamborg, altså i det gamle Hertugdømme 

Holsten. En enkelt kilde nævner Bramstedt, Ladelund Sogn, Kjær Herred, Tønder Amt, 

men det vurderer jeg er ukorrekt af flere grunde: 

 

a) Jens havde en broder Christian, og i et brev fra ham til Jens i forbindelse med 

skiftet efter deres far i 1771 henvises til Holsten, hvor forældrene til Jens’s hustru 

Malen Mette Hartmann boede 

b) En slægtsforsker Johs. Nielsen har besøgt Bad Bramstedt og der fået udleveret 

kopi af ovennævnte ”Tauf Register anno 1742” der bekræfter dåben af Malen 

Mette Hartmann, døbt 10. januar 1742 og senere gift med Jens i 1763 

c) Præsten i Bramstedt i 1772 Dethlev Chemnitz har i brev af 19. april 1772 

bekræftet vielsen af Jens & Malen den 25. august 1763.  

d) Præsten Dethlev Chemnitz er f. 10/10 1720 i Giekau i Tyskland og døde 2/11 

1780 i Sønderborg. Har får datteren Charlotte f. 1755 i Bad Bramstedt, sønnen 

Joachim f. 1757 i Bad Bramstedt og sønnen Martin fr. 1759 i Bad Bramsted. 

 

På denne adresse: http://www.alt-bramstedt.de/Inhalt/Kirche/03bn1879/03bn1879.htm, 

kan vi blandt andet få dokumentation for, at præsten faktisk også var præst i Bad 

Bramsted i den periode, hvor attesten er udskrevet. Registeret er fra 15. november 1879. 

 

 

http://www.alt-bramstedt.de/Inhalt/Kirche/03bn1879/03bn1879.htm
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15. november 1879 

14. Detlev Chemnitz 1738 - 1772 har han skrevet Latin FF:  

Født i 1720 i Gikau Wagria Holsten, søn af pastor Matthew Chemnitz, først i Gikau, så 

Schoenberg. Efter hjemkomsten fra Spanien, hvor han arbejdede for Det Kgl. havde 

formået danske ambassadør grev von Dehn, på kontoret af en prædikant mission i årene 

1746, 47 & 48, blev han udnævnt af kongen efter Bramstedt og kom til dette kontor den 

24 søndag efter trinitatis, 1738, som introducerede ham til Det kgl. Fogeden Segeberg 

Mr. Graf zu Stolberg og Mr. Pastor Krück i Leezen, som vice-Provost, Hein (Rich Anton 

Burchard). 

 
 
Billede 37 – Rigsarkivet, del af stamtavle for Jens  

  

Jens & Malen Metta Hartmann havde følgende børn: 

 

1) Metta Gretha Lange f. 1765 

2) Anne Kirstine Lange f. 1767 

3) Christian Henrick Jensen Lange f. 1769 

Forinden ægteskabet med Malen (Magdalene) Metta Hartmann havde Jens Christiansen 

Lange kort før hærens afrejse til Holsten under ægteskabsløfte besvangret Sofia 

Magdalena Rachlow.  



 45 

Det kom der en søn ud af, der blev født i Kolding den 12. marts 1759. Jens ville ikke 

vedstå ægteskabsløftet og det var en værre redelighed, se blot hvad der står skrevet i 

Kirkebogen, Kolding, Sct. Nicolaj, Brusk, Vejle 1773-1779 opslag 417, oversat: 

”Sophia Magdalena Rachlows Jens Lange: 

 

Barnet blev fød, og, fordi det da var sygt, strax efter Fødselen hiemmedøbt ved mig selv 

d. 12teMarty a.c., hvorved blev udlagt til Barnefader Jens Lange, Lieutenant ved det 

første Fyenske Cavallerie-Regiment, som kort før sin Bortreise med Armeen herfra til 

Holstein havde under Ægteskabs Løvte besvangret hende, hvilcket Løvte hand siden icke 

vilde holde, hvorom blev søgt ved Armeeni Holstein, udi det tydske og til sidst i det 

Danske Cancellie, hvorfra bemte Sophia Magdalene Rachlow bekom Kongl. Bevilling, 

dat. Fredensborg d. 27. april 1759, at hun skulle være frie for kirckens Disciplin, Hendes 

Barn at døbes, som et Ægte-Barn, samt at denne Forseelse maae icke hende eller hendes 

Barn af nogen bebreydes, eller komme dem paa ærlig Nafn og Rygte til Prejudice. Dog at 

noget blev efter Biskopens Sigelse givet til næste Hospital. etc. ) givet= 1 rdr.) Forbemte 

Barn, Jens Lange, blev da, som et Ægte-Barn fremførther i Kircken, og hands Daab 

confirmeret d. 3. May, præsent. ( i margen: Testes. Vidner, Faddere)Uldrich Frichs 

Kiæreste. 

Jomf. Dorthe Marie Paaby. ComerceRaad Jens Riis. Raadmand Hans Michel Danielsen. 

Hr. Apoteker Christian CorneliusEilschow”. 

Magdalena boede i Klosterstræde 63, København og døde 1838 og kaldte sig Vagtmester 

Langes Enke. 

Det fremgår ikke om Jens C. Lange også tilstod faderskabet og om han skulle betale et 

børnebidrag. Fra 1763 kunne en mand, hvis han tilstod faderskabet blive dømt til at betale 

børnebidrag (alimentationsbidrag) indtil barnets tiende år. 

Danske Kancelli var frem til Grundlovens forberedelse i 1848 det eneste regeringskontor 

for kongeriget og ekspederede alle statssager. Under Danske Kancelli var en særlig 

afdeling rentekammeret, som stod for statens finanser. Sager vedrørende 

hertugdømmerne ekspederedes af det Slesvig-Holstenske Kancelli eller Tyske Kancelli. 

Hertugdømmet Slesvig refererer til området omkring 60 km nord og 60 km syd for den 

nuværende grænse mellem Danmark og Tyskland, altså området fra Kongeåen til 

Ejderen. 

 

Ved genforeningen i 1920 kom Nordslesvig til Danmark og Sydslesvig til Tyskland. 

Det gamle hertugdømme Holstein lå i sin tid syd for hertugdømmet Slesvig (syd for 

Ejderen) og ned til Elben. 

 

Et skjold er fra gammel tid af træ og i midten var Skjoldbulen, der var lavet af jern. På 

Skjoldbulens bagside var et håndtag til at holde skjoldet med. Romerske soldater brugte 

det defensivt for at beskytte sig mod pile. Vikingernes skjolde var runde.  

 

http://da.wikipedia.org/wiki/Danmarks_Riges_Grundlov
http://da.wikipedia.org/wiki/1848
http://da.wikipedia.org/wiki/Kongeriget_Danmark
http://da.wikipedia.org/wiki/Rentekammeret
http://da.wikipedia.org/wiki/Stat
http://da.wikipedia.org/wiki/Hertugd%C3%B8mmerne
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Skjoldet var typisk malet og det har så udviklet sig over tid til at man malede symboler på 

skjoldet som præsentation af en ridder eller en Slægt. På den tid var det helt almindeligt 

for adelige slægter at have deres eget våbenskjold, men også slægter som følte sig adelige 

eller højt på strå eller havde et ønske om det fik lavet et våbenskjold. I dag bruges 

skjoldet som et vigtigt stykke udrustning for bl.a. politistyrker. Læren om våbenskjolde 

hedder heraldik. 

 

Man brugte typisk våbenskjoldets motiv i et segl, som er et aftryk i voks på et dokument 

eller en konvolut. Aftrykket er lavet med en signet. Tidligere var et signet og et segl en 

personlig ting som blev brugt sammen med eller i stedet for en persons underskrift. 

 

Jens besluttede sig på et tidspunkt til at få lavet ”Et våbenskjold”, som han i hvert fald har 

benyttet i et segl, der er på et dokument fra hans indskudssag til pensionskassen 1763. Vi 

kender ikke hans motiver til at lave et våbenskjold. 

 

 
 
Billede 38 – Jens Christian Lange, et segl og underskrift 

 

Her ses del af brevet til Enkekassen, hvor han besegler sin underskrift 23. juli 1763. 

 

Hans underskrift Jens Christian Lange er formodentligt skrevet med en understøttelse af 

en lineal, hvilket kan begrunde den lige linje. Han glemmer tilsyneladende at skrive 

Christianssøn eller Christiansen i sit fornavn. 

 

 

 

 



 47 

 
 
Billede 39 – Jens Christiansen Langes segl, se bogstaverne JCL 

 

Seglet her er fra kuverten til Das Königliche Höchst Preisliche Generalitets und 

Commissariats Collegium, Copenhagen, hvor han vil indskyde 200 rdl. 

 

 

 
 
Billede 40 – Jens Christiansen Langes segl på brev, se bogstaverne JCL 

 

Seglet her er fra selve brevet fra den 23. juli 1763, hvor Jens indskyder en sum på 200 

Rdl. I enkekassen for sin kommende hustru Magdellena Metha Hartmanns, hvorefter hun 

i tilfælde af hans død skal nyde 40 % i pension, så længe hun lever og forbliver i 

enkestand.  

 

Via arkivdatabasen Daisy: Kilde er Landmilitæretatens Pensionskasse: Indskudssager 

(1739-1773) 63: 2741-2790 i arkivalier fra Rigsarkivet. Specifikt nr. 1763 nummer 2782. 
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”Ifølge genealogen John Arthur Lange(1861-1951) tolker han lakseglet sådan: Et våben, 

som i skjoldet viser en arm holdende en fane og på hjælmen en arm med et sværd”.  

”Andre kilder ser til venstre et kornaks og til højre en palmegren. Palmegrenen 

symboliserer sikkert, at han i sit militære virke slås i Jesu navn og for kristendommen. 

Hjelmen med sværdet som hjelmfigur viser sikkert, at han er officer. At han benytter sine 

initialer J.C.L. og ikke et egentligt våben tyder på, 1) at familien ikke havde et 

slægtsvåben 2) at han sikkert ikke er af adelig slægt, som jo altid havde et våben”.  

”Heraldisk konsulent Nils G. Bartholdy, seniorforsker ved Statens Arkiver, Rigsarkivet 

skriveri brev af 24. januar 2012, at hans segl består af hans initialer anbragt i 

asymmetrisk kartoucheagtigt skjold. Det var meget almindeligt, at personer, der ikke 

havde et egentligt heraldisk våben, brugte deres initialer i segl. I dette tilfælde har Jens 

Lange på skjoldet sat en hjelm med en væbnet arm, der uden tvivl skal hentyde til hans 

profession som officer. De vækster, der ses omkring skjoldet, er vanskelige at 

artsbestemme bortset fra palmegrenen. Palmegrene, der kan symbolisere sejr og 

salighed, var meget almindelige i datidens ornamentik”. 

 

Vi ved ikke rigtigt hvor Jens har boet under sin militærtjeneste, men han har rimeligvis 

været indkvarteret på ryttergårde på de garnisonerede steder omtalt foran. 

 

I år 1765 tog han sin afsked fra Militæret og det er rimeligt at antage, at han købte en lille 

ejendom i Smidstrup, som han og konen Malen Mette Hartmann flyttede ind i.  

 

Det har ikke været muligt at fremskaffe kopi af skødet, og dermed købstidspunkt, men at 

han har ejet en ejendom er uomtvisteligt, idet han i 1773 køber sin mors 2 ejendomme og 

i den anledning stiller pant i de to købte ejendomme samt hans egen ejendom benævnt: 

 

a) Ejendom No. 2 i Smidstrup sogn og by beliggende – hartkorn to tdr. 6 skp. 2 fkr. 

Skovskyld 1 alb. 

b) Beliggenheden har jeg ikke kunnet fastslå med bestemthed 

c) Ejendommen benævnes ved salget i 1775 som en halvgård, men herom lidt senere.  

 

Jens far Christian Christensen Lange dør i 1771 og enkefruen får ved skiftet i 1771 fuld 

disposition over ejendommene, som hun bl.a. med henvisning til skiftebestemmelsen kan 

sælge.  

 

Det sker ved skøde af 28. april 1773 til sønnen Jens Christiansen Lange, der således 

køber selvejergården og Casse Huset til samlet hartkorn 2 tdr. 4 skp. 1 fjd. 2/3 album. 

Enkefru Maria har iflg. skødet bedt præsten Jakob Elling om at optræde som lavværge for 

hende.  

 

Jens C. Lange overtager samtidig al sin moders gæld og hun får i skødet tinglyst en 

aftægtskontrakt om at hun kan ”blive boende på stedet uanset hvem der senere måtte eje 

stedet og tillige få ”mit Livs tiid mit Skickelige og anstændige opholdt af føde og 

klæder”, jf. en samtidig oprettet kontrakt. 
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Aftægtskontrakten underskrevet 28. april 1773 bl.a. nævnes, at der snarest skal indrettes 

et kammer i huset til egen disposition. Af andre ting hun medtager til kammeret er: 

 

a) Sine gangklæder 

b) Én Ege Dragkiste 

c) 1 seng bestående af én over og to under dyner, to hoved dyner, to ditto puder, to 

par hørgarns lagner og pudevår. 

 

Efter hendes død skal disse ting arves af hendes anden søn Ritmester Christian Langes 

ældste datter Joachime Friderica Christiana, der er født 1751 og altså på dette tidspunkt 

22 år gammel.  

 

Der er også andre bestemmelser, der relaterer sig til de beløb Jens & hans broder 

Christian skylder resp. har til gode i dødsboet efter deres far, jf. skiftet i 1771. 

 

Tinglysningen afsluttes den 11. august 1773 med at Ritmester Christian Lange – 

storebroder til Jens – giver afkald på sin arv efter moderen. Familien står ikke på god fod, 

idet Christian ikke ønskede skiftet i 1771 gennemført.  

 

En Ritmester er en titel for chefen for en eskadron. En eskadron er en underafdeling af et 

rytterregiment på ca. 150 mand, kommanderet af en ritmester.   

I forbindelse med denne overtagelse, optog Jens et lån (panteobligationslån) på 500 Rdr.,  

udstedt til vagtmester Christian Sørensen i Horsens. Pant i de to købte ejendomme og i 

hans egen ejendom No. 2 i Smidstrup. 

Men derudover skulle han give pant i alt sit indbo. Her er en specifikation over det 

pantsatte: 

 

Specifikation over hvad ieg underskrevne, foruden første Prioritet i mine Stæder, i 

Smidstrup Pandtsætter til Wachtmæster Christen Sørensen i Horsens, er Som følger: 

 
Rdr Mk Sk 

1 Skak Sengested med hiemgiort 

omhæng, og Klæder, Neml. tree 

  Dyner, 2 Hoved Dyner 4 Puder  20- 0 - 0 

1 Eege Dragkiste    6 - 0 - 0   

1 Liden Dito     2 - 0 - 0 

1 Eege Chatoll paa Foed    6 - 0 - 0 

1 Liden fyhr Dragkiste paa Fod   1 - 0 - 0 

1 Mahlet Slaugbord    1 - 0 - 0 
1 Læhnstoel og 6 andre Dito 

med forgyldt Læder    5 - 2 - 0  
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1 Seng, Bestaaende af een 

Røed og hvid olmerdugs 

overdyne, 2 bolsters un- 

derdyner 2 hoved Dyner og 2 Puder  18 - 0 - 0 

1 Jern Vindovn i Stor Stuen    8 - 0 -0  

1 grøn mahlet fyhr Klæder 

  Skab     3 - 0 - 0 

1 Liden Specerie Skab     0 - 2 - 0 

1 Stor Eege beslagen Kuf- 

  fert Kiste blaae mahlet    8 - 0 - 0 

1 Stor mahlet Slaug bord    1 - 0 - 0 

6 Stk. Ryslæders Stoele    2 - 0 - 0 

1 Hænge Skab af fyhr    0 - 3 - 0  

1 Stor mahlet fyhr Skab    2 - 0 - 0 

6 Tin Lysestager og 1 pr Mæssing   1 - 2 - 0 

1 Jern Vindovn med tromle                      12 - 0 - 0 

1 Skak Sængestæd med grøn omhæng, og Een over- 

  2 under Dyner, 2 Lange og Een Kort Puder   12 -0 - 0 

1 fyhr Slag benck    1 - 0 - 0   

1 Stor Kober Kiedel 1½ Lũ (Lispund)   5 - 3 - 0 

1 Ditto fyhr fad    0 - 5 - 0 

1 Ditto Thee Kiædel     0 - 4 - 0  

1 Mæssing fyhr bekken, 1 Mindre Dito   2 - 0 - 0  

6 Tin Stoere og Smaae fade vog 24 ũ   4 - 0 - 0  

2½ Dosin Tin Talerkener    4 - 3 - 0 

1 indmuret Brindeviins Kiædel af Størrelse 1½ tdr med  

hatt laag Samt Tønde med Piber                                   24 - 0 - 0                         

1 Stor Eege Kar, 1 Dito    4 - 0 - 0 

1 Haand Qværn med behør    2 - 0 - 0 

6 Stoere og Smaae Mæssing Kiædeler   5 - 0 - 0 

1 Stoer Mahlm Gryde og 1 Jern Dito   3 - 0 - 0 

Pigens Seng     2 - 0 - 0 

1 Røed mahlet Eege Kiste     5 - 0 - 0 

3 Speile     2 - 0 - 0 

1 Grøn beslagen Postvogn   16 - 0 - 0 

2de arbeids Vogne med behøer og Drætte 

Tøy    10 - 0 - 0 

1 Jernharve     1 - 0 - 0 

Karlenes Seng    2 - 0 - 0 

1 Sort Hæst 10 aar   10 - 0 - 0 

1 Ditto 12 aar     7 - 0 - 0 

1 Sort Hæst 12 aar    6 - 0 - 0 

1 Graae Hoppe 4 aar    12 - 0 - 0 

1 Sort Koe 7 aar    10 - 0 - 0 
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1 Dito Hielmed 7 aar     8 - 0 - 0 

1 Sort blæset Dito     9 - 0 - 0 

1 Sort Stiernet Qvie    7 - 0 - 0 

8te Støkker Faar     8 - 0 - 0 

  Summa                    281 - 0 - 0 

 

Smidstrup 26de april 1773 Jens Lange (L.S.). 

 

Jeg nævner lige de fulde ord for værdien: Rdr, Mk & Sk = Rigsdaler, Mark & Skilling. 

 

Men noget må være gået helt galt for Jens, for allerede 2 år efter i 1775, sælger han de i 

1773 købte ejendomme, jf. nedenfor. 

 

Ifølge skøde af 1ste (første) maj 1775, underskrevet af Jens Lange sælger han sin 

halvgård ejendom No. 2 samt de andre 2 ejendomme ”Cassehuset i Smidstrup” og nr. 7 i 

Velling, jf del af skødet nedenfor.  

 

Dette skøde fra 1. maj 1775 må betragtes som en ”købekontrakt”. Det er en aftale om, 

hvilke betingelser køberen skal opfylde for at få skøde på ejendommen. Typisk noget om 

evt. aftægtsbolig samt erlæggelsen af købesummen. Selve skødet er som et skøde i dag. 

Købekontrakten svarer til de nu som regel ikke tinglyste slutsedler.  

 

Det forklarer at skødet først endeligt er lyst den 28. juli Ao (Anno) 1779, og henvisning til 

Kiøbe Contract af Dato 9 Febr. 1775 i skøde i 1794, jf. senere. Dog lidt datoforvirring. 

Her er skødet: 

 

Elbo-Brusk Herreder 

Skøde- og panteprotokol 

Arkivsign.-lb.nr.: B 73-SP 1 

 

Ao. 1779 den 28 Julii Læst hr. Lieutenant Langes Skiøde paa en Gaard i Smidstrup til 

Niels Pedersen Schmidt, saalydende: 

 

Kiendes ieg underskrevne Jens Lange, Hans Kongelige Mayts. Lieutenant af Cavalleriet 

boende her i Smidstrup og herved for mig og mine Arvinger Vittl.giør: at ieg haver solgt 

og afhændet saasom ieg og herved fra mig og mine Arvinger selger, skiøder og Aldeles 

afhænder til Sr. Niels Pedersen Smidt af Follerup og hans Arvinger: 

1. dend mig forhen tilhørte og hidtil paaboede halve Gaard bemte Smistrup No. 2, 

skyldende af Hartkorn Ager og Eng  2 tr.6 skpr. 2 fr. og Skov 1 alb. 

2. Eet mig i bemt. Smidstrup tilhørende Cassa Huus 

No. 7 og 7, samt Ottinger No. 7 skyldende af  

Hartkorn Ager og Eng   2 tr. 4 skpr. 1 fr. 2/3 alb. 

 

Tilsammen    5 tr.2 skpr. 3 fr. 2/3 alb. Skov 1 alb 
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Hvoraf ieg dog reserverer mig med det Huus som  

Endnu staar på den halve gaard, og det stk. Jord ved 

Bemelte halve Gaard, fra den nye grøft ved Sønder 

Side, til den gl. grøft ved Nordre Side, der gaaer i Øster 

Til det sted hvor vor den gl. og nye grøft samles  3. fr. 2/3 alb. skov 

Samt en liden have Vesten for Gaden ved Provstens bliver ________________________ 

 

 

 

Bliver Saa igien   5 tr. 2 skpr. – og Skov 1 alb. 

 

hvilke fem tønder Toe skiepper ager og Engs Hartkorn, samt Skovskyld 1 alb. med alle 

der tilliggende og med rette tilhørende Ejendomme, det Være sig Bygninger og  

herligheder i Skov og Mark, inden Markeskiæl og uden fore, ligesom ieg det selv Ejet og 

besidet haver, saavel som og et stk Jord beliggende paa Haastrup Mark, Engslet kaldet, 

heraf Sr Niels Smidt aarlig svarer til Haastrup Bye 1Rdr skriver Een Rdr - bemte  Sr Niels 

Pedersen Smidt, maae have, nyde, bruge og beholde til Evindelig Arv og Ejendom for sig 

Arvinger, siden hand derfor haver betalt mig den accorderede Summa Et tusinde toe 

hundrede og Halvtredsindstyve Rdr og forrenter til Hans Mayts Casse den Deel af Kiøbe 

Summae, som udi Hartkornet er og bliver indestaaende der er 262 Rdr 1 mk 5 1/3 sk 

hvoraf aarl. Erlegges I Amtstuen 4 Rdr af hundrede; thi kiendes ieg herved for mig og 

mine Arvinger, ingen ydermeere lod, Deel, Ret eller Rettighed, at have til eller udi 

forbemte Hartkorn Ager og Eng 5 Tdr 2 skpr og Skov 1 alb. med dets Bygninger, 

Ejendom, og Herligheder i Skov og Mark, efter denne Dag i nogen maade, herved frie 

frelser, hiemler og fuldkommeligen tilstaar meer bemte Sr Niels Pedersen Smidt og hans 

arvinger samme for hver Mands Hinder og Tiltale som derpaa med Rette kunde have 

noget at sige saa ieg herved tilforpligter mig og arvinger, at staae oft bemte Sr Smidt og 

arvinger til ansvar for ald Vanhiemmel paa bemte Eiendomme i alle maader. Det paa 

indbemte Cassa huus mig meddeelte Skiøde af Sal. Hofjægermester Bachmanns arvinger, 

dateret 25 Decbr 1769 bliver Sr Smidt herved Overleverret. Ligesom ieg og tilforpligter 

mig at levere ham det paa ½ Gaarden erholdende auctions-Skiøde, saasnart samme til 

mig bliver udstæd, - Imidlertiid maatte dette mit Skiøde til Tinge Læses og protocolleres 

uden mig Kald og Varsel at give, ligesom ieg det og egenhændig haver underskrevet og 

forsegle, tilligemed underskrevne 2de gode Mænd til Vitterlighed. 

Datum Smistrup den 1ste Maj Anno 1775.  

Jens Lange 

(L.S.) 

Til Vitterlighed 

S. C. Smith H. Ørbech. 

 

(L.S.) er latin = Loco Sigilli = seglets sted. 

Ao er en forkortelse af Anno. 

Årsagen til salget er ikke belyst, men det tyder jo unægtelig på pengemangel. 
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Halvgård (halvgaard) blev tidligere anvendt som betegnelse for de mindre bøndergårde i 

modsætning til de større gårde, som blev kaldt helgårde. Afgørelsen af, om en gård skulle 

betragtes som en halv- eller helgård, beroede på hver enkelt egns skik og brug, idet en 

gård, der i forhold til andre gårde i samme by eller sogn eller under samme gods havde 

et så ringe tilliggende, at den med hensyn til hoveri som offentlige kørsler og 

præstationer kun kunne udrede halvt så meget som de almindelige gårde, blev betegnet 

som en halvgård. En anden definition er: ”En halvgård er en gård, der betaler et til to 

pund korn i landgilde, en helgård er en gård, der betaler over to pund korn i landgilde”. 

 

 

Det er så lidt uklart hvor familien efter salget skal bo, men han indsatte jo en reservation i 

skødet: 

 

Hvoraf ieg dog reserverer mig med det Huus som  

Endnu staar på den halve gaard, og det stk. Jord ved 

Bemelte halve Gaard, fra den nye grøft ved Sønder 

Side, til den gl. grøft ved Nordre Side, der gaaer i Øster 

Til det sted hvor vor den gl. og nye grøft samles  3. fr. 2/3 alb. skov 

Samt en liden have Vesten for Gaden ved Provstens bliver ________________________ 

 

 

Man kunne således formode, at familien må flytte fra ”Cassehuset” og til hans ”Gamle 

halvgaard No. 2”, men jeg tror det er sådan, at de bliver i ”Cassehuset”. Men her er en 

lille udfordring. 

 

Jens døde 10. maj 1778 i Smidstrup sogn, Holmans Herred, Vejle Amt og begravet 16. 

maj 1778 i Smidstrup Kirke 57 år gammel. Der er så vidt jeg kan se intet ordinært skifte. 

Han har givetvis ikke haft nogen formue bl.a. er der på Rigsarkivet under Koldinghus 

Amts Consumptions skat 1777 et bilag, hvor der står anført, at han er så fattig og 

uformuende, at han aldeles intet formår at erlægge i consumption. Dateret Fredericia den 

31. december 1777. 

 

Malen Metha Magdalene Mette Hartmann søger Danske Cancellie om at måtte sidde i 

uskiftet bo med sine 3 umyndige børn. Amtmanden erklærer, at hun er en stræbsom kone, 

som med det lidet manden har efterladt, kan opføde sine 3 umyndige børn. Hun får den 

10. juli 1778 Kongelig bevilling på at sidde i ” uskiftet bo og at skifte med samfrænder”. 

 

Iflg. ordbog for slægtsforskning betyder Samfrænder: ”En efterlevende, der har fået 

tilladelse til at sidde i uskiftet bo med umyndige børn, kunne få bemyndigelse til at indgå 

ægteskab – at skifte samfrænde – når skiftet før børnene blev myndige”. 

 

Den præcise beliggenhed af de 3 ejendomme fra 1766 og videre frem til 1794 er ikke 

dokumenteret, men min formodning er, at der er sket følgende:  
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a) Iflg. Smidstrupbogen nævnes løjtnant Jens Lange under matrikel nr. 8, som i 1775 

solgte halvgården deromme 

b) Samme bog skriver at han den 9. februar 1775 køber et sted med ca. 1 tdr. land 

og placerer dette sted på matrikel nr. 13 

c) Matrikel 13 og matrikel nr. 8 grænser næsten op til hinanden med nr. 13 nordligst 

og Smidstrupbogen skriver, at matrikel nr. 13 i dag er Nørrevang 101, Smidstrup 

d) Enkefru Magdalena Lange sælger ved skøde af 18. januar 1794 hendes iboende 

sted med hartkorn 3 fdr. og 2/3 album til sin søn Christian Lange, idet der 

henvises til en købekontrakt af 9. februar 1775. Den har jeg ikke set, men 

hartkorn og sted passer med det der blev reserveret ovenfor i skøde af 1775, der 

først er lyst 1779 

e) Se kopi af renskrift af skøde fra 1794 nedenfor 

f) Der må have været en masse juridiske og økonomiske problemer og så også at 

Jens dør i 1778 

g) Enkefruen må jo være kommet til lidt penge i perioden 1775 – 1794, idet hun 

udover ovennævnte sted også overdrager 2 andre lodder købt i hhv. 1784 og 1793 

til sønnen Christian Lange 

h) Det kan bekræftes, at matrikel nr. 13 var ejet af Christian Lange, bl.a. ved at hans 

navn står på gamle matrikelkort fra 1820, se senere under afsnittet med Christian 

Lange 

i) Folketællingen 1787. Magdalene Mette Hartmann Lange (43 år) var ” Enke 

Fruen efter løjtnant Jens Lange med pension, og ellers bonde, boende i et Huus”. 

I huset boede bl.a. også hendes søn Christian Henrik Lange f. 1769 og nu 18 år 

og ugift. 

j) Det kan også bekræftes, at matrikel nr. 13 i dag svarer til Nørrevang 101, 

Smidstrup.  

 

Jeg har således den overbevisning, at Smidstrupbogen’s ordvalg om at han ”køber et 

sted” er forkert, idet jeg mener stedet er ovennævnte reserverede hus på den halve gård 

og et stykke jord på i alt 3 Fdr. og 2/3 alb., antageligt ”Cassehuset”.  

 

Magdalene Mette Lange sælger sin ejendom den 18. januar 1794 med flere tilkøbte 

lodder til sin søn Christian Henrik Jensen Lange for en sum af 298 RD. Det samlede 

hartkorn på ejendommen er nu er 1 td. 2 fr. 1 5/12 alb. 

 

Elbo-Brusk-Holmans Herreder 

Skøde- og panteprotokol 

Arkivsign.-lb.nr.: B 73-SP  

Anno 1796 den 21de Decembr. Kiendes ieg underskrevne Magdalene Mette Lange, Salig 

Lieutenant Jens Langes Efterleverske i Smidstrup og hermed for alle Vitterlig giør: at ieg 

med frie Villie og Velberaad Hue, samt med min Laugværges Samtykke og overlæg, 

haver Skiødet og afhændet, ligesom ieg og hermed Skiøder, overdrager og gandske 

aldeeles afhænder fra mig og mine Arvinger, til min Søn Christian-Hendrich Lange og 

hans arvinger:  
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1. Mit Eiende og iboende Sted med disse strax dermed liggende og tilhørende 

Eiendomme med Hartkorn 3 fr. 2/3 Album, hvorpaa haves Kiøbe Contract af Dato 9 

Febr. 1775. 

 

2. Een Lod kiøbt fra Ole Nielsens Gaard heri Smidstrup, skyldende af Hartkorn Ager og 

Eng 4 skp. 1 fr. ½ album, hvorpaa haves auctions Skiøde af Dato 4 Juny 1784. 

 

3. Een Lod med Harthorn 3 Skp. 2 fr. ¼ album, ligeledes kiøbt fra Ole Nielsens Gaard, 

hvorpaa haves 2de Skiøder. a, et auctions Skiøde af Dato 9 Decembr. 1793 – b, et Skiøde 

udgivet af Christian Christensen i Velling, dat. 28 Decembr. 1793, hvilke forannævnte 

lovlige Skiøder og adkomster herved min Søn overleveres. Og da han, min Søn nemlig, 

mig for disse foranførte Eiendomme, hvis Hartkorn bliver i alt 1 td. 2 fr. 1 5/12 alb., ved 

en imellem mig og mine Børn i nærmeste Samfrænders overværelse oprettede og sluttet 

Skifte-Forhandling, haver betalt den Summa 298 rd., skriver Toe Hunderede Halvfemte-

sindstyve og aatte Rigsdaler, hvorfor ham hermed Qvitteres; Saa kiendes og tilstaaer ieg 

hermed for mig og mine Arvinger ingen ydermeere Lod, Deel, Ret eller Rettighed 

efterdags at have til eller udi forbemelte Hartkorn med dets Bygninger, Eiendomme og 

herligheder i nogen Maader, men hermed frie frelser, hiemler og fuldkommeligen 

tilstaaer meerbemelte min Søn Christian Hindrich Lange og hans arvinger samme for 

hver Mands Hinder og Paatale og staaer oftmelte min Søn og hans arvinger til ansvar for 

ald vandhiemmel. Imidlertiid maae dette mit Skiøde til Tinge læses og Protocolleres uden 

mig Kald og varsel at give, ligesom ieg det og egenhændig tillige med min Lauværge 

haver underskrevet og forseglet, Saae og ombedet de hos og overværende Dannemænd til 

vitterlighed at ville underskrive og forsegle. 
Datum Smidstrup den 18 Januari 1794 

M. M. Lange (L.S.) 

Som Lauværge efter Begiering 

Schmidt (L.S.) 

 

Efter Begiering underskriver til vitterlighed 

Holtzendorp (L.S.)           Ørbech (L.S.) 

 

Folketællingen 1801. Magdalene Mette Hartmann Lange, 57 år, bor fortsat på gården.  

 

På Rigsarkivet under Generalrulle over Krigshospitalskassens Pensionister 1807-1837 nr. 

35 står: ”Lieutenant Langes Enke 20 RDL aarlig. Udbetalingssted Kolding. Død 29/12 

1810. Det må så være hendes pension efter den førnævnte enkekasses bestemmelser. 

 

Hun dør den 29. december 1810 og begraves den 3. januar 1811 i Smidstrup Kirke. I 

Kirkebogen står hun beskrevet som fru Lange, Sognefoged Christian Langes moder.  
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Jens må have haft Stavnsbåndets indførelse i 1733 tæt på sig. I første omgang bandt det 

mænd mellem 18 år og 36 år til at blive boende på det gods eller den herregård, hvor de 

var født. Stavnsbåndet blev indført for at afhjælpe en alvorlig landbrugskrise i 1730’erne, 

som bl.a. skyldtes svigtende efterspørgsel fra Danmarks traditionelle eksportlande. Til et 

minde om hvad der blev kaldt ” Stavnsbåndets ophævelse” rejstes Frihedsstøtten i 

København i 1788 som en hyldest til kongemagten. Den egentlige ophævelse skete dog 

først langt senere. Det var reelt først med indførelsen af den almindelige værnepligt i 

1848, at stavnsbåndet blev ophævet, da mænd bosiddende på landet derefter havde lov at 

bosætte sig hvor de ville.  

 

 
 
Billede 41 – Frihedsstøtten i København rejst 1788 

 

Navnet Hartmann er som bekendt brugt mange gange senere i vores families navne, og 

stammer således fra 2. generation. Navnet Hartmann kan spores langt tilbage i tiden på 
hjemmesiden http://www.alt-bramstedt.de/index.html. 

 

 

 

http://www.alt-bramstedt.de/index.html
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Tredje generation / Christian Henrik Jensen Lange f. 30. september 1769 / 

min tip-2 oldefar.  

 
Der er lidt tvivl om fødedato og fødested for Christian Henrik Jensen Lange:    

a) Antagelig født den 30. september 1769 i Smidstrup sogn, Holmans Herred, Vejle 

Amt og døbt samme sted, men Kirkebogen er defekt for år 1769.  

b) Ved hans død 28. april 1840 skriver præsten i Kirkebogen ”fødested i Brunsted”. 

Det kan meget vel være Bramstedt eller rettere Bad Bramstedt, idet hans far Jens 

Christiansen Langes svigerforældre boede i Bad Bramstedt, og Jens selv blev gift 

1763 i Bad Bramstedt.  

 

Christian blev trolovet den 18. februar 1794 i Smidstrup Kirke med Maren 

Friderichsdatter Holzendorff. 

 

Maren Friderichsdatter Holzendorff er født den 9. februar 1774 i Smidstrup.  

 

 
 
Billede 42 – Anno 1794, Carl Christian Henrik Lange troloves med Maren Friderichs Datter 

Holzendorff  

 

I Smidstrup Kirkebog finder vi under vielser ovennævnte tekst. Teksten er oversat 

nedenfor. 

 

”Anno 1794 den 18. Februarij begiærede den Velagte og velfornemme unge Karl 

Christian Hendrich Jensen Lange at troloves med den ærlige gud- og Dydælskende Pige 

Maren Friderichs Datter Holzendorph begge af Smidstrup, og, at der icke var noget imod 

loven, der kunne hindre Deris Forehavende, hverken Slægtskab eller Svogerskab, eller 

løfte given til andre om ægteskab, derfor ere vi undertegnede  
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Forlovningsmænd effter loven. Smidstrup Ut Supra. Niels Hansen af Store Velling / 

Søren Qvist af Smidstrup”.   

 

For god ordens skyld nævnes, at Ut Supra er latin og betyder: Som nævnt eller citeret 

ovenfor og at velfornemme ungkarl er en, som har sit på det tørre.  

 

Lidt mystisk at han også hedder Karl i sit fornavn jf. præstens indskrivning i kirkebogen. 

 

Frem til 1799 (iflg. Dansk Historisk Fællesråd) kan man næsten sige, at et bryllup var 

delt i to: Trolovelse og selve vielsen. Oprindeligt var ægteskab en helt verdslig affære. 

Der var tale om en aftale mellem to slægter. Oprindeligt medvirkede præsten ved 

trolovelsen, og ritualerne ved trolovelse og vielsen mindede meget om hinanden. 

Trolovelsen blev formelt afskaffet i 1799. Vielsen blev den eneste ceremoni i forbindelse 

med ægteskab, men på landet fortsatte mange med at regne ”trolovelsen” som tidspunktet 

for ægteskabets begyndelse og trolovelsen gav de samme rettigheder som tidligere.  

 

De blev gift i Smidstrup Kirke den 10. maj 1794. 

 

Maren var datter af Friedrich Wilhelm Johan Frederik Holzendorff, der antagelig er født 

1745 på ”Luttergavl” i Viuf og Maren Madsdatter Møller født 1747. F.W.J.F. 

Holzendorff havde fået skøde på gården ” Feddelrede” i 1773. Formentlig var han også 

jagtbetjent over et Kgl. Jagtdistrikt.  

 

Maren havde en bror Johan Friedrich Wilhelm Holzendorff født 1782 og død 1830 kun 

48 år gammel. Han blev gift med en foretagsom dame ”Madam Holzendorff, født 

Voigts”. De fik to døtre Marie og Caroline. Marie er født i 1816 og hun blev i 1848 gift 

med Johan Nicolai Lange, der blev født på Herregården Rødkilde i det sydlige Fyn den 8. 

august 1814.  

 

Hans far Thor Næve Lange købte kort efter sønnens fødsel Lindelse Mølle på Langeland. 

 

Johan Nicolai Lange blev senere præst i København. Marie og Johan fik en søn født 9. 

april 1851 og de gav ham navnet Thor Næve Lange som sin farfar. Han var dansk digter, 

oversætter, statsråd og professor. Giftede sig senere med en russisk adelsdame og blev 

optaget i den russiske adel. 

  

Pudsigt at Christian Henrik Jensen Lange efter sit giftermål med Maren nu fik Johan til 

svoger, forstået på den måde at svogerens datter Marie giftede sig ind i en anden ”Lange 

familie” end min. 

 

Der eksisterer et lille skrift fra Holbæk Amt Historisk Årbøger 1915” Forvaltergarden i 

Kvarmløse” af sognepræst F. Fenger. Heri skrives historien om Johan Friedrich Wilhelm 

Holzendorff og hans kone og børn.  
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Gården omtalt ovenfor hedder fortsat ” Feddelrede” og ligger lige overfor Kirken på 

Håstrupvej i Smidstrup. 

Den har været i slægtens eje lige til år 2000. På gårdspladsen helt oppe ved stuehuset – 

mellem de to fordøre ligger 2 sten – en lille og en stor. Initialerne 1775 HD står at læse- 

måske har der stået HDZD - hvilket stemmer med at F.W.J. Holzendorff fik skøde på 

gården 1773. 

 

 

 
 
Billede 43 – Sten med initialer på gårdpladsen på gården Feddelrede i Smidstrup 

 

På stuehusets gavl står bogstaverne SKS - 1859- HTS. Søren Kristensen og Johanne  

Thomsen. Disse initialer og årstal kan føres tilbage til Holtzendorff slægten.  

 

Denne information har jeg fra Metha Lange, Smidstrup. Metha kan i øvrigt via sin første 

ægtemand Hans Christian Lange (død 1983), føre Lange slægten tilbage til 1. slægtled  

Christian Christensen Lange f. 1690.  

 

Ifølge Danske Gårde fra 1916 Bind I er arealet på 86 tdr. land med agerjord, eng, mose 

og skov. Feddelrede hørte oprindeligt under Koldinghus Rytterdistrikt. Hovedbygningen 

er opført i 1852. 
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Billede 44 – Stuehuset til gården Feddelrede 

 

I 1822 blev sønnen Henrich Christiansen Lange – nr. 7 nedenfor i børnerækken - 

konfirmeret og i kirkebogen står faderen Christian Henrik Jensen Lange anført med 

stillingen ” Gaardmand”.  

 

Christian må have været en anset mand, idet han i en periode var sognefoged i Smidstrup.  

 

Det fremgår bl.a. af Kirkebogen ved hans moders begravelse 3. januar 1811. 

 

De havde følgende børn: 

1) Magdalene Metta Lange døbt 10. august 1794 

2) Marie Christensdatter Lange døbt 10. april 1796 

3) Maren Christensdatter Lange døbt 20. april 1798 

4) Jens Christiansen Lange døbt 14. april 1800  

5) Frederik Wilhelm Christiansen Lange døbt 18. juli 1802 

6) Mads Møller Christiansen Lange døbt 22.juli 1804 

7) Hendrich Christiansen Lange født 20. april 1806, døbt 10. august 1806 

8) Mette Lange f. 1808 død 1808 (tvillinger) 

9) Martha Lange f. 1808 død 1808 

10) Johan Holzendorff Lange døbt 3.december 1809 

11) Martha Lange f. 1812 død. 1827 

12) Johanne Cecilie Maroline Lange døbt 18. september 1814 

 

Henrick Christiansen Lange er ham jeg stammer fra. 

 

En søn Jens Christiansen Lange – nr. 4 i børnerækken ovenfor – var på et tidspunkt 

kromand på Højen Kro. Højen Kro ligger på Kolding Landevejen og lige overfor min fars 

fødegård ” Tvinggaard”.  

 

En anden søn Frederik Wilhelm Lange – nr. 5 i børnerækken ovenfor – købte senere sin 

fars gård i Smidstrup. 
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En tredje søn Johan Holzendorff Lange f. 1809 – nr. 10 i børnerækken ovenfor – fik 10 

børn. En af Johans sønner, Frederik Holzendorff Lange født 1847 i Skærup Skov var i 

perioden 1877-1885 forpagter på Trelde Næs, Trelde ved Fredericia. 

   

En datter Johanne Cecilie Maroline Lange – nr. 12 i børneflokken ovenfor – blev gift den 

24. februar 1837 i Smidstrup Kirke med ungkarl og væver Peter Ditz Lorentzen af 

Fredericia 24 år gammel.  

 

Forlovere var bl.a. Christian Lange og Niels Thomsen, Smidstrup Mark. 

 

 

 
 
Billede 45 – Smidstrup by og Nørrevang 

 

Ifølge Smidstrupbogen side 289 overtog Christian Henrik Jensen Lange den 18. januar 

1794 gården Nørrevang 101 – matr. nr. 13 - efter sin mor Magdalene Mette Hartmann 

Lange, der var enke på det tidspunkt efter løjtnant Jens Christiansen Lange. 

 

Side 1 fra skødet underskrevet 17. januar 1794 vises herunder: 

 

Elbo-Brusk-Holmans Herreder 

Skøde- og panteprotokol 

Arkivsign.-lb.nr.: B 73-SP  

 

Anno 1796 den 21de Decembr. Kiendes ieg underskrevne Magdalene Mette Lange, Salig 

Lieutenant Jens Langes Efterleverske i Smidstrup og hermed for alle Vitterlig giør: at ieg 

med frie Villie og Velberaad Hue, samt med min Laugværges Samtykke og overlæg, 

haver Skiødet og afhændet, ligesom ieg og hermed Skiøder, overdrager og gandske 

aldeeles afhænder fra mig og mine Arvinger, til min Søn Christian-Hendrich Lange og 

hans arvinger:  
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1. Mit Eiende og iboende Sted med disse strax dermed liggende og tilhørende 

Eiendomme med Hartkorn 3 fr. 2/3 Album, hvorpaa haves Kiøbe Contract af Dato 9 

Febr. 1775. 

 

2. Een Lod kiøbt fra Ole Nielsens Gaard heri Smidstrup, skyldende af Hartkorn Ager og 

Eng 4 skp. 1 fr. ½ album, hvorpaa haves auctions Skiøde af Dato 4 Juny 1784. 

 

3. Een Lod med Harthorn 3 Skp. 2 fr. ¼ album, ligeledes kiøbt fra Ole Nielsens Gaard,  

hvorpaa haves 2de Skiøder. a, et auctions Skiøde af Dato 9 Decembr. 1793 – b, et Skiøde  

udgivet af Christian Christensen i Velling, dat. 28 Decembr. 1793, hvilke forannævnte  

lovlige Skiøder og adkomster herved min Søn overleveres. 

 

 
 
Billede 46 – Det første matrikelkort over Smidstrup Byes Jorder 1820 
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Billede 47 – Matrikel No. 13 Christian Lange 

 

Ved at gå tættere på matrikelkortet, kan vi se, at navnet Christian Lange fremstår med 

rødt på matrikel nr. 13. Der er opmålt 220.500 kvadratalen. De små sorte bogstaver er 

opmålernes optegnelser over de enkelte markers bonitet til brug for udregningen af 

hartkorn og dermed beskatningen af jorden. 

 

Vi kan se, at der går en vej tværs gennem matriklen og der er tegnet en lille gård syd for 

vejen. Christian Lange købte gården af sin moder i 1794 og har altså ejet den i 1820. 

 

I skøderne er beliggenheden beskrevet Smidstrup Mark. 

 

Det er derved sikkert, at ovennævnte gårds placering er analog med Nørrevang 101’s 

placering på billedet nedenunder. 

 

Folketællingen 1801. Christian Henrik Jensen Lange 32 år og husmand med jord. 

 

Iflg. Smidstrupbogen kaldes ejendommen i 1814 Christiansfeldt. Det har jeg ikke fundet 

nogen yderligere dokumentation for. 
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Noget kunne tyde på, at Christian Henrik Jensen Lange på et tidspunkt havde lånt penge 

ud til Hans Hoffmann Buhl, Herredsfoged i Elbo og Holmans herreder og tillige 

overformynder.  

 

Buhl havde købt ” Sønderbygaard” i Stoustrup ved Fredericia og opførte den nuværende 

statelige hovedbygning for de umyndiges midler og det var mange. Da det blev opdaget, 

flygtede han og hans signalement stod i alle landets aviser. Sagen kørte 1819-1821 og var 

så omfattende, at den fylder hele 2 tætskrevne bind. Heri nævnes bl.a. Christian Lange i 

Smidstrup. Kilde: Landsarkivet i Viborg. 

 

Han har antageligt ikke kunnet tåle at miste sit udlån, og er kommet i økonomiske 

problemer, idet der den 21. juni 1823 blev afholdt 3die offentlig Auction på et Christian 

Lange tilhørende sted, beliggende på Smidstrup Byes Mark, af hartkorn 7 skp. 3 fk. 1 ¾ 

album.  

 

Auktionen var forud rekvireret af en Procurator Seidelin som udlægshaver og han overtog 

ved skøde af 25. august 1826 stedet. 

 

Prokurator Seidelin sælger dog 3 år efter Selveiersted på Smidstrup Mark med samme 

underhørende Eiendomme, af Hartkorn, Ager og Eng 7. skp., 3 fk, 1 ¾ album ved skøde 

af 28. juni 1829 til sønnen Frederik Vilhelm Christiansen Lange og stedet kom således 

tilbage til familien.  

 

Formentlig har familierne fået lov til at blive boende på Selvejerstedet, indtil sønnen 

Frederik købte det tilbage. Ejendommen sælges senere og i dette skøde er det samme 

hartkorn, som ovenfor. 

 

Ved læsning af skøderne et det fortsat uklart hvor den lod på 3 fr. og 2/3 album, hvorpå 

står den halvgård, som han købte af sin moder i 1794 er blevet af, jf dette afsnit fra 

skødet:  

 

”1. Mit Eiende og iboende Sted med disse strax dermed liggende og tilhørende 

Eiendomme med Hartkorn 3 fr. 2/3 Album, hvorpaa haves Kiøbe Contract af Dato 9 

Febr. 1775”. 

 

Dette lille mysterium har jeg ikke kunnet opklare, men tror at dette lod er det oprindelige 

”Cassehus” som så er blevet til Selvejerstedet på Smidstrup Mark, jf. også mine 

bemærkninger i forrige afsnit om Jens Christiansen Lange. 

 

Frederik Wilhelm Lange arbejdede en periode som bondekarl på Herslev Præstegaard.  

 

En ganske interessant oplysning i slægtssammenhæng, idet min egen familie boede nabo 

til Præstegården på gården Lomholtsminde i perioden 1954-1995, og jeg selv fra 1954 til 

1963. 
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Han flyttede fra Herslev Præstegaard i år 1825 og kom til Smidstrup Præstegaard, hvor 

han arbejdede til han blev gift den 31. maj 1828 med Johanne Hansdatter født 1802.  

 

De fik en datter Maren født 13. august 1828, der dør 7. april 1829. De får en ny datter – 

Maren – født 10. sept. 1831. Men hans kone døde desværre kort efter den 20. december 

1833, kun 31 år gammel. 

 

Der sker et skifte afsluttet 25. januar 1834, hvor datteren Maren får tillagt 100 Rbd sølv 

som hendes mødrearv efter moderen Johanne Hansdatter.  

  

Folketællingen 1834, familie 24. Frederik Christiansen Lange bor der alene med sin 

datter Maren, 3 år, en tjenestepige og sine forældre nu 65 år respektive 60 år. Forældrene 

forsørges af sønnen. Det kaldes et boelssted, beliggende på Smidstrup mark. 

 

Familie 23 er fattighuset, familie 24 som nævnt Frederik Christiansen Lange og tællingen 

sluttede med familie 32 ”En Mølle”. Folketællingsføreren gik fra hus til hus og begyndte 

normalt med præstegården eller sognerådsformanden, så derfor har Langes sted sikkert 

ligget tæt på fattighuset, men fattighuset er ikke fundet. 

 

Smidstrupbogen skriver sønnens navn Frederik Christiansen Lange – og i www.familien-

lange.dk er han skrevet som Frederik Wilhelm Holzendorff Lange. Det er samme person. 

 

Frederik blev gift igen den 17. maj 1834 med Else Christine Pedersdatter, datter af 

gårdmand Peder Pedersen, Herslev. Else Christine er døbt 13. august 1811 i Herslev 

Kirke. De blev viet i Herslev Kirke.  

 

To af deres børn er født i Smidstrup nemlig i 1835 og 1836 og et tredje barn i 1839 i 

Højen på ”Vindinglund”. 

 

 
 
Billede 48 – Frederik Wilhelm Christiansen Lange og hustru 

 

 

http://www.familien-lange.dk/
http://www.familien-lange.dk/
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Billedet ovenfor er Frederik Wilhelm Christiansen Lange og hans første kone, Johanne 

Hansdatter eller hans anden kone, Else Kirstine Pedersdatter.  

 

I kirkebogen i Smidstrup 1837, hvor en søster til Frederik giftes, står anført at Christian 

Henrik Jensen Lange er af Smidstrup Mark 

 

1838 har været et år med store beslutninger for boelsmand Frederik Wilhelm Christiansen 

Lange. 

 

Ovennævnte parcel nr. 10 sælger han den 16. juni 1838 til gårdmand Terkild Nicolaisen 

for 200 Rbd. 

 

Men samtidig sælger han sit Selveiersted på Smidstrup Mark med ager og engs hartkorn 

7. skp, 3fk 1 ¾ album til Anker Madsen Buch af Høyen Mark for 700 Rbd Sølv.  

 

I handlen medfølger et tørveskifte i Fælleds Tørvemose på Tiufkjær Mark, som han har 

købt den 13. juni 1835 af Christen Hansen i Tiufkjær. 

 

Dette salg sker i form af et mageskifte med Anker Madsen Buch i Højen, idet Frederik 

Christiansen Lange overtager Anker Madsen Buchs tilhørende sted på Højen Mark 

”Windinglund” kaldet, der har Ager og Engs hartkorn 1 tdr., 2 skp., 2 fd., ½ Album og 

skovskyld 2 3/20 album.  

 

Købsprisen er 1.200 Rbd og betales således med 700 Rbd i form af selvejerstedet på 

Smidstrup mark samt 500 Rbd. Kontant. 

 

Her er mageskiftebrevet i ”renskrevet stand efter originalt skiftebrev fra Landsarkivet i 

Viborg”: 

 

Elbo-Brusk-Holmans Herreder 

Skøde- og Panteprotokol 

Arkivsign.: B73-SP12. 

 

fol. 657b-658a. 

 

  1838 den 5 December. 

 

No 8. FVI. Første Classe. 

1838. 4 Rigsbankdaler 64 Skilling Sølv 

 

 

Mageskiftebrev.  

 

 

 

 



 67 

Underskrevne 

Boelsmand Frederik Christiansen Lange paa Smidstrup Mark i Smidstrup Sogn, tilstaaer 

at have bortbyttet og mageskiftet, ligesom jeg og hermed bortbytter og mageskifter fra 

mig og mine Arvinger til Anker Madsen Buch af Høyen Mark det mig efter Skiøde af 28 

Junii 1829, tinglæst 1 Julii næstefter tilhørende Sted paa Smidstrup Mark med Ager og 

Engs Hartkorn 7 Skp. 3 Fk. 1 3/4 Alb., hvormed følger det mig efter Skiøde fra Christen 

Hansen i Tiufkiær, dat. 13 Julii 1835 tilhørende Tørveskifte i fælleds Tørvemosen, paa 

Tiufkiær Mark. Og da nu Anker Madsen Buch, overeensstemmende med den af os under 

28 Martii 1838 oprettede MageskifteContracts 5te Post har meddeelt mig Mageskiftebrev 

paa hans eiende og iboende Sted Windinglund med 1 Tdr 2 Skp. 2 Fk. ½ Alb. Ager og 

Eng og Skovskyld 2 3/20 Alb. paa Høyen Mark, tilligemed Anpart i Høyen Sogns 

Tiender eftersom jeg har udbetalt i Bytte paa dette Sted de i Contractens 4' Post ommælte 

500 Rbd Sølv, der tillagt Værdien af mit ovennævnte Sted 700 Rbd Sølv fyldestgiør ham 

for den Summa 1200 Rbd Sølv, saa tilstaar jeg fra i Dag af ingen videre Lod, eller Deel, 

Ret eller Rettighed til eller udi dette mit Sted paa Smidstrup Mark, 7 Skp. 3 Fk. 1 3/4 

Alb. Ager og Engs Hartkorn at have, men det skal herefter følge og tilhøre Anker Mad- 

sen Buch og hans Arvinger som uigienkaldelig Eiendom frie for hver Mands lovlige 

Paatale og uden nogensomhelst anden Forhæftelse end den til Nationalbanken, og de i 

Stedet indestaaende Kongelige Penge 64 Rbd 14 3/4 sk hvilke Kiøberen skal overtage, 

forrente og tilsvare, i øvrigt med samme Herligheder, Rettigheder og Byrder som det i 

Følge det paaberaabte Skjøde af 28 Junii 1829 nu overleveres Anker Buch, hidindtil har 

været eiet og besiddet af mig.  

 

Til Bekræftelse under min Haand i Vidners Overværelse. 

 

Skrevet i Veile den 16 Junii 1838.  Frederik Lange 

 

Til Vitterlighed 

 Schmidt  Packness. 

 

Foreviist 21 Junii 1838, og tilført Forsikkrings Protocol H?d 23/13 

 

     Binderup 

 

   Veile Amtstue den 23 Junii 1838. 

    Agerholm, Fm. 

De krævede Skatter ere betalte. 

 

Mageskifte Contract vedlagt. 

     
En del af den kontante betaling kommer fra et lån i Nørvang Tørrild Herreders 

Overformynderi på 100 Rbd Sølv mod 1. prioritets pant i ”Windinglund”, som det blev 

stavet på den tid.  
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Pengene tilhører egentlig hans datter Maren, som hendes mødrenearv efter hendes moder 

Johanne Hansdatter død i 834.  

 

På panteobligationen skulle der ikke betales renter før Maren fyldte 20 år, med mindre 

hun forinden måtte forlade hendes forældres hus og behøve renterne.  

 

I det tilfælde skulle der betales en rente på 4 % p.a. og kapitalen kunne fordres indfriet 

med et ½ års varsel til en juni eller december termin. 

 

Smidstrupbogens tese (side 290) om en måske noget anstrengt økonomi synes således 

umiddelbart ikke at være korrekt. 

  

Selvejerstedet blev efterhånden til en lille gård og matrikuleringen gav den i 1820’erne 

nr. 13 og senere igen adressen Nørrevang 101. 

 

 
 
Billede 49 – Nørrevang 101. Billedet er fra 1947. Stuehuset nedrevet i 2005 og nyt opført 
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Billede 50 - Nørrevang 101 april 2011 

 

Der har så siden ”Lange Slægten” flyttede fra gården – Nørrevang 101 - været flere ejere, 

ligesom gården er blevet udvidet ganske betragteligt med jordtilkøb.  

 

Den nuværende ejer Arne Ladegård født 7. februar 1938 overtog gården den 1. juli 1965. 

Gårdens jordtilliggende er nu oppe på 81 tdr. land. 

 

I afgangslisterne i Smidstrup Kirke primo 1838 ses følgende 4 personer noteret afgang: 

 

Frederik Wilhelm Lange og hustru, 36 år } 

Else Kirstine Pedersdatter, 27 år               } gårdfolk 

Christian Lange, 68 år            }  

Maren Friderichsdatter, 62 år } aftægtsfolk    

alle til Højen. Præsten skriver i anmærkningen [Skudsmål/forhold]: Meget godt. 

 

I tilgangslisterne i Højen Kirke står tilgang: 

 

”1838 No. 2 15. april Frederik Wilhelm Lange. 36 år. Der og her Gaardmand. Fra 

Smidstrup sogn. På Gaarden Vindinglund. Meget godt skudsmål, ventelig vaccineret”. På 

næste linje står ”Maren Holzendorff, 26 år, hans kone”. Her tror jeg præsten har klokket i 

det, idet Maren Holzendorf er hans moder og er 62 år. Præsten har byttet om på navne og 

alder. De andre 2 personer har han ikke fået indført.    

 

Vi kan altså se, at Frederik Lange hurtigt efter ”Mageskiftet” er flyttet til Højen og hans 

forældre er flyttet med som aftægtsfolk. 

 

Ved folketællingen i 1840 boede Christian Henrik og Maren (71 år respektive 66 år) 

fortsat som aftægtsmand og kone hos sønnen Frederik Wilhelm Lange på gården ” 

Vindinglund” i Højen sogn. Gården ligger i Højen Tang.  
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Billede 51 – Kort over Højen med ”Vindinglund” 

 

 

 

 

 

 

 
 
Billede 52 – Stuehuset på Vindinglund 

 

Lois Price (damen til højre på billedet) f. Phipps 5. oktober 1926 i Telfordville, Alberta 

Canada på besøg på Vindinglund i 1991 sammen sin mors kusine Rita Philbrick. Lois 

Price har gjort et kæmpearbejde med indsamling af informationer til ” Familien Lange’s 

hjemmeside for Slægtsforskning www.familien-lange.dk.”  
 

http://www.familien-lange.dk/
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Billede 53 – Vindinglund april 2011 

 

Christian Henrik Jensen Lange døde 28. april 1840 på ”Vindinglund”, Højen sogn, Jerlev 

Herred, Vejle Amt og begravet 4. maj 1840 i Højen Kirke. Kirkebogen oplyser under 

anmærkninger, at han døde fordi han ikke kunne lade urinen efter skrækkelige lidelser. 

Opereret og tappet. 

 

Fra Metha Lange har jeg fået en kopi af det nedenfor viste brev. Det er en delvis afskrift 

af et håndskrevet brev, som Maren Friderichsdatter Holzendorff, modtog fra sin søster 

Johanne født 1777. Johanne Friderichsdatter blev gift med Hans Pedersen Dalsgaard den 

29. oktober 1814 i Smidstrup Kirke. Hans Pedersen Dalsgaard står i kirkebogen under 

betegnelsen ” Virkelig Vagtmester ved Slesvigske Rytter Regiments 4. Esqvadon p.t. 

Vejle”. 

 

Teksten er meget speciel og giver et ret godt indblik i, hvordan man skriver til hinanden 

omkring 1840. 
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Billede 54 – Brev fra 1840 fra Johanne til sin søster Maren Holzendorff  
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Billede 55 – Fortsættelse af brev  

 



 74 

Maren Friderichsdatter Holzendorff døde på ”Vindinglund” den 5. november 1843, 3 år 

efter sin mands død. Hun lå i Sotteseng (sygeseng) 1½ år – døde af Alderdoms Syge, og 

blev begravet den 13. november 1843 i Højen Kirke. 

 

Maren var som nævnt datter af Friedrich Wilhelm Johan Frederik Holzendorff og Maren 

Madsdatter Møller og de ejede gården ” Feddelrede” i Smidstrup. Navnet Holzendorff i 

vores familie kommer angiveligt fra Maren Friderichsdatter Holzendorff og således fra 3. 

generation.  

 

Hvis vi skal længere tilbage og finde ud af, hvor Holzendorff navnet egentligt stammer 

fra, skal vi undersøge faderen Wilhelm Johan Frederik Holzendorff’s aner. Foreløbigt er 

antydet, at hans forældre boede på ” Luttergavl” i Viuf Sogn, og hans far var skovfoged 

og blev gift med en enke der. 

 

Smidstrup er opstået omkring en forgrening af Mølleåen. Landsbyen er første gang 

omtalt o. 1330 under navnet Smithstorp. Første del af navnet – smith, er det gamle 

danske ord for smed, og der er i sognet fundet flere smeltesteder for jernudvinding. Andet 

led er afledt af torp, gl. dansk for lille landsby. Landsbyen blev tidligt en del af 1700-

tallets landboreformer, og allerede i 1771 var samtlige gårde i landsbyen selveje. Fem af 

disse gårde ligger stadig i selve Smidstrup herunder ovennævnte ” Feddelrede” på 

Håstrupvej 3. I Smidstrup sogn har der boet mange militærpersoner, da sognet har hørt 

under Koldinghus Rytterdistrikt. Dette har præget livet i sognet gennem tiden. Frederik II 

(1559-1588) var meget jagtinteresseret og anlagde en vildtbane mellem Kolding 

og Vejle. Mange herregårde blev nedlagt. Mange af gårdene blev besat med 

embedsmænd eller officerer fra Koldinghus. 
 

Frederik 4. Konge af Danmark-Norge i perioden 1699-1730. Han var også involveret i 

flere krige. Danskerne havde et forfængeligt håb om at genvinde de tabte landskaber i 

Skåne på den anden side af Øresund. Man erklærede Sverige krig den 12. november 1709 

og den danske hovedstyrke på 15.000 mand gik i land ved Råå i Skåne, men det planlagte 

angreb fra Norge kom først i stand i foråret 1710 og kun med en mindre styrke. ”Nu eller 

aldrig” stod der på den danske hærs vogne. det gik også i opfyldelse, dog ikke som 

forventet, for den 10. marts 1710 tilføjede general Magnus Stenbock danskerne et totalt 

nederlag ved Helsingborg, og få dage efter rømmede danskerne Skåne. Det sidste 

alvorlige forsøg på at genvinde Skåne med våben i hånd var kuldsejlet. Grænsen mellem 

Danmark og Sverige var definitivt flyttet til Øresund.  

   

Christian 6. Konge af Danmark-Norge i perioden 1730-1746. Stavnsbåndet indføres 

1733. Danmark havde selv kolonier, Trankebar, Øerne i Vestindien og hvor man i 1733 

erhvervede den frugtbare sukkerø Sankt Croix.  

 

Frederik 5. Konge af Danmark - Norge 1746-1766. Danmark blev dygtigt holdt ude af de 

europæiske konflikter og det første globale stormagtsopgør, Nordamerikanske Kolonikrig 

1755-63. 
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Christian 7. Konge af Danmark-Norge i perioden 1766-1808. Allerede i 1766 begyndte 

de første tegn på en tiltagende skizofreni at give sig til kende. Han var på en stor 

udlandsrejse og tog sin nye livlæge Johann Friedrich Struense (1737-72) med til 

København, hvor han fik stor politisk magt, men til sidst i 1772 blev han styrtet og 

halshugget. Briterne angriber København i 1801 og igen i 1807 hvor flåden bortføres. De 

sidste 14 år af kongens regeringstid, var det reelt hans eneste søn, Kronprins Frederik 6., 

der sammen med de ledende embedsmænd styrede landet og han var med i 

forhandlingerne med briterne efter disse angreb på København i 1801. 
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Fjerde generation / Hendrich (Christianssøn) Lange f. 20. april 1806 / min 

tip oldefar. 

 
Henrich Christiansen Lange er født den 20. april 1806 i Smidstrup Sogn, Holmans 

Herred, Vejle Amt, døbt 10. august 1806.  

 

 
 

Billede 56 – Kirkebogen i Smidstrup 1806, Henrich Christiansen Langes dåb. 

 

Udklip af kirkebog omkring Henrich Christiansen Langes dåb d. 10. august 1806 i 

Smidstrup kirke. Dåbs dato for barnet lige før var 10. aug. Derfor står der dito dato.  

 

Oversættelsen af teksten er følgende: 

 

”Dito dato: Døbt Christian Henrich Jensen Lange og hustru Maren Friderichsdatter 

Holzendorph begge af første ægteskab, Deris søn Hendrich af Smidstrup, båret af Bertel 

Buhls kone af Follerup, de andre faddere var Peder Hansen og Mads Kyeds kone ibid. 

Hans Hansen af Torp, skoleholder Barsøs kone, Trine Qvist, Søren Olesens datter, Anna 

Dorte Møller og Thomas Mikkelsens kone og Peder Bondegrd alle af Smidstrup”. 

 
Ibid betyder samme sted. 

 

Han var ud af en søskendeflok på 12. Iflg. kirkebogen blev Henrich konfirmeret den 14. 

april 1822 i Smidstrup Kirke 15 ¾ år gammel som døbt i Smidstrup Kirke den 10. august 

1806. Mådelig kundskab men god opførsel. Fremvist Vaccinat. Attest af 7. november 

1810 af J. Kræmer.  

 

I 1822 var konfirmationsholdet på 10 konfirmander. Henrich står opført som nr. 10 - og 

det betyder iflg. erfarne slægtsforskere - at han har konfirmationsholdets dårligste 

skudsmål - og derfor også under kolonnen ”Dom angående kundskab og opførsel” står 

anført: Mådelige kundskaber men god opførsel. Hans far står noteret i Kirkebogen som 

gårdmand.  
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Ved konfirmation på den tid var de ofte anvendte vendinger i Kirkebogen i rubrikken 

Dom angående kundskab og opførsel, typisk efter følgende skala: 

 

”Slet, mådelig, tg. = temmelig godt, g. = godt, mg. = meget god, ug. = udmærket god, 

særdeles god, ypperlig”. 

 

Henrich formodes at have tjent på et sted i Haastrup, idet der på en afgangsliste i 1829 

står: 

  

Navn: Henrich Lange 

Alder: 20 år (præsten har været lidt karrig med alderen) 

Håndtering: Haastrup 

Hvorhen rejst: Laurs Holgersen i Pjedsted. 

 

Henrichs ældre bror Jens Christiansen Lange f. 1800 står på samme afgangsliste. Flytter 

fra Smidstrup til Herslev Præstegaard. 

 

Henrichs flytning bekræftes af en tilgangsliste i Pjedsted 1829, 22½ år, tjener Gårdmand 

Lars Holgersen Buhl, Pjedsted. Her har han så arbejdet et stykke tid og dernæst hos 

gårdmand Niels Christensen, Pjedsted. Bekræftet i FT-1834, hvor han står opført med 

alder 27 år og ugift tjenestefolk. 

 

Den 1. maj 1835 står han på afgang fra Pjedsted på afgangslisten i Kirkebogen, alder 28 

år og tilgang til Smidstrup. 

 

Han ses ikke i tilgangslisten for Smidstrup i 1835, men det må være en forglemmelse. Vi 

ved altså ikke hvor han boede og hvad han lavede de næste par år. 

 

Men i maj 1838 står han på afgangslisten fra Smidstrup og til Stenderup, 32 år, og under 

skudsmål står der noteret ” Meget godt”. 

 

Vi kan ikke se ham i tilgangslisten for Stenderup i 1838, men det ser ud til at være 

Stenderup i Eltang sogn, bl.a. bekræftet ved Folketælling 1840 hvor han står opført som 

33 år, ugift tjenestefolk på Vejle, Brusk, Eltang, Stenderup by, Præstegården. Altså han 

arbejde hos sognepræsten Ulrik Christian Boesen i Stenderup. 

 

1. maj samme år – altså 1840 – er der afgang fra Stenderup Præstegård. 33 år, 

tjenestekarl, intet at erindre, d.v.s. ” ikke noget ufordelagtigt at bemærke. Han rejser til 

Høien. 

 

På tilgangslisten for Højen sogn 1840 kan vi se, at han er 34 år gammel. Håndtering 

tiener på ”Vindinglund”. Kommen fra Stenderup Præstegaard, Eltang og pastor Boesen 

har givet en anmærkning med” Hos mig forholdt sig vel”. 
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Henrichs storebroder Frederik Christiansen Lange (f.1802) købte gården ”Vindinglund”  

i april 1838 og flyttede fra Smidstrup til Højen. Forældrene flyttede med som aftægtsfolk.  

 

Vi må altså kunne slutte, at Henrich som ungkarl er flyttet til ”Vindinglund” for at tjene 

hos sin storebroder Frederik. Forældrene boede der også som aftægtsfolk. Indflytningen 

er sket ca. 1. maj 1838, altså kort efter FT 1840 fra februar 1840, hvor han ikke står på 

Listen. 

 

Herefter er ikke fundet noget, der siger noget om, at han forlader Højen, men tværtimod 

bliver i sognet. 

 

Henrichs far Christian Henrik Jensen Lange døde 28. april 1840 i ”Vindinglund”, Højen 

sogn, Jerlev Herred, Vejle Amt og begravet 4. maj 1840 i Højen Kirke og hans mor 

Maren Friderichsdatter Holtzendorff døde 1843.  

 

”Johanne Jacobsdatter: (min tipoldemor) 

 

 
Billede 57 – Johanne Jacobsdatter født 1802, kopi fra Kirkebog Nørup Kirke ved Vejle 

 

Johanne Jacobsdatter er født i 1802. Den 13. Julii blev Gaardmand Jacob Jensens og 

Hustrues Zidsel Madsdatters Johanne fra JensJohannebierg på Limskou Mark 

hjemmedøbt. Stillet offentl. for Daaben 10de søndag efter Trinit”.  

 

Jacob Jensen hans hustru Zidsel Madsdatter var ved folketællingen i år 1801 25 år 

respektive 24 år og de havde en søn Mads Jacobsen 1 år, døbt 4. oktober 1800. Erhverv 

var bonde og gaardbeboer.  

 

Hun har altså en storebroder Mads, men får også en lillebroder Søren, der bliver døbt i 

Givskud 1814. 

 

Vi ved ikke præcist Johannes eller storebroderens fødedato, men hovedreglen var, at 

barnet skulle døbes senest en uge efter fødslen. 

 

Dåbsdatoen ”10. søndag efter Trinitatis ”, er efter den Gregorianske kalender, der blev 

indført 1. marts 1700, datoen er den 22. august 1802.   

 

Fra Kirkebogen Vejle, Tørrild, Randbøl 1748 – 1809, opslag 65. Selvom der står 

Randbøll, så er indførelsen under Nørup Sogn, i hvilket sogn de boede i. Så det vil være 

naturligt, at hun er døbt i Nørup Kirke selv om Limskou ligger tættere ved Randbøl Kirke 

end ved Nørup Kirke.  

 



 79 

 
 
Billede 58 – Nørup Kirke, De Lichtenbergs Vej 32, Nørup 7182 Bredsten 

 

 
 
Billede 59 – Kort over Lihmskov  

 

Lihmskov ligger lidt vest for Vingstedcenteret på en linje mod Bindeballe. Syd for byen 

løb ”Vejle – Vandel – Grindsted Jernbanen” i perioden 1897 – 1957. Den havde i øvrigt 

en Lihmskov Holdeplads. Vi kan se banen nederst på kortet. 

 

Nogle kilometer nordvest for Lihmskov ligger ”Abildgaard”, hvor min far i 1942 blev 

ansat som karl på gården, men herom senere. 

Inspiration til at kunne fortælle en nøjagtig levnedsbeskrivelse af Johanne er bl.a. hentet 

fra et notat på 3 sider almindeligt a-4 siders maskinskrift, som jeg har fået i kopi af min 

kusine Anette Lange. Hvem der har skrevet notatet er uvist. Det handler om perioden 

1817 – 1833.  

Jeg vil nok tro, at baggrundsmaterialet for notatet er fra Johannes gemmer og således 

overlevet familien på en eller anden måde. Måske havde hun en skudsmålsbog. 
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Med Forordning om indførelse af Skudsmaalbøger for Tjenestetyender af 5. september 

1832 blev det bestemt, at alle tjenestefolk skulle have en skudsmålsbog. Det var en lille 

fortrykt bog, hvori mange forskellige attester kunne indføres. 

Første indførsel var ofte konfirmationsattesten. Derefter kunne der komme 

vaccinationsattester, påtegning ved flytning til et andet sogn og vidnesbyrd fra præsten. 

Ved flytning fra et sogn til et andet skulle skudsmålsbogen forelægges for sognepræsten i 

begge sogne. Han påtegnede den og førte flytningen ind i kirkebogen i til- og 

afgangslisterne.  

Efter 1873 overgik denne funktion til sognefogeden hhv. byfogeden, der førte flytningen 

ind i tyendeprotokollen. 

Loven krævede, at alle der søgte arbejde udenfor deres fødesogn, skulle have en 

skudsmålsbog. En person, der mistede sin skudsmålsbog, kunne derfor straffes for det.  

Under en ansættelse blev skudsmålsbogen opbevaret af husbonden. Dermed var det 

umuligt for den ansatte at forlade pladsen i utide. 

I 1867 blev det forbudt for husbonden at skrive andet end tjenestetidens varighed i 

skudsmålsbogen. Ordningen med skudsmålsbøger blev ophævet i 1921. Samtidig blev 

husbondens revselsesret ophævet. 

Måske har hun også haft udtalelserne/notaterne i en anden form f.eks. på løst papir. Det 

er måske ligefrem afleveret til et lokalarkiv. Et gæt på skribenten kunne være Jacob 

Christian Lange født 1845, altså én af hendes sønner og min oldefar, men det er ikke 

påvist.  

 

Jeg indsætter nu de 3 sider og vil så i forskellige sammenhænge henvise til de 

”udokumenterede notater” efterhånden som min dokumentation dukker frem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://da.wikipedia.org/wiki/5._september
http://da.wikipedia.org/wiki/1832
http://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Attest&action=edit&redlink=1
http://da.wikipedia.org/wiki/Konfirmation
http://da.wikipedia.org/wiki/Vaccination
http://da.wikipedia.org/wiki/Sogn
http://da.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A6st
http://da.wikipedia.org/wiki/Sognepr%C3%A6st
http://da.wikipedia.org/wiki/Kirkebog
http://da.wikipedia.org/wiki/1873
http://da.wikipedia.org/wiki/Sognefoged
http://da.wikipedia.org/wiki/Byfoged
http://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Tyendeprotokol&action=edit&redlink=1
http://da.wikipedia.org/wiki/1867
http://da.wikipedia.org/wiki/1921
http://da.wikipedia.org/wiki/Revselsesret
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Billede 60 – Johanne Jacobsdatter, notat side 1  
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Billede 61 – Johanne Jacobsdatter, notat side 2 
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Billede 62 – Johanne Jacobsdatter, notat side 3 
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Nu vil jeg gerne vide noget om hendes konfirmation.  

 

I Kirkebogen Vejle, Nørvang, Ringive 1815-1826 opslag 26 finder vi hende under 

konfirmerede i år 1817 som nr. 26: Johanne Jacobsd.t. (=tjenende) i Thonninggaard i 

Give S (Sogn). H. (Husbond) Johan Nielsen.  

 

Pastor H. P. Jørgensen, Ringive Præstegaard skriver i notatet af 4. november 1817 

ovenfor, at hun er konfirmeret her i Gadbjerg Kirke og var søndagen efter påske d.å. i 

Ringive Kirke.  

 

Hun kan godt være konfirmeret i Gadbjerg Kirke, selvom hun er indført i Ringive 

Kirkebog. Datoen er således den 13. april 1817. 

 

I kirkebogen kan vi også se, at hendes forældre er Jacob Jensen og Sidsel Mads Datter i 

Lerager i Givskud sogn, jf. jævnførelsesregisteret. 

 

Muligvis er den plads, hun har på Thonninggaard i Give sogn hos Johan Nielsen, den 

første hun er ude i.  

 

Det ved vi ikke, men da hun bliver konfirmeret i april 1817, vil jeg tro, at hun er begyndt 

der til november 1816, muligvis endda maj 1816. 

 

Der er ikke fundet noget bevis for hvor hun har været fra 1817 – 1820, måske hjemme 

hos forældrene i Lerager eller i hvert fald i Givskud sogn. 

 

Der er ikke fundet bevis for hvor hun har været fra 1820 – november 1822, men iflg. 

notatet er det på Lerbæk Mølle.  

 

Dog kan vi slutte iflg. kirkebog Vejle, Nørvang, Givskud 1814 – 1878 opslag 31 

tilgangsliste, hvor hun ankommer til Givskud fra Hover sogn i 1822, så det passer ganske 

godt.  

 

Der er ikke fundet bevis for hvor hun har været fra november 1822 – november 1823, 

men ifølge notatet har hun tjent hos forpagteren på Kollerup Præstegaard. 

 

Så har hun nok længtes tilbage til Lerbæk Mølle i Hover sogn og er sikkert kommet godt 

ud af det med Bendsens kone. 

 

Bendsen giver hende i hvert fald i maj måned 1825 et godt skudsmål for 1½ års tjeneste. 
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Billede 63 – Lerbæk Mølle ved Vejle, 1930 
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Billede 64 – Lerbæk Mølle 2001 

 

Hendes afgang fra Lerbæk Mølle kan bekræftes i kirkebog Vejle, Tørrild, Hover 1814-

1826, hvor der står afgang til Givskud i 1825. 

 

Årsagen til at hun tager hjem Givskud til sine forældre er, at hun er blevet svanger med 

Thyge Jesper Pedersen, som også tjente i Lerbæk Mølle.  

 

Hun føder sit og hans barn den 28. maj 1825. 

 

Vi finder dokumentationen i Kirkebog Vejle, Nørvang, Givskud 1814-1828 fødte opslag 

21. 

 

 
 
Billede 65 – Kirkebogen Vejle, Nørvang, Givskud den 4. sept. 1825, altså Givskud Kirke 
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Født 28de Mai Perlene Thygges datter. Hjemmedøbt d. 29de Mai. Daaben publiceret i 

Kirken den 4de september. 

 

 

 
 
Billede 66 – Kirkebogen Vejle, Nørvang, Givskud, altså Givskud Kirke 

 

Forældre: Moderen Johanne Jacobs datter på Leerager Mark. Til barnefader blev udlagt 

Thyge Jesper Pedersen tjenendes i Leerbech Mølle. Baaren af John Pedersens Datter Else 

Lovise fra Farre. Fadderne vare Laurids Clausen og sønnekone i Leerager og Søren 

Rasmussens Kone på Leerager Mark.  

 

Sønnekone i Lerager er Maren Jensdatter, gift med Peder Laursen, der i Folketælling 

1840 også står som sognefoged. 

 

I kirkebogen Vejle, Nørvang, Givskud 1827 -1845, afgangsliste, opslag 97, kan vi se, at 

hendes forældre Jacob Jensen og Zidsel Madsdatter flytter til Øster Starup i 1829: 

 

a) Jacob Jensen og hustru, 50, Huusfolk, Starup  

b) Søren Jacobsen, 15, bondestand, Do. 

 

I 1840 bliver Pederlene Thygesdatter, Boerlev Mark konfirmeret i Øster Starup sogn, 

Øster Starup Kirke. Forældre Johanne Jacobsdatter af Leerager og udlagt barnefader 

tjenestekarl Thyge Jesper Pedersen paa Lerbæk Mølle. 15 år. Kundskab: Meget god. 

Opførsel: Meget god. 

 
 
Billede 67 – Folketælling 1834, Pederlene Thygesdatter, plejebarn i datters sted 
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Det er altså Johannes forældre, der i Folketællingen 1834 bor i Vejle, Brusk, Øster 

Starup, Guldkjærhuus. Et Huus og hendes far står opført som boelsmand, lever af sin 

jord. Pederlene Thygesdatter, 9 år, ugift, Plejebarn i datters sted.  

 

Vi kan se at Johannes lillebroder Søren nu er 20 år og fortsat bor hjemme. Storebroderen 

Mads er fløjet fra reden. 

 

Vi kan også se i kirkebøgerne, at Johanne: 

  

a) har haft en lillesøster Else Cathrine døbt 28. oktober 1804. Jeg har ikke fundet ud 

af mere om hende 

b) har haft lillebror Jens, der i 1809 blev begravet 6 dage gammel 

c) har haft en lillesøster Maren døbt 1. marts 1812. Jeg har ikke fundet ud af mere 

om hende. 

 

Tilbage til Johanne Jacobsdatter efter at hun har født sin datter Pederlene Thygesdatter 

den 28. maj 1825. 

 

Iflg. notatet har hun arbejdet flere steder / hvilket jeg ikke har kunnet efterprøve: 

 

a) som udepige 2 år fra 1826 - 1828 hos sognepræsten for Veile og Hornstrup 

b) 1 år på Engelsholm fra 1828 – 1829, som efter notatet har været en uheldig 

ansættelse. Notatet underskrevet 1. november 1829 ”Petersen”. 

 

 
 
Billede 68 – Engelsholm Slot  

 

Det kunne meget vel have været på gården ” Engelsholm Slot” idet den i perioden 1811 – 

1842 var ejet af en Christian Petersen. 
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Billede 69 – Engelsholm Slot og Engelsholm Sø. Luftfoto 1949. 

 

Engelsholm Slot. Gårdens første kendte ejer er rigsråden Timme Nielsen Rosenkrantz til 

Stensballegård. 1452 erhvervede han gården ved et mageskifte med kronen. Gården 

ligger i Nørup Sogn, Tørrild Herred, Vejle Kommune. Hovedbygningen er opført i 1592-

1600 ved Hercules von Oberberg, ombygget i 1732 ved Nic. H. Rieman og er nu indrettet 

til højskole ved K. Kristensen i 1940, istandsat ved Malling Petersen efter en brand i 

1952. Der hører i dag kun 6 hektar park og 4 hektar eng til Engelsholm. 

 

Adressen er Engelholmsvej 6, 7182 Bredsten., 

 

Dernæst arbejde hun: 

c) ½ år hos en købmand Feweile fra november 1829 – maj 1830  

d) Uklart hvad hun laver fra maj 1830 – til maj 1831. 

 

I kirkebogen Vejle, Tørrild, Jelling 1826 – 1835, afgangsliste, opslag 108:  

 

a) afgangsliste fra Jelling sidst i 1831, Johanne Jacobsdatter, 28 år, tjenestepige, rejst 

til Hover 

b) passer med notatet, at hun har tjent hos Søren Andersen i Hover fra november 

1831 til november 1832.  

 

I Kirkebogen Vejle, Tørrild, Hover 1827 – 1835, afgangsliste, opslag 52: 

a) afgangsliste fra Hover til Vejle november 1832, Johanne Jacobsdatter, 30 år, 

tjenestepige 

b) I notatet Jelling Præstegaard, den 25. oktober 1833, må Johler have skrevet 

forkert, der burde stå 25. oktober 1832 

c) Iflg. notatet tjent hos Grevenkop Castenskjold i Vejle fra november 1832 til 1. 

august 1833. Hun forlod stillingen efter fælles overenskomst for at gifte sig. 

 

http://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Timme_Nielsen_Rosenkrantz&action=edit&redlink=1
http://da.wikipedia.org/wiki/Stensballeg%C3%A5rd
http://da.wikipedia.org/wiki/1452
http://da.wikipedia.org/wiki/N%C3%B8rup_Sogn
http://da.wikipedia.org/wiki/T%C3%B8rrild_Herred
http://da.wikipedia.org/wiki/Vejle_Kommune
http://da.wikipedia.org/wiki/1592
http://da.wikipedia.org/wiki/1600
http://da.wikipedia.org/wiki/Hercules_von_Oberberg
http://da.wikipedia.org/wiki/1732
http://da.wikipedia.org/wiki/Nic._H._Rieman
http://da.wikipedia.org/w/index.php?title=K._Kristensen&action=edit&redlink=1
http://da.wikipedia.org/wiki/1940
http://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Malling_Petersen&action=edit&redlink=1
http://da.wikipedia.org/wiki/1952
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I kirkebogen Vejle, Jerlev, Højen 1824 – 1852, tilgangslisten, opslag 200: 

 

a) tilgangslisten Højen, nr. 205, Johanne Jacobsdatter, tjenestetyende, ankommet fra 

Vejle og forevist skudsmål den 9de august 1833.   

 

Johanne Jacobsdatter var altså kommet i kontakt med en enkemand Hans Christian Riis, 

bondestand, 44 år gl. på Højen Hede. Johanne 31 år.  

 

Iflg. Kirkebog Vejle, Jerlev, Højen 1824 - 1852, Copulerede, opslag 181 blev de gift 

Dern 5. oktober 1833 i Højen.  

 

 
Billede 70 – Folketællingen 1834, Johanne gift og bor sammen med Hans Christian Riis 

 

I Folketællingen 1834 kan vi se, at hans Christian Riis har 5 børn fra sit tidligere 

ægteskab. Der står Rus, men det er en skrivefejl. 

 

 

 
 
Billede 71 – Hans Riis Matr. nr. 43 – blev senere overtaget af Henrich Christiansen Lange. Min tip 

oldefar 
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Her ser vi et matr. kort fra 1820, hvor No. 43 og Hans Riis står påført. Vejen er senere 

flyttet vestpå – angiveligt den gule linje – og det passer med matr. nr. 43, hvor der også er 

markeret en ejendom.  

 

Da Hans Christian Riis køber ejendommen den 8. juli 1816, jf. kopi af skøde, beskrives 

ejendommen således: 

 

”Huus og Heedelod på fornævnte Højen Hede, vesten for Landevejen beliggende af Ager 

og Engs Hartkorn 1 Fr. 2 5/12 Alb. Med derpå værende bygning og tilhørende jord”. 

 

Denne beskrivelse passer fint med ovennævnte kort, hvor vi kan se at vejen er flyttet 

vestpå og vejen således nu ligger vest for ejendommen. 

 

Det har været en lille ejendom, idet ansættelsen til hartkorn er ganske lille. Det svarer 

ganske godt til J.J. Ravn, der i sin bog ”En Historisk - Typografisk beskrivelse af Højen 

Sogn i Jerlev Herred fra 1929” skriver, at den sydligste del af Højen Mark, kaldet ”Højen 

Hede” hører til de dårligste jorder i sognet.  

 

Ejendommen matrikel 43 a Højen sogn er i dag beliggende på Koldingvej 513 og hedder 

”Kjeldsminde”. 

 

Man må jo nok sige, at det er noget af en opgave, Johanne påtager sig som stedmoder for 

i hvert fald 5 stedbørn. 

 

 
 
Billede 72 – Folketælling 1840 Højen 

 

I folketællingen 1840 kan vi se, at de 2 øverste børn, er de to yngste stedbørn fra 1834. 

 

Der er så kommet nye småfolk til, idet Johanne føder til Hans Christian Riis: 

 

a) Anna Maria Hansdatter, født 27. august 1834, døbt 2. november 1834 

b) Sidsel Marie Hansdatter, født 15. september 1836, døbt 13. november 1836 

c) Maria Hansdatter, født 23. juli 1839 kl. 3 om eftermiddagen, døbt 13. oktober 

1839. 

 



 92 

Videre ved jeg fra Kirkebogen, at der er kommet et yderligere barn til: 

 

a) Abelone Hansen Riis, født den 24. december 1841, døbt den 24. april 1842. 

 

Men ulykkerne begynder at ramme familien, idet: 

 

a) Maria Hansdatter født 23. juli 1839 bliver syg og efter langvarige lidelser i 2 år 

og hoste og brystsyge i de sidste 2 måneder, dør den lille pige den 18. august 

1843 og begraves den 24. august 1843. 

  

Da Johanne måtte lægge sin datter Maria i graven, gik hun nok og bekymrede sig om sin 

mands helbred, og hvis hun gjorde det, var det ikke med urette.  

 

a) Hans Christian Riis dør kun tre måneder efter Maria, nemlig den 22. november 

1843 

b) Han havde da døjet med brystsyge (i dag kaldet lungetuberkulose). Kirkebogen 

siger sengeliggende i 4½ måned 

c) Mon han havde været i stand til at være med til Marias begravelse i august 

måned   

d) Hans Christian Riis bliver begravet i Højen Kirke den 29. november 1843. Han er 

født i Haderslev 1789. Fader Christian Hansen Riis 

e) I kirkebogen står endvidere: Selvejende Plougdrivende Huusmand, givt 3de gang 

paa Højen Hede. 54 år. Altså må Johanne være hans tredje hustru. 

 

Johanne har vel, i hvert fald senest ved mandens begyndende sygdom med påfølgende 

sygeleje, haft en karl ansat til at hjælpe med arbejdet.  

 

Det tyder meget på, at karlen har heddet Henrich Christiansen Lange, jf. kirkebogen. 

 

 
 
Billede 73 – Henrich Christiansen Lange (min tipoldefar) gifter sig med Johanne Jacobsdatter 24. 

maj 1844 

 

I kirkebogen under nr. 3 ovenfor står bl.a.: 
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”Henrich Christiansen Lange, Ungkarl, ved Givtermaalet Plovdrivende Huusmand på 

Høyen Hede, tilforn tiende her, i 38te Aar”. 

 

”Hans kone er Johanne Jacobsdatter i 42te aar. Landbrugets enke efter første mand 

Christian Riis, Plovdrivende Huusmand op Højen Hede”.  

 

”Forlovere er bl.a. Frederik Lange, Gaardmand på Vindinglund”, altså Henrichs 

storebroder. 

 

Han går altså i sit 38’år, d.v.s. stadig kun 37år. Formuleringen ”Ved Givtermaalet.. 

o.s.v.,   sammen med det der står ved enken, forstår jeg sådan, at han gifter sig til 

ejendommen og at han før tjente hos enken, da enkemanden var syg og sengeliggende, og 

de derfor havde behov for hjælp. 

 

Den 27. januar 1844 påbegyndtes skifte efter Hans Christian Riis og skiftebrev blev 

udstedt 4. april 1846, der endeligt blev tinglyst den 18. december 1848 som adkomst for 

enken Johanne Jacobsen på matr.nr. 43 a. Under skiftet blev bl.a. frafaldet en gammel 

aftale om, at et andet familiemedlem skulle overtage ejendommen. Boet blev således givet 

til enkens fri rådighed.  

 

Nedenfor kan ses skiftebrevet i sin fulde ordlyd. Spændende læsning bl.a. hvilke ting de 

havde af indbo m.v. i det lille hus.  
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Billede 74 – Skiftebrev, Johanne Jacobsdatter får adkomst til ejendommen, side 1 
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Billede 75 – Skiftebrev side 2 
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Billede 76 – Skiftebrev side 3 
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Billede 77 – Skiftebrev side 4 
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Vi kan se, at der har været en plan, forstået på den måde, at når Henrik og Johanne blev 

gift, så skulle adkomsten til ejendommen overgå til Henrik. Dette sker så i den nedenfor 

viste Vielsesattest tinglyst den 18. december 1848, altså på samme tid som skiftebrevet 

blev tinglyst.  

 

 

 
 
Billede 78 – Vielsesattest som adkomst for Henrich Christiansen Lange til ejendommen 

 

For at få hele skiftet finansieret, optager Henrik et lån på 200 Rbd hos Jens Madsen, 

Vejle Søndermark, som han skal forrente med 4 % p.a. og mod første prioritets pant i 

ejendommen, som har jo nu har adkomst til. 
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Så føder Johanne endeligt en søn, Jacob Christian Lange, født d. 15. februar 1845, døbt 

25. maj i Højen Kirke. 

 

 
 
Billede 79 – Kirkebogen Højen 25. maj 1845, forældre til Jacob Christian Lange 

 

Forældre: Henrich Christiansen Lange og hustru Johanne Jacobsdatter, Plougdrivende 

Huusmand på Højen Hede. Henrich 39 år og Johanne 42 år. 

 

Faddere: Pige Perlene Thygges datter i Boerlev, ungkarl Søren Jacobsen samme sted, 

Frederik Lange Højen (storebroder på Vindinglund), Johan Chr. Lange, Skærup og 

Conrad Madsen på Højen Mark.  

 

 
 
Billede 80 – Folketælling 1845 Øster Starup. Johannes datter født uden for ægteskab Pederlene er 

blandt fadderne 

 

Her kan vi således se, at hendes datter Pederlene, der i sin tid blev født uden for ægteskab 

i 1825, nu er 20 år og fortsat bor i Øster Starup. Johannes lillebror Søren, 31 år ugift, har 

tilsyneladende overtaget gården, idet deres fader Jacob Jensen, nu 70 år, står noteret som 

aftægtsmand. Johanne har således, må vi formode, god kontakt til sin familie og sit første 

barn. 

 

Henrich og Johanne får endnu et barn, idet Maren Henrichsen Lange fødes 18. august 

1848 og døbes 24. september. 
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Folketællingen 1845: 

 

Henrich Lange (39 år) boede i et ”Et Hus” på Højen Hede og hans erhverv står anført 

som husmand, lever af sin jordlod. Fødested Smidstrup. I husstanden bor: 

 

Henrich Lange, 39 år, gift 

Johanne Jacobsen, 42 år, gift, hans kone, og 3 af Johannes børn med Hans Christian Riis: 

a) Anne Marie Hansen, 11 år, ugift deres barn 

b)  Sidsel Marie Hansen, 8 år, ugift, deres barn 

c)  Abelone Hansen, 4 år, ugift deres barn.  

 

I hele Højen sogn boede ved folketællingen 1. februar 1845 i alt 841 personer. 

 

Den 5. oktober 1846 tinglæses vielsesattest som adkomst for Henrik Christian lange, 

matr. nr. 43 a. Der har således været noget papirarbejde, idet adkomsten for enken jo 

først blev endeligt tinglyst 18. december 1848. 

 

Henrich og Johanne fik 2 børn: 

 

I. Jakob Christian Lange f. 15. februar 1845 

II. Maren Henrichsen Lange f.18. august 1848 

 

Jacob Christian Lange er ham jeg stammer fra og han er min oldefar. 

 

 

 
 
Billede 81 – Kort over Højen, Højen, Højen Hede, Aldebertsminde og Horsted 

 

Ordet plovdrivende har det ikke entydigt været muligt at oversætte, men bopæl Højen 

Hede er lidt syd for den nuværende Højen by. Jeg formoder at Højen Hede er det samme 

som Højen Mark. 
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Billede 82 – Folketælling 1860. Min oldefar Jacob er nu 15 år 

 

Nu kan vi se, at Johannes børn af 1. ægteskab er fløjet fra reden og Henrichs og Johannes 

børn på 15 år resp. 12 år bor hjemme endnu.  

 

 

 
 
Billede 83 – Folketælling 1870, Højen 

 

Folketællingen 1870 Arkivalier Online. Nr. 27 et Huus (=en familie) (løbenummer 135-

139). 135= Jacob Christian Lange, mand, 24 år, Ugift, Tro (her =Luthersk) fødested= her 

i sognet, Huusfader, Huusmand, lever af sin jordlod. De øvrige er Henrik Christiansen 

Lange, hans fader, aftægtsmand hans moder Johanne Jacobsen, hans søster Maren og en 

plejedatter. 

 

Lidt uklart hvorfor Jacob står som ”Huusfader i 1870”, idet vi ved fra et skøde den 7. 

marts 1874, at Henrik Christian Lange sælger matr. Nr. 43 a til Peder Jensen Skou, der på 

samme dato sælger sin gård ”Fuglsang” til Jacob Christian Lange. 
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Billede 84 – Folketælling 1880. En Gaard er Gaarden ”Fuglsang” i Horsted 

 

Ved folketællingen i 1880, Højen, Horsted By, En Gaard kan vi se, at Henrich Lange nu 

er 74 år gammel og fortsat er aftægtsmand, og bor hos sin søn Jacob på Jacobs gaard. 

 

Jacob købte gården ”Fuglsang” i Horsted 7. marts 1874, matr. nr. 6 (Fuglsang) af Peder 

Jensen Skou. 

 

Henrich Christiansen Lange døde 21. juni 1888 i Horsted Mark, Højen Sogn, Jerlev 

Herred, Vejle Amt. Han blev begravet 27. juni i Højen Kirke.  

 

Henrichs kone Johanne Jacobsdatter døde 26. juni 1891, 88 år gammel, og blev begravet 

den 2. juli 1891 i Højen Kirke. 

 

Frederik 6. Konge af Danmark-Norge 1808-1814, af Danmark 1808-1839.  

 

Napoleonskrigene strækker sig fra 1804-1815. Frederik blev konge midt under krigen i 

1808. Danmark - Norge blev tvunget ind i Napoleonskrigene på fransk side. Skibsfarten 

blev ødelagt, og landbruget gik dårligere tider i møde. De øgede militærudgifter førte til 

inflation, som endte med statsbankerot i 1813. Ved freden i Kiel den 14. januar 1814 blev 

Norge afstået til den svenske konge og hans efterkommere, om end Danmark fik lov til at 

beholde de norske bilande - Færøerne, Island og Grønland. 

 

Christian 8. Konge af Danmark 1839-1848. Allerede i hans kongeperiode begynder ” Det 

slesvigske spørgsmål” at volde problemer. I 1840 indførtes der med det såkaldte 

”sprogreskript” dansk rets - og forvaltningssprog, hvor der i forvejen var dansk kirke- og 

skolesprog d.v.s. nogenlunde nord for den nuværende dansk-tyske grænse. Det lykkedes 

ikke kongen at forhindre udbrydelsen af Treårskrigen. Kongen støttede N.F.S. Grundtvigs 

højskoleplaner. Det var i Christian 8.’s regeringstid, at de to ungkarle H.C. Andersen og 

Søren Kirkegaard for alvor slog deres navne fast.  

 

Frederik 7. Konge 1848-1863 også kendt for sin forelskelse i Louise Rasmussen, datter af 

en ugift tjenestepige. Hun fik stor magt over kongen og hun fik senere den fine titel 

Grevinde Danner.  
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Treårskrigen startede kort efter hans tiltrædelse som konge. under et besøg på 

Dannevirkestillingen i efteråret 1863 blev han angrebet af en kraftig forkølelse, som efter 

hans ankomst til Glücksborg gik over til ansigtsrosen. Her døde han den 15. november 

1863. 

 

Ejderpolitikken: 

Ifølge nationalliberal tankegang havde Danmark en historisk ret til hele Slesvig, der 

derfor burde indlemmes fuldstændigt i riget og ikke blot være tilknyttet som 

hertugdømmer. Eftersom Slesvig går til Ejderen i syd, kaldtes den nationalliberale 

indlemmelseskurs for Ejderpolitikken. 

 

Helstaten: 

Betegnelsen for de fire lande, der fra 1815 tilsammen udgjorde det danske monarki, 

nemlig selve kongeriget Danmark med 1,6 millioner indbyggere og hertugdømmerne 

Slesvig, Holsten og Lauenborg med alt 1,4 millioner indbyggere. Holsten var tysksproget. 

Indbyggerne i den sydlige del af Slesvig var overvejende tysksprogede, mens de i den 

nordlige del var dansksprogede og dansk sindede. De, som gik ind for bevarelsen af 

helstaten, kaldte sig helstatsfolk. 

 

Det Slesvigske spørgsmål: 

Spørgsmålet, der lå til grund for Treårskrigen og krigen 1864, var i al sin enkelthed, om 

Slesvig skulle være dansk eller tysk. De danske nationalliberale ønskede selvfølgelig, at 

Slesvig blev dansk, mens mange slesvigere og tyskere ønskede, at det sammen med 

Holsten blev en del af Det Tyske Forbund. Slesvig (Sønderjylland) er betegnelsen for 

området mellem Kongeåen i nord og Ejderen i syd. 

 

Treårskrigen (den 1. Slesvigsk krig), 1848-50: 

En dansk borgerkrig, der udløstes af et sydslesvigsk-holstensk oprør med det danske 

monarki. Tysksindede oprørere ønskede ikke at være underlagt den danske konge, men 

ville i stedet indtræde i Det Tyske Forbund som et samlet Slesvig-Holsten. Borgerkrigen 

bød på sejre for oprørerne i de perioder, hvor de fik hjælp af prøjsiske tropper på 

foranledning af Jernkansleren Otto von Bismarck, Ministerpræsident for den tyske delstat 

Prøjsen. Men det konservative Rusland pressede Prøjsen ud af konflikten, og med stort 

besvær lykkedes det den danske hær at besejre oprørstropperne. I dansk selvopfattelse 

var krigen dog en glorværdig sejr. Derfor den danske krigsentusiasme i vinteren 1863-

64.  

 

Londonkonkontrakten fra 1852: 

Navnet på den fredstraktat, der officielt afsluttede Treårskrigen og garanterede status 

Quo, som den havde været før krigens udbrud i 1848. Traktaten, som blev underskrevet 

af alle Europas stormagter, garanterede den danske helstat. Med traktaten skrev den 

danske regering under på, at den ikke ville knytte Slesvig direkte til den danske grundlov 

og ej heller udskille Holsten.  
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Kongeriget Danmark var et konstitueret kongedømme med en demokratisk forfatning og 

valgret for mænd, sikret gennem grundloven fra 1849.  

 

I traktaten havde man også i samarbejde med politikerne i København understreget, at 

det det skulle være den Glücksborgske linie, der skulle indsættes på den danske trone, når 

den oldenborgske mandslinje uddøde med Frederik den 7., som var barnløs.  

 

 
 
Billede 85 – Fredericia den 6. juli 1849 

 

På kortet kan vi se Egum tæt på slagmarken i ” Treårskrigen 1848-1850”. 

For mit eget vedkommende har jeg da tit tænkt over, at mine forfædre har kæmpet på den 

egn, som jeg og mine brødre er opvokset i. Den Slesvigske-Holstenske hær havde 

omringet Fredericia og belejrede byen fra den 9. maj 1849. Udfaldet fra Fredericia den 

5. juli d.v.s. den 6. juli kl. 01.00 om natten blev en succes og slesvig-holstenerne måtte 

trække sig tilbage. De Meza forfulgte de fjendtlige tropper imod Egum og Stallerup. 

Treldeskansen blev erobret men lederen af angrebet general Olaf Rye blev dræbt.  

Ved Trinitatis Kirke indtraf den største begivenhed i Kirkegårdens historie den 8. juli 

1849, da de faldne danske soldater fra kampene 6. juli jordedes i den store fællesgrav, 

”Krigergraven”. Det kun var de højest militært dekorerede, der blev begravet i en kiste, 

fordi man ganske enkelt hverken havde tid eller træ til at lave kister til alle de 500 døde, 

inden ligene ville gå i forrådnelse. I min soldatertid som menig og sergent i 1964-1966, 

lå jeg ved Kongens Fodregiment i Fredericia og har været med til at mindes 6. juli ved 

militærets sørgemarch i gennem Fredericias gader. Har også været inviteret til Den 

officielle markering af Fredericia Byråd i min egenskab af næstformand for Fonden 

Nyborg Fæstning, der har et samarbejde med Fredericia Fæstning.  
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Den 2. Slesvigske krig, 1864.  

 

De nationalliberale dominerede Rigsdagen fra og med 1857 og fik den 13. november 

1863 novemberforfatningen presset igennem og vedtaget i Rigsdagen. Forfatningen fra 

november gik ud på at opløse helstaten og knytte hertugdømmet Slesvig tættere til det 

danske monarki, og den lagde samtidig op til en udskillelse af hertugdømmet Holsten.  

 

Endvidere skulle Londontraktaten afvikles.  

 

Christian 9. Konge 1863-1906 blev konge i henhold til tronfølgeloven af 1853, som 

bestemte, at tronen ved Frederik den 7.s død skulle overtages af Christian og være 

arvelig for hans mandlige efterkommere af det såkaldte Glücksborgske hus. Han er 

således den første af Glücksborgerne i den nuværende kongerækken. 

Da den danske regering vedtog novemberforfatningen i 1863, inviterede man, som 

historikeren Ole Lange elegant har formuleret det, til krigen, idet det var en unødig 

aggressiv overtrædelse af en international aftale, hvor Danmark havde bundet sig til at 

forblive en helstat. De national- 

liberale tog slet ikke højde for de faktiske forhold syd for Flensborg, hvor et stort antal af 

indbyggerne anså sig for at være tyskere.  

Jernkansleren Otto von Bismarck, Ministerpræsident for den tyske delstat Prøjsen fik 

under et forbundsdagsmøde overbevist de tyske stater om, at en krig mod Danmark alene 

skulle føres af Prøjsen og Østrig, idet de havde været med underskrivere af 

Londontraktaten. Bismarck sendte en skrivelse til den danske regering hvori han henviste 

til, at novemberforfatningen var i strid med Londontraktaten og stillede et ultimatum. 

Hvis Danmark ville undgå krig, skulle forfatningen trækkes tilbage. Diplomatiet gik i 

gang og de sidste diplomatiske skærmydsler udspillede sig i forbindelse med, at Prøjsen-

Østrig den 16. januar 1864 formelt forlangte, at Danmark trak Novemberforfatningen 

tilbage på blot 48 timer. Regeringen med den nationalliberale D.G. Monrad i spidsen 

tøvede. Da han den 21. januar indså alvorens tyngde og alligevel tilbød at trække 

forfatningen tilbage, var det trods et britisk mæglingsforslag for sent. Krigsmaskineriet 

var sat i bevægelse. 

Krigen begynder den 1. februar 1864 og slutter med at den danske hær blev slået den 18. 

april 1864 i ”Slaget ved Dybbøl”.  

Men nederlaget skulle blive endnu større. Våbenhvilen udløb den 25. juni 1864. Allerede 

den 29. juni gik Preusserne over Alssund og nedkæmpede de danske hærenheder. 

Resterne af den danske hær på Als blev sæt over til Faaborg fra Kegnæs, mens 

Alsingerne så efter soldaterne. Als kom også under Preussisk kontrol. 

Efter krigens afslutning måtte Kongeriget Danmark afstå hertugdømmerne Lauenborg 

(beliggende nord for Elben, øst for Hamborg og sydvest for Lübeck) samt Holsten og 

Slesvig, så grænsen mod syd blev ved Kongeåen syd for Kolding.  

Efter 1. verdenskrigs afslutning blev der afholdt en folkeafstemning og Nordslesvig blev 

indlemmet i Kongeriget Danmark den 15. juni 1920 med den nuværende grænse mod syd. 
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Iflg. forfatteren Tom Buk-Swienty, der er kilde til ovennævnte gennemgang, kunne 

grænsen allerede i 1864 være blevet trukket ved Flensborg, altså som nu. Men dansk 

stadighed og vel også en vis stupiditet (Danmark havde 40.000 soldater placeret 3 steder 

i Danmark mod Prøjsen-Østrigs soldater på 500.000,-) gjorde, at man ikke ville indgå på 

et kompromis under våbenstilstanden efter Slaget ved Dybbøl. Frederik 8. Konge af 

Danmark 1906-1912. Blev konge som 62½ årig. Under krigen i 1864 var han tilknyttet 

generalløjtnant Cai D. Hegermann-Lindencrones stab og fulgte med dennes hær under 

tilbagetoget. I 1908 måtte han lade ministeriet J.C. Christensen falde som følge af 

skandalen omkring den netop afgåede justitsminister P.A. Alberti, der havde meldt sig til 

politiet for bedrageri og falskneri for ca. 15 mio. kr. 
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Femte generation / Jacob Christian Lange født den 15. februar 1845 / min 

oldefar. 

 
Jacob Christian Lange blev født den 15. februar 1845 i Højen Sogn. I Kirkebogen ved 

hans dåb står forældrene Henrich Christiansen Lange og hustru Johanne Jacobsen opført 

som plovdrivende (husmand) på Højen Hede.  

 

 
 
Billede 86 – Kirkebogen Højen Kirke, Jacob Christian Langes dåb 25.maj 1845 
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I en avis artikel i Vejle Amts Folkeblad den 26. marts 1936 skriver journalisten, at 

ovennævnte Jacob Christian Lange er født på gården ” Kjeldsminde”. Den ligger i Højen 

Hede på hjørnet af Kolding Landevej og Aldebertsmindevej. Ikke langt fra Horsted. 

 

 
 
Billede 87 – Stuehuset på den nuværende ejendom ”Kjeldsminde” 

 

Billedet ovenfor viser det nuværende ” Kjeldsminde”. Den nuværende ejer af gården 

”Aldebertsminde” Ole Bruun og ejeren af ejendommen ”Kjeldsminde” fortæller, at det 

helt oprindelige ”Hus” på matriklen er nedrevet. Det lå lidt sydligere end der hvor længen 

til højre i billedet ligger, altså langs og øst for den nuværende Koldingvej. Adressen er 

Koldingvej 513, 7100 Vejle. På BBR-registeroplysningerne på www.ois.dk står bl.a. 

navnet på ejendommen ”Kjeldsminde”. 

 

 

 

 
 
Billede 88 – Matrikelkort fra 1820- bemærk No. 43 med rødt og navnet Hans Riis 

 

http://www.ois.dk/
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Det passer fint med et gammelt kort, hvor Jacob Christian Lange’s far Henrich giftede sig 

til ejerskab af matr. nr. 43 a. Ifølge den nuværende ejer af ”Aldebertsminde” Ole Bruun 

er vejen nemlig flyttet vestpå, som jeg umiddelbart også tolker kortet. 

 

 

 
 
Billede 89 – Den nuværende matrikel 43 a 

 

Ejeren af gården ”Aldebertsminde” var i perioden 1813 – 1851 den meget omtalte 

landøkonomiske forfatter Carl Frederik Isac Dalgas (f. 1787 d. 1870).  

 

C. Dalgas havde overtaget gården ”Aldebertsminde” efter sin far i 1810. Gården hed 

dengang Margrethelund, men C. Dalgas gav den senere navnet ”Aldebertsminde” i 

taknemlighed mod sin morbror, købmand Aldebert i London, som havde været familiens 

velgører.  

 

Carl Frederik Isak Dalgas er født i Fredericia. Faderen Jean Mark Dalgas (født 1752 

Lausanne, død 1811) var præst ved den reformerte menighed, moderen, Marie f. 

Aldebert.   

 

C. Dalgas skriver i øvrigt også i ovennævnte periode: ”Meget rosværdigt er den omhu, 

med hvilken man i bla. Holmans, Elbo og den østlige del af Brusk Herred opfører nye 

hegn, da det anses som det eneste middel til at skaffe markfred”. Østlig del af Brusk 

herred er bl.a. Herslev. 

 

C. Dalgas skriver videre om Klædedragten: ”Overalt klæder mandfolkene af bondestand 

sig i Vadmel, til daglig ufarvet, til højtid blå, dog kun i den østlige del af Vejle Amt, 

hvortil bl.a. Herslev hører. Kilden er fra J. J. Ravn, Beskrivelse af Brusk Herred i Vejle 

Amt, side 52-53, Vejle 1945.  

 

Lidt interessant, at min oldefar og tipoldefar har boet nabo til C. Dalgas, som er bror til 

Jean Antoine Dalgas (f. 1788 d. 1835) købmand og dansk konsul i Livorno, Italien.  

 

Denne bror havde 2 sønner, hvoraf den ene hed Enrico Mylius Dalgas f. 16. juli 1828 i 

Neapel, Ingeniør og Hededyrker. Han var med til at modne tanken om en plan for at 

danne et selskab til frugtbargørelse af de jyske heder.  

 



 110 

Det endte med stiftelsen af ” Det Danske Hedeselskab” den 28. marts 1866 med det 

formål at fremme frugtbargørelsen af de jyske heder, hvor Enrico Mylius Dalgas blev 

administrerende direktør.  

 

Hans arbejde vil først og fremmest være knyttet til det praktiske arbejde i hederne samt 

en stribe pjecer om engvandring, mosekultur, planteskoledrift m.v. 

 

 
 
Billede 90 – Folketælling Højen 1845 

 

Jeg tror derfor, at Højen hede ” Et Huus” nævnt under folketællingen 1. februar 1845 er 

”Kjeldsminde”.  

 

Jacob Christian Lange er født 15. februar 1845, så han er født lige efter folketællingen og 

jeg tror således, at han er født på ”Kjeldsminde”. 

 

Berlingske tidende skriver i avisartikel den 27. marts 1936, at Jacob som ung mand tjente 

i sin fødekommune Højen, så det passer jo fint nok. 

 

Jacob er konfirmeret den 17. april 1859. I Kirkebogen står han opført som nr. 2 ud af 9 

konfirmander, idet rækkefølgen markerede konfirmandernes dom angående kundskab og 

opførsel, der i øvrigt er udtrykt således af præsten: ”Meget god, meget fredelig”. 

 

 
 
Billede 91 – Folketællingen Højen 1860 

 

Vi kan se, at Jacob som 15 årig fortsat bor hjemme hos forældrene sammen med sin 

søster Maren. 

 

 



 111 

 
 
Billede 92 – Folketællingen 1870 fra Arkivalier Online 

 

Folketællingen 1870 Arkivalier Online. Nr. 27 et Huus (=en familie) (løbenummer 135-

139). 135= Jacob Christian Lange, mand, 24 år, Ugift, Tro (her =Luthersk) fødested= her 

i sognet, Huusfader, Huusmand, lever af sin jordlod. De øvrige er Henrik Christiansen 

Lange, hans fader, aftægtsmand hans moder Johanne Jacobsen, hans søster Maren og en 

plejedatter. 

 

Folketællerne har måske taget fejl af navnene ved FT i 1870. Henrik står noteret som 

aftægtsmand og Jacob som husfader– men det er jo Henrik, der ejer gården, idet han først 

sælger den iflg. skøde den 7. marts 1874 til Peder Jensen Skou. 

 

Samme dag den 7. marts 1874 køber Jacob Christian Lange matr. nr. 6 (Fuglsang) af 

Peder Jensen Skou. 

 

Der er på en måde tale om et mageskifte, men sådan at sønnen Jacob overtager Fuglsang.  
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Billede 93 – Originalt skøde hvor Jacob Christian lange køber gården ”Fuglsang” i Horsted 

 

Her det originale skøde fra panteprotokollen i Landsarkivet i Viborg, hvor Jacob 

Christian Lange køber gården ”Fuglsang” i Horsted den 7. marts 1874. 

 

Det er en ganske svær skrift at læse, så jeg indsætter oversættelse nedenfor. 
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Billede 94 – Skøde maskinskrevet, Jacob Christian Lange køber gården ”Fuglsang” i Horsted 

 

 
 
Billede 95 – Folketællingen 1880 i Højen, Jacob Ugift Husfader 

 

Jacob blev gift den 11. juni 1884 i Højen Kirke med Nielsine Dorthea Larsen, der er født 

10. juni 1866 på ”Horstedlund”. Hun blev konfirmeret 3. oktober 1880 og præsten skrev 

meget godt for kundskab og meget godt for opførsel. Datter af gårdejer Lars Andersen og 

hustru Ane Nielsen fra gården ”Horstedlund” lidt syd for Svinholtskoven.  

 

Jacob var 39 år gammel og Nielsine 18 år gammel og jeg formoder giftermålet kom i 

stand fordi Nielsine var gravid. Deres første barn blev født 16. februar 1885. 
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Vejle, Jerlev, Højen, Horsted, Fuglsang, En Gaard, 149, FT-1890,D3990. 

 

 
 
Billede 96 – Folketællingen 1890 Højen 

 

I folketællingen er Jacob fortsat gårdejer, men også hestehandler, og nu er der kommet 

navn på Gården, ” Fuglsang”. Gården lå i sin tid syd for Svinholt Skov.  

 

I bogen ”En historisk-topografisk beskrivelse af Højen sogn i Jerlev Herred ved J. J. 

Ravn”, trykt 1929 kan på side 87/88 læses: 

 

”Gården Fuglsang” syd for Svinholt Skov, hvortil Lodden Hegnet var købt af Jakob 

Kristian Lange, er nedlagt, og dens jorder lagt under Hans Hansens nye gård. Den havde 

flere ejere, men en af de sidste var forannævnte Hestehandler Jakob Kristian Lange, som i 

en række af år også var ejer af ”Afbyggergaarden fra Højen Præstegård”.  

 

En kilde er Niels Christian Falk Thomsen, Børkop tlf. 75 86 86 20 født 1925 på 

Horstedlund. Hans far købte Horstedlund i 1920 og den er i dag ejet af en nevø. I øvrigt 

har nevøen også købt ” Skovgården”. Niels Christian kan huske, at der var noget jord der 

hed ”Fuglsang” og også noget der hed ”Hegnet” et lod. Det ligger syd for Svinholt 

Skoven østpå hvor motorvejen i dag løber. Altså mod Lindet. Niels Christian kan i 2011 

endvidere fortælle, at Hans Hansens nye gård er ” Skovgården”, der ligger lige overfor ” 

”Horstedlund” på Horstedvej.  

 

Skovgården lå tidligere helt oppe ved skoven, men der blev så senere bygget den nye 

gård ved Horstedvej, hvor den fortsat ligger. Der er intet tilbage af bygningerne på gården 

” Fuglsang”.  

 

Kilde er i øvrigt også Mindeværket Danske Landmænd og deres indsats, 1944 Nationalt 

Bogforlag Herning. 
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Billede 97 – Kort over Horsted med ”Skovgård” og ”Horstedlund” 

 

 

 
 
Billede 98 – ”Skovgården til venstre og bagerst i billedet ”Svinholtskoven” 

 

På billedet ses en længe på Skovgården og bagerst i billedet Svinholtskoven, hvor gården 

Fuglsang i sin tid lå.  
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Mellem gårdene ”Horstedlund” og ”Aldebertsminde” ligger en gård ”Fuglsanggård”, men 

det er ikke den gård Jacob ejede. Ejendommen har oprindeligt haft et andet navn og er 

formentlig omdøbt til ”Fuglsanggård”. Dette udsagn stammer fra Ole Bruun, der ejer 

”Aldebertsminde” i dag.  

 

Jacob Christian Lange købte gården ”Christiansminde” ved Auktionsretten i Nørvang 

Tørrild Herreder den 2. marts 1891 af Høien Jerlev Sognekald for kr. 12.000,-. Han 

betalte kort tid efter kr. 6.000,- kontant og for restbeløbet blev udstedt en panteobligation 

på kr. 6.000,- til Ribe Stifts Offentlige midler under Ribe Stiftsøvrigheds bestyrelse.  

 

Panteobligationen skulle forrentes med 4 % p.a. fra den 11. december 1891 at regne. 

 

Auktionsskødet blev endeligt underskrevet den 24. maj 1892 og tinglyst den 27. maj 

1892. 

 

 

 
 
Billede 99 – Afskrift af tingbogen i Højen 

 

Ovenfor er indsat en afskrift af Realregister (Tingbogen) over matr. nr. 1 c m.fl. Højen. 

Jeg har ikke undersøgt mere specifikt hvad der er sket. Men han køber i 1891 har så 

gården til 1899, hvor han sælger til J. C. Nielsen. Årsag hertil er således ikke kendt for 

mig. 

 

J.C. Nielsen mageskifter med Niels Møller Rasmussen i 1900. I 1910 får Jacob så 

fogedudlægsskøde på gården. Mit gæt kunne være, at Niels Møller Rasmussen ikke kan 

betale et indestående pantebrev til Jacob fra Jacobs salg i 1899, hvorfor han har måttet 

opsige pantebrevet og overtage gården ved fogedudlægsskøde. 

 

Jacob sælger så gården i 1923 til Kristen B. J. Kallesø og flytter til sit nye hus i Vejle. 

 

J. J. Ravn kalder ”Christiansminde” for en ”Afbyggergaard fra Præstegården”, hvor den 

første forpagter i 1867 hed Kristian Andersen.  
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Kilde: J.J. Ravn ”En historisk – Topografisk beskrivelse af Højen Sogn i Jerlev Herred 

1929”   

 

Det er lidt uklart hvornår familien flyttede til ”Christiansminde”, men jeg vil tro familien 

er flyttet fra Fuglsang og til Christiansminde i begyndelsen af 1911 og det er så kort tid 

efter, at Jacob fik Fogedudlægsskøde, nemlig den 21. december 1910.  

 

Det passer med Folketællingen i 1911, der siger at familien boede Højen Skov – som er 

tæt ved ”Christiansminde”.  

 

 
 
Billede 100 – Christiansminde  

 

Kilde: Danske Gårde II. Samling Første bind. J.C.B. la Cour. Dansk Landøkonomisk 

Forlag, København 1914. 
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Billede 101 – Billede af det gamle stuehus på gården Christiansminde i Højen 

 

På ”Christiansmindes” adresse lå oprindeligt en forpagterbolig og de omkring 90 tdr. land 

ager, eng og skov, der blev forpagtet lå på den nordlige del af præstegårdens mark.  

 

Hos min bror Knud Lange i Fredericia hænger ovennævnte billede af et stuehus.  

 

Der er ingen datoer eller beskrivelser af fotoet. Min fars søster - min faster Grete har 

genkendt billedet og fortæller, at det er hendes fars (Henrik Johannes Hartmann Langes), 

altså min farfars barndomshjem.  

 

Gården hedder ”Christiansminde” og ligger i Højen og har således tilhørt Jacob Christian 

Lange. Grete husker, at billedet altid har hængt forskellige steder, hvor de har boet, og 

det er mange steder, men herom senere, når vi kommer til Henrik.   

 

Stuehuset er i dag jævnet med jorden – den nuværende ejer udtaler i 2011, at han 

overvejede en renovering – men besluttede sig for et nybyggeri. Ejeren sagde til mig, at 

det eneste der var tilbage, var noget fra en gammel stentrappe op til haven mod stuehuset. 

Ejerne har bekræftet, at billedet er af Christiansminde og taget fra havesiden.  

 

Billedet anses derfor for at være stuehuset på det gamle ”Christiansminde”. 
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Billede 102 – Billede af det nye hus, hvor stuehuset på Christiansminde lå 

 

Ved mit besøg hos den nuværende ejer i foråret 2011, tog jeg ovennævnte billede.  

 

Adressen er Ryttervej 47 Gl. Højen, 7100 Vejle. 
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Billede 103 – Jacob C. Lange sælger ”Fuglsang”. Skøde af 12. juni 1912.   

 

I 1912 sælger Jacob gården ”Fuglsang” til Carl Christoffersen for kr. 18.000,-. 

 

Jacob Christian Lange har således i en periode drevet både ”Christiansminde” og 

”Fuglsang”. 

 

Udover at drive landbrug var Jacob Christian Lange optaget af at handle med heste og 

Jacob var på farten i Tyskland med heste, da sønnen Henrik Johannes Hartmann Lange 

blev født den 12. januar 1890 i Horsted Mark, Højen siger min faster Grete Jørgensen. 

 

Han drev jo heste og gæs helt til Polen. Han var også en tid sammen om den handel med 

den gamle godsejer Skov fra Vejle. En legendarisk person. Den familie ejede godserne 

Store Grundet og Lille Grundet ved Vejle, oplyser min faster Grete Jørgensen. 
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Billede 104 – Jacob Christian Lange og hustru Nielsines sølvbryllup 1909 
 

Familien fotograferet ved deres sølvbryllup den 11. juni 1909 med deres 6 børn. De fik i 

alt 8 børn, men to af dem levede kun kort tid, jf senere.  

 

Gårdejer Jacob Christian Lange har i 1918 fået udarbejdet en anetavle hos John Arthur 

Lange i Hellerup. Tavlen har vi modtaget fra Jensine Lange. 
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Billede 105 – Anetavle udarbejdet af John Arthur Lange 
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Jacob havde en hel del korrespondance med John Arthur Lange, hvor han gav 

informationer om slægten i flere breve, Rigsarkivet, Håndskriftsamlingen XIII. 

 

 
 
Billede 106 – Jacobs korrespondance med John Arthur Lange 

 

Her gengives en lille korrespondance, hvor Jacob bekræfter, at hans forældre kun havde 2 

børn, nemlig ham selv og søsteren Maren. 

     

I et interview med min farmor Jensine Lange i 1990 omtaler hun sin svigerfar og hun 

siger blandt andet, at han var hestehandler ovre på en stor gård i Højen Skov. Utydelig 

tale – men angiveligt omtalte hun ”Christiansminde” som en stor gård.  

 

 
 
Billede 107 – Ribevej 3, 7100 Vejle, rentier Jacob C. Lange 
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Jacob og Nielsine fik følgende børn: 

 

1) Johanne Lange f.16. februar 1885, død Horsted Mark 8. juli 1889 

2) Anna Lange f. 6. oktober 1886 

3) Henrik Christian Hartmann Lange f. 10. August 1888, død 13. September 1888 

4) Henrik Johannes Hartmann Lange f. 12. januar 1890 

5) Johannes Lange f. 30. november 1894 

6) Nathalie Thora Holtzendorff Lange f. 13. juli 1898. Rejste i 1924 til Canada. 

7) Otto Holtzendorff Lange f. 16. juni 1904 på Christiansminde i Højen 

8) Aksel Hartmann Lange f. 20. juni 1906. Bor 1924 i Canada. 

 

Henrik Johannes Hartmann Lange er ham jeg stammer fra. 

 

Jacob Christian Lange og hans kone Sine (Nielsine Dorthea) boede på Christiansminde 

indtil 1923, hvor de solgte til Kristen Kallesø og flyttede til et lille hus på Ribevej 3 i 

Vejle. I Vejle Købstads Vejviser fra 1935 kan vi se, at Jacob Christian Lange er tituleret 

rentier. *Foran navnet betyder, at han er ejeren, og da det ikke er i parentes, så bor han 

også på adressen. Enkefruen Johanne Madsen må være en lejer. Vejvisen er fra dengang, 

hvor kun ”hovedpersonen” i en familie blev nævnt. Konen nævnes altså ikke. 

Matrikelnummer D18d og ejendomsvurdering kr. 9.000,-. 

 

 

 
 
Billede 108 – Artikel om Jacob C. Lange ved hans død i 1936  
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Vejle Amts Folkeblad bringer ovennævnte artikel den 26. marts 1936: ”Sidste Vidne til 

Niels Kjeldsen drabet er død – Fhv. gårdejer Jacob Christian Lange Ribevej 3, Vejle er 

død 91 år gammel. 

 

 
 
Billede 109 – Artikel i Berlingske Tidende  

 

Der bringes også en artikel i Berlingske Tidende. Artiklen er fundet i Rigsarkivet, hvor en 

slægtsforsker John Arthur Lange, har arkiveret den under vores slægt nr. 102. 

 

Jacob døde den 25. marts 1936 og er begravet på Højen Kirkegård 1. april 1936 kl. 14.00.  

 

 
 
Billede 110 – Min tipoldemor Jensine Lange døde 21. april 1946 

 

Sine blev syg, og kom på plejehjemmet ”De gamles hjem” i Vejle, hvor hun var sin sidste  

tid. 
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Billede 111 – Foto af gravsten Jakob Lange og Nielsine 

 

Jakob Lange og Nielsine Langes gravsten på Højen Kirkegaard. Et foto taget i 2012 af et 

andet foto hos Henning Knudsen, Stubdrupvej Kirkevej 187, 7100 Vejle. Dato for det 

oprindelige foto er ukendt ligesom placering af gravstenen ved fotooptagelsen er ukendt. 

 

 
 
Billede 112 – Gravsten Jakob Lange sat til side ved kirkegårdsmuren 

 

Et andet foto bekræfter stenen ovenfor. Her ses tydeligt, at den ikke står på det 

oprindelige gravsted på Kirkegården, men er tilsidesat et sted langs kirkegårdsmurene 

eller digerne, som graveren kalder dem.  
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Dette foto er fra ca. 1992 og modtaget af Bente Lund, født Lange og bosiddende Niels 

Bjerres Vej 17, 7620 Lemvig. Jacob er hendes farfar. Det er jo ganske normalt, at 

efterkommere efter en rum tid ophører med at betale til forfædrenes gravstene og Bente 

fortæller at hendes far, Otto Holzendorff Lange (født 16. juni 1904 – død 1. september 

1988), ophørte med at betale til gravstedet for sin far og mor kort før han døde, hvorefter 

stenen blev sat til side. Bemærk af navnet Jakob på stenen er stavet med k, hvor al anden 

korrespondance jeg har set benytter c. Det har jeg ikke undersøgt nærmere.  

 

Det helt interessante er, at stenen fortsat består og er placeret på Højen Kirkegård i det 

graveren kalder ”Lapidariet”. Lapis betyder sten og kommer fra latin. Det er altså en 

udstilling eller samling af kirkegårdens særlige gravsten. Stenen er godt nok her i 2012 

medtaget af vejr og vind, men et foto kan ses på nettet under www.dk-gravsten.dk. 

  

Bemærk også stenen til højre med Johanne Lange f. 1885 og død 1889 kun 4½ år 

gammel. En datter af Jacob & Nielsine.  

 

Den sten stod på Kirkegården sammen med en lille sten af Henrik ved mit besøg i 2011.  

 

Ifølge graveren ved Højen Kirke, Ingrid Hvidberg, er begge sten blevet renoveret af 

Menighedsrådet ved Højen kirke. Baggrunden herfor er, at Menighedsrådet 19. maj 1995 

besluttede, at Johannes sten skulle fredes og så har man taget Henriks sten med også.  

 

 
 
Billede 113 – Gravstene med Johanne Lange og Henrik Christian Hartmann Lange 

 

Udgiften til pasning af stenene afholdes af menighedsrådet. De to sten er placeret på 

gravsted nr. 185, som også er en slags ”Lapidarium”. For nærværende er det sådan, at det 

nuværende menighedsråd har besluttet, at når teksterne er eroderet væk, så bliver stenene 

fjernet. De renses for alger hvert år, og så håber man, at det er med til at bevare dem 

længst muligt, men ”Nye Menighedsråd, nye skikke”.   

 

 

http://www.dk-gravsten.dk/
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Jacob og Nielsine måtte således opleve, at to af deres børn døde meget unge. Henrik  

Christian Hartmann Lange, 1 måned gammel og Johanne Lange 4½ år.  

 

 
 
Billede 114 – Ribegade 3, første hus tv på billedet  

 

Huset hvor Jacob og Nielsine boede i på Ribevej 3 (fra Koldingvej til Ribe Landevej) har 

i nyere tid fået ændret sit navn til Ribegade på de sidste 500 m mod Vejle, så der så er et 

andet sted i Vejle kommune, der hedder Ribevej. Ribegade 3 er det første hus t.v. i 

billedet.  

 

Min faster Grete Jørgensen kan huske, at der var en lille lejlighed på 1. salen. Der var 

stue og soveværelse til gaden og køkken til gården. Måske også et lille udhus bagtil, hvor 

der var en stump have. 

 

Jacob Christian Lange og Nielsine Lange er min oldefar- og oldemor, men jeg har aldrig 

mødt dem. 

 

Historien om Niels Kjeldsen er iflg. Vejle Amts Årbog 1945-1946 bl.a. en artikel af 

Sigvard Skov. Her i uddrag: 

 

”Niels Kjeldsen blev født den 4. februar 1840 i Ullerup ved Give. I 1863 indkaldtes han 

til militærtjeneste ved 6. dragonregiment, der dengang havde garnison i Holsten. I 

uddannelsestiden var Niels Kjeldsen en tid ude af stand til at bruge højre hånd, hvorfor 

han lærte sig at fægte med den venstre med samme dygtighed som ellers med højre. 

Efter krigens udbrud indgik 6. dragonregiment i general Hegermann-Lindencrones 

division og deltog med den i tilbagetoget op gennem Jylland, efter at hærens styrker var 

blevet indesluttet i Dybbølstillingen. 

 

I midten af februar stod regimentet ved Vejle og havde udstillet en række rytterfeltvagter i 

forpostkæde, hvoraf en i Højen Kro.  
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Fra denne feltvagt udsendtes den 28. februar en patrulje under ledelse af korporal Kruse 

for at rekognoscere.  

I patruljen var også Niels Kjeldsen. Syd for landsbyen Viuf opdagedes en fremrykkende 

tysk rytterpatrulje på 9 mand. 

Kruse sendte straks en dragon tilbage til feltvagten og patruljen trak tilbage. Lidt nord 

på holdt de et kort hvil, idet de ikke mente preusserne fulgte efter dem, men det gjorde de.  

 

Preusserne red på hurtige og lette heste, mens danskerne red på tunge landheste. De to 

bageste dragoner overgav sig praktisk talt uden kamp, mens Niels Kjeldsen under ridtet 

slog kraftigt fra sig, og da han ikke ville tage mod pardon, blev han skudt ned at den 19 

årige preussiske leder, fændrik, grev Lüttichau. 

 

Sådan lyder i al sin enkelthed historien om Niels Kjeldsens fald, men straks efter vidste 

man at imidlertid at fortælle om hans heltemodige sidste kamp, hvori han efter at være 

blevet såret i højre arm til slut førte sablen i venstre hånd. Man vidste så yderligere at 

fortælle at han ikke var flygtet men dristigt var redet preusserne i møde og havde dræbt 

eller såret 2 eller flere husarer, indtil fændrikken red bag om den sårede Niels Kjeldsen 

og ved et fejt bagholdsangreb skød ham ned. 

 

Der blev malet et billede af Frantz Henningsen 1901 ” En helt fra 1864 - Niels Kjeldsens 

kamp mod de tyske Husarer”, der fremstillede Niels Kjeldsen som helten, der blev skudt 

ned bagfra. 

 

Forfatteren Karl Larsen undersøgte senere episoden fra adskillige kilder. Han kom frem 

til, at Niels Kjeldsen var flygtet sammen med de øvrige og under flugten var blevet skudt 

af den forfølgende fændrik, der, da han ikke kunne nå dragonen med sablen, selvfølgelig 

greb til pistolen og afgjorde kampen med den. 

Især stredes man om, om Niels Kjeldsen under kampen fortsat var redet mod nord, eller 

han havde gjort front mod sine angribere. Det er dog nu sikkert, at han søgte at nå ind til 

Højen Kro og følgelig har fortsat sit ridt, hvilket dog ikke udelukker, at han i den sidste 

afgørende kamp, hvorunder han gjorde en af sine modstandere ukampdygtig, har vendt 

front mod sine forfølgere, det er tilmed det sandsynligste. 
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Billede 115 – Maleri på Koldinghus 

 

Et senere billede af Rasmus Christiansen ” Niels Kjeldsens Kamp” ligger sig mere op ad 

forfatteren Karl Larsens beskrivelse af begivenheden i sin bog” Niels Kjeldsen og hans 

drabsmand fra 1902”. 

 

 
 
Billede 116 – Kort over trekantområdet, Stubdrup er tæt ved Mindesmærket  
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Billede 117 – Mindestenen for dragon Niels Kjeldsen ved Højen 

  

Der er rejst en mindesten i 1891 i et lille anlæg ved Landevejen mellem Kolding & Vejle, 

syd for Ny Højen. 
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Billede 118 – Kort over området hvor Mindestenen står 

 

Mindestøtten er placeret midt i billedet, hvor også Kjeldsminde ligger på hjørnet af 

Koldingvejen og så vejen hen mod Aldebertsminde. Initiativtager til rejsningen af 

Mindemærket blev i øvrigt taget af daværende ejer af Aldebertsminde, proprietær Th. 

Berg.    

 

Et lille rids om Højen sogn efter bogen ” En Historisk-Topografisk beskrivelse af Højen 

sogn i Jerlev Herred ved J.J. Ravn 1929” følger nedenfor. 

 

Egnen led meget under Svenskekrigen 1657-60. Af synsforretningerne i Tingbøgerne i 

årene efter krigen ser man, at der er byer på egnen, hvor så at sige alle gårde og huse 

enten er øde, afbrændte eller ruinerede. Det ser dog ud til, at Højen sogn ikke har været 

så medtaget, som de fleste andre sogne. Et eksempel: Jep Persens halve krongård har 2 

små brøstfældige (forfaldne) huse, et hus er nedhugget og borte.  

Skønt egnen var rig på skov kneb det ofte med at få tømmeret til bygningernes opførelse, 

idet man skulle have tømmeret udvist af skovsynet (træerne i skoven skulle stemples, før 

de måtte fældes). 

Med krigen kom fulgte sygdom og pest, tillige blev der misvækst. Året 1661 var således et 

dårligt år. I 1741 nedbrændte Præstegården - der ligger et stykke nord for Kirken - ved 

en ulykkelig brand, hvor udhusene og en stor del korn blev ildens bytte. Stuehuset blev 

heldigvis reddet. 

I begyndelsen af det 19. århundrede hjemsøgtes landet af krig, statsbankerot og 

pengekrise. Ikke så få beboere på egnen måtte gå fra hus og hjem. Gårdene solgtes på 

auktion til meget små priser. 

Tiderne forbedredes dog ganske langsomt og der foretoges mange grundforbedringer 

med dræning, og som følge deraf forøgedes afgrøderne betydeligt, så kornslaget blev en 

stor indtægtskilde. Men det var rovdrift på jorden og en anden driftsmåde måtte tages i 

brug. Kvægavlen forbedredes og man anlagde Fællesmejerier og Andelsslagterier. Svine- 

og kvægbesætningerne blev meget forøget. I stedet for, at man før solgte kornet, blev der 

nu opfordret hjemme, og jorden får de fleste steder tilført mængder af kunstgødning. 
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Også i Højen blev der anlagt en Rytterskole. 

 

Christian 10. Konge af Danmark 1912-1947. Hans dronning, Alexandrine voksede op i 

slottet i Mecklenburgs hovedstad Schwerin. Han var konge under 1. verdenskrig fra 

1914-1918. Set med kongens og alle danskeres øjne indebar 1920 også noget meget 

positivt – Sønderjylland eller rettere den nordlige del mellem Kongeåen og den 

nuværende grænse kom atter hjem til Danmark, efter at en folkeafstemning i området 

den 10. februar havde givet 75 % tilslutning til Danmark. Den officielle genforening 

fandt sted på Valdemarsdagen den 15. juni 1920, og den 10. juli red Christian 10. under 

stor festivitas over grænsen på den hvide hest. 

 

Da tyske tropper den 9. april 1940 besatte Danmark, blev hans person mere end 

nogensinde et samlingspunkt for det danske folk. Han genoptog således tre dage efter 

besættelsen sin daglige ridetur gennem Københavns gader. Han var udsat for et fald med 

hesten på Langelinie, der gradvist svækkede hans hidtil stærke helbred. Efter befrielsen i 

maj 1945, deltog den stærkt helbredsmæssigt svækkede konge i alle officielle 

arrangement bl.a. Rigsdagens åbning den 9. maj 1945. Christian 10. døde i 1947. 
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Sjette generation / Henrik Johannes Hartmann Lange f. 12. januar 1890 / 

min farfar. 

 
I Kirkebogen Højen, Jerlev, Vejle Amt kan vi se, at Henrik er født den 12. januar 1890 i 

Horsted Mark og døbt i Højen Kirke den 20. april 1890. Forældre er Jacob Christian 

Lange og hustru Nielsine Larsen af Horsted Mark. Moderen 23 år. 

 

I Kirkebogen Vinding, Holmans, Vejle Amt kan vi se, at Henrik, ungkarl, gårdejer af 

Andkjær, den 12. maj 1915 blev viet til Jensine Aalbæk, Pige af Vinding, født i Hover 

sogn den 4. august 1894.  

 

Hun er datter af gårdejer Kristian Aalbæk, Vinding, der døde 2. august 1946 og hustru 

Bodil Marie Nielsen, Vinding, der døde 15. november 1940. 

De fik følgende børn: 

 

1) Magda Holdsendorf Lange født 22. april 1916 i Andkjær 

2) Jakob Christian Lange f. 7. maj 1917 i Vindelev. Døbt i Kollerup sogn. Død 1919. 

3) Alfred Aalbæk Hartmann Lange født 7. februar 1919 i Højen 

4) Inga Marie Lange født 14. november 1920 i Højen 

5) Aage Jakob Hartmann Lange født 3. maj 1926 i Hover 

6) Grete Holdsendorf Lange, født 14. november 1931 i Hover. 

 

Alfred Aalbæk Hartmann Lange er min far og ham jeg stammer fra.  

 

Magda Holdsendorf’s datter Birthe Holdsendorf Lange voksede op sammen med sine 

onkler og mostre nævnt ovenfor. Min far ville ikke tale om dette forhold, idet han altid 

gav udtryk for, at Birthe var hans søster. 

 

 
 
Billede 119 – mine bedsteforældre 

 

På billedet ser vi fra venstre mod højre: Min morfar Hans Jensen Bjerrisgaard, min farfar 

Henrik Johannes Hartmann Lange, min farmor Jensine Aalbæk Lange og min mormor 

Maren Jensen Bjerrisgaard.  
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Billede 120 – Forfædre til Henrik Johannes Hartmann Lange 
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Billede 121 – Henriks dåb, udpluk fra Kirkebogen  

 

 
 
Billede 122 – 4 generationer 

 

På billedet sidder Torben (vores søn født 26. maj 1967) 7 måneder gammel på sin oldefar Henriks 

skød. Billedet er taget ved juletid i den store stue på Lomholtsminde. Bagerst min far og jeg selv. 
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I nogle gamle arkiver fandt jeg en kopi af regnelærer Chr. Hansens autoriserede 

Tavleregningsopgaver. 

 

 
 
Billede 123 – Regnelærer Chr. Hansens tavleopgaver fra 1887 

 

Det er da pudsigt at tænke på, at måske både Henrik og Jensine har terpet brøkregning 

med baggrund i denne bog. 

 

En ganske god beskrivelse af Henrik og Jensine Lange får vi ved at lytte til et filmet 

interview, der er optaget i Jensines lejlighed i 1990 under overskriften: 

En lille historie fortalt af Jensine, som jeg i store træk har refereret efterfølgende.  

Jensine er næsten 96 år og der er flere forskellige optagelsesdatoer bl.a. den 9. april 1990 

(50 året for tyskernes angreb på Danmark) og 20. maj 1990, som den sidste optagelse. 

 

Lise Brogaard, besøgsven med Jensine gennem flere år interviewede og filmede Jensine.  

 

Originalfilmen beror hos min kusine Annette Lange i Børkop, men jeg har en kopi på en 

cd-rom. 

 

Jeg har efterfølgende refereret et udsnit af hendes fortælling – men vil dog forbeholde 

mig de korrekte tidsangivelser – idet fortællingen jo ikke sker i absolut kronologisk 

tidsrækkefølge, ligesom visse passager af Jensines fortælling er vanskeligt at forstå til 

skrivning: 
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”Jensines forældre var ved deres giftermål et par fattige mennesker. Hendes far var kusk 

på Grejsdal Hammerværk, der producerede leer, spader, økser og hamre og hendes mor 

var på Grejsdal Kro. Han havde liberi d.v.s. uniform for kusk, chauffør m.v., og de købte 

et gammelt bindingsværkshus i Vejle for deres opsparede 200 kr. Hendes far ernærede sig 

senere som træskomand. Senere købte de et større hus med 2 tdr. land jord, hvor Jensines 

far nu var gartner og dyrkede grøntsager (persille, kål m.v.) og hendes mor gik til Vejle 

med en trækvogn fuld af grøntsagerne for at sælge dem på markedet. Jensine siger de 

boede oppe ved Mølholm bakke. Det stod på i 8 år.  

 

 
 
Billede 124 – Jensines barndomshjem ”Frederiksgave”  
 

Fra min kusine Annette Lange, har jeg fået oplyst, at den ejendom Jensine boede på som 

barn i Mølholm, hedder ”Frederiksgave” og er beliggende Fredericiagade 72, 7100 Vejle. 

 

Jensine taler på sine gamle dage tit om barndomshjemmet ” Frederiksgave”. Hun 

oplevede også der stor sorg, idet hendes to små brødre døde. Den første døde samme dag 

som den anden blev født. Den sidste blev 4 år. Han døde af forgiftning af nogle bær han 

havde spist. 

Derefter køber de en gård i Vinding. Der var ikke meget på gården udover 6 magre køer, 

alt andet var noget rod. Men hendes far drev gården dygtig, så de gamle bygninger blev 

efter en tid revet ned og nye opført. 

 

Jensine blev som 14 årig konfirmeret i Vinding Kirke og kom i lære på en gård. Efter en 

tid syntes hendes far, at det var for hårdt et arbejde for hende idet hun også skulle arbejde 

i marken. Hun kom hjem og kom i lære hos en syerske. 
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Jensine kom også til det årlige marked i Vejle ved Rådhustorvet og Kirketorvet. Her så 

Henrik og Jensine hinanden for første gang, men de gik hver til sit og han blev væk for 

mig i nogle år, siger Jensine. På markedet var der skydetelte og m.v. og også Professor 

Labri. Han råbte kom ind i teltet og se en mand med 2 hoveder. Det viste sig at være en 

dreng, der havde anbragt et hvidkålshoved på venstre skulder. Men Labri fik os alle til at 

klappe. 

 

Der gik så nogle år og så en skønne dag var Jensine igen på Markedspladsen og så var 

Henrik der igen. Han var fra en gård i Højen og havde været i Canada. 

 

Jensine skulle så præsenteres for sine kommende svigerforældre og svigerfaderen 

spurgte: Hvor gammel er du? jeg er 20 år. Svaret var ”naa”. Han giftede sig da han var 38 

år, så han har nok tænkt, sikken et barn. Jensine fortæller, at svigerfaren var 20 år ældre 

end sin kone. 

 

Svigerfaderen er født i 1845 og svigermoderen 1866 og da samtalen sker omkring 1914 

må svigerfaderen Jacob Christian Lange have været omkring 70 år. 

 

Henrik og Jensine blev gift den 12. maj 1915 i Vinding Kirke. Et stort bryllup med 120 

gæster og store gaver bl.a. sølvtøj, møbler og tæpper. Hun var knap 21 år. Jensine 

fortæller, at de 120 gæster kom fra hele sognet og hver gang en vogn kørte gennem 

porten, så blæste 3 trompeter velkommen. Alle var forbavset over så godt det var gået for 

hendes far Aalbæk og talte om det.  

 

Hun var en køn brud. Jensine siger, at følgende vist ikke var for hendes ører, men hun 

hørte det alligevel. Sparekassedirektøren siger til fru Axø. Har du nogensinde set så køn 

en brud – ”det har jeg ikke var svaret”. 

 

Henrik og Jensine begyndte at se på flere gårde og købte en lille gård i Andkjær efter 

brylluppet i 1915. 

 

Hendes mand Henrik Johannes Hartmann Lange var en ” urolig sjæl” som Jensine siger i 

interviewet, så var han født således, at han ikke kunne stilles nogen steder, han skulle 

handle og handle. Det var nemlig sådan, at hans far var hestehandler på en stor gård ved 

Højen Skov.   

 

Det er utydelig tale, men med mine senere undersøgelser antager jeg, at hun har ment ” 

Christiansminde” den gård tæt ved Højen Skov, som hendes svigerfader ejede. 

 

Dejlige naboer der var flinke til at hjælpe Jensine – der jo kun var 20 år. Jensine var 

gravid med Magda (født 22. april 1916) og Jensine skulle flytte nogle kvier i efteråret 

1915. En kvie blev tosset og væltede hende omkuld og stod med hornene mod hendes 

bryst. Nabokonen så det og fik hurtigt kaldt på sin bror, der var i marken, og fik kvien 

jaget væk. Jensine siger det var frygteligt.  
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Så kom de til Vindelev – en by nord for Vejle, hvor de købte en gård, som var et stort 

gammelt skrummel med kolde stuer og jorden solgt fra. Det var i marts måned. 

 

Jensines søster kom og hjalp til med at få styr på ejendommen og Magda blev passet af 

Jensines mor. Det var ikke sjovt siger Jensine. Gården hed Råballegaard og her blev deres 

andet barn født. Jacob Christian Lange den 17. maj 1917. 

 

Så flyttede de igen, denne gang til ”Tvinggård” i Højen, hvor deres 3. barn, Alfred blev 

født i 1919. 

 

Mens de boede på Tvinggaard kom Henrik og Jensine ud for en frygtelig tragedie, idet 

deres lille dreng Jacob ca. 1½ år skoldede sig ihjel, idet han faldt ned i en skoldende 

varm gruekedel.  

 

Kort tid efter solgte de Tvinggaard og købte en gård ”Højen Møllegård” tæt ved. 

 

Men de flyttede hurtigt igen, denne gang til Ammitsbøl. 

 

De fik at vide, at her ville de aldrig falde til, det var svært for nye at komme ind. Men det 

lykkedes bl.a. fordi de begge var gode til at synge og skulle synge for.   

 

Der skete noget forfærdeligt. Dem de havde købt gården af, havde en datter, som blev gift 

med en gårdmandssøn, som var nabo til dem. Ved juletid blev datteren sindssyg og det 

kom sig sikkert af, at han var opdraget på Mølkjær Kro, hvor de havde lært at drikke øl. 

Og det ville hun ikke have. Hun ville kun se Jensine. Hun hed Clara. Hun sad op i sengen 

og pyntede juletræer. Det var et sørgeligt syn. Hendes mand hed Peter. Hun kom sig da 

igen. Jensine siger hun var ung dengang. 

 

De flyttede til Hover i 1924. 

 

Senere i 1937 til Daugaard, hvor de var under krigen. 9. april 1940 var en særlig dag for 

mig og min mand, fordi vores ældste søn Alfred var soldat i Fredericia. Soldaterne blev 

vækket tidligt om morgenen og officererne sagde, de skulle skynde sig op, da tyskerne 

var gået over grænsen. De marcherede mod Vejle fordi der skulle laves en forsvarskæde.  

 

De spurgte om de ikke skulle have madpakker med? Nej svarede officererne, det er der 

ikke tid til, vi skal komme tyskerne i forkøbet. Men op ad dagen kom så meddelelsen fra 

officiel side, at al modstand skulle ophøre. 

 

Vi var naturligvis meget bange, for vi havde ikke hørt fra Alfred. Men senere hørte vi, at 

en mælkekusk havde set ham på en lastbil ved Vejle og han havde så snakket med en 

post, som fortalte Jensine, at de havde set Alfred. Han kom senere hjem i god behold.  

Sine slutter med at sige, at soldaterne nok havde haft det på fornemmelsen, idet de var 

blevet sat til at pudse deres geværer et par dage før angrebet. 
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Den dag Shell-Huset blev bombet fløj de engelske RAF flyvemaskiner lavt hen over 

vores gård og vi gemte os i en dyb skelgrøft. De fløj lavt for ikke at blive opdaget af 

tyskernes radar. 36 fly var startet fra England om morgenen den 21. marts 1945 og 

bombede Shell-Huset kl. 11.15. 

 

Jensine fortæller videre, at hendes ældste datter Magda og hendes mand havde et 

temmelig stort Hotel i Odder. Tyskerne tog det og soldaterne blev indlogeret på 

værelserne. Jensine fortæller, at Hermann von Hanneken også boede på Hotellet en 

periode. Han var en bøs herre. Her er indsat en omtale af ham: 

 

”General og øverstkommanderende for de tyske besættelsestropper i Danmark i perioden 

oktober 1942 – januar 1945. v. Hanneken afløste general Erich Lüdke på posten. v. 

Hanneken var ansvarlig for invasionsforsvaret i Danmark, og han anlagde en hårdere 

besættelseskurs. Den hårde fremfærd mod bl.a. modstandsbevægelsen var stik imod den 

rigsbefuldmægtigede Werner Bests politik, og de to var i åben konflikt med hinanden.  

Den 29. august 1943 opløste v. Hanneken den danske hær og flåde, og 19. september 

1944 bakkede han op om opløsningen af det danske politi. v. Hanneken blev 27. januar 

1945 afskediget - anklaget for korruption. I 1948 blev han ved Københavns Byret idømt 

otte års fængsel for krigsforbrydelser. Han frikendtes i 1949 af landsretten og blev udvist 

af Danmark”. 

 

Det var en hård tid fordi for os siger Jensine, for vi havde næsten ikke noget mad. De 

havde ikke andet end noget bygmel, og der var noget tungt brød, der kunne bages af 

bygmel. De tyske soldater kom og ville købe æg, og de solgte dem de æg kunne undvære, 

for som Jensine siger, de stakkels soldater kunne jo ikke gøre for de var i krig. 

 

Jensine taler også om drabet på digterpræsten Kaj Munk den 4. januar 1944 ved 

Hørbylunde bakker vest for Silkeborg. D 

 

Under krigen skulle alt købes på rationeringsmærker, gryn og tøj. Mørklægningsgardiner 

i form af sort papir blev købt hos købmanden. 

 

Jensine siger også, at de boede tæt på banen og kunne se tyskerne komme den 9. april 

1940. 

 

Henrik ville til Vejle en gang om ugen, han kunne ikke undvære de forskellige markeder 

og ville derfor bo tæt ved Vejle. 

 

De boede så yderligere nogle steder ind til de flyttede til Skærup i 1953. 

I Skærup perioden startede Aage op som vognmand og boede hos os et års tid på 1. salen, 

indtil han fik sit eget og senere også en bedre bil og senere igen 3 dejlige piger.  

 

Min familie er nu blevet stor og jeg har 11 børnebørn, 17 oldebørn og venter et 

tipoldebarn til september i 1990. 

 

 

http://www.besaettelse-befrielse.dk/leksikon_m.html#Modstandsbevægelsen_
http://www.besaettelse-befrielse.dk/leksikon_b.html#Best,_Werner_(1903-1989)
http://www.besaettelse-befrielse.dk/leksikon_n.html#29._august0
http://www.besaettelse-befrielse.dk/leksikon_p.html#Politiet
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Jensine holdt altid taler og har skrevet mange sange. 

 

Henrik var syg de sidste 3 år og gik med en gangstol. Døde i 1969. Men selv om han var 

en urolig sjæl, så klagede han aldrig over sin sygdom. Henrik gik også hver morgen op til 

Aage for at hjælpe ham. 

 

Hun siger hun altid har lavet utroligt meget håndarbejdede bl.a. 6 gæstehåndklæder til 

børn, børnebørn o.s.v. og hun har lavet sokker i hundredvis. 

 

Hun skriver også stadig dagbog – ikke så tit som før – men 2,3 eller 4 dage imellem, når 

der er noget væsentligt. Hun referer til sin tidligere ” røde dagbog, som er fra hendes 

ungdom”. 

 

De flyttede som nævnt meget – et sted var de kun i 4 måneder – og de nåede ikke engang 

at få pakket ud. 

 

Jensine siger hun har haft et godt liv og mine børn og børnebørn er flinke at komme og 

besøge mig. 

 

Hun siger også, at én af mine piger skal have guldbryllup til november. Det må så være 

Inga & Villy, der er gift 9. november 1940. 

 

Hun benægter ikke, at der måske er gået en forfatter tabt i hende og læser et digt op hun 

selv har skrevet, og som lå i den omtalte Røde dagbog. Mens hun leder finder hun et 

avisklip om ”de bankmænd nede fra Alfreds”. Vi var 3 brødre, der blev bankuddannet. 

 

Hun slutter hele optagelsesserien med en lille fortælling af Anton Berentsen (dansk 

forfatter 1873 -1953), så kan efterslægten bedømme hvad det hele var værd”. 

 
Referet af Mogens B. Lange efter afspilning af DVD bånd, idet jeg har udeladt at 

beskrive de 13 steder de har boet, idet kronologien er vanskelig at få styr på. Men jeg har 

nedenfor forsøgt mig, bl.a. efter oplysninger fra min faster Grete Jørgensen og min 

kusine Birthe Kjær samt Jensines ” Røde Dagbog”, hvori hun bl. har skrevet sin 

livshistorie. Den røde Dagbog beror hos min faster Grete Jørgensen, Silkeborg: 

 

1) 1915, De købte en lille gård i Andkjær – kort tid efter brylluppet i 1915 

2) 1917, Vindelev – en by nord for Vejle, hvor de købte en gård, der hed ”Råballegaard”. 

3) 1918, Kragsminde ved Bøgager teglværk 

4) 1918, Tvinggaard, Højen, Jerlev Sogn. Min far og min faster Inga er født der. Ligger 

overfor Kroen. 28 tdr. land. 

5) 1920, Købte Højen Møllegaard ikke langt fra Tvinggaard. 1922 blev den gård solgt og 

de boede i et lejet fodermesterhus i Horsted indtil de købte gården i Ammitsbøl. 

6) 1923, Ammitsbøl, tæt ved Gravens 
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7) 1924, 13 gode år på en dejlig gård i Hover der hed Grønvanggaard på 37 tdr. land. De 

spillede bl.a. dilettantforestillinger og Jensine havde flere hovedroller bl.a. ”Det Gamle 

Guld”. Der var et stykke af Morten Korch (1876 -1954). Min faster Grete og min onkel 

Aage er født der. Dårlige tider for landbruget og de måtte sælge med tab. 

8)1937, Jelling. De købte et lille sted af Jensines far i Jelling. Formentlig del af ”Dambo” 

i Jelling, idet Dambos jordtilliggender senere blev udstykket til byggegrunde. Henrik 

måtte gå på dagleje. Jensine fik overtalt sin far til at tage ejendommen tilbage. 

9) 1937, Daugård. De fandt en lille gård. En god gård og de boede der i 13 år. Under 2. 

verdenskrig. 

10)1949, Eriknauer ”Møllegården”. 17 tdr. land. For meget til en mand og for lidt til 

lønnet medhjælp. 

11)1950, Løsning. Købte i stedet for en lille ejendom på 6 tdr. land 

12) 1951, Daugaard. Ville gerne tilbage til gamle venner og købte en ejendom. 

13) 1953, Kom til Skærup i 1953 og købte et ældre hus ” Rampen”, som de senere solgte 

til et benzinselskab BP  

14) 1960, Byggede huset på Nederbyvej 6 i Skærup  

15) 1982, Jensine Flyttede i ældrebolig i Børkop. 

 

 

 
 
Billede 125 – Min farfar Henrik døde 5. februar 1969 
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Billede 126 – Min farmor Jensine Lange fylder 90 år 4. august 1984 
 

 

 
 
Billede 127 – Min farmor Jensine Lange fylder 95 år 4. august 1989 
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Billede 128 – Min farmor Jensine Lange dør 1993, 98 år gammel 
 

Jensine Lange levede sine sidste år i en ældrebolig i Elbækparken 53, Børkop. Hun blev 

99 år på nær nogle få dage.  

 

Hun døde den 22. juli 1993 og er begravet Skærup Kirke den 28.juli 1993. 
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Frederik 9. Konge af Danmark 1947-1972. Den joviale og folkeelskede Frederik 9. er en 

af de populæreste konger, der har været herhjemme. Han var konge i 25 år hvor 

Danmark gennemgik en rivende udvikling fra efterkrigstidens knaphedsår til den 

moderne danske velfærdstat med økonomisk opsving og fuld beskæftigelse. Vores 

nuværende grundlov fra den 5. juni 1953, der afskaffede Landstinget, grundlovfæstede 

parlamentarismen og det udenrigspolitiske nævn samt optog Grønland som en del af 

selve riget, bærer hans signatur. Erik Eriksen var statsminister på det tidspunkt. Frederik 

9. døde 14. januar 1972, 72 ¾ år gammel.   
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Syvende generation / Alfred Aalbæk Hartmann Lange f. 7. februar 1919  / 

min far. 
  

  
 
Billede 129 – Gården Tvinggård ses på kortet overfor kroen 

 

Min far Alfred Aalbæk Hartmann Lange er født 7. februar 1919 i Højen Sogn, Jerlev 

Herred, Vejle Amt. Døbt den 23.marts i Højen Kirke, hvor fadderne var landmand 

Christian Aalbæk og hustru Marie og deres datter Vilna alle af Vinding.  

 

Altså min fars morfar og mormor og deres datter.  

 

Han er født på gården Tvinggård, der ligger lige overfor Højen Kro. Lidt nord for Ny 

Højen kan vi se både kro og gård på kortet. 

 

Øverst til højre i billedet kan vi se gården ” Vindinglund” hvor min Tip-2 oldefar 

Christian Henrick Jensen Lange døde i 1840.   

 

Højen Kirke stammer fra ca. 1150. Tårnet blev bygget 1863, og våbenhuset er formentlig 

fra samme tid. Kirkens lave beliggenhed undrer mange, da de fleste middelalderkirker er 

bygget på et af de højeste steder i sognet bl.a. for at være et godt forsvars-tilflugtssted, 

når der var krig i landet. I øvrigt har Højen by navn efter dens høje beliggenhed ved 

Vejle Fjord, som tidligere gik længere ind i landet. Kirkens placering er måske bestemt af 

de ældste slægter i sognet. 

 

Graveren på Højen Kirkegård, Ingrid Hvidberg giver mig her i 2012 et lille ”sagn” om, 

hvorfor kirken ligger, hvor den gør. ”Den gamle kongsgård, Oxviggård og Gammel 

Højengård skulle være dem, der i sin tid ville bygge kirken. Der var selvfølgelig stor 

diskussion om, hvor kirken skulle ligge, men man enedes til sidst om at lukke 2 stude ud 

for natten, og der hvor de lå om morgenen, skulle være stedet, hvor kirken skulle bygges.  
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Og stude er jo som dyr er flest: de fandt et hul, hvor der var lidt læ for vinden”. Om 

historien har meget på sig, ved man jo naturligvis intet om, men den er da meget sød. 

 

 
 
Billede 130 – Højen Kirke 2011 

 

Min far blev døbt den 23. marts 1923 i Højen Kirke. 
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Billede 131 – Tvinggaard i Højen 

 

Stuehuset set fra Kolding-Vejle Landevejen ser således ud i 2011. Navnet ”Tvinggaard” 

ses tydeligt trykt på facaden. Højen Kro lige overfor ser helt tom og ubenyttet ud p.t. 

 

Jeg har talt med de nuværende ejere af Tvinggaad. De siger de har jævnet en ladelænge 

overfor stuehuset med jorden og en lille grisestald mod nord. 

 

Som ung fik min far violinundervisning hos en mand, der hed Jens Andersen, som havde 

spillet sammen den verdensberømte danske komponist Niels V. Gade, der bl.a. har 

komponeret stykket på ”Sjølunds fagre sletter”. Niels V. Gade er i øvrigt født i Vejle i 

1879. Det musikstykke spillede min far også.  

 

Han kunne også spille skak og lærte bl.a. sin lillesøster Grete dette spil mens de som unge 

boede i Daugård i slutningen af 1930’erne. 

 

Han var også som ung med i dilettantforestillinger og han havde en god sangstemme. 

Min farmor og farfar ville gerne, om min far var blevet lærer, men han var tiltrukket af 

landbruget. Far var et meget tænksomt og reflekterende menneske, som var vellidt 

overalt, hvor han kom. Han var en kærlig og god broder overfor sine søskende, der holdt 

af ham. Det samme kan siges om hans rolle som far for sine fem sønner. 

 

Jeg kan tydeligt huske samtalerne med min far, når han var i gang med malkningen af 

køerne i stalden i vinterhalvåret. Der var en særlig ro over min far sidst på dagen. Han 

fortalte bl.a. at han gerne ville til Holland for at se Tulipanmarkerne blomstre. 
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Billede 132 – Gymnastikhøjskolen i Ollerup 

 

Min far var også en dygtig gymnast og har været på ophold på Gymnastikhøjskolen i 

Ollerup, der var blevet grundlagt af gymnastikpædagogen Niels Ebbesen Buck i 1920.  

 

Niels Buck udløste i 1933 en presselavine, idet han efter et besøg i Hitlertyskland udtalte 

sig i begejstrede vendingerne om de nazistiske ideer.  

 

Min far blev bl.a. uddannet til delingsfører, hvilket betød, at han kunne lede drenge og 

voksne gymnastikhold.  

 

På skolen var min fars onkel Rask Nielsen historielærer. Onklen var gift med Jensines 

søster Vilna. 

 

Han var i 1939/1940 indkaldt til soldatertjeneste i Fynske Livregiment, Odense. Senere i 

tjenesten var han på Bülows kaserne i Fredericia, hvor Fynske Livregiment havde 

garnisoneret nogle kompagnier soldater. 

 

Han gik bl.a. vagt ved Krudttårnet på Østervold, der er Fredericias ældste militære 

bygning fra 1675. 
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Billede 133 – Krudttårnet på Østervold i Fredericia 

 

Min far var soldat da den tyske krigsmagt i 2. verdenskrig rykkede ind i Danmark kl. 

04.15 den 9. april 1940 over grænsen i Sønderjylland.  

 

Forholdsordren til hæren var at åbne ild og der blev kæmpet spredt ved grænsen, indtil 

regeringens ordre om at indstille kampen nåede frem omkring kl. 08.00.  

 

Min far har fortalt mig, at meget tidligt om morgenen lød alarmen og alle blev vækket og 

beordret til hurtigst muligt at stå op og iføre sig fuld feltmæssig mundering. De skulle 

gøre klar til udlevering af skarp ammunition og hurtigst muligt ud af kasernen. 

 

Efter overgivelsen blev de beordret tilbage til kasernen og kort tid efter blev soldaterne 

hjemsendt. 

 

Jeg henviser yderligere til 6. generation, hvor min farmor Jensine i interview fortæller om 

min fars oplevelser om morgenen den 9. april. 

 

Iflg. Bo Lidegaard lå der syd for Fredericia en lille maskingeværstilling med 

rekylgeværer, der skulle dække havnen og indkørslen til Fredericia syd fra langs kysten. 

 

I det tidlige morgengry kom en kolonne tyske soldater marcherende, syngende frem ad 

Strandvejen, bare en 25-30 mand.  

 

Da enhederne så hinanden gik tyskerne i dækning og der kom nogen kamp ud af det. En 

halv time senere, klokken 06.40 kom ordren til de danske styrker om at stoppe al 

modstand og søge forbindelse med førerne for de nærmeststående tyske tropper.  
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Min mor Ellen Bjerrisgaard Langes barndomshjem er Egeskovgaard, Egeskov. 

 

 
 
Billede 134 – Egeskov Skole, nu nedlagt 

 

Min mor gik i skole i Egeskov Skole, der ses forrest i billedet. Den første mark bag 

skolen er der hvor Hvidtjørnevej nu ligger. Bagerst ses Vejle Fjord. Til venstre i 

baggrunden af billedet ligger et gymnastikhus med bl.a. gymnastiksal og til højre hvor 

man kun kan se taget, der boede skoleinspektøren privat. Ovenpå selve skolen, var der i 

gavlen ved de 2 vinduer en lejlighed til en lærer. Skole og gymnastikhus er i dag jævnet 

med jorden.  

 

 
 
Billede 135 – Ryslinge Højskole forår 2012 

 

Min mor var i sine unge dage på ophold på Ryslinge Gymnastik Højskole i Ryslinge, 

hvor hun fik venner for livet gennem gensidige besøg og andre som hun udvekslede 

julekort med. 
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Billede 136 – Ryslinge Kirke 2012 

 

Mon hun ikke har været til Gudstjeneste i Ryslinge Kirke, der ligger nabo til Højskolen.  

 

Hun kom tidligt ud at tjene bl.a. på Trelde Sande Rekreationshjem som tjenestepige. 

Pigerne boede om sommeren oppe på loftet, så der var plads til gæsterne i pigernes egne 

værelser. Hun var vist kun 15 år, da hun fik sin første stilling. Min mor har som ung lært 

at spille klaver, men det var ikke så ofte hun gik til klaveret for at spille. 

 

Jeg har fået fortalt, at min far var ansat på en gård der hedder ”Abildgaard”, beliggende 

mellem Bredsten og Randbøldal ved Vejle. Han havde så en dag fået besked af ejeren om 

at hente en ny tjenestepige på stationen. Min mor siger hun kørte i rutebil hele vejen 

(Egeskov – Vejle – Bredsten). Det er måske mere sandsynligt, at hun fra Vejle har taget 

toget - Den nu nedlagte Vejle-Vandel Jernbane 1897/1957- idet Ravning Holdeplads lån 

lidt syd for Abildgård. 

 

 
 
Billede 137 – En Charabanc 
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Han kunne benytte gårdens ” Charabanc” en hestevogn. Jeg formoder det var til 

skifteperioden 1. november 1942.  

 

Abildgaard er et gammelt dansk ord for æblehave og kendes som stednavne flere steder i 

Jylland. Abildgaard er også adelige og borgerlige danske (dansk-norske) slægter. 

 

 

 
 
Billede 138 – Kortskitse over Abildgaards beliggenhed 

 

 

 

 
 
Billede 139 – Billede af stuehuset på Abildgaard forår 2011 

 

Tjenestepigens navn var Ellen Jensen Bjerrisgaard, og hun kom fra Egeskov, hvor hendes 

far Hans Jensen Bjerrisgaard ejede Egeskovgaard. Ellen Bjerrisgaard Lange (f. Jensen 

Bjerrisgaard) er født 3. maj 1922 i Egeskov. 
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Billede 140 – Min mors barndomshjem, Egeskovgaard  

 

Nå, men efterhånden kom de to godt ud af det med hinanden, så allerede den 17. august 

1943 blev de gift i Vejlby Sogns Kirke. Kirken hedder i dag Egeskov Kirke. 

 

 
 
Billede 141 – Egeskov Kirke lidt uden for Fredericia 

 

Årsagen var jo ganske tydelig, idet jeg blev født den 22. november 1943 i Assendrup, 

Engum sogn, Hatting Herred, Vejle Amt. 

 

Brylluppet var en stor fest på ”Egeskovgaard” med telt i gården til de mange mennesker, 

der var inviteret. Der var ingen mangel på festmad, selv om det var under krigen. Man 

slagtede bare gris, kalv og får.  

 

Blandt gæsterne var naturligvis min farfar og farmor Henrik Johannes Hartmann Lange 

og Jensine Lange og deres forældre, min Ollefarfar og Ollefarmor Jakob Christian Lange 

og Nielsine Dorthea Lange.   
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Min far og mor fik følgende børn:  

 

1) Mogens Bjerrisgaard Lange – f. 22. november 1943 i Assendrup 

a. Viet 10. dec. 1966 m/Aase Wilken Jensen f. 2. juli 1943 

b. Søn: Torben Bjerrisgaard Lange f. 26. maj 1967 

i. Viet: 28. august 1993 m/Ann Kristine Howkins f. 21/9 1965 

ii. Søn: Christopher Howkins Lange f. 20/12 1994 

iii. Datter: Emily Howkins Lange f. 2 /9 1997 

iv. Datter: Natalie Howkins Lange f. 14/5 2001 

a. Datter: Tina Bjerrisgaard Lange f. 2/8 1970 

i. Viet: Københavns Rådhus 30/11 2002 m/Lars Ljungberg f. 30/8 

1971 og Nyborg Kirke 15/5 2004 

ii. Datter: Signe Lange Ljungberg f. 30/6 2001 

iii. Datter: Mathilde Lange Ljungberg f. 7. juli 2003 

 

2) Knud Lange – f. 25. november 1944 i Assendrup 

a. Viet: den 26/12 1971 m/Henny Elisabeth Ginnerup Jespersen f. 13/8 1947 

b. Datter: Mette Lange f. 25/1 1975 

c. Søn: Mads Lange f. 27/3 1978 

 

3) Flemming Bjerrisgaard Lange – f. 1. maj 1949 i Egum 

a. Viet: den 5. maj 1979 m/Therese Vendelhaven f.  

b. Datter: Dorthe Vendelhaven Lange f. 12. august 1980 

c. Viet 2. gang den 10/8 2002 m/ Jette Kjærgaard Kærsted f. 13/8 1948 

 

4) Hans Henrik Bjerrisgaard Lange – f. 15. december 1950 i Egum 

a. Viet: d. 3/6 1978 m/ Marianne Elisabeth Einshøj Henriksen f. 16/11 1952 

b. Datter: Stine Pernille Einshøj Lange f. 1. juni 1980 

c. Datter: Julie Camilla Einshøj Lange f. 16. okt. 1985  

 

5) Ole Bjerrisgaard Lange – f. 6. november 1954 i Egum. 

a. Viet: 16/9-1978 m/Lone Pedersen f. 14/12 1952 

b. Datter: Christina Lange f. 29. juli 1985 

c. Datter: Charlotte Lange f. 18. august 1988. 

 

 

Min far og mor købte en gård på adressen Tirsbækvej 116, Assendrup, 7120 Vejle Øst i 

forbindelse med indgåelse af deres ægteskab.  

 

Den 25. januar 2011 kørte jeg forbi gården og tillod mig at køre ind på gårdspladsen for 

at spørge om lov til at tage et fotografi af ejendommen. Jeg kom i tale med ejeren Erik 

Breth og han var fantastisk venlig og inviterede Aase og jeg indenfor, der var noget han 

ville vise os. Han havde et ark A 4 liggende med alle gårdens ejere siden den første ejer 

den 23. december 1913. Erik og hans far havde haft ejendommen næsten lige så længe 

som de øvrige ejere, idet Eriks far havde købt i begyndelsen af 1950’erne. 
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På papiret stod ud for ejer nr. 7 navnet Alfred Lange og datoen 4. september 1943 og nr. 

8 ejer Åge Mortensen og datoen 24. juni 1947.  

Jeg har ikke checket disse datoer i tingbogen, men efter de data jeg har på min far og 

mors færden passer det fuldstændigt. 

Gården havde i 1943 en størrelse på 10,5 ha. 

 

 
 
Billede 142 – Stuehuset på gården i Assendrup vinter 2011 

 

Her er et billede af stuehuset taget i januar 2011. Den lille røde bygning bagerst i billedet 

blev kaldt ”Hønsehuset” og står således fortsat på ejendommen.  

 

De oprindelige længer til lade og stald brændte i 1987. De er genopført. 

 

Det er altså på denne gård jeg er født. 
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Billede 143 – Huset er udvidet med en tilbygning 

 

Erik Breth oplyste mig om, at han havde udvidet stuehuset med en tilbygning.  

 

Min far forpagtede ”Elbækgaard” i Egum pr. 1.november 1946 for en periode på 8 år og 

gården i Assendrup blev solgt til den nye ejer Aage Mortensen til overtagelse den 24. juni 

1947. 
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Billede 144 – Elbækgaard i Egum  

 

Egum ligger ca.  4 km nordvest for Fredericia – tæt ved Rands Fjord. Fjorden kan anes 

helt i baggrunde af billedet af Elbækgaard. Gården var ca. 50 tdr. land. I 1940’erne var 

der arbejdsheste på gården til alt markarbejdet. Far havde også køer og grise og der var 

ansat tjenestefolk. Der løb en bæk gennem en græsmark sydvest for gården, videre 

gennem en lille skov omkring gården og så til Egum vandmølle og videre ud i Rands 

Fjord.  

 

Jeg formoder gårdens navn er opkaldt efter den lille skov af elle træer, hvor bækken løb 

igennem. På engen var der i øvrigt en cementrørs brønd på et par meters dybde, hvor der i 

bunden var en slags hævert. Vi måtte jo ikke kravle derned, men det skete jo alligevel.   
 

 

 
 

Billede 145 – Bindingsværksstuehuset på Elbækgaard vinter 2011 
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Billede 146 – Kort over Elbækgaard og dens placering i Egum 

 

 

 
 
Billede 147 - J.J. Ravn, En Historisk – Topografisk beskrivelse af sognene  

i Holmanns og Elbo Herreder. 
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Billede 148 – udsnit af Ellebækken sydvest for gården marts 2011 

 

Der var 2 bække tæt ved vores gård. Den bæk, der løber forbi vores gård hedder 

”Ellebækken” og den anden bæk ” Stallerupbækken” en bæk der har udspring fra det 

sydvestlige Stallerup. De to bække forenes kort før Egum Mølle og efter Møllen kaldes 

bækken nu for ”Møllebækken” og den løber slutteligt ud i Rands fjord.  

 

 
 
Billede 149 – Egum vandmølle 

 

Vi boede ikke langt fra Egum Mølle, en møllegård på 35 tdr. land, hvor der også gennem 

tiderne har været drevet lokal mølledrift og Handels-Mølleri. Vandmøllen er rimeligvis 

blevet købt fri fra Koldinghus Rytterdistrikt i 1766.  
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Billede 150 – Gården Lomholtsminde i Herslev, billedet fra ca. 1970 
 

Min far og mor fik skøde på gården ”Lomholtsminde” den 4. november 1954. Sælger var 

Jens Anton Jacobsen, der havde overtaget gården 24. januar 1930 efter sin fader. Det var 

en firlænget gård på godt 30 tdr. land + 5 tdr. land skov.  

 

Bemærk, at billedet er med det nye stuehus opført 1964. 

 

Sælger Jens Anton Jacobsen havde kun en datter Anne Johanne f. 1920 og hun blev gift 

med landmand Søren Steffensen, og de havde gården i forpagtning, til den blev solgt. 

Søren Steffensen og Anne Johanne købte en gård i Gylling. 

 

Til venstre ses en stribe jord, mellem de to hække, som den tidligere ejer Jens Anton 

Jacobsen solgte til uddeler Gellert iflg. skøde af 6. august 1949. Jordstykket skulle bruges 

til udenomsplads for brugsen, der var nabo til ”Lomholtsminde”.  

 

Lidt længere til venstre ses et stråtækket hvidkalket stuehus. Der var forpagterboligen på 

Præstegården, der i øvrigt lå endnu lidt til venstre. 

 

I forlængelse af stuehuset havde far og mor placeret ” et Skur” en gammel skurvogn, der 

af pladshensyn blev brugt til værelser, når vi med familie kom på besøg.  
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Billede 151 – Det gamle stråtækte stuehus på Lomholtsminde 

 

Gårdens oprindelige stuehus var et flot hvidkalket hus med stråtag. Det nedbrændte 

desværre til grunden i 1963 på grund af angiveligt for meget løbesod i skorstenen, der 

førte til skorstensbrand. 

 

Gården kan føres tilbage til år 1688 som Gård nr. 2B, Lomholtsminde hartkorn 2-6-2-1½, 

hvor smed Jens Rasmussen f. 1646 var gårdfæster på den ene halvdel på ”halvgården udi 

Herslev” og en Søren Madsen gårdfæster på den anden halvdel. Ifølge Fæsteprotokollen 

søgte en Jens Tygesen fra Vendsyssel i 1795 om fæste på den ”Ryttergaard udi i Herslev” 

på den halvdel som Jens Rasmussen oprindeligt havde i fæste.  

 

Hvordan Jens Tygesen var havnet hernede, kan man jo kun gætte på, men sandsynligvis 

har han været rytter og på den måde kommet til egnen og Herslev.  

 

Gården har hørt under Koldinghus Rytterdistrikt og blev først frikøbt ved skøde af 25. 

april 1769. Købspris 288 rdl., 45 sk..  

Der var mange fæstegårde i Herslev og mange af dem var i 1663 (efter Svenskekrigene 

1657-1660, rettere Første Karl Gustav-Krig 1657-1658 og Anden Karl Gustav-krig 1658-

1660) lagt øde. Efter en jordebog i Rigsarkivet iflg. J.J. Ravn. Det samme gjaldt gårdene i 

Follerup, Højrup og Tolstrup.  

 

Der må have været en nogle ryttere på Ryttergårdene i Herslev, kilderne nævner bl.a., at 

Ryttere i 1713 har stjålet 3 får fra en Hans Hansen i Herslev (Sessionsprotokollen). 
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Billede 152 – Matrikelkort fra 1820 
 

Her kan vi på matrikelkortet fra 1820 se ”Lomholtsminde” benævnt med rødt No. 13 og 

til venstre i billedet ses overgaden og nedergaden.  

 

Vi kan også se gården lidt nord for ”Lomholtsminde”. Den hedder ”Enemærke”, og en 

del af ”Lomholtsminde´s” agerjord på ca. 5 tdr. land støder op til ”Enemærke”. Ejerne i 

mine unge dage var Aksel og Anna Thomsen. Efter J.J. Ravns bog ”En historisk-

topografisk beskrivelse af Herslev og Viuf”, så var ”Enemærke” i gammel tid benævnt 

Bolet ”Enemærke”. 

 

Til højre ses ”Skræddergården”. 
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Billede 153 – Matrikelkort fra 1820 over Herslev sogn med byen øverst midt i billedet 
 

I perioden 1688 og til min fars overtagelse har der således været adskillige gårdfæstere og 

selvejere på Lomholtsminde. 

 

”Den danske bondes bolig bestod oprindelig kun af én længe. I stenalderen og 

bronzealderen kunne kreaturerne være ude hele tiden. Men o. 400 f. Kr. bliver klimaet 

køligere. Og man får det lange hus med jordvægge, beboelse i den ene ende og stald i 

den anden. 

 

 Omkring 1000 e. Kr. er der gårde med lerklining og bindingsværk og huse med 

jordvægge. Den danske gård får ved denne tid flere længer. Og derefter skrider 

udviklingen frem til den firlængede gård, som vi kender så godt”. 
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I virkeligheden var gården Lomholtsminde meget nedslidt. Men min far fandt, at en 

købspris på kr. 125.000,- var det niveau han ville binde an med rent investeringsmæssigt 

og dermed at skulle forrente fremover.  

 

Vi flyttede i januar/februar 1955 fra Egum til Herslev. Med tiden fik far og mor 

gennemrenoveret gården til en ganske pæn ejendom. 

 

Far havde køer til mælkeproduktion, grise til griseproduktion og mor lidt høns og ænder 

til æg m.v. 

 

I marken var hovedproduktet korn (byg, havre, hvede) og frøgræs og en årrække blev der 

også avlet hør, idet der lår en hørfabrik i Kolding. 

 

Hertil kom produktion af roer til køerne– hvor vi altid hjalp til med at hakke roer – det 

var før man opfandt den såmaskine, der kunne så et roefrø.  

 

På gården i Egum og de første år i Herslev, blev der høstet med selvbinder trukket af 

heste. Det var et hårdt slid for hestene. Det store jernhjul overførte kraften til maskineriet.  

 

Til slut blev negene ”spyttet” ud. Dernæst skulle negene sættes til vejring i skokke, d.v.s. 

vi satte negene to og to så toppene støttede hinanden. Sådan satte vi dem på række ca. 5 

par og så et mellemrum og så igen en række. 

 

Efter nogle dage blev negene kørt ind i laden, hvorfra de så i løbet af vinteren blev 

tærsket, så korn og halm blev skilt fra hinanden. 

 

 
 
Billede 154 – Sidst i 1950’erne er der en traktor foran den ”gamle selvbinder” 
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I slutningen af 1950’erne blev hestene udskiftet med en traktor som trækkraft. Det 

indsatte billede viser høstningen og kunne sagtens være et billede af min far på 

høstmaskinen og jeg på traktoren. Dog lige bortset fra alderen på personerne.  

 

Billedet er nemlig fra en høstfest på gården ”Nørrevang 101” i Smidstrup, som nogle af 

vore forfædre ejede. Høstfesten var arrangeret af Smidstrup Museum i sommeren 2011. 

 

Ved høsttid havde min mor ekstra travlt med at fodre os, idet hun både formiddag og 

eftermiddag kom med cykelkurven fyldt med kaffekander, franskbrød med syltetøj, og 

kager.  

 

Så satte vi os svedige ned og guffede i os. Mor havde også altid køligt saftevand med til 

os. 

 

I løbet af 1960’erne købte min far en mejetærsker og det hele blev betydeligt lettere, men 

høsttiden var alligevel hektisk, og vi drenge skulle hjælpe til. 

 

Her er indsat lidt citat fra Helle Juhls bog: ”Der var så dejligt ude på landet – En 

billedkrønike fra det 20. århundredes bondeland”. 

 

”Trillede man ind på gårdpladsen ved en bondegård i 1950’erne, var det til lyden af 

hønsekaglen, grisegrynt og gumlen fra ko og hestestald. Stort set alle landbrug blev 

endnu drevet alsidigt med heste, køer, grise og høns. 

Hestene ydede trækkraften til markarbejdet og fik til gengæld korn og hø i krybben. 

Køerne leverede mælken og åd roer og de kløvergræs, som var nødvendige for at 

sædskiftet på markerne. Grisene fik også del i kornet, blandet op med den skummetmælk, 

der kom tilbage som restprodukt fra mejeriet. Og hønsene betalte købmandsregningen. 

Det far meget almindeligt at bytte æg med de dagligvarer, man ikke selv producerede, 

men var nødt til at købe i brugsen eller hos købmanden. Mennesker, dyr og jord indgik i 

et selvforsynende, indbyrdes afhængigt, kredsløb.  

Gårdens udformning med fire længer omkring en beskyttet gårdsplads afspejlede 

kredsløbet. I den ene sidelænge karlekamre, hestestald, vognport og redskabsrum. I den 

anden kostald og roekammer samt svinestier i enden. Overfor stuehuset lade til 

opbevaring af halm, hø og korn. Ved siden af køkkenhaven, hønsehus og hønsegård, og lå 

gården på mager jord, som ikke kunne opdyrkes, var der også fårehus. 

I et hjørne af gården hundehus til gårdhunden, hvis opgave det blandt andet var at holde 

vagt og deltage i jagter, og i stalde og på loftet masser af katte til at holde mus og rotter 

væk. Fluerne tog svalerne sig af i et uophørligt ædegilde. 

Mennesker og dyr var ikke langt fra hinanden. Videoovervågning, sensorer og 

ventilationsalarmer som i vore dages industrialiserede stalde var der ikke brug for. 

Det tætte, alsidige samliv mellem mennesker og dyr ophørte med specialiseringen. Det 

samme gjaldt mejeriernes nye teknologi til udnyttelse af skummetmælk i 

osteproduktionen. Cirklen mellem kvæg og svin var brudt, og muligheden i at satse på 

enten det ene eller det andet dyrehold skabt. 
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Mange landmænd byggede i 1960’erne gården om, så der flyttede maskiner ind i 

hestestalden og svin i resten af bygningerne. 

Inden længe slog ombygningerne ikke til, og både svin og køer fik nye selvstændige 

stalde. Nye automatiske fordringsanlæg blev indkøbt, så en enkelt mand kunne passe 

besætningerne, hvad der før krævede både karl og fodermester. Mandens vigtigste 

indsats lå i marken – med hestespand foran plove, harve, såmaskine, slåmaskine, 

ajletønde, selvbinder o.s.v. 

 

 
 
Billede 155 – Bonden tager et hvil med selvbinderen 
 

På nær nogle stille vintermåneder bød det meste af året på hårdt fysisk arbejde i marken. 

Hakning af roer, spredning af møg og roehøst hørte til det mest slidsomme. I det hele 

taget var bjergning af foder til dyrene mandearbejde – bistået af kvinderne. I høsten var 

man flere end til hverdag. 

En til at køre selvbinderen, som regel bonden selv og flere til at sætte de bundne neg i 

skok. Tærskning med tærskeværk var ligeledes en krævende opgave, som krævede 

minimum fem-seks mand. To mand til at smide neg op til en mand oven på tærskeværket, 

ilæggeren, og andre to til at bære de fyldte sække ind i laden eller på loftet. Yderligere en 

eller to håndterede halm og avner fra tærskningen”. 
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Billede 156 – Min far og mor fejrer sølvbryllup 17. august 1968 

Den 17. august 1968 fejrede min far og mor deres sølvbryllup, og kernefamilien blev 

fotograferet foran hovedindgangen til stuehuset i Herslev.  

Fra venstre Hans Henrik, jeg og Aase, min mor med sit første barnebarn Christopher, 

Ole, min far, Knud og Flemming. 

Der var ikke nogen stor økonomi på den beskedne gård, der skulle tjene til familiens 

udkomme. Min far har fortalt mig, at han på et tidspunkt lånte en ko af sin svoger, 

proprietær Johannes Langdahl Jensen, Odder. Johannes var gift med min mors søster 

Mie. Han lånte koen og fik så adgang til at få indtægter fra den mælk koen kunne yde.  

 

Sagen var jo nok, at der ikke var kapital til at indkøbe en ekstra ko. Jeg tror ikke min far 

var så stolt af arrangementet.  

 

Jeg var på ferie næsten hvert år i drengeårene hos min moster Mie og onkel Johannes på ” 

Proprietærgården Steenslund” lige i udkanten af Odder By. ”Steenslund” har sin egen 

historie og den brændte i 1907 og er genopført i 4 længer. Gården var på 120 tdr. land, 

men på grund af dens beliggenhed tæt ved Odder by, er al jorden nu solgt fra til 

byggegrunde m.v., så kun stuehuset er tilbage. 
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Billede 157 – Stuehuset til Lomholtsminde, ca. 1990 

 

Gården ”Lomholtsminde” er nabo til ”Præstegården”, der i sin tid var byens største gård.  

Dele af præstegårdens jorder blev efter jordlovene i 1919 udstykket i Statshusmandsbrug, 

så der kun var en mindre del tilbage af den store mark, der lå øst og nord for Kirken langs 

Tolstrupvejen.  

 

Helt til højre bagerst i billedet kan vi ane nabogården ” Skræddergården” som i de gamle 

optegnelser hed Gaard Nr. 1. I mine drengeår (omkring 1955) var gården ejet af Johan 

Frederik Jensen f. 1904 gift med Ester Augusta Larsen f. 1910. Han havde overtaget 

gården i 1940 efter sin ugifte morbror Niels Frederiksen Lange f. 1872.  

 

De havde to drenge Niels Hartmann Jensen f. 31. januar 1937 og Hans Peter Jensen 

(kaldet bror) f. 11. august 1941. Dem kendte vi jo ganske godt. På gården kan jeg huske, 

at der altid om sommeren blev lavet øl, hjemmelavet øl, som var ganske stærk øl. Jeg 

husker vi prøvesmagte det engang som optakt til det årlige høstgilde i Herslev 

Forsamlingshus.  

 

Resultatet kan jeg ikke huske, kun erindre som meget stærkt øl. 

 

Det interessante er også, at Johan Frederik Jensen kan føre sine aner, via sin mor Hansine 

Frederiksen Lange, helt tilbage til samme stamfader som jeg selv, men gennem sin 

oldefar på sin mors side Frederik Wilhelm Holtzendorff Lange, som er en bror til min 

Tipoldefar Henrik Christiansen Lange. 
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Billede 158 – Brudekiste 1763 
 

Dette er et billede af en brudekiste, som p.t. står i den gamle aftægtsbolig efter Johan 

Frederik Jensen, Follerupvej 8, Herslev 7000 Fredericia. 

 

Efter hendes mand Niels Hartmann Jensens død i 1998 boede Ingelise på gården til 2001, 

hvor hun solgte den Jens Jørgen Olesen, søn af gårdejer Jørgen Olesen, Herslev.  

 

Ingelise flyttede så i 2001 ind i aftægtsboligen, efter at hendes svigermoder Ester kom på 

plejehjem.  

 

”Skræddergården” ophørte således i 2001 med at være ejet af ”Lange-Slægten”. 

 

Hun bekræfter, at ovennævnte billede er taget i en stue på ”Skræddergården”. I et brev fra 

genealogen John Arthur Lange til den tidligere ejer Niels Frederiksen Lange, jf. foran, 

dateret fra 12. august 1918 anbefaler han, at den omtalte egetræskiste jo er et kosteligt 

familiestykke.  

 

Han slutter med at skrive, at han endelig skal holde godt fast på den og lade den gå i arv 

til den bedste i slægten. 

 

Hvorledes Niels Frederiksen Lange har fået kisten er mig ubekendt, men jeg vil godt 

fremsætte den teori, at kisten er fra 1763 og er en brudekiste. Argumentationen er den, at 

Jens Christiansen Lange f. 1721 fra 2. generation blev gift den 25. august 1763 i Bad 

Bramsted i det gamle Hertugdømme Holsten, jf. bilaget i indskudssag 2782/1763 i 

Rigsarkivet, gengivet her:  
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”Des herrn Lieutnants Jens Christian Lange Ehefrau Malen Metta gebohrne Hartmanns, 

des Harm Hinrich Hartmanns und Malen Metta gebohren Witten alhier in Bramstedt 

eheliche Tochter ist alhier im Jahr 1742 d. 10. januar getauft, und mit Ihrem Ehemanne 

dem herrn Lieutenant Jens Christian Lange den 25. August 1763 copuliret Worden. 

Solches wird aus hiesigem Kirche Register von mir attestiret. Bramstedt d. 19. april 1772. 

Dethlev Chemnitz. Prediger in Bramstedt”.  

 

Brudekisten er så formentlig gået blevet givet videre fra slægt til slægt i de forskellige 

generationer 

 

En boelsmand er indehaveren af et boelsmandssted, der er betegnelsen for de 

næstmindste Landbrugsejendomme.  Et boelsmandssted er et landbrug, der er mindre en 

bondegård. og større end de egentlige husmandssteder.   

”En bondegård er en ejendom på landet, hvortil der hører husdyrhold eller jord, som 

dyrkes. Ordet er sammensat af bonde (den fastboende) og gård (indhegnet område, 

omgærdet). En typisk gård består af stuehus, stald og lade. De egentlige bondegårde 

havde tidligere et jordtilliggende på mindst 3 - og højst 11 tønder hartkorn. 

Udtrykket Bondegård er det traditionelle ord for det, som landboer nu selv kalder en 

landejendom. I dag bliver bondegårde ofte blot betegnet som en gård.” 

”En husmand er indehaveren af et husmandssted, der er betegnelsen for de mindste 

landbrugsejendomme. 

Omkring år 1900 var et husmandssted en ejendom på højst 15 tønder land og med 

mindre end én tønde hartkorn. I 1700-tallet var de fleste husmandssteder på under 5 

tønder land. 

Tidligere var de fleste husmænd fæstehusmænd eller lejehusmænd. Efter 1850 steg 

antallet af selvejere. Ved jordlovene fra 1919 opstod begrebet statshusmænd. Her lejede 

husmændene statsejet jord, der blev administreret af Statens Jordlovsudvalg. 

I 1700-tallet og 1800-tallet var husmandsbrugene så små, at en familie ikke kunne leve af 

det lille landbrug. De fleste husmænd tog derfor arbejde som daglejere (landarbejdere). 

Nogle var fiskere. Andre var håndværkere (for eksempel smede). Læreren (degnen) var 

også husmand; han drev et lille landbrug, der var ejet af sognet (kommunen).” 

Andre husmandsbrug blev brugt til aftægt (pension). Præsteenker fik tildelt et enkesæde, 

der som regel var et husmandsbrug. I 1700-tallet blev nogle husmandsbrug brugt som 

aftægtsboliger for tidligere gårdmænd.” 

I 1899 vedtog Rigsdagen ”Lov om tilvejebringelse af jordlodder til landarbejdere”, der 

senere blev ændret til ”Lov om oprettelse af Statshusmandsbrug”.  

 

 

http://da.wikipedia.org/wiki/Bondeg%C3%A5rd
http://da.wikipedia.org/wiki/Husmandssted
http://da.wikipedia.org/wiki/Hartkorn
http://da.wikipedia.org/wiki/Landboer
http://da.wikipedia.org/wiki/Landbrug
http://da.wikipedia.org/wiki/1900
http://da.wikipedia.org/wiki/T%C3%B8nde_land
http://da.wikipedia.org/wiki/Hartkorn
http://da.wikipedia.org/wiki/1700-tallet
http://da.wikipedia.org/wiki/F%C3%A6stebonde
http://da.wikipedia.org/wiki/Selveje
http://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Jordlovene_af_4.10.1919&action=edit&redlink=1
http://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Statshusmand&action=edit&redlink=1
http://da.wikipedia.org/wiki/Statens_Jordlovsudvalg
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Et ønske fra statsmagtens side var blandt andet at begrænse udvandringen, men det satte 

husmandsbevægelsen imidlertid ikke en stopper for, idet der i perioden 1890-1913 

udvandrede ikke mindre end 115.000 danskere. 

 

I Herslev blev der også oprettet ”Statshusmandsbrug” langs Tolstrupvejen mod 

Fredericia. Jorden blev frastykket Herslev kirkes jord og der blev oprettet i alt 8 brug.  

 

 

 
 

 

Mod Øst ligger ”Gammelby Mølle” der i sin tid hørte under Kolding Rytterdistrikt, indtil 

Kong Christian den 7. i 1767 solgte den til en Johannes Henricksen Fendtz. Der var et 

landbrugsareal på 26 tdr. land til gården. I Hovedbygningens største værelse findes nogle 

gamle velbevarede vægmalerier, som forestiller Koldinghus, selve møllen og flere 

kongelige slotte. Kilde Danske gårde fra 1914. 

 

Mod øst ligger også ”Follerup Mølle”, der i sin tid hørte under Follerupgaard. Ved 

Follerup er en smuk udsigt mod øst til Fyn og mod syd mod Kolding. Kører man fra 

Møllen og mod Follerup, møder man i øvrigt en rigtig lang og vanskelig bakke på 400 m 

med en gennemsnitlig stigning på 5,5 %. Omtalt blandt Danmarks største bakker med 22 

højdemeter (Bund: 4 m.o.h. Top: 36 m.o.h.). 

 

Mod nord/øst på Follerupvejen fordi Skræddergaarden og Enemærke på vej til Bollegård, 

kommer vi ned til en gammel vandmølle på vores højre hånd på højde med ejendommen 

Frydendal t.v.. Stedet ejes af murermester Palle Jensen og hans kone Gundhild, hvis børn 

min mor havde i dagpleje en tid. Stedet har ikke et navn, men har tidligere været ejet af 

en filehugger Knudsen, der bl.a. lavede nøddeknækkere. Der er også lavet stof af hør på 

stedet. Stedet omtales derfor som Filehuggeriet og Hørmøllen. Ifølge Ingelise Jensen er 

der i et af udhusene faktisk indrettet et lille museum, hvor gamle redskaber m.v. er 

opbevaret.  

 

Som drenge morede vi os med at sejle i Mølleåen i oppustede traktorgummislanger hen 

under broen under Follerupvej mod slusen og Mølledammen. 
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Mod syd er vejen mod ”Landerupgaard”, der i mine drengeår var et drengehjem. 

”Landerupgaard” er i øvrigt en meget gammel gaard, der i 1854 var ejet af en ældre pige 

ved navn Mette Bertelsen. Forbi ”Landerupgaard” løber en vej ”Gl. Ribevej”, der slutter 

sit navn helt inde ved Fredericia i nærheden af Stoustrup/Ullerup.  

 

Jeg har tit undret mig over navnet ”Gl. Ribevej”. ”Ribe Oldemor”, er en bog med en 

fortegnelse over det gods, som Ribe Domkapitel havde i eje. Her omtales også gods i 

Ullerup sogn, bl.a. 2 gårde i Ullerup. Tanken er derfor nærliggende, at vejen har været 

brugt som transportvej mellem Ribe og Ullerup.    

 

”Lomholtsminde´s øvrige agerjord – ca. 30 tdr. land – lå ca. 1 km væk i østlig retning 

langs Herslev Møllevej på vej mod Gammelby Mølle. Til gården hørte også 5 tdr. land 

skov ca. 4 km i vestlig retning i Herslev skoven. 

 

J.J. Ravn skriver videre, at Herslev sogn i Brusk herred omgives af Smidstrup, Pjedsted, 

Bredstrup, Taulov og Sønder Vilstrup sogne. Herslev har et areal på 3.636 tønder land, 

og dets jorder hører til de bedste i herredet. I sognet er byerne Herslev, Follerup, Højrup 

og Tolstrup. Kirkebyen Herslev er den største og efter navnet at dømme den ældste (1475 

skrives navnet ”Hæderslof”). Navnet må udledes af mandsnavnet Hader eller Hoder. 

Endelsen lev betyder ejendom, så en mand ved navn Hader har altså engang haft byen i 

eje.  

 

I bogen Navne og Noter Herslev v/ tidligere førstelærer Maltha Jensen, Højrup (udgivet 

1990 af Herslev Sogns Borgerforening), skriver Maltha Jensen bl.a.: 

 

For godt 400 år siden bestod byen af en hovedgård, hvis voldsted indtil for få år siden 

anedes i terrænet vest for byen, plus nogle bøndergårde. Da Frederik den Anden i 1578-

79 opkøbte jordegods til sit jagtdistrikt omkring Koldinghus, måtte der handles til flere 

sider, idet ejendomsretten til bøndergårdene var fordelt på mange hænder.   

 

I Herslev tiden var min far leder af et gymnastikhold for mænd gennem flere år i Herslev 

Forsamlingshus og senere gymnastiksalen på Herslev ny skole.  

 

Min far var også i bestyrelsen for egnens mejeri ” Korsvejs Mejeri” der lå på hjørnet af 

Højrupvej/Gl. Ribevej midt mellem Herslev og Højrup. Korsvejs Mejeri blev senere solgt 

til det privatejede mejeri ”Tholstrup Cheese”, der er kendt for sine Castello oste. Arla 

Foods overtog Tholstrup Cheese i 2006.  

 

Min far var også en kort periode i bestyrelsen for Fredericia Mejeri, ligesom han var med 

i bestyrelsen i Herslev brugsforening, der i øvrigt lå nabo til Lomholtsminde. 

 

Jeg kan huske min far havde en violin. Han spillede ikke ret tit på den, og hvor den blev 

af ved jeg ikke. Måske brændte den sammen med det gamle hvide stuehus i 1963. 
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I mine unge år (1954-1962) var der følgende næringsdrivende i Herslev by: 

 

a) En selvstændig købmand 

b) En selvstændig bagermester med brødudsalg i et butikslokale   

c) En selvstændig brugsforening med leverandøraftale med FDB 

d) En smedemester 

e) En tømrermester med savskæreri 

f) En murermester 

g) En cykelsmed 

h) Et posthus 

i) En damefrisørforretning 

j) En telefoncentral 

k) En vognmand 

l) En sadelmager. 

 

I det daglige kunne befolkningen i store træk få de forsyninger og den hjælp der var 

behov for, hvorfor besøg i de store byer Kolding, Vejle & Fredericia hørte til 

sjældenhederne. 

 

Min mor har altid været utrolig glad for børn og da vi andre var fløjet fra reden passede 

hun gennem flere år en nabos 2 mindreårige børn. Udover arbejdet på gården var hun i en 

periode i beskæftigelse med servering til store fester, plukning af ænder på en andefarm 

m.v. 

 

Hun var i det hele taget utrolig social og havde også øje for hjælp til andre, bl.a. var hun 

meget imødekommende overfor en svigerdatter på ”Herslevgaard”, der kom til landet fra 

New Zealand.  

 

Mine forældre var gode venner med ejeren af ”Herslevgaard”, Søren Sørensen og hans 

kone.  

 

Det blev ikke til så meget med klaverspillet. 

 

Far og mor var med som amatørskuespillere i dilettantstykker i Herslev Forsamlingshus.  

 

En af mine brødre fortæller, at de begge var med i et stykke, hvor min mor skulle smide 

en spand vand i hovedet på min far.  

 

De var begge meget musikalske og elskede at synge de gode sange bl.a. fra 

Højskolesangbogen og Den Danske Salmebog. 
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Billede 159 – 5 brødre for stuehuset i Herslev 1988 

Fra venstre Ole, Hans Henrik, Flemming, Knud og jeg Mogens. 

Jeg erindrer at min far omkring midten af 1980’erne ved 65/67 års alderen valgte helt at 

stoppe med at være aktiv landmand.  

Alle længer på gården Lomholtsminde var én efter én blevet revet ned og en bygning 

bl.a. med garage blev opført hvor den tidlige staldlænge lån.  

D.v.s. ladelængen og garagelængen mod øst med svinestald, garager m.v. blev ikke 

genopført. 

Markjorden blev i første omgang bortforpagtet og senere solgt. Selve 

beboelsesejendommen blev solgt i 1995. 

 

Billede 160 – Ny motorvej Fredericia til Vejle skærer gennem den yderste del af  

Lomholtsminde´s markjord 
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Ca. 10 % af den yderste markjord blev eksproprieret til den nye motorvej mellem 

Lillebæltsbroen og Vejle, der åbnede i 1994.  
 

Hver gang jeg kører den strækning, så fortæller jeg til dem der gider høre på det: 

” Nu passerer vi det stykke mark, hvor jeg som dreng gik og hakkede roer i de lange 

rækker og fik ondt i ryggen”.  

Ved nærmere eftertanke, så fik jeg jo nok mest ondt af mig selv p.g.a. det hårde job at 

hakke/luge roerækker. 

Sådan var det – af sted og gør din pligt unge mand – vi skal alle hjælpe til, var min mors 

bemærkning.  

 

Billede 161 - Min far og mor ved Aases 50 års fødselsdag den 2. juli 1993. 

 

Billede 162 – Hvidtjørnevej 46, Egeskov 

Min far og mor solgte gården ”Lomholtsminde v/ slutseddel af 28. april 1995 for kr. 

969.000,- ” og flyttede kort tid efter ind i deres nyerhvervede andelslejlighed på 

Hvidtjørnevej 46, Egeskov ved Fredericia. Den er nu i 2011 solgt og min mor er flyttet på 

Plejehjem Hyby-Hus, Fælledvej, 7000 Fredericia.  
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Min far havde i sine sidste år 10 år et dårligt hjerte og døjede resten af sin levetid med 

det.  

 

Han blev i slutningen af 1980’erne opereret i Odense. Det gik helt galt, idet han måtte 

lægges i koma meget lang tid efter operationen, og først meget langsomt kom han sig.  

 

Han lignede næsten en muselmand, men fik sig kæmpet op og hjem. Havde tit læge. 

Den 24. november 1998 døde min far efter længere tids problemer med helbredet. Han 

blev bisat den 28. november 1998 fra Egeskov Kirke. Han blev 79 år. 

 

Billede 163 – Min fars sten på kirkegårdsområdet uden for diget og tæt på Rands Fjord 

Margrethe 2. Regerende Dronning fra 1972. Når Dronning Margrethe på årets sidste 

dag holder en af sine berømte nytårstaler med roser og ris til omtanke for alle og enhver, 

følger stort set hele landet med på Tv-skærmen. Det gør danskerne også, når der er 

statsbesøg med efterfølgende festmiddag i kuppelsalen på Fredensborg. Aldrig før har så 

mange fulgt med i den kongelige familie, som f.eks. runde fødselsdage, bryllupper m.v.. 

Blandt dronningens øvrige officielle pligter ud over at skrive love og bekendtgørelser 

under, afholde statsråd, åbne udstillinger, motorveje og broer, navngive skibe o.s.v. er 

der audienserne og nytårskurene.   
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Ottende generation / Mogens Bjerrisgaard Lange født den 22. november 

1943. 

 
Her starter vi så med forfatteren, der blev født den 22. november 1943 i Assendrup, 

Engum sogn, Hatting Herred, Vejle. Døbt den 9. januar 1944 i Engum Kirke. 

 

 

 

 
 
Billede 164 – Engum Kirke, hvor jeg blev døbt 

 

Set udefra ligner denne kirke måske nok så mange andre landsbykirker fra 1100-tallet, 

men den indeholder så mange spændende detaljer, at den er et nærmere studie værd.  

 

Hvorfor ligger kirken netop hvor den gør og ikke på et af højdedragene i nærheden?  

 

Årsagen er følgende: Ca. år 950 kom nogle irske munke til Engum, hvor der var en 

vikingeboplads, og her begyndte de at forkynde evangeliet. Kirken blev senere bygget på 

det sted, hvor den første kristne menighed havde haft til huse. Kirken er righoldigt 

udstyret, og det skyldes tilknytningen til Tirsbæk Gods.  

 

Ja, kirken ejedes gennem flere hundrede år af Tirsbæk, og især under cancelliråd Jørgen 

Hvass og hans hustru, Maren Loss, ændrede kirkens indre sig i 1750’erne i mange 

henseender. 

 

Jeg blev gift den 10. december 1966 i Trinitatis Kirke, Fredericia med Aase Wilken 

Jensen født 2. juli 1943 i Sdr. Vilstrup ved Kolding. 

 

Vi har følgende børn: 
1) Torben Bjerrisgaard Lange, født 26. maj 1967 i Fredericia 

2) Tina Bjerrisgaard Lange, født 2. august 1970 i Fredericia. 
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Billede 165 – Billeder fra 1943/44 fra gården i Assendrup 

 

Her er nogle gamle billeder fra mit Album, der alle er taget på gårdpladsen på Tirsbækvej 

116, Assendrup, 7120 Vejle Øst. Min mor har skrevet mit navn på billederne. 

Min fars søster, min faster Grete besøgte os ofte I Assendrup, vi var jo 2 små drenge, min 

broder Knud og jeg, og Grete var glad for at passe et par små nevøer. 

 

 
 
Billede 166 – Min moster Marie Jensen Bjerrisgaard med mig i armene 

 

Marie (kaldenavn Mie) Bjerrisgaard blev senere gift med Johannes Langdal Jensen, 

Odder. Bemærk den lille bygning i baggrunden. Den blev kaldt hønsehuset.  
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Billede 167 – Min mor Ellen og jeg 

 

Jeg husker ikke noget fra Tiden i Assendrup. Men det var da en køn lille fyr, der boede 

der i 3 år, hvorefter vi i 1946 flyttede til Elbækgaard i Egum ved Fredericia. 

 

 
 
Billede 168 – Min koppeattest fra 1949 

 

Vaccination mod kobber blev foretaget af en læge og er i øvrigt foregået indtil 1979, hvor  

det blev forbudt ved lov, idet sygdommen da blev anset for udryddet. 
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Fra 1808 var vaccination imod børnekopper påbudt ved forordning. Børnekopper var en 

af de hyppigste dødsårsager blandt små børn, og de hyppige epidemier hindrede 

befolkningen i at vokse. Kopperne efterlod slemme ar på de heldige, der overlevede. 

 

Det var en fransk læge, som midt i 1700-tallet opdagede, at malkepiger ikke havde kopar, 

og han fandt ud af, at de kopper, som pigerne blev smittet med af køerne, de malkede, 

gjorde dem immune overfor børnekopper. Eftersom kokopper er ganske ufarlige at få for 

mennesker, så indpodede man børnene med kokopper – altså om jeg så må sige, smittede 

dem med vilje, og derved fik børnene kun et til tre ar imod at risikere at dø af 

børnekopper. 

 

Oprindeligt hed det en ”Kokoppe-Indpodnings-Attest”, senere kaldet vaccinationsattest.  

 

Lægerne udsendte puds(vaccine) til f.eks. præsten eller skolelæreren i sognet, som så 

vaccinerede børnene. På ottende dagen skulle lægen så tilse børnene og sikre, at koppen 

var slået an, som den skulle, nemlig blive en byld med en gullig væske i, let indfalden og 

med en hård skorpe på midten. 

 

Lægen udskrev en attest til barnet, og indskrev barnet som vaccineret i protokollen. Jeg 

må således mene, at min koppeattest er en såkaldt vaccinationsattest. 

 

Jeg fik også et såkaldt ”Tuberkulinkort” ved Folketuberkuloseundersøgelsen Vejle Amt 

1950-51. Det var calmettevaccination, hvorefter jeg (vi) hvert 3. år frem til 1972 blev 

målt for en evt. tuberkulosereaktion.  

 

I Danmark var tuberkulose indtil begyndelsen af 1900-t. en udbredt folkesygdom, som 

ofte førte til døden, og i andre tilfælde til livsvarig invaliditet som følge af ødelagte 

lunger, knogler og led. Pga. det vægttab, sygdommen medfører, blev den tidligere ofte 

benævnt tæring. Fra 1880 til ca. 1920 førtes oftest lister over tuberkulosetilfælde. 

 

 
 
Billede 169 – I Sin tid Egum Skole 
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Jeg gik i skole de første 4 klasser i Egum Skole, der lå midt i den lille landsby. 

 

Det eneste jeg har fra denne skoleperiode er et arbejdshæfte, hvor vi arbejdede med 

geografi, historie, botanik.  

 

Jeg kan ikke huske hvor meget jeg hjalp til på gården, men noget blev vi garanteret sat til 

at gøre som drenge. Nabogården var noget større, og de investerede som de første i Egum 

i en Traktor - En grå Massey Ferguson – omkring midten af 1950’erne. 

 

Jeg kan huske jeg fik lov til at ” køre frem” d.v.s. når karlene på gården f.eks. kørte roer 

ind fra marken, så samlede de dem fra rækkerne og smed dem på en ladvogn, der blev 

trukket af traktoren. Min opgave var så at køre traktoren fremad i små ryk. Min mor var 

meget betænkelig ved at jeg fik lov til dette – det var jo farligt. Når der skulle pløjes, så 

var det de voksne, der var traktorfører.  

 

  
 
Billede 170 – Den lille grå Massey Ferguson traktor 

 

Jeg havde også en avisrute, idet jeg skulle køre til et opsamlingssted tæt ved Fredericia, 

hvor en bus afleverede ” min rutes” Fredericia Dagblad. Så cyklede jeg rundt til gårdene 

og husene og afleverede aviserne sidst på dagen. Det kunne være strengt, idet avisen 

skulle ud uanset vejrets rasen med sne eller regn. Min farbror Aage var på besøg engang 

og han havde en motorcykel. På det tidspunkt var der snestorm og han tilbød at køre 

ruten for mig med mig bagpå med aviserne. Jeg kan huske vi væltede nogle gange bl.a. 

når han kørte ” hårdt” igennem driverne. Et år var Rands Fjord helt tilfrosset, og så blev 

der kørt motorcykel-isræs på en afmærket bane. 

 

Bag gården boede en familie Plesner. Manden var børstenbinder og vi drenge sad ind i 

mellem i hans arbejdsskur og så på hvordan han med hænderne og stor håndværksmæssig 

færdighed satte børstehår i børsterne. Han brugte tynd ståltråd og tynd kobbertråd til at 

binde børstehårene (ofte hestehår) fast i gennem hullerne i børsterne. Når han havde lavet 

et pænt lager, så cyklede han rundt på egnen og solgte de færdige børster. Fru Plesner var 

rigtig god til at bage franskbrød – jeg kan i hvert fald huske - at vi ind i mellem fik helt 

friskbagt varmt franskbrød med hvid eller brun sukker på. Det smagte pokkers godt. 

Måske også fordi vi ikke måtte få sådan ” et måltid” hos vores egen mor. 
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Knud og jeg var jo ikke lige artige altid. Engang havde vi været oppe at skændes med 

nabodrengen og der skulle betales tilbage fra vores side. Drengen havde fået en helt ny 

cykel – så den fandt vi og smed om bag ved deres gård – ned i det værste smadder af vådt 

jord og vand vi kunne finde. Han sladrede til sine forældre og forældrene til far og mor. 

Vi måtte gå til bekendelse, og straffen kunne vi selv vælge: Enten en røvfuld på stedet 

eller at blive inde nytårsaften. Vi var åbenbart nogle tøsedrenge, for vi valgte at blive 

inde nytårsaften. Det var nu ikke så morsomt, for vi fik jo ikke lov til at skyde hverken 

hundprobpistoler eller kinesere af. Det værste var måske nok, at en af far og mors gode 

venner – gårdejer Viggo Hald, Egum – kom forbi og hilste godt nytår. Hans spørgsmål til 

os var: Nå drenge, har I været ude og skyde nytåret ind? Jeg ved ikke hvad vi svarede, 

men mon ikke vi bare mumlede et eller andet eller stak en nødløgn. Pinligt. 

 

Fra Egum tiden kan jeg også huske, at vi havde besøg af en familiegren fra Canada i 1953 

eller 1954. På billedet ses mine 4 bedsteforældre til venstre i billedet. Jeg selv, Knud og 

Hans Henrik foran og til højre far og mor. 

 

 
 
Billede 171 – Familiebesøg fra Canada 1953/54 
 

I midten af billedet ses ægteparret Jesse Peter Jensen og Nathalie Thora Holtzendorff 

Jensen (født Lange). De er begge født i Højen. Nathalie er søster til min farfar. De 

udvandrede i 1924 og er begge begravet på Ponoka Kirkegaard, Alberta, Canada, der ikke 

ligger så langt fra Edmonton i Canada. Jeg kan tydeligt huske min mor fik en flot pude 

betrukket med blåt silke, hvorpå der stod Edmonton, Alberta Canada. Edmonton ligger 

ikke langt fra Vancouver på vestkysten. 

 

Egum var en meget lille landsby med en smed, en købmand, en vandmølle og en skole og 

en 5/6 større gårde. Besøgene ved smeden, hvor han arbejde ved essen, ligesom besøget 

hos købmanden, hvor jeg kunne købe en pose bolsjer står klar i min erindring. Min far 

havde købt 3 store cementrør på en diameter på ca. 1 m, sat dem sammen, gravet dem ind 

i en skrænt og overdækket dem med jord. Hertil kom en låge til at lukke indgangen til 

rørene. Det var en kartoffelkælder. I bunden var der halm. En sommer havde min bror 

Knud og jeg fået fat i nogle tændstikker og hyggede os i kartoffelhulen. Uheldigvis gik 

der ild i halmen og vi for ud af hulen, lukkede lågen og stillede os med ryggen mod lågen 

for at slukke ilden. Men uheldigvis for os, kom naboen kørende med sin traktor og vogn 

nede på markvejen langs Ellebækken, og han kunne jo se der kom en masse røg ud bag 

vore rygge, og så var vi jo afslørede. Straffen kan jeg ikke huske.    
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Billede 172 – Sidste familiebillede fra Egum tiden 

 

Fra venstre Knud, Flemming, far, mor, Hans Henrik og jeg. Ole var ikke født endnu. 

 

Familien flyttede til Herslev i begyndelsen af 1955 (far havde købt gården pr. 1. nov. 

1954). Jeg kan huske at jeg var med til at tærske korn i laden i Herslev inden familien 

flyttede. Far må have købt gården inklusive årets kornhøst.  

 

Der var en gammel karl på gården, der fulgte med. Han mente, at jeg og andre drenge 

midt under tærskningen skulle smage hans ” Skråtobak”. Føj hvor var det stærk kost for 

os knægte. Karlen morede sig hjerteligt over vore grimasser. 

 

Jeg kom i Skole i Herslev Skole, Herslev Bygade 5 – en gammel Rytterskole fra 1721 – 

med kun et klasseværelse og en kakkelovn til at fyre op i for at holde varmen. Min bror 

Knud kom i forskolen, der lå tæt ved Rytterskolen. Bag de tre vinduer til højre på billedet 

nedenfor lå klasseværelset, og i gavlen indgangsparti til en forstue til overtøj.  

 

Læg mærke til vandposten og det store Elmetræ i skolegården. Billedet er fra ca. 1900.  

 

Bygningen er forlænget i 1800 tallet. Jeg havde som lærer Johs. Mikkelsen, der blev 

ansat i 1954 og gik på pension i 1985. 

 

Der har vist nok været private skoleholdere, før den kongelige Rytterskole blev opført. 
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Billede 173 – Herslev Rytterskole 

 

Mellem vindue nr. 2 og 3 fra højre ses ” Herslev Tavlen”. Bygningen ophørte som skole i 

1962, da man byggede Herslev Centralskole.  

 

Den latinske skrift i de to øverste linjer lyder således: ”Hans scolam hujusque ad instar 

ducentas quadraginta in circulis ad perpetuo alendas duodecim cohortes equestres a me 

institutis fundavi”, oversat til dansk: 

 

”I året 1721 har jeg grundlagt denne skole ligesom andre, i alt 120 skoler, i de distrikter, 

jeg har oprettet til underholdning af 12 ryttereskadroner” 
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Billede 174 – Herslev Tavlen 

 

”Frederik 4. oprettede i perioden 1721-27 260 såkaldte ”Rytterskoler” eller ”De 

kongelige Skoler” i kongerigets 12 rytterdistrikter. Der blev oprettet mellem 10 og 25 

rytterskoler i hvert distrikt. Det var oprindeligt planen, at skolerne skulle fungere som 

almueskoler for rytterdistrikternes børn. 

Der blev opført nye grundmurede bygninger til skolerne, og der udstedtes instrukser om 

skolepligt og undervisning samt om lærernes ansættelse og aflønning. Alle skolerne blev 

opført efter samme grundplan: bygningen skulle være 13,2 meter lang og 7,5 meter bred. 

Fra gulv til loft var der 2,8 meter. Skolerne indeholdt forstue og skolestue. Der var også i 

bygningen et sovekammer, spisekammer og et køkken til læreren, der boede på skolen. 

Flere steder blev de oprindelige teglsten på taget efterhånden skiftet ud med stråtag. 

Teglstenene blev nemlig knust, når drengene kastede sten på taget. 

Skolerne blev for det meste opført i umiddelbar nærhed af den lokale kirke, da det 

normalt var præsten, der førte tilsyn med undervisningen”. 

 

Vi gik kun i skole hver anden dag – men så til gengæld fra morgen til sen eftermiddag. 

I drengeårene var nytårsaften en stor begivenhed. Vi lavede faktisk en del narrestreger. 

Bl.a. tog vi folks havelåger og bar dem hen i den anden ende af byen. Vi trillede rundt 

med landbrugsredskaber. 

 

Men det værste var vel nok, at vi engang hentede en halvfyldt lokumsspand fra et lokum 

på skolen. Spanden med indhold hejste vi op i præstens flagstang. Knud havde også 

engang fået fingre i en flaske rom, den mente han at han skulle drikke med det resultat, at 

han blev så syg, at han måtte lægges i seng. 

 

I begyndelsen af 1956 havde min far og mor besluttet sig til, at jeg skulle på en større 

skole, så den 8. marts 1956 var jeg til optagelsesprøve på Kolding Gymnasium. 14 dage 

efter fik vi brev om, at jeg havde bestået. Så den 13. august 1956 begyndte jeg i 1. 

mellem på Gymnasiet i Kolding. 

 

http://da.wikipedia.org/wiki/Frederik_4.
http://da.wikipedia.org/wiki/1721
http://da.wikipedia.org/wiki/1727
http://da.wikipedia.org/wiki/Kongerige
http://da.wikipedia.org/wiki/Rytterdistrikt
http://da.wikipedia.org/wiki/Skole
http://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Skolepligt&action=edit&redlink=1
http://da.wikipedia.org/wiki/Undervisning
http://da.wikipedia.org/wiki/L%C3%A6rer
http://da.wikipedia.org/wiki/Teglsten
http://da.wikipedia.org/wiki/Str%C3%A5tag
http://da.wikipedia.org/wiki/Kirke_(bygning)
http://da.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A6st
http://da.wikipedia.org/wiki/Undervisning
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I midten af 1950’erne var min mor indlagt på sygehuset for Galdesten. Min brod Knud og 

jeg skulle så komme hjem kl. 16.00 for at passe vores lillebror Ole (2 år) idet min far på 

det tidspunkt hvor han skulle røgte køerne. Vi glemte tiden og kom vist først hjem 

henimod kl. 18.00 og min far var rasende. Jeg fik en regulær røvfuld med en kæp inde i 

bryggerset, jeg var jo den ældste, så jeg måtte stå for afstraffelsen.  

 

Det var noget af en omvæltning at begynde på Kolding Gymnasium. Her var der krav til 

hjemmearbejde med læsning, stileskrivning m.v., så jeg fik noget at se til. Skoletiden var 

fra kl. 8.00 til 14.00 og om lørdagen til kl. 13.00.  

 

For at komme til Kolding måtte jeg tage en bus (ruten gik fra Smidstrup til Kolding) kl. 

6.55 ved Herslev brugs. Kunne så lige nå at være fremme kl. 8.00. Var så hjemme igen 

kl. 15.00. 
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Billede 175 – Den grå bygning bagerst var Kolding Gymnasium 
 

Nicolai Kirke og bagerst én af de 3 fløje i det daværende Kolding Gymnasium. 

 

Jeg sluttede i 1961 med en realeksamen med et hæderligt eksamensresultat på mg, 

talværdi 13,68. 
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Skalaen hed dengang ug=15, ug-=14 2/3, mg+=14 1/3, mg=14, mg-=13 1/3, g+=12 2/3, 

g=12, g-=10 2/3, tg+=9 1/3, tg=8, tg-=5 1/3, mdl+=2 2/3, mdl = 0, slet = -16.  

 

Mit første år på skolen var lidt af en prøvelse. F.eks. i engelsk fik jeg en årskarakter på 

mg, men en eksamenskarakter på tg. Havde den glæde, at klasselæreren i 

meddelelsesbogen juni måned 1957 skrev ” Oprykkes i næste klasse”, idet de øvrige 

resultater var i orden.  

 

I maj måned hvert år skulle Gymnasiets Maj-Dronning kåres, og det skete på 

Skamlingsbanken syd for Kolding, hvor samtlige elever og lærere var ude en hel dag.  

 

På vejen hjem gik vi i optog med ” Maj-Dronningen” båret forrest i prosessionen d v. s. 

årets skønhed udvalgt efter kriterier jeg ikke kan huske.   

 

 
 
Billede 176 – Majdronningen bæres gennem Kolding By 

 

Udover de boglige fag, havde vi gymnastik og atletik, håndbold m.v.  

 

I Herslev var vi i drengeårene med til gymnastik i forsamlingshuset om vinteren og så var 

der håndbolden udendørs om sommeren. 

 

Vi var ret skrappe til håndbold, bl.a. var jeg med på holdet, der vandt Vejle Amts 

Amtsmesterskabstitel for drenge i 1959. Det skete ved de store årlige stævner i Vingsted 

Hallen.  

 

Vi cyklede selvfølgelig derned og hjem igen, ca. 25 km hver vej. 

 

 



 191 

 
 
Billede 177 – Amtsmestrene for Drenge i 1959 i Vingsted 
 

Avisen skrev: ”Drengene vandt alle kampe i håndbold og sikrede sig derved 

Amtsmesterskabstitlen”. 

 

Set forfra på billedet står jeg i bageste række helt til venstre og min bror Knud står som 

nr. 3.  

 

Nr. 2 fra venstre i forreste række er den senere bankdirektør i Danske Bank, Jakob 

Brogaard, der som dreng boede i nabolandsbyen Højrup. Vi fulgtes i øvrigt i bussen til 

Kolding Gymnasium. 

 

 
 
Billede 178 – Herslev Kirke 
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Ligesom de fleste andre landsbykirker i Danmark er Herslev Kirke bygget i 11/1200 

tallet. Den er bygget af granitkvadre på et sted, som lå højt og frit, og som formodentlig 

blev regnet for helligt i forvejen, nemlig ved siden af den fredede gravhøj fra oldtiden, 

som man kan se på kirkegården.  

 

I begyndelsen havde kirken både en kvindeindgang i nordsiden og en mandeindgang i 

syd. Kvindeindgangen blev muret til omkring år 1600 men kan stadig ses inde i kirken. 

Ved mandeindgangen blev våbenhuset bygget til i 1500-tallet. Vinduerne var typisk 

romanske: små, smalle og rundbuede. Tre af de gamle, tilmurede vinduer kan ses 

udvendig på kirkens øst- og sydside. De nuværende, store vinduer blev sat i engang i 

1800-tallet. Oprindeligt var kirken ikke så stor som nu. Både skibet og koret er udvidet ad 

flere omgange. Til forskel fra de fleste andre landsbykirker, som fik kirketårne bygget til 

i 1400-tallet, har Herslev Kirke intet tårn. Fra sidst i 1800-tallet til 1977 var kirkeklokken 

hængt op i en muret klokkekam på vestgavlen. Da klokkekammen blev for dårlig, blev 

det besluttet at hænge klokken i en klokkestabel på den fredede gravhøj på kirkegården, 

hvor der før havde stået et klokketårn. Kirken er sidst restaureret i 1983. 

 

 
 
Billede 179 – Konfirmationsholdet 1959 fra Herslev 
 

Det var også i 1959 at jeg blev konfirmeret, sammen med min bror Knud i Herslev Kirke.  

 

Her et billede foran Herslev Præstegård med pastor Balslev i midten, jeg bagerst tv og 

Knud ved siden af mig th.  

 

I Landsbysamfundet var forsamlingshuset ” Samlingspunktet” for gymnastik, høstfester, 

amatørteaterforestillinger, afslutningsfester efter håndboldstævner, bal om lørdagen m.v. 
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Billede 180 – Herslev forsamlingshus opført 1890 
 

I Herslev havde vi også under Herslev Gymnastik og Idrætsforening en Skytteafdeling. I 

en dalsænkning mellem Herslev og Højrup var anlagt en skydebane. D.v.s. et skur med 

bliktag og nogle standspladser. Ca. 200 m væk var opbygget en jordvold og bag den 

monteret et hejsesystem beregnet til at montere skydeskiverne på. 

  

Da jeg var 16 år havde jeg sparet så meget sammen, at jeg kunne købe mig en knallert af 

mærket ”Radexi”. Andre drenge købte en NSU, så vi drønede noget rundt i Herslev og 

Omegn på udborede knallerter. De kunne køre helt op til godt 60 km i timen. Men helt 

ulovligt.  

 

Det var også i 1950’erne at den første husstand i landsbyen Herslev fik TV. Det var den 

lokale cykelsmed, der i øvrigt også reparerede radioer. Han var ungkarl og havde ikke 

noget imod at invitere os drenge ind i hans stue, hvor vi lå på gulvet og så TV.  

 

Bl.a. husker jeg tydeligt et løb med den belgiske cykelrytter Rik van Stenbergen, der i 

øvrigt betragtes som én af de største gennem tiderne og danskeren Palle Lykke Jensen. 

Palle Lykke vandt 26 seksdagesløb gennem tiderne. 

 

Spejderliv blev det også til, idet vi i Herslev havde vi fået lov til at oprette egen trop på 7 

drenge underlagt patruljen i Fredericia. Jeg husker vi var ret gode, idet vi tit vandt 

konkurrencerne om bedste lejrplads m.v..  

 

Vi var bl.a. på en uges spejderlejr på Als.  
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Billede 181 – Spejderliv på Als 
 

Knud og havde værelser på loftet i det gamle stuehus. Ved branden i 1963 brændte alle 

vore ”drengeting” som ”Tekno Legetøj”, der alene blev produceret fra 1930 til 1970’erne, 

komplette små H.C. Andersen bøger m.v. Det var en skorstensbrand. 
 

 
 
Billede 182 – Mit værelse på loftet i det gamle stuehus i 1950’erne 
 

I sommerferierne hjalp vi alle til med arbejdet på gården. Nogle gange havde jeg også et 

job på gården ”Enghavegård” i Herslev, ”Bollegård” og ”Kirstinelund” i Follerup.  

 

Benhårdt arbejde med at køre møg fra møgstakken ved gården og så ud på marken. 

Rygstykkerne blev stærke, men også temmelig ømme, så der var behov for en god 

nattesøvn. 

 

Far og mor formåede ved flid, påpasselighed og sparsommelighed at få et udkomme, så 

de kunne sørge for, at jeg fik min realeksamen på Kolding Gymnasium og kom i lære 

som bankelev i Landmandsbanken, Gothersgade Afdeling og mine brødre fik tilsvarende 

muligheder for uddannelse uden for landbruget, idet ingen af os valgte den vej. 
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Knud gik ud af skolen efter 7. klasse og var et år på efterskole før han kom i lære som 

mekaniker hos Fredericia Motorkompagni og læste senere videre til maskinmester.  

 

Flemming tog realeksamen i Taulov og kom i lære i Landmandsbanken i Fredericia i 

Gothersgade afdelingen i 1966 for senere, det sidste elevår at havne i Rosenlund 

Afdeling.  

 

Hans Henrik gik ud af skolen 1965 efter 7. klasse og var på efterskole i vinteren 1965 -

1966 herefter i lære hos Fredericia Motorkompagni som mekaniker. Svendebrev 1970. 

Soldat 1970- 1971. Læste også videre til maskinmester på Odense maskinmesterskole. 

Eksamen 1975.  

 

Ole tog realeksamen fra Taulov og kom i lære i Landmandsbanken i Fredericia, 

Rosenlund Afdeling.  

 

Min far og mor var udadvendte personer, der påtog sig opgaver i sognet. De var 

omdrejningspunktet når familierne skulle samles, ligesom de var omdrejningspunktet, når 

deres venner skulle samles. 

Bankuddannelsen. 

Efter realeksamen i juni 1961 skulle jeg jo i gang med en uddannelse. Det blev 

bankverdenen. Jeg havde vist sagt til min far, at jeg godt kunne lide noget med tal. Han 

og vist nok også min bedstefar Hans Jensen Bjerrisgaard fik det arrangeret sådan, at jeg 

kom i lære som bankelev i Den Danske Landmandsbank, Gothersgade, Fredericia pr.10. 

august 1961.   

 

 
 
Billede 183 – Billede af den unge bankelev 1961 

 

Der blev taget et billede af alle nyansatte i banken. Billedet blev opbevaret i 

Personaleafdelingen i København.  
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Billede 184 – Landmandsbanken Gothersgade 1960`erne 

 

Her et gammelt billede af bankbygningen taget fra ” Et kontoudskriftsomslag fra 

1960’erne. 

 

 
 
Billede 185 – Danske Bank, Gothersgade april 2010 
 

Det blev 3 spændende år med en flot uddannelsesplan fra ekspeditionen (bankbog), 

inkasso, veksler, valuta, valuta eksportkreditter og til sidst udlånsafdelingen. Vi var 

utroligt mange unge der blev ansat i disse år.  

 

Det år jeg blev ansat var vi et hold på 15 elever og vi sad jo lidt klemt. Jeg mødte således 

mange elevkammerater i tiden fremover.  

 

 

I den periode oprettede banken nye afdelinger i Skærbæk (åbent om formiddagen) og 

Taulov (åbent om eftermiddagen). Jeg havde den fornøjelse at være med nogle måneder i 

disse nyåbnede afdelinger, der i starten alene havde en bankbestyrer og en kasserer og så 

en elev i bemandingen. 
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Billede 186 – Roklubbens hus ved Østerstrand 

 

Der blev også tid til roning fra Østerstrand i 4 åres inrigger robåd + løbeture langs 

stranden for at styrke konditionen. Langtursroning forbi Trelde Næs og til Hvidbjerg blev 

også prøvet, selvom det kunne være farligt farvand ved Trelde Næs. 

Chefen for afdelingen var filialdirektør Johannes Lundov. En fantastisk fremragende og 

dygtig bankdirektør. 

Han havde også evnen til at lade vi unge komme til d.v.s. han gav os frie tøjler under 

ansvar til at udvikle os. Vi lærte f.eks. ret tidligt at skrive en perfekt kreditansøgning. 

Den teoretiske uddannelse blev Statskontrolleret handelsmedhjælpereksamen med 

fremmede sprog på Fredericia Handelsskole. Uddannelsen dengang foregik om aftenen 

og lektielæsning ligeledes om aftenen, idet vi jo arbejdede fra kl. 9-17 og om lørdagen fra 

kl. 9-14.  

I den periode fortsatte jeg med at spille håndbold, men nu i Fredericia FF. Klubben havde 

fået overtalt de gode spillere fra omegnsklubberne til at spille for dem om vinteren. Det 

skete i den nu nedlagte ” Glashal” for enden af Prinsessegade tær ved Volden 

 

I begyndelsen af 1963 flyttede jeg hjemmefra. Fuldmægtig Knud Sørensen, senere 

bankdirektør havde arrangeret, at jeg kunne leje et kvistværelse på 5. sal i Jydegården på 

Jyllandsgade, tæt ved Axeltorv. Ejendommen var ejet af realskolebestyrer Markholt 

Olesen, og han havde indrettet øverste etage til 6 værelser – dog uden bad. Det fik vi til 

gengæld hver fredag i hans private lejlighed, hvor vi blev budt på hjemmelavet kaffe og 

cognac i stuen – efter badet altså – som han sagde: ”I skal jo være renvaskede, når I nu 

lidt senere skal op på Fredericia teater, hvor I skal danse med de unge piger”.  

 

Her boede jeg også på min 20. års fødselsdag den 22. november 1963 – den dag den 

amerikanske Præsident John F. Kennedy blev skudt. Vi var alle dybt chokerede.  Det var 

også i 1963 at min broder Knud og jeg blev kaldt hjem, idet det gamle hvide stuehus på 

”Lomholtsminde” i Herslev nedbrændte. 

 

 
 
Billede 187 – Jydegården i Jyllandsgade i Fredericia 
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Billede 188 – Bente & Marinus Lunds bryllup i Lemvig 1. februar 1964 
 

Min bror Knud og jeg er sammen med mine forældre inviteret til deres bryllup den 1. 

februar 1964. Datten Bente Holtzendorff Lange blev gift med Marinus Lund i Lemvig. 

Bente er datter af min fars farbror Otto Holtzendorff Lange. Her et billede fra 

bryllupsfesten i forsamlingshuset. Bemærk det typiske forsamlingshus med en scene. 

 

 
 
Billede 189 – Godkendt som soldat efter sessionen 
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Jeg blev godkendt til soldatertjeneste og fik senere i lægdsrullen stamnummer 612 829 – 

d.v.s. i daglig tale 29 – dengang var der ikke lov om, at officer skulle tiltale soldaterne 

med navn. 

Blev indkaldt som soldat pr. 1. september 1964 på Bülows Kaserne, Kongens 

Fodregiment (Senere omdøbt til Kongens Jydske Fodregiment), Fredericia, hvor jeg var 

rekrut de første 4 måneder. 

 

 
 
Billede 190 – Bülows Kaserne, Fredericia 

 

Blev så udtaget til værnepligtig sergent med virkning fra 1. januar 1965. Denne 

uddannelse foregik de næste 6 måneder på Sønderborg Kaserne.  

 

Det var en ret barsk uddannelse, med røvture i mudder, kravlen rundt i lukkede vandrør 

med fuld udrustning o.s.v., så vi blev stærke. Jeg tror jeg fik en forskrækkelse og senere i 

livet har haft lidt klaustrofobi.  Jeg blev uddannet som instruktør i MMT ” Middeltung 

Morter” d.v.s. 81 mm morte. Vi havde som oftest fri i weekenderne, hvor vi så tog hjem. 

Vi var en flok, der kørte sammen i en kammerats bil.  

En weekend var jeg inviteret af en kammerat med til hans hjem i København. Én af 

årsagerne var, at han havde sikret sig billetter til en fodboldlandskamp i Idrætsparken den 

20. juni 1965, hvor vi skulle møde Sverige.  

Her så vi den meget omtalte spiller Ole Madsen i 1964) score sit mål med hælen. Han 

blev i øvrigt kåret som Årets Fodboldspiller i Danmark i 1964. 

Den Danske føring på hælmålet mod Sverige holdt kun i 12 minutter, men alligevel vandt 

Danmark for første gang i 14 år over den blågule arvefjende, så det var den rigtige kamp 

jeg var kommet til. Pr. 30. juni 1965 var vi færdiguddannede og kom som sergenter 

tilbage til Kongens Fodregiment Fredericia, hvor vi nu skulle være føl i 2 måneder hos 

erfarne sergenter, hvorefter vi pr. 1. september selv skulle uddanne og lede et hold nye 

rekrutter i 4 måneder.  

http://da.wikipedia.org/wiki/1964
http://da.wikipedia.org/wiki/%C3%85rets_Fodboldspiller_i_Danmark


 200 

Et kompagni bestod af ca. 120 mand + sergenter og officerer. Kompagniet var igen opdelt 

i 4 delinger på ca. 30 mand. En oversergent + 4 sergenter (hvoraf jeg var den ene) stod i 

spidsen for 1. deling. I min lille sorte notes bog har jeg stadig anmærkningerne og 

anbefalingerne noteret i den på de 30 rekrutter. Jeg tror lommebogen skulle have været 

afleveret ved hjemsendelsen, men det er altså ikke sket. 

 

Billede 191 – Uddannet som sergent 30. juni 1965, 21 år  

Pr. 1. januar 1966 rykkede kompagniet ud til Ryes Kaserne, idet det nu skulle være en del 

af dækningsstyrken de næste 8 måneder. Vi sergenter fulgte med og var så ledere for de 

samme soldater de næste 8 måneder. Jeg var det man kaldte værnepligtig soldat d.v.s. 16 

måneders tvungen soldatertjeneste + pligt til yderligere 8 måneder som værnepligtig 

sergent. I alt 2 år.  

Vi var i perioden på skarpskydning i Boris Lejren i Vestjylland d.v.s. i vinteren februar 

marts 1966, hvor vi havde en forfærdelig vinterkulde på ned til – 22 grader. Jeg kan sige 

det var forbandet koldt at stå ude en helt nat i mørke i – 22 grader og så skulle skyde med 

skarp ammunition. Da vi kom hjem til træbelægningerne, var der alene kakkelovne til at 

opvarme og tørre vores tøj.  

Aase rejste i samme periode med tog fra Fredericia til jobbet i Kolding og oplevede de 

samme kuldgrader. 

Jeg var også i sergentperioden udtaget som observatør. Vi d.v.s. soldater og udstyr fra 

Kongens Jyske blev sejlet fra Fredericia til Rønne og enheden skulle afvikle en 

militærøvelse mod Bornholms Værn over de næste 4 dage. Min opgave var, at jeg skulle 

observere og registrere kampenes udvikling. Meget spændende dage. 

Jeg fik i tiden i dækningstyrken igen nogen tid til at træne håndbold i min gamle klub 

Fredericia FF og spillede flere kampe for dem. Havde fornøjelsen at blive udtaget til ” 

Fredericias Byhold” der skulle spille en opvisningskamp mod ”Aarhus Byhold” i Århus 

Stadionhal. Jeg tror Fredericia vandt. 

Da vi kom hjem til Fredericia efter håndboldkampen i Århus gik flere af os en tur på 

Fredericia Teater, der dengang var byens dansested for unge mennesker.  
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Det var lørdag aften den 13. november, og her fik jeg øje på en vidunderlig skøn ung 

dame, som jeg ikke kunne få øjnene væk fra. Jeg fik taget mod til mig og bød hende op til 

dans og da teateret lukkede, fik jeg lov til at følge den unge dame hjem til hendes fars 

gadedør i Danmarksgade 75, hvor hun var på weekend. Jeg fik dog lovning på, at jeg 

godt måtte kontakte hende igen. Heldigvis holdt forbindelsen og vi mødtes så ofte som 

muligt. Aase arbejdede i Kolding og havde et værelse der, men flyttede til et værelse hos 

hendes forældre i Fredericia i løbet af foråret 1966. 

 

Billede 192 – Aase i Kolding på vej til jernbanen 

Jeg blev også udtaget til Regimentets håndboldhold og spillede flere kampe mod andre 

regimentshold om Danmarksmesterskabet indenfor militæret.  

Her gælder det kampen mellem Kongens Fodregiment og Prinsens Livregiment i 

Glashallen den 28. februar 1966. 

 

Billede 193 – Glashallen 28. februar 1966, jeg scorer 
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Den 27. juni havde jeg fri og rejste til København for at tale om min ansættelse i 

Landmandsbanken efter militærtiden. Jeg havde fået halv løn fra banken i 16 måneder, en 

ordning banken angiveligt havde for at få sine uddannede bankassistenter retur igen. 

Banken havde den holdning, at man ikke kunne komme tilbage til uddannelsesstedet, 

men skulle prøve kræfter i andre afdelinger. Jeg kunne vælge mellem Børkop, Esbjerg, 

Sønderborg og mulighed for at komme til Kolding senere. Valgte så Sønderborg, som jeg 

jo kendte fra de 6 måneder på Infanteriets Befalingsmandsskole. 

Aase og jeg besluttede os for noget så voveligt, at tage på en charterrejse med 

Tjæreborgpræsten. Vi fløj fra Billund med Sterling Airways den 23. august 1966 kl. 

21.00 til en uges ferie på Mallorca. Hele familien på begge sider var taget med derud og 

vinkede farvel – de troede vist ikke vi kom hjem igen, ingen af dem – ja for den sags 

skyld heller ikke os to – havde prøvet at flyve før. Vi havde en meget fin tur med 

Grisefester, vandcykler m.v..  

 

Billede 194 – Vandcykel på ferie på Mallorca 1966  

Den 30. august var alt materiel afleveret og den officielle hjemsendelse fra 

militærtjeneste skete kl. 10.00. 

Tiden i Sønderborg 

Den 1. september 1966 begyndte jeg så som bankassistent i Landmandsbanken, 

Perlegade, Sønderborg. Jeg havde lejet et værelse på en sidevej til Dybbølgade på vej 

mod Dybbøl. Jeg kunne gå til banken og gik over den gamle Kong Chr. X´s bro tæt ved 

Sønderborg Slot. 
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Begyndte i valutaafdelingen og påbegyndte at læse til den 1 årige bankskole, som blev 

afsluttet året efter i Fredericia. 

I ungdomsårene i Herslev havde jeg kontakt til en skolelærer Hans Jørgen Nielsen. 

Fremragende håndboldspiller. Han var blevet lærer på Idrætshøjskolen i Sønderborg og 

jeg konditionstrænede for mig selv på skolen for at komme i form.  

Havde nemlig genoptaget håndboldspillet og meldt mig ind i Sønderborg Vidar, der 

spillede i 3. division. Var med i flere kampe bl.a. 23. oktober 1966 i Bolbro ved Odense, 

den gamle hal med korkgulv. Aase var med.   

I Sønderborg tiden besøgte jeg også min fætter Hans Erik Asmussen og hans kone Ulla, 

der boede i Sønderborg på det tidspunkt. 

Midt i oktober 1966 blev vi, Aase og jeg klar over, at Aase var gravid. Vi besluttede 

hurtigt, at jeg skulle søge forflyttelse til Fredericia Afdeling pr. 1. januar 1967, hvilket 

blev bevilget.  

 

Billede 195 – Prinsessegade 16, 2.sal th, vores lejlighed 

Aases læremester, damefrisør Fru Jacobsen, Danmarksgade 40, Fredericia havde en 

søster og svoger, der ejede Prinsessegade 16, og det var så heldigt, at hun kunne 

arrangere, at vi kunne leje en lejlighed på 2. sal th. pr. 1. januar 1967.   

En rigtig god lejlighed med 2 stuer, entre, køkken, soveværelse og badeværelse. Så 

november måned gik med at få lejligheden indrettet, købe el-komfur, møbler m.v. og få 

lagt bordplan m.v. til bryllupsfesten.  
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Billede 196 – Trinitatis Kirke i Fredericia 

Vi fik så arrangeret bryllup til den 10. december 1966, hvor vi blev gift i Fredericia i 

Trinitatis Kirke kl. 16.00. 

 

 

 

Billede 197 – Vores vielsesattest 

Bryllupsfesten blev holdt i festlokalet i Døveskolen på Egeskovvej. Sidst på aftenen kørte 

vi i vores Morris Mascot til Peter Aage Gården i Erritsø for at overnatte.  

Der var ris i den lille Morris Mascot i flere år efter. Tirsdag den 13. december var der 

bryllupseftergilde også i Døvehuset. 
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Billede 198 – Vores bryllupsbillede 

Fredericia 1. januar 1967 til 31. december 1970. 

Tilbage i Fredericia – uddannelsesstedet – det var skønt at komme tilbage. Var bl.a. et 

halv år i Taulov Afdeling, men langt den største tid var i udlånsafdelingen for at lære 

basal kreditgivning. 

Torben blev født den 26. maj 1967. 

Aase kvittede job og passede hjem og Torben de første 2 år, altså fra 1967 til 1969. Fik 

dernæst et halvdagsjob hos frisørmester Troest, Prinsessegade indtil hun gik på barsel 

med Tina i sommeren 1970. Aase kendte Troest fra frisørskolen. Mormor passede 

Torben. 

 

Billede 199 – 1. søndag i advent 1967, hos mine svigerforældre 

Jeg blev færdig med den 1 årige bankskole i 1967 og fortsatte med det 2 årige 

Videregående 2-årige bankkursus, der blev færdiggjort i 1969. 

Vi havde en stram økonomi med en bankassistent-løn. Det blev bedre i 1969 og 

fremover, da jeg blev udnævnt til fuldmægtig pr. 1. januar 1969. 



 206 

 

Billede 200 – Personnummersystemet indføres i 1968 

 

 

Billede 201 – Bagsiden af personnummerbeviset 

På den tid blev personnummersystemet indført og vi fik tilsendt vores nye 

personnummer. 

I 1969 var vi på vores første ferie med Torben. Den lille Morris Mascot blev læsset til 

bristepunktet og vi kørte til Rørvig, hvor vi havde lånt et af bankens sommerhuse tæt på 

Rørvig Kirke og tæt ved adressen Birkealle 2. 
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Billede 202 – Et af bankens sommerhuse i Rørvig 

 

Billede 203 – Filialdirektør Johannes Lundov, min læremester 

I banken var jeg medarrangør af en stor Personalefest på Stavrby Skov. På billedet ses 

filialdirektør Johs. Lundov th og filialdirektør Mortensen fra Middelfart Afdeling tv. 

Landmandsbanken havde i 1968 købt Middelfart Bank for at omdanne den til filial af 

Landmandsbanken.  

Pr. 1. januar 1970 blev jeg af Filialdirektør Johs. Lundov bedt om at flytte til denne 

Afdeling med høje beføjelser.  



 208 

Min opgave var at inspirere og støtte implementeringen af Landmandsbankens systemer 

og salgs- og rådgivningskultur. Jeg skulle aflægge fortrolig rapport til Lundov i hans 

private bopæl i Fredericia hver måned. Opgaven omfattede tillige Ejby og Nørre Aaby 

afdelingerne. En ret spændende og udfordrende opgave. 

Aase og jeg var dog også begyndt at se på en grund for evt. senere at bygge et hus. Det 

blev ikke til noget, idet nye planer opstod.  

Banken havde under ledelse af underdirektør Gunnar Dyrberg oprettet den første 

konsulenttjeneste i Landmandsbanken og det var den første overhovedet i bankverdenen. 

Der blev udnævnt 5 konsulenter, hvis opgave var at besøge filialerne og inspirere til 

opsøgende salg m.v., holde foredrag, forestå indvielse af nye filialer m.v.. Et sådant job 

blev jeg også tiltrukket af, så jeg søgte jobbet og fik det med virkning fra 1. januar 1971.   

Uddannelse påbegyndtes 14. september 1970 og varede resten af året. Alt foregik i 

København og rundt omkring i landet.  

Den 20. september 1970 åbnede Verdensbankens årlige kongres i Bella-centret i 

København. En lang række økonomiministre, finansministre, nationalbankdirektører, 

bankdirektører, vekselerer, regeringsrepræsentanter og andre deltager. Verdensbanken 

blev oprettet i 1946. Formålet var bl.a. at opbygge Europas industri efter 

krigsødelæggelserne, idet de svage lande skulle have mulighed for at optage store lån fra 

de kapitalstærke lande gennem en fælles bank.  

Under kongressen oplevede København en massedemonstration mod verdensbanken. Vi 

5 nye konsulenter boede på bankens kursusejendom Rosenlund og vi blev en aften enige 

om, at vi ville ind til centrum af København. Vi landede midt i en kæmpedemonstration, 

der endte med et masseslagsmål, stenkast m.v. mellem politi og demonstranter. Nogle af 

os havde hvide cotten coats på. Af de aggressive demonstranter blev vi pludseligt udpeget 

som ” civile betjente” og dermed spioner og vi var meget tæt på at få nogle gevaldige 

tæsk, idet vi blev trængt ind i et vinduesvindfang på Strøget. Men heldigvis forsvandt de i 

løb inden de nåede korporlig afstraffelse af os. Årsagen var at de uniformerede betjente 

kom til stede. Ærlig talt var vi ved at blive bange.  

Det var en barsk periode for Aase, der skulle passe det hele selv inklusive vores nye 

datter Tina, der blev født 2. september 1970. 

København / Solrød Strand fra 1. januar 1971. 

Jobbet som bankkonsulent indebar jo, at familien skulle finde ny bolig i 

hovedstadsområdet, så her flyttede den lille familie ind den 2. januar 1971 på 

Blommehaven 2 i Solrød Strand.. 

En fin villa på 125 m2 og i et plan. En luksus for os, der kom fra en trods alt mindre 

lejlighed. 
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Billede 204 – Blommehaven 2, 2680 Solrød Strand 

Det var jo en lang tur hjem til Fredericia området, men vi var hjemme til jul m.v. og 

besøgte også far og mors gård i Herslev i 1973, hvor der skulle plukkes kirsebær. 

Hyggeligt.  

 

Billede 205 – Der plukkes kirsebær i Herlev i 1973 

 

Her Torben, Tina, Aase, min svigerfader Frede Wilken Jensen og min far. 

Jeg skiftede fra jobbet som bankkonsulent til leder af en ny afdeling i Hovedsædet ” 

Kundeservice”, der bl.a. stod for at udvikle et nyt forretningsområde ” Kapitalpension”, 

altså opsparing til pension, der skulle opgraderes i banken.  
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Tiltrådte det nye job 1/11 1972 og havde 6 pensionskonsulenter placeret rundt om i landet 

samt et par administrative medarbejdere på kontoret i Holmens Kanal 12, København. 

Aase fik halvdagsjob i Roskilde og senere Tåstrup og kunne heldigvis bruge vores lille 

lyseblå Morris Mascot som transportmiddel. Torben kom i familiepleje hos en kollegas 

hustru i Greve og Tina hos en genbo på Solbærhaven.    

Læste i den periode også Merkonom og kunne tage den afsluttende Merkonom Eksamen i 

Finansiering i 1974. 

Jeg blev optaget i Junior Chamber i Køge i 1973.  

 

Billede 206 – Jensine Aalbæk Lange omtaler sit besøg hos os i Solrød i 1974  

Min farmor Jensine Aalbæk Lange f. 4. august 1894 besøgte os i Solrød Strand i januar 

1974 – kort før sin 70 års fødselsdag. Ovennævnte billede er et udklip fra hendes dagbog 

” En rød bog”. Hun omtaler også Maren Bjerrisgaard, som er min mormor. 

I 1974 var jeg på et måneds sprogkursus ophold i England på Anglo-Continental School 

of English, Bournemouth. Jeg skulle bo hos en familie for også at lære daglig tale og 

adressen var Mrs. E. Jackson, 7 Brownen Road, Winton, Bournemouth, BH 9 IHH 220 

716, England og så i øvrigt tage ned til skolen hver dag. Jeg besøgte også Southampton, 

hvor Englands berømte Slagskib H.M.S. Victory, over hvem Lord Nelson havde 

kommandoen, ligger som museumsskib. En imponerende krigsmaskine. 
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Billede 207 – H.M.S. Victory 

Køge tiden 19. februar 1975 til 1. februar 1981 

Banken besluttede i 1974 at den ville åbne en helt ny afdeling i Køge. Jeg var ansøger og 

havde bla. det argument, at mine kontakter i Køge var gode bl.a. via Junior Chamber 

m.v.. Så jeg fik jobbet. 

 

Billede 208 – Nyudnævnt filialdirektør i 1974 

Jeg havde 3 måneders forberedelse til åbningsdagen den 19. februar 1975. 

Personaleansættelser, pressemøder, møder med byens borgmester m.fl.,  så der var fart 

over feltet.  
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Jeg var isæt utrolig glad for et personligt brev fra min gamle læremester filialdirektør 

Johs. Lundov i Fredericia. 

 

 

Billede 209 – Brev fra filialdirektør Johannes Lundov 

 

 



 213 

 
Billede 210 – Brev fra filialdirektør Johannes Lundov, fortsat 
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Billede 211 – Åbningsreception i Køge Afdeling 

 

Åbningen gik fint med en velbesøgt reception. Bemærk Aase og Torben & Tina er med. 

 

Billede 212 – Vores hus Perikonvej 75, 4600 Køge 1975 

Vi solgte huset i Solrød og købte så Perikonvej 27, 4600 Køge.  

Torben og Tina kom i skole på Boholte skole og havde hurtigt gode kammerater. 

Aase tog et deltidsjob hos Køge Kommune, hvor hun arbejdede som damefrisør på et par 

af kommunens plejehjem. 

Jeg tog også håndbolden op igen på ” Old-Boys-Niveau” men havde dog også et par 

kampe på Køges 3. divisionshold. En skøn tid hvor vi festede meget. 
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Aase og jeg fejrede Kobberbryllup i sommeren 1979 med en fest på Hotel Hvide Hus i 

Køge. 

 

Billede 213 – Vores kobberbryllup på Hotel Hvide Hus i Køge 

I Køge tiden blev der arbejdet stenhårdt og afdelingen voksede hvert år ganske flot, så vi 

i 1981 var 18 medarbejdere. 

I 1978/1979 deltog jeg i et ”VL seminar” som er et 33 dages lederudviklingskursus. 

Arrangør var Danske Ingeniørers Efteruddannelse, Lyngby.  

Torben og jeg var i 1980 begyndt at spille golf i Køge Golfklub.  

Nyborg tiden 1. februar 1981 

Der blev søgt ny chef til Nyborg afdeling med 25 medarbejdere. Større afdeling end 

Køge og tættere på familien i Jylland. Jeg søgte og fik stillingen. 
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Billede 214 – Ny filialdirektør i Nyborg 1981 

De første måneder boede jeg på Hotel Hesselet og Hotel Nyborg Strand, idet vi skulle 

finde ud af ny bolig i Nyborg. Vi var lidt pressede, idet vores hus på Perikonvej 27 

faktisk hurtigt blev solgt.  

Aase ville have et job og var først i en børnehave på Provst Hjortsvej, så Strandvænget og 

så hos en damefrisør Laila Sørensen. Men Aase ville skifte arbejdsform, så hun fik job 

som lægesekretær hos lægerne Arnold m.fl. på Torvet i Nyborg. Skiftede senere til en 

anden klinik i Adelgade 3 ved lægerne Hoffmann, Richard & Hougaard. Aase havde 

halvtids job hos lægerne i Adelgade. 
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Torben blev konfirmeret i Nyborg Kirke den 13. september 1981. 
 

Torben og Tina faldt hurtigt til i Nyborg. Torben lånte Aases cykel, spændte golfvognen 

bag på cyklen og kørte til Sct. Knuds Golfklub. Vi har tit senere spøgt med, at den 

sommer så vi ikke Torben mere, for der fik han nye kammerater og blev optændt af 

golfspillet. Han blev også et enkelt år Danmarksmester, idet han var én af fire på et 

juniorhold fra Sct. Knud, der vandt DM. Vi modtog dem på Nyborg station med flag og 

kram m.v.   

 

Billede 215 – Vores nye hus Fjordparken 78, 5800 Nyborg 

Vi besluttede os til at købe en grund og bygge et nyt hus i Fjordparken 78. Der flyttede vi 

så ind i foråret 1982. 

Torben og Tina kom begge i skole på Birkhovedskolen og blev der til og med 10. klasse 

og så Nyborg Gymnasium. 

 

Billede 216 – Fra min 40 års fødselsdag 22. nov. 1983 

Jeg skal da love for at mine medarbejdere overraskede mig totalt, idet de havde lejet en 

gammel brandbil og med fuld udrykning kørte de til Fjordparken 78 for at hente mig på 

arbejde. 
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Jeg var også bestyrelsesmedlem i Nyborg Handelsstandsforening et par år, bl.a. kasserer i 

1985. 

 

Billede 217 – 25 års jubilæum i Landmandsbanken 10. aug. 1986 
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Billede 218 – Årets fugl skydes ned september 1987 

Siden flytningen til Nyborg havde jeg været medlem at den gamle hæderkronede forening 

” Nyborg Fugleskydningsselskab af 1801” og jeg var så heldig at skyde fuglen ned ved 

årets skydning i 1987. Det indebar nogle forpligtelser næste år. 

 

Billede 219 – Fuglekongen fra 1987 med sine prinsesser Dorte og Stine 

Forpligtelserne var bl.a. at jeg skulle levere en platte til Skydeselskabet. Jeg fik en lokal 

maler til at male et billede af min arbejdsplads, ”Bankbygningen på hjørnet af Nørregade 

og Korsgade”. Herudover skulle jeg give middag til bestyrelsen og sidst men ikke mindst 

komme med to prinsesser, der under marchen fra Borgerforeningens hus og til 

skydepladsen ved Hesselhuset skulle bære præmierne i form af sølvskeer m.v. på en stor 

sølvbakke. Heldigvis havde jeg Hans Henrik & Mariannes Stine og Flemming & 

Thereses Dorte. 
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Billede 220 – Fuglekongen 1987, det officielle billede 

Her er hele bestyrelsen for Nyborg Fugleskydningsselskab af 801 samlet med 

fuglekongen, prinsesserne og sølvbakken på plænen ved Hesselhuset i august måned 

1988. 
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Billede 221 – Ny præsident for Nyborg Rotary Klub 

Jeg har siden 28. september 1982 været medlem af Nyborg Rotary Klub, og havde 

fornøjelsen at være sekretær og senere valgt til Præsident for perioden 1888/89. 

 

Billede 222 – Adgangskort til 1. spadestik 

Jeg blev valgt ind i bestyrelsen for Nyborg og Omegns Turistforening i 1986 og blev 

dens formand i 1988. I den egenskab var jeg med til 1. spadestik på det nye 

kæmpeprojekt ” Den faste forbindelse over Storebælt”. 

Jeg havde også fornøjelsen at være formand for Turistforeningen i 90 års jubilæumsåret. 

Kunne indbyde til en markering af foreningens 90 års jubilæum den 17. januar 1989 i 

Byrådssalen på Rådhuset, hvor der blev holdt taler m.v.  
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I slutningen af 1989 offentliggøres en kæmpe fusion mellem Landmandsbanken, 

Handelsbanken og Provinsbanken. I Nyborg var der en filial af hver bank. Banken 

offentliggjorde i marts måned 1990 den nye organisations- og ledelsesstruktur for 

bankfilialerne. Det blev på Fyn til 4 centerfilialer og jeg blev centerfilialdirektør for alle 

de østfynske filialer. Der blev en enorm travlhed med at få denne struktur på plads 

 

Billede 223 – Ny Centerfilialdirektør for Østfyn 

 

Billede 224 – Vores sølvbryllup 10. december 1991 

Den 10. december 1991 havde Aase og jeg sølvbryllup, og vi markerede det ved en fest 

på Hotel Nyborg Strand for familie og venner. 
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Billede 225 – Golfspil blev det også til, her maj 1992 på Sct. Knuds Golfklub, 1. hul  
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Billede 226 – Aase fylder 50 år den 2. juli 1993 

Aase fyldte 50 år den 2. juli 1993 og vi markerede det med en middag hjemme i stuerne i 

Fjordparken 78 og i haven. Heldigvis et flot vejr. Vi havde bygget et plast tag hen over 

terrassen. 

 

Billede 227 – Min tur til at fylde 50 år 22. nov. 1993 
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Billede 228 – vores første barnebarn, Christopher i 1994  

Vi fik vores første barnebarn, idet Torben & Kristine fik en søn Christopher, der blev født 

den 20. december 1994 i Grønholt og døbt i Grønholt kirke den 26. marts 1995. 

 

Billede 229 – Fire generationer i 1995, Torben, min far, Christopher og jeg selv   

Fire generationer fotograferet 2. juledag 1995 (Christopher 1 år) i stuen hos min far og 

mor på Hvidtjørnevej 46, Egeskov. Bemærk vi kan se ud i udestuen bag ved min far og 

mig, hvor der sidder andre familiemedlemmer. 
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Den Danske Bank markerede 125 års jubilæum den 5. oktober 1996 og vi havde åbent 

hus i afdelingen.  

 

Billede 230 – Fjordparken 78 i 1996 

 

I løbet af 1996 var der blevet vedtaget en udstykningsplan for terrænet ud foran vores 

udsigtsvinduer i Fjordparken 78. Vi kunne se helt til Holckenhavn m.v.. Vi førte sammen 

med andre en masse forhandlinger med kommunen om i det mindste at få etableret 

byggelinjer på de nye grunde, så husrækken i 1. række, blev parallelforskudt i forhold til 

vore grunde. Kommunen ville overhovedet ikke imødekomme denne anmodning. Vi tog 

så konsekvensen og satte vores hus til salg. Vi var heldige, idet der var en køber i 

slutningen af 1996, der ville give prisen 1.350.000,-. Så skulle vi også flytte ud pr. 1. 

februar 1997. 

 

Billede 231 – Skræddervænget 8, Nyborg 

Jeg undersøgte straks lejemuligheder og var heldig, at der var en ledig lejlighed på 100 

m2 på Skræddervænget 8, Nyborg. Fyns Telefons Pensionsselskab var udlejer. Så vi 

opmagasinerede og tog kun det indbo m.v. med, der var plads til i lejligheden. Faktisk en 

skøn lejlighed i 2 plan og enorm skøn beliggenhed tæt ved Storebælt og Christianslunds 

skoven. Men trods en skøn lejlighed, satte vi noget turbo på søgning efter anden villa.   
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Den 2. september 1997 fik vi nr. 2 barnebarn, idet Torben og Kristine fik Emily, der blev 

døbt i Grønholt Kirke 1. februar 1998. 

V i ledte som sagt efter en ny villa. Men pludseligt kom 15 nye parcelhusgrunde til salg 

lige overfor hvor vi boede.  

 

Billede 232 – Vores grund Skræddergyden 3, 1997 

 

Vi besluttede os derfor til at købe en grund pr. 15. oktober 1997 og opføre et nyt 

parcelhus på 143 m2 og 45 m2 garage.  

 

Billede 233 – Broløb 1998 
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Torben deltog i en halvmaraton fra Storebæltsbadet og til Korsør ” Det Store Broløb” den 

5. juni 1998. Løbet tillige med rulleskøjteløb og cykelløb var arrangeret af Danmarks 

Idrætsforbund kort før Dr. Margrethe den 14. juni 1998 indviede Bilforbindelsen over 

Vestbroen og Højbroen. Der var flere tusinde deltagere. Her ses Torben i opmarchkøen 

ud for Hotel Hesselet og på vej hen til startstedet ved Storebæltsbadet med start kl. 13.00. 

 

Billede 234 – Indflytning i Skræddergyden 3 d. 12. sept. 1998 

Lars & Tina mødte hinanden i 1998 og flyttede ind i en Andelsbolig Hesseløgade 29 4th, 

2100 København Ø. 

 
Billede 235 – X 2000 højhastighedstog i Sverige 

I 2000 havde banken købt Östgöta Enskilda Banken i Sverige og jeg blev i juni måned 

bedt om at tage en uge til Söderköbing filialen, der ligger lidt syd for Stockholm for at 

støtte chefen på stedet i implementeringen til Danske Bank. Spændende og jeg rejste med 

det svenske højhastighedstog X 2000. 

Den 27. marts 2001 blev fusionen mellem Danske Bank og Realkredit-Danmark inkl. BG 

bank vedtaget og vi havde pludselig 2 filialer ejet af samme koncern i Nyborg. 
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Billede 236 – Mit 40 års jubilæum 10. august 2001 

 

Billede 237 – Foran Krudtmagasinet før renovering 

Jeg brugte fortsat også en del kræfter på arbejdet som næstformand i Fonden Nyborg 

Fæstning, idet vi ville gennemføre en 12 punkt plan om renovering af de tilbageværende 

dele af det gamle fæstningsanlæg og dets bygninger.  

I september 2001 fik vi en flot donation fra Augustinus Fonden til at renovere det gamle 

”Krudtmagasin”. 
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Billede 238 – Jernstøberiet Vitkovice i Ostrava, Tjekkiet 

Den 20-22. maj 2003 rejste ingeniør Kurt Jensen og jeg som næstformand for Fonden 

Nyborg Fæstning til Ostrava. Byen ligger 250 km øst for Prag. Vi var nede hos et 

jernstøberi ” Vitkovice” for at afgive bestilling på 4 store 18 pds kanoner og rapperter, 

der skulle opstilles på Dronningens Bastion i Nyborg.  

Vi indgik en produktionsaftale med fabrikken, idet vi havde originale tegninger fra 

Tøjhusmuseet i København med.  

Spændende tur.   
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Billede 239 – Aase fylder 60 år, indbydelsen 
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Billede 240 – Aases 60 års fødselsdag omborg på skibet Helge i Svendborgsund 

I 2003 blev de 4 stk. ” 18 pds. Jernkanoner system M/1753” færdigopstillet på fire 

nybyggede ”Fæstningsrapperter”. Fonden Nyborg Fæstning fik etableret 

”Fæstningsfondens Saluteringslaug”, der bestod af 10 soldater udstyret i tro kopi af 

uniformer fra 1792, som Nyborg Garnisonskompagni bar på den tid. Hertil kommer 10 

forladegeværer af typen Brown Bess Carabine, bajonetter og sabler. Til rapperterne blev 

der senere bygget brisker. Der er nu faste traditioner med ” Nyborg Skyder Sommeren 

ind” og skydninger ved særlige lejligheder bl.a. årsdagen for Slaget ved Nyborg den 14. 

november.  

 

Billede 241 – Saluteringslaugets soldater på Dronningens Bastion 
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Billede 242 – Så blev det min 60 års fødselsdag 22. november 2003 
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Julen 2004 blev markeret i Budapest. Vi havde taget en ny biltur. Vi blev alle 

fuldstændigt chokerede, da meldingerne omkring en række Tsunamier den 26. december i 

Det Indiske Ocean løb over alle tv-skærme. Frygtelige billeder.  

Vi kørte en tur til den flotte by Wien, og så bl.a. Habsburgernes residens Hofburg og 

Lippizanerhestene.  

 

Billede 243 – Jeg melder ud at jeg stopper på arbejdsmarkedet 

 

Den 20. marts 2007 afholder Grundejerforeningen Margrethevej generalforsamling. Jeg bliver 

valgt ind i bestyrelsen og senere under konstitueringen den 19. april 2007 valgt som kasserer 
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Billede 244 – Signe og Natalie ” Et Krøyer billede, der bør vinde priser”. Blåvand 2008 

Aase og jeg fyldte begge 65 år i 2008 og vi besluttede at invitere vore børn og børnebørn 

på en uges ophold i Blåvand i et stort Sommerhus med pool m.v.. Vi var der en uge fra 

den 5-12. juli 2008. 

Jeg har været næstformand for Fonden Nyborg Fæstning siden 1995. Tog i 2007 initiativ 

til at formanden, borgmester Jørn Terndrup skrev til Regentparret om at besøge Nyborg i 

2009 som et bybesøg som led i at byen ville markere 350 året for Slaget ved Nyborg den 

14. november 2009. 

Det faldt positivt på plads og bybesøget blev afviklet den 2. juni 2009. Det er 38 år siden, 

at Nyborg sidst havde royalt besøg, det var i 1971. Hendes Majestæt Dronningen og Hans 

Kongelige Højhed Prinsgemalen vil komme til Nyborg ombord på kongeskibet 

Dannebrog. 

Jeg var samtidig blevet udpeget som formand for en Styregruppe, der skulle afvikle en 

række foreslåede arrangementer i 2009 som led i markeringen af 350 året. Byrådet havde 

bevilget kr. 650.000,- til disse tiltag. 
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Det blev et hårdt arbejdsår med udarbejdelse af drejebøger m.v. for de forskellige 

arrangementer. 

Dronningens besøg involverede også på forhånd en gennemgang af hendes ruter bl.a. var 

der en masse møder forud for besøget, hvor Amtmanden og politiet og PET var til stede 

med bombehunde.  

Jeg havde bl.a. planlagt, at Regentparret skulle indvie vores nye 6 pds kanon ved at 

trække i store silkebånd bundet omkring kanonen. 

 

Billede 245 – Regenten skulle se Dronningens Bastion m.v. på Nyborg Vold 

 



 237 

 

Billede 246 – Regentparrets besøg på Dronningens Bastion 

 

Billede 247 – jeg ledsager Dronningen på Dronningens Bastion 

 

Her ledsager jeg Dronningen og bagved Prinsgemalen forbi Vandtårnet (under 

renovering). Tappenstregen (børnene i grønne jægeruniformer) ses bagved. 
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Aase og jeg var inviteret til frokost på Hotel Nyborg Strand kl. 12.30, hvor Hendes 

majestæt Dronningen og Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen deltog.  

Vi sad ved bord sammen med Prinsgemalen. Ret hyggeligt. Prinsgemalen havde et par 

gode historier.  

Vi skulle senere møde Regentparret til Souper. 

 

 
Billede 248 – Indbydelse til Souper på Kongeskibet Dannebrog 
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Billede 249 – Aase og jeg ankommer til Souper på Kongeskibet Dannebrog 

Aftenen sluttede med at Kongeskibet Dannebrog afsejlede fra Nyborg på vej til nye 

opgaver. 
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Billede 250 – Nyborg Prisen 2009 

Jeg blev totalt overrasket over at få Nyborg Prisen tildelt lørdag den 6. juni 2009. Aase 

var blevet ringet op og bedt om at få ” mig med til Nyborg Centrum”. Jeg vidste det så 

godt dagen før. En glædelig overraskelse. 
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Billede 251 – Riddersalen i Nyborg. Afslutning på markeringen af 350 året for Slaget ved Nyborg 
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350 året var slut. Mere end 10 store aktiviteter blev gennemført, Military Tattoo, Svensk 

Uge m.v. og så selve markeringen den 14. november 2009 med deltagelse af Den 

Kongelige Livgarde, Jydske Dragonregiment m.fl.. Et kæmpearrangement var slut.  

 

Billede 252 – Årets sprutte 

 

Er særlig begivenhed har præget Nyborg gennem de seneste år, nemlig de lokale 

journalisters udgivelse af et satirisk hæfte ” Bæltsprutten” og så kåringen af årets ” 

Sprutte”, der i år 2009 blev byrådsmedlem Knud Theil.  

Ejendomsmægler Finn Jørgensen og jeg var også nomineret, men det endelige valg faldt 

på Knud Theil.  

Det var jeg nu godt tilfreds med. 
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Billede 253 – I Kjole og hvidt og hvide handsker, klar til Nytårskuren 2010  
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Billede 254 – Regentparret i Guldkaret 

Jeg deltog i nytårskuren den 6. januar 2010 i min egenskab af næstformand for Fonden 

Nyborg Fæstning. 

En ganske spændende og minderig oplevelse som jeg også oplevede i januar 2007.  

Hilste i øvrigt på min tidligere øverste chef, bankdirektør Peter Straarup, der deltog i sin 

egenskab af formand Finansrådet, der er brancheforening for de danske banker. 



 245 

 

Billede 255 – Jeg fik tildelt årets Nyborg Turistpris i 2012 

 

Jeg fik tildelt årets Turistpris i 2010 og stopper i Fonden Nyborg Fæstning 31. dec. 2010 
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Billede 256 – Min bog udgivet i november 2010 
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”I mine år som direktør (1981-2007) i Danske Bank Nyborg samlede jeg forskelligt 

dokumentationsmateriale om bankens virke. Dette tillige med undersøgelser på 

lokalhistoriske arkiver i Nyborg og Svendborg, Stadsarkivet og Landsarkivet for Fyn i 

Odense m.fl., har gjort det muligt at stykke en historie sammen.  

 

En historie der går helt tilbage til bankens stiftelse i 1871 og har den spændende vinkel 

for Nyborg, at Nyborg Afdeling var den første afdeling af banken, der trådte i funktion. 

Ny viden er gravet frem om bygninger og personer. Herudover er der en beskrivelse af 

samtlige banker og sparekasser, der har virket i Nyborg siden 1847. det er derfor en stor 

glæde for mig at denne bog kan blive trykt og udgivet”. Forsiden viser Danske Bank på 

hjørnet af Nørregade/Korsgade hvor jeg havde mit virke. 

Bogen er trykt i 200 eksemplarer og kan lånes på biblioteker og Lokal Historisk Arkiv. 

Lokal Historisk Arkiv har fået overdraget alt mit baggrundsmateriale og Lokal Historisk 

Arkiv i Nyborg vil opbevare materialet under Danske Bank i Nyborg, Nørregade 2, 

Nyborg.  

Stadsarkivet i Odense har ringet og fået overdraget 2 eksemplarer. 

 

Billede 257 – Fæstningen, Torvet, Banken 

 

Dette billede illustrerer det område af byen Nyborg, hvor jeg har haft mit virke siden 

1981. Fæstningen som er renoveret gennem mit arbejde i Fonden Nyborg Fæstning. 

Torvet som bl.a. har fået frilagt vandløbet gennem voldgraven og ind under Slotsmøllen. 

Jeg var med i en arbejdsgruppe under Erhvervsudvalget, hvor det blev besluttet. I øvrigt 

er Slotsmøllen stedet, hvor den første afdeling af Landmandsbanken havde kontor i 
1872. 
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Billede 258 – Fyns Stifttidende i anledning af udgivelsen af min bog 
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Billede 259 – Brev fra Peter Straarup 

 

I tiden løb har der således været mange spændende oplevelser og rejse, bl.a. Taiwan, Tyrkiet, 

Italien, England m.fl. 
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Niende generation / Torben Bjerrisgaard Lange født  26. maj 1967  /vores 

søn. 

Torben blev født den 26. maj 1967 på Sct. Joseph Hospital, Sjællandsgade i Fredericia. 

Han blev født 3 uger før tid og vejede kun 3 kg og højde på 50 cm. Tog dog hurtigt på i 

vægt. Torben er døbt i Trinitatis Kirke i Fredericia d. 9. juli 1967. 

 

Billede 260 - Fra barnedåbsfesten for Torben den 9. juli 1967 i Prinsessegade. 

Torben blev gift den 28. august 1993 i Grønholt Kirke med Ann Kristine Howkins født 

21. september 1965 i Smithfield, London City, England. 

Torben & Kristine har 3 børn: 

1) Christopher Howkins Lange, f. 20. dec. 1994 på Hørsholm Sygehus 

2) Emily Howkins Lange, f. 2. september 1997 på Helsingør Sygehus 

3) Natalie Howkins Lange, f. 14. maj 2001 på Hillerød Sygehus. 

 

Billede 261 – Torben forår 1970 

Torben var i sit es, da han besøgte sin farmor Ellen og farfar Alfred i foråret 1970 på 

gården ” Lomholtsminde” i Herslev.  Farfar skulle i gang med såningen. 

Torben havde sin første skoledag på Solrød Skole i 1974. 
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Vi flyttede til Køge i 1975 og Torben begyndte i Boholte skole. Torben var begyndt at 

spille golf i 1980 og fik sin konfirmationsforberedelse hos præsten i Boholte Kirke i 

Køge, mens selve konfirmationen fandt sted i Nyborg. 

 

Vi flyttede til Nyborg i 1981 og boede en kort overgang til leje i Strandparken 26, hvorfra 

Torbens konfirmation også blev arrangeret. 

 

Billede 262 – Indbydelse til Torbens konfirmation den 13. sept. 1981 

 

 

Billede 263 – Klar til Kirke på konfirmationsdagen, fra Strandparken 26 

 



 253 

 

Billede 264 – Torbens konfirmationsfest på ”Restaurant Rosenbækken” Hotel Nyborg 

 

Billede 265 – Torben student sommer 1987 

Det var i forsommeren 1987, at Torben blev matematisk/fysisk student årgang 1987 fra 

Nyborg Gymnasium. Torben flyttede allerede 1. september 1987 til København, hvor han 

ville læse til Akademiingeniør, Maskinretningen på Danmarks Ingeniør Akademi.  

Aase og jeg kørte ham derover. Han havde i første omgang fremlejet en andelslejlighed 

sammen med en studenterkammerat, Jacob Stausholm Pedersen. Aase og jeg var 

temmelig bevæget, da vi kørte hjem, og jeg tror ikke vi sagde mange ord på vejen i bilen. 

Det var følelserne der var det fremherskende. Ungen var jo reelt blevet smidt ud af reden.  

Flyttede senere i kollegieværelse. 
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Billede 266 – Torben er færdiguddannet Akademiingeniør  

Torben blev færdig med sin Akademiingeniør uddannelse i september 1991 og havde fået 

en lækker lille lejlighed på 5. sal på Blegdamsvej tæt ved Trianglen på Østerbro, 

København. På billedet er vi klar til at tage af sted til afslutningsceremonien. 

Efter uddannelsen fik han straks job hos Aerosol International Scandinavia A/S, en 

division i Superfos Kemi A/S. Torben var kvalitetskoordinator og har efterfølgende 

opbygget/indført kvalitetsstyringssystem i virksomheden, som skal overholde kravene til 

ISO 9002.  

Har yderligere læst HD i organisation. I 1992 fik han en større lejlighed på 2. sal på 

hjørnet mod Trianglen i samme ejendom som han hidtil har boet i. 

Torben havde mødt Kristine i København og nu havde de besluttet at de ville giftes. 

Kristine arbejdede på det tidspunkt som engelsk - sproglærer hos BLS (Business 

Language Services, Frederiksberg) og er utrolig glad for jobbet. Hun har elever fra f.eks. 

A.P. Møller, Novo m.fl.. 

Kristines far William Howkins (i daglig tale kaldet Bill) er englænder og født i Wiltshire, 

tæt ved byen Bath i Sydvestengland. Kristines mor Agnete Howkins (født Helger) er 

dansk. 

Kristine taler derfor flydende engelsk og har taget en universitetsgrad i engelsk i England. 
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Billede 267 – Torben og Kristines bryllup den 28. august 1993 

Brylluppet blev et fantastisk flot bryllup i Grønholt Kirke og med fest bagefter på 

Torbens svigerforældre Agnete og Bill Howkins gård ” Skovgården” i Grønholt.  

 

Billede 268 – Grønholtvej 57, Lønholt, 3480 Fredensborg 

Den 1. november 1993 køber Torben & Kristine en ejendom i Lønholt ”Man kan vist 

godt kalde den en bygning der nærmest var en ruin”, men planen var at ombygge den selv 

som selvbygger. Lønholt ligger 4 km sydøst for Fredensborg centrum og tæt ved 

Grønholt. De flytter ind kort efter overtagelsen. 
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I 1994 - efter 3 år hos Aerosol - skiftede Torben job til Rockpanel A/S under Rockwool 

koncernen og senere Colgate. 

Torben fik i 1999 job hos Coloplast Danmark A/S, hvor selskabet besluttede at bygge en 

ny fabrik i Ungarn.  Torben var med ved etableringen af fabrikken og var logistikchef på 

den nye fabrik i Tatabanya 60 km vest for Budapest og familien var således udstationeret 

i en 4 årig periode fra 2001- 2005  

Vi besøgte dem første gang i februar 2002, hvor vi tog den ca. 1800 km lange køretur via 

Tyskland, Østrig og Ungarn.  

 

Billede 269 – Budapest, udsigt fra Gellertklippen   

 

 

 

Billede 270 – Torben og Kristine lejede en villa i Budapest 

Vi besøgte dem igen i oktober 2002, også en biltur. Her udsigt fra Gellert klippen over 

Donau og Budapest centrum samt et billede fra den villa oppe i bjergene hvor de boede. 
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Billede 271 – Coloplast A/S Tatabanya 

19-23. maj 2004 var vi på en tur til Budapest med Østfyns Erhvervsklub. Vi besøgte bl.a. 

Coloplasts fabrik, hvor Torben i sin egenskab af logistikchef holdt et indlæg for 

deltagerne om fabrikken i Tatabanya, samt en rundvisning.  

Jeg var prøveklud ved en demonstration af et produkt. 

 

Billede 272 – Emily, Christopher og Natalie i ankomsthallen Kastrup juli 2005 

 

I 2005 skifter Torben job fra Coloplast A/S til et udviklingsselskab Noise Limit Aps og familien 

rejser hjem til Grønholtvej 57, 3480 Fredensborg. Torben ses helt bagest i billedet med 

bagagevogn. 
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Billede 273 – Grønholtvej 57, Torben & Kristines hus 2009 

Torben og Kristine flyttede i februar 2009 til Taipei, Taiwan. Torben skulle drive firmaet 

Noise Limit A/S videre derfra. Grønholtvej 57 var blevet totalt renoveret og en ny 

vinkelbygning opført. Et skønt hus.  Huset blev nu lejet ud indtil videre. 

 

Billede 274 – Aase og jeg skal ud at flyve 

Aase & jeg besøgte dem i julen 2009 og fløj med Jumbojet fra China Airlines. 

Pr. 1. februar 2011 vender Torben, Kristine, Christopher, Emily og Natalie tilbage fra 

Taiwan til Danmark, idet opgaven med Noise Limit Aps er løst. 

De flytter igen ind i deres skønne hus på Grønholtvej 57, Lønholt. 
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Torben får nyt job som administrerende direktør hos et udviklingsselskab, der arbejder 

med udvikling af en 3D printer. Målet er en printer, der kan ”printe en fysisk model” ud 

fra en computertegning af hvad som helst – det kan være en kop, en legetøjsbil, en 

stavblender eller noget helt fjerde. WWW bruger også 3D til deres produktudvikling. 

Selskabet hedder Blueprinter og Torben er indsat af investorerne Seed Capital for at sikre 

iværksætterfirmaet forretningsmæssig udvikling. 

Planmæssigt er han pr. 1. april 2012 teknisk direktør for selskabet. CTO-Chief 

Technology Officer. 

Kristine får job hos firmaet ”Milestones” i Glostrup og påvirker forretningsgange m.v. i 

meget positiv retning. 

Tina Bjerrisgaard Lange 

Tina blev født 2. august 1970 i Fredericia og døbt den 13. september 1970 i Trinitatis 

Kirke i Fredericia. 

 

Billede 275 - Barnedåbsfesten for Tina den 13. september 1970 i Prinsessegade 

Allerede pr. 1. januar 1971 flyttede vi til Solrød Strand. 

 

Billede 276 – Tina sommeren 1971 

 

Tina synes i hvert fald ikke at være ked af at være flyttet til Hovedstadsområdet. 
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Billede 277 – Tinas konfirmation i Nyborg Kirke d. 16.sept. 1984 

 

 

Billede 278 – Tinas konfirmationsfest på Ørbæk Kro 
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Billede 279 – Tina bliver student i sommeren 1990 

Så var det Tinas tur til at få Studenterhuen sat på hovedet efter bestået sproglig 

Studentereksamen på Nyborg Gymnasium i 1990.  

Tina rejste derefter til England i 8 måneder og arbejdede som Auxilliary Nurse på 

Addenbrooke’s Hospital i Cambridge, hvor hun besluttede at hun ville læse videre til 

sygeplejerske i Danmark.  

Men inden studierne skulle begynde, tog hun på en ”Bag-Packer” tur til Australien og 

New Zealand sammen med sin veninde Trine Bülow Skov. Tina begyndte så som elev på 

Sygeplejeskolen i Odense i 1991. 
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Billede 280 – Tinas dimissionsfest som sygeplejerske 1995 

Tina blev færdiguddannet som sygeplejerske den 24. maj 1995, hvor vi var til en fin 

dimissionsfest på Odense Universitets Hospital, hvor hun blev uddannet. 

 

Billede 281 – Tina og Lars borgerligt viet 

 

Tina & Lars blev borgerligt viet 30. november 2002 på Københavns Rådhus 

Tina blev borgerligt viet 30. november 2002 på Københavns Rådhus med Lars 

Ljungberg. 

Tina og Lars har følgende børn: 

1) Signe Ljungberg f. 30. juni 2001 i Sct. Jakobs Sogn, København 

2) Mathilde Ljungberg f. 7. juli 2003 i Dyssegårds sogn, Gentofte. 



 263 

 

Billede 282 – Signes dåbsfest den 2. december 2001 

 

Den 30. juni 2001 blev Signe født og døbt den 2. december 2001 i Dyssegårdskirken, 

Gentofte. Her et sjældent billede af de tre ældste, Hilda Amorsen (født 31. december 

1923), Inger Wilken Jensen (født 5. april 1916) og Ellen Lange (født 3. maj 1922) ved 

dåbsfestlighederne i Lars & Tinas Andelslejlighed på Hesseløgade, 4.s, Østerbro. 

Lars og Torben arbejdede på et tidspunkt i samme virksomhed, nemlig Colgate -

Palmolive. Nu i 2012 arbejder Lars hos Nokia. 

 

Billede 283 – Lars & Tinas villa på Alrunevej 37, Gentofte 

Lars Tina købte villa på Alrunevej 37, Gentofte, 2100 Hellerup 1. marts 2003 og flyttede 

ind straks derefter. 
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Billede 284 – Kirkebryllup i Nyborg Kirke den 15. maj 2004 
 

 

Billede 285 – Mathildes dåb 

 

Mathilde blev født den 7. juli 2003 og døbt i Dyssegårdskirken, Gentofte den 7. 

december 2003. Torben er fadder. 

I 2005 blev Tina ansat hos Coloplast Danmarks Kundeservice som kunderådgiver. Her et 

klip fra deres kommunikationsblad ”Din viden 1/2005”. Hendes grunduddannelse som 

sygeplejerske var en forudsætning for jobbet. 
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Billede 286 – Tina kunderådgiver i Coloplast 

 

Efter 4 år som kunderådgiver skifter Tina spor i Coloplast Danmark og tiltræder i oktober 

2009 en ny stilling som salgskonsulent. 

Tina og Lars har den 21. januar 2011 besluttet, at deres børn Signe og Mathilde, skal 

have mellemnavnet ”Lange”, så deres navne er således Signe Lange Ljungberg og 

Mathilde Lange Ljungberg. 

I begyndelsen af 2012 har Lars fået nyt job hos Nokia som indkøbschef for deres 

Brasilianske fabrik i MANAUS. Det betyder at familien fra 1. juli 2012 flytter til 

Brasilien for en 2 årig periode. Det betyder så også, at Tina fratræder sit job hos 

Coloplast. Signe og Mathilde skal 1. august 2012 skifte skole fra Dyssegårdsskolen i 

Gentofte til en International skole i Manaus.  
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Tiende generation / Christopher Howkins Lange født den 20. december 

1994 / vores sønnesøn. 

Christopher er født 20. december 1994 og døbt den 26. marts 1995 i Grønholt Kirke, 

Grønholt sogn, Fredensborg Kommune. Vælger her at starte med en ”Ferieoplevelse”, 

som Christopher fik her hos os og fortalt med hans briller på. 

Christophers & Emilys Dagbog / ferie i Nyborg / fra fredag den 3. 

marts til søndag den 12. marts 2000 / fortalt af Christopher.  
Min vinterferie startede allerede torsdag den 2. marts hvor jeg 

overnattede hos ”Olle” i Grønholt. Olle & Erik fik mig tidligt op fredag 

fordi jeg skulle i børnehaven, hvor jeg skulle slå katten af tønden. Jeg 

var meget flot med en Robin-Hood hat og pil og bue.  Det var mægtig 

skægt at slå katten af tønden og jeg brugte alle mine kræfter. Der 

faldt slik ud og den næste der slog til tønden var Lasse og det var jo 

bare ærgerligt, så blev han kattekonge. 

Om eftermiddagen kom Farmor & Tina og hentede mig og vi hentede også 

Emily og så kørte vi til Lønholt, hvor vi hyggede os hjemme hos os selv.  

Lørdag var vi en dejlig tur i slotsparken i Fredensborg og det var meget 

flot, da der lå et tykt lag sne overalt. 

Vi var derfor sultne og tog hjem og fik frokost. Om eftermiddagen 

kørte vi til Hørsholm, hvor vi støvsugede min fars bil. Lørdag aften kom 

Lars om aftenen og spiste sammen med os. Han var utrolig opmærksom 

og legede med mig og Emily meget af aftenen og også søndag morgen, 

hvor han så tog på job til et møde med sit nathold. 

Søndag formiddag kom farfar efter at han havde været til møde i 

København i weekenden. Vi pakkede vores ting sammen og var klar til at 

tage af sted til Nyborg. Vi havde blot et lille problem, idet der var så 

koldt ude i vaskerummet, at vi synes at Mille ville fryse, hvis hun var 

selv hjemme. Hun kom derfor med til Nyborg og farfar gik over til vores 

nabo Lars og sagde, at vi tog Mille med til Nyborg. Han fik farfars 

visitkort, hvis der blev noget med huset. 
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Så kørte vi i farfars bil til Nyborg og fik frokost. Både Emily og mig sov 

i bilen på vejen til Nyborg, så vi fik ikke nogen middagssøvn men gik i 

stedet for en meget lang tur langs stranden, hvor vi kravlede på de 

store sten, tegnede i sandet, samlede en flaske op og ”lagde en 

flaskepost i flasken”, så den kunne sejle til Afrika. Der regnede bare en 

hel del. Om eftermiddagen legede vi med Lego, fordi farmor har fået 2 

kæmpekasser fulde med Lego, som har stået ovre hos mormor i 

Fredericia. Jeg byggede en brandstation, og stillede figurer op langs 

farfars køkkenmur. 

Emily blev lagt i seng og farfar læste en Rasmus Klump for mig og så var 

jeg også træt og måtte i seng. Jeg sov mellem farmor og farfar, men 

sov ikke så godt, så i morgen sover jeg på min sædvanlige drømmeseng. 

Emily sover også på en drømmeseng, da vi ikke fik hendes seng med til 

Nyborg. Vi nåede ikke at køre op til ” Olle”, men farfar ringede til 

”Olle” og snakkede med hende og hun sagde at det hele var i orden. Hun 

havde fået en god hjælp af Erik. 

Mandag stod jeg allerede op klokken 7.00 idet både Emily og mig var 

udhvilede. Jeg ved nu ikke lige om farfar og farmor var helt vågne, men 

det blev de ret hurtigt. Jeg var med farfar ovre på tankstationen for 

at vaske bil og jeg fik en kinderoverraskelse 

Og så sad jeg inde i bilen mens den blev vasket. Farfar viste mig 

”Falckstationen” og det var så heldigt, at farfar kender ”chefen” for 

Falckstationen, så han inviterede mig og farfar ind at se ”brandbilerne”.  

Det var mægtigt skægt fordi ”chefen” som hedder Tage lod mig sidde i 

den allerstørste brandbil og så sætte Tage det blå blink i gang og med 

lyd på så det larmede i hele Falckstationen.  
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Jeg så også en kranbil og en ambulance. Brandbilen var den allermest 

spændende og jeg vil være brandmand, når jeg bliver stor. Jeg så alle 

biler og hjerteambulancer, økser, slanger og det hele. 

På vejen hjem fra brandstationen snakkede jeg med farfar om at fiske, 

men farfar synes det er for koldt lige nu, så det venter vi med. 

Om eftermiddagen var jeg og Emily på en meget lang spadseretur på 

Knudshoved. Vi havde snakket meget inden turen og farfar havde tegnet 

et vippefyr og fortalt om hvordan et vippefyr i gamle dage blev brugt til 

at signalere med på den måde, at man kunne fylde kul/brænde i 

vippefyrets trådkurv og hejse den op, så den kunne ses fra Sjælland. 

Det blæste utroligt meget og jeg så fyret og vi gik en lang tur mod vest 

med streng modvind, så jeg blev helt træt og var ved at give op. Men 

jeg klarede det. Jeg så en død fugl / den var så flot i sine fjer / men 

den var også blevet træt. Jeg så kanoner, og færgelejet hvor færgerne 

sejlede ind. Jeg kunne næsten ikke huske, at jeg havde sejlet med 

færgerne. Så fik vi bananer og jeg fik kræfterne igen og så senere de 

store kraner på havnen. Der var også nogle gamle kanoner, som Emily og 

jeg skød med d.v.s. vi ramte nogen oppe på broen. Tror vi nok. Nu har 

jeg så bestilt aftensmaden i dag, nemlig franske hotdogs med det hele 

og så læser farfar en historie inden jeg skal i seng. Det blev nu til 

fællessang med Bro-Bro Brille og alle de andre kendte sange fra 

sangbogen. Så lidt kulturskatte fik jeg også med, men jeg var nu ikke 

meget for at blive fanget i bro-bro-brille ” Den tredje gang, så fanger 

vi dig ”. Men det gik. 

Tirsdag har vi haft et projekt i gang omkring frimærker, idet farfar har 

lært med hvordan man ligger frimærker i vand med salt i. 

Tar’’frimærkerne” fri af kuverterne og ligger dem på papir for at tørre. 

Senere presser vi dem under en stor tyk bog og så sætter vi dem i et 

album. Min farfar siger at min far har en hel samling i nogle album, så 

det kunne være, at jeg kunne samle nogle, når jeg kommer hjem. Især 

frimærkerne fra Grønland er meget smukke. Husk det nu far.  

Vi skal også huske at få fat på en nøgle til min Pondus, da den er blevet 

væk. Vi har også leget med computeren med nogle spil. Emily synes det 

er sjovt at blive vejet på vægten.  
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Hun tænder den selv og så siger hun ”13 kilo.” 

Det mest spændende var at vi kørte til Odense for at besøge Odense 

Jernbanemuseum. Det var mægtig skægt og jeg løb rundt hele tiden og 

så en masse. 

Jeg prøvede at styre en ” MY’er” hele vejen over Fyn, hvor jeg kunne se 

landskabet ud af forruden og kunne skifte gear med gearstangen, så 

toget kunne køre meget hurtigt. Så fik Emily, farfar og jeg 2 ture på et 

tog. Det kørte gennem hele museet og hjemturen gik ”meget stærkt”, så 

vi måtte holde godt fast for ikke at falde af. Det føltes som at køre i 

et rigtigt tog. 

Der var også gamle rutebiler og biler, og et kæmpebord med legotog og 

4 computere med spil, som vi dog ikke prøvede, fordi der var en 

børnehave på besøg, og de brugte den hele tiden. Vi fik så vores frokost 

i stedet for og så på at de andre legede.  Da vi skulle hente bilen 

prøvede vi at køre i en kæmpeelevator.   

Onsdag stod farfar og jeg op allerede kl. 6.00 fordi vi skulle i 

svømmehallen. Jeg har fået et par nye ”Speedo” badebukser af farfar, 

da jeg havde glemt mine egne. Jeg var en rigtig flot fyr, da jeg var i 

badeland. Først skulle jeg vaske mig med 2 svampe.  
 

 

 

Jeg fik mavebælte på og prøvede at svømme med en plastic frø, som jeg 

kunne holde fast i. Jeg var i badeland / rutsjede ned af en bane / var 
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lidt i boblebad / og svømmede igen rundt sammen med farfar.  Det var 

vel næsten som at være på ferie i de varme lande.  

Frisk som en fisk kørte vi over til bageren og hentede morgenbrød / min 

livret en tebirkes / som vi så spiste sammen med Emily og farmor. Emily 

havde spurgt hvor farfar & Christopher var henne.  

Allerede kl.10 kørte vi til Fredericia for at besøge ”Ollemormor”. Vi 

havde rundstykker med og vi aftalte, at Emily gav ”Ollemormor” 

blomster. Farfar og jeg gik en lang tur langs Østerstrand inden frokost. 

Vi gik også hen til Sygehuset for at hilse på Knud, men han var på 

kursus. Øv sagde Christopher. Emily og jeg og farfar legede 

billedpuslespil, mens farmor lavede frokost.  

Kl. 14.30 kørte vi til Egeskov, hvor vi skulle besøge ”Ollefarmor”.  Vi fik 

kaffe og boller med Ollefarmors hjemmelavede ”gele”. Christopher 

foreslog Ollefarmor, at de straks gik i gang med at lave ”Gele”, men det 

er jo ikke bare lige sådan. Der blev leget Lego o.s.v. og så gik vi en 

lang tur hen til Kirken for at se til ”Ollefarfar’s” gravsten.  

Christopher hoppede på den og sagde ”Kom op ”Ollefarfar”, men det 

prøvede farfar at forklare mig, at det kunne han ikke. Men både Emily 

og mig meget trætte, så vi kørte hjem og vi sov hele vejen i bilen. Vi 

opdagede slet ikke, at vi blev lagt direkte i seng, men det gjorde nu 

helle ikke noget for farfar og farmor var også mægtig trætte, husk vi 

havde været oppe og på mærkerne siden kl. 6.00 og selv om Emily 

forstår meget, så er der jo alligevel noget der skal forklares.  

 

Torsdag var den dag hvor vi skulle i farfars bank. Christopher spørger 

om farfar er ”chefen” og det er jo rigtigt. Både Emily og jeg er med, så 

Pernille i banken viser os den store ”Bankboks”. Der er mange penge og 
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jeg prøvede at løfte en ” lille pakke” med 20 kroners mønter i / 6000 

kr. /  men den var noget tung for mig. Vi får slik og sodavand fra 

farfars ”køleskab” og en ny pondus og en ekstra nøgle.  Én der hedder 

Allan laver sjov med os og vi får en kopi af vores hænder fra 

kopimaskinen. Det var skægt. Senere går vi hen til en fotoforretning 

hvor vi leger i et legehus og så hjem igen til frokost. 

Om eftermiddagen skal vi nemlig i ”Zoologisk Have” for at se alle 

dyrene. På vejen i bilen drille farfar mig lidt med / han sagde det var 

for at få mig til at grine / at vi skulle ud og besøge min bror. Han 

sagde det var fordi alle menneskene nedstammede fra aberne.  Men da 

vi kom ind i zoologisk have var jeg noget sur over, at Løven ikke var der, 

men der var til gengæld en meget stor Tiger. Jeg så også en masse aber 

og chimpanser. I det Afrikanske afsnit så jeg zebraer, strudser, pelikaner 

m.fl. og alle havde små unger. Jeg drønede rundt med 80 km i timen, så 

en banan til kaffetid var lige mig. Da vi kom hjem gik farfar en tur med 

os til stranden fordi der var meget blæst og der var meget højvande. Vi 

smed sten ud og klatrede på strandsten og skråninger. Inden 

aftensmaden lærte farmor mig at lege med marmorkugler og glaskugler, 

som jeg skulle kaste ind igennem nogle huller i en skotøjsæske, så jeg 

kunne få nogle point. Farfar har også leget et nyt spil med mig, hvor vi 

skulle få nogle kugler tættest på murstensvæggen og senere legede vi 

kryds og bolle. Den sædvanlige Rasmus Klump læste vi og jeg kom i seng 

kl.  9.00. 

 
 

Farfar og farmor drillede mig lidt med at jeg havde en kæreste, men 
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jeg sagde, det havde jeg altså ikke. 

Fredag formiddag hyggede farfar og mig os et par timer, da vi skulle en 

masse ting. Vi var på lossepladsen, vaskede bil. Her var vi så heldige, at 

jeg hilste på 2 grønlandske slædehunde, som jeg synes var meget flotte 

og de ville hele tiden lege med mig. Nu ved jeg hvordan de hunde ser 

ud, som trækker slæden på isen på Grønland. Så var vi også ovre ved en 

tømrer, der hedder Rude, idet han havde lovet at lave farfars 

labyrintspil. Det har vi så prøvet at spille, men det er lige svært nok 

for mig endnu. Turen tog sin tid, så da vi kom hjem var Emily og farmor 

gået en tur ved stranden i det fine vejr. Christopher ville finde dem og 

løb så stærkt, så han var kommet foran langt foran farfar uden at vi 

havde aftalt det. Han gik på en murstensmur og da farfar så kom hen 

til ham gik han også på en murstensmur i et lavere niveau, og så faldt 

farfar pludselig ned det ”fjumrehoved” fordi han skulle se efter mig. 

Farfar har forklaret mig, at han vil have en aftale med mig inden jeg 

løber næste gang. Jeg måtte hjælpe ham op, og hans bukser blev våde 

fordi han faldt ned i vandet, og han havde slået sit knæ og sine 

hænder. Hele vejen hjem sørgede jeg for, at farfar ikke gik ude på 

vejen.  Vi fik frokost på terrassen for første gang i år, så det er 

tydeligt tegn på forår og vi kunne lege i sandkassen.  
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Christopher lavede en golfbane med 5 huller i sandbunken. Nu venter vi 

så på Tina. Hun har afleveret min fars bil i dag og taget en bus og tog 

direkte her til Nyborg, så vi henter Tina på Stationen omkring 

eftermiddagskaffetid. 

Hun har været i Norge på en tur med sit firma så vi er spændte på at 

høre hvad hun fortæller.  

Vi hentede Tina og hun fik et stort knus. Hun var nu lidt træt, men det 

var også fordi hun havde været i Norge og ikke havde sovet om natten 

på skibet, fordi hun var søsyg. 

Til aften kørte vi alle til Mac’ Donalds for at få en burger. Jeg og Emily 

fik en overraskelsespakke, cola, burger så vi nød det. 

Men der var jo også en legehule med kugler, og der for vi ind og 

tumlede rundt. Jeg blev helt vild og kastede kugler med 2 store piger, 

der kastede på mig, og de sagde jeg var alt for vild. Til sidst var jeg 

helt varm og så skulle vi også hjem. Jeg var dog stadig så ophidset, at 

jeg igen kom til at glemme at når jeg går ud på cykelstien eller gaden, 

så skal jeg altså stoppe op og se mig til højre og venstre. Uden for Mac 

Donalds var jeg løbet 1 m ud og farfar måtte rive fat i mig fordi der 

kom en bil. Farfar og mig talte om, at jeg skal øve mig noget mere i at 

gå i bytrafikken, lægge mærke til hvad blinklys betyder og hvornår jeg 

må gå, så kan jeg jo også fortælle Emily det. 

Lørdag er sidste dag hos farmor og farfar så vi hygger lidt i dag med 

tv-shows, Computer, billedlotteri, læse en ny bog med Pondus og selv 

lege med mig selv med mine soldater. Farfar har vist mig nogle billeder 

fra dengang han var soldat. Jeg synes han var en flot fyr og så kunne 

jeg godt kende farmor på et billede fra dengang hun var ung. 

Så pludselig ringede telefonen og det var min far og mor, som jeg talte 

med. Jeg blev meget glad og glæder mig til at se dem i morgen. 
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Nu går vi så en sidste tur til Christophers Bro. Broen er ikke min henne 

i skoven, men den ligner en del. 

Senere kommer Tina hjem igen, fordi hun har sovet hos Ina i Odense i 

nat. Så skal vi have en dejlig afskedsmiddag, sove og i morgen tidlig 

står vi tidligt op som vi plejer d.v.s. kl. halv syv sammen med hanen, 

der galer. Når vi har fået morgenmad kører vi så til Fredensborg og vi 

skal huske at få Mille med. 

Søndag. Nu siger jeg så tak for ferien og håber at komme på ferie 

engang igen og jeg kom lige i tanker om, at Emily havde tegnet sin 

første figur efter megen øvelse, nemlig ”Mille” der har 2 øjne og en 

fod. Hun har tegnet Mille på avisen mange gange. 

Nyborg, den 12. marts 2000 
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Billede 287 – Christopher i Budapest 2004 

 

I Christophers ophold i Budapest fra 2001 – 2004 og senere i Taiwan 2009 – 2011 gik 

han i de internationale skoler, og mødte en masse forskellige elever fra alle dele af 

verden. Han har således gået 6 år i internationale skoler i udlandet og 4 år i den danske 

folkeskole. 

 

Hovedsproget har været engelsk, så det sprog behersker han fra barnsben, også fordi hans 

mor Kristine taler flydende engelsk, og har talt dette sprog med børnene. 
 

 

 
 
Billede 288 – Christopher bader i Storebælt sommer 2011  
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Christopher var på en lille uges ferie hos sin farmor og farfar i juli 2011. Der var tid til en 

god svømmetur i Storebælt – vi har kun 100 m til vandkanten – så han hyggede sig om 

end vandet virkede lidt koldt endnu for en 16 årig knægt.  

 

Vi havde i øvrigt også en fin udflugt til Danfoss Univers ved Nordborg. Christopher 

mente dog trods alt, at hans far som ingeniør havde fået mere ud af oplevelsen. Det må 

vel tolkes som noget i retning af, at Christopher ikke vil den tekniske vej i sin 

uddannelse. 

 

I sommeren 2011 afsluttede Christopher 9. klasse i folkeskolen i Fredensborg og 

begyndte 1. august 2011 i Gymnasiet på Birkerød Gymnasium, International Afdeling. 
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Afslutning. 
 

Slægten før 1690. 

 

Følgende forfædre (før Christian) kan komme i spil. Her min diskussion: 

 

a) Min Stamtavle er nr. 102 Rigsarkivet, i alt 136 Lange slægter, udarbejdet af John 

Arthur Lange 

b) J.C.W. Hirsch Danske og Norske officerer m.fl.1648-1814. Her kan vi på side 332 

se en optegnelse om at forældrene til Christian Christensen er en oberstløjtnant 

Johan Henrik Lange og Marie Elisabeth Simonsen. Men det er formentlig en fejl, 

idet der ikke findes en oberstløjtnant Johan Henrik Lange, men en oberstløjtnant 

Joachim Henrik Lange, der er gift med Elisabeth Simonsen, og de havde ingen 

børn. I øvrigt mener jeg, at den omtalte Christian Christensen er sønnen Christian 

Christensen Lange f. 1717, så Johan Henrik Lange og Marie Elisabeth Simonsen 

kan udelukkes. 

c) På www.famililysearch.org  kan vi finde en person der hedder Johan Lange. 

Født 1656 i København og død 1708 i Sorø. Gift med Elianore Christine 1689, 

der døde 1740. På side 239 i Personalehistorisk Tidsskrift 1893 kan læses, at han 

var forpagter på Sorø Ladegaard fra 1684 og senere ejer af Rødkilde på Fyn. Der 

var 2 to sønner Ole Lange f. 1691 og Peter Lange f. 1703. Nogen har indsat ham i 

forskellige programmer, som far til Christian Christensen Lange født antagelig 

1680 eller 1690, altså som min stamfader. Der er ikke omtalt en tredje søn ved 

navn Christian, så jeg tror han er en anden gren end vores.  

d) En anden evt. ukendt forfader er den løjtnant Peder Lange, der 14. juli 1733 fik 

fæste i Gauerslund og 20/9 1736 fik bolsfæste samme sted. Fæstebevillingerne 

findes i protokollerne GRyt 9 -2 s 274 og GRyt 9 – 3 s. 125-126 på Landsarkivet i 

Viborg. Kolding Rytterdistrikts sessionsprotokoller vedrørende Peder Lange har 

jeg modtaget fra Landsarkivet i kopi. Der er et hul i rækken af sessionsprotokoller 

1750-1758. Der er ledt efter Christian Lange 1759-1760, men undersøger Edith 

Romlund, Landsarkivet Viborg i februar 2012 fandt ham ikke.  

e) På www.familien-lange.dk hjemmeside står nævnt, at forfatterne formoder 

stamfaderen Christian Christensen Lange kom til verden i Slesvig/Holstein. Hans 

forældre kan jo så måske også stamme fra de kanter.  

f) Slægten Lange fra Fåborg (hattemagerne) ca. 1600 – 1920. Kom til Fåborg ca. 

1729 med Hans Henrich Lange, der kom fra Bad Bramsted i Holstein. En 

professor dr. Hans Riediger, har lavet digre værker om gårde og slægter i Bad 

Bramsted. Umiddelbart er der ingen slægtssammmenhæng til Fåborg familien.  

g) En amerikansk hjemmeside www.familytrees.genopro.com har ligeledes opført 

Johan Lange f. 1656 som stamfader. Har skrevet til forfatteren om hans kilder, 

men ikke fået svar. 

h) Nogle sider fra en bog – titel ukendt – redegør for Lange slægten helt fra den 

jyske uradel i begyndelsen af det 14. århundrede. Men læsning har ikke givet 

noget.  

 

http://www.famililysearch.org/
http://www.familien-lange.dk/
http://www.familytrees.genopro.com/
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i) Thor Næve Lange, professor og statsråd f. 1851 og hans forfædre er også antydet 

at være i min slægtsgren nr. 102. Hans farfar er født omkring 1780 og ejede på et 

tidspunkt omkring 1814 Lindelse Mølle på Langeland. Antydningen kommer nok 

op fordi Thor Næve Langes forældre var præsten Johan Nicolai Lange gift med 

Marie Holtzendorff. Marie er datter af Johan Friederich Wilhelm Holtzendorff og 

”Madam Holtzendorff” født Voigts og fra Holsten. Johan Friederich Wilhelm 

Holtzendorff født 1782 er broder til Maren Friderichsdatter Holtzendorff, født i år 

1774 i Smidstrup. Maren er således tante til ovennævnte Marie. 

j) Lange. Chirurgslægten. En redegørelse af John Arthur Lange. 

 

I denne fortælling går jeg ikke nærmere ind i undersøgelser om forfædrene før 1690 end 

de forannævnte punkter. 
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Manglende dokumentation i fortællingen  / Opsummering af emnerne..  

 

Det har ikke været muligt at finde 1. slægtled Christian Christensen Lange og hans hustru 

Marias Jensdatters fødselsdatoer eller dåbsdatoer i kirkebøgerne. Ved således ikke 

præcist hvor de kommer fra. Har heller ikke fundet dato og sted for deres vielse. Heller 

ikke dokumentation for Christians død december 1770. 

 

Det har heller ikke været muligt at finde 2. slægtled Jens Christiansen Langes dåb i en 

kirkebog. Vi har dog en præsts bekræftelse på hans dåb i Bregentved. John Arthur Lange 

mener i brev af 6. august 1918, at han er født i Bramsted i Hertugdømmet Slesvig, så her 

er lidt udfordringer.  

 

I kilderne er der visse forviklinger mellem far og søn, altså Christian Christensen Lange f. 

1690 og sønnen den senere ritmester og oberstløjtnant Christian Christensen Lange f. 

1717. Det udmønter sig mest i deres karriere beskrivelser, hvor der kan være sket 

forvekslinger. 

 

Hirsch, J.C.W. Fortegnelse over danske og norske officerer med flere fra 1648-1814 har 

jeg på mikrofilm på Odense Centralbibliotek fundet Jens Christiansen Lange, og hans 

broder Christian Christensen Lange, men ikke deres fader Christian Christensen Lange. 

Originalprotokollen kan i øvrigt ses på Forsvarets Bibliotek på Kastellet i papir kopi. 

 

I et brev fra præst Jacob Elling i 1756 til Biskoppen i Ribe, søges om en pension.  Jeg kan 

næsten ikke tro andet end at det er ”løjtnant Christian Christensen Lange” og ikke hans 

søn løjtnant Jens Christiansen Lange, bl.a. fordi Jens var stationeret i Vejle og Kolding i 

1755-1756 og først blev hjemsendt i 1765 iflg. Hirsch. 

 

Tilsyneladende har der været medsendt en ansøgning til Biskoppen (linje 2-4) og at dette 

brev fra præsten altså bare skal befordre velvilje hos Biskoppen. Har ikke kunnet 

fremskaffe kopi af ansøgningen og et evt. svar fra Biskoppen. Landsarkivet har dem ikke. 

 

Der er også lidt forvikling i kilderne omkring Christian Christensen Lange f. 1690 og 

hans næstældste søn Jens Christiansen Lange f. 1721. Det udmønter sig alene om 

ejendomshandler i Smidstrup. Jeg mener imidlertid at min fortælling er korrekt 

dokumenteret ved skøde- og panteprotokoller og skiftet i 1771 efter Christian Christensen 

Lange, der døde december 1770. Dog er kirkebogen itu netop det år. 

 

Jeg haft store problemer med at fastslå den geografiske beliggenhed af de to ejendomme 

som Christian Christensen Lange får i fæste i 1754 og senere i 1766 resp. 1769 køber og 

en ejendom No. 2 som Jens måske har købt ved sin afsked fra Militæret i 1765. 

Ejendommene er benævnt matrikel 7.7.7. Smidstrup og Ejendom No.2. Smidstrup. 
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Måske No. 2 her – i hvert fald tæt ved Kirken. Matrikelkort fra 1820. 

 

Fakta er at et kort fra 1772 hvorpå navnet ”Løjtnant Lange” er noteret, kan passe med den 

senere ejendom matrikel nr. 13 Smidstrup fra matrikelkortet 1820, hvor navnet Christian 

Lange står skrevet. Denne Christian er en sønnesøn af Christian Christensen Lange f. 

1690. Kortet fra 1772 er spejlvendt. Har også et udateret kort over Velling modtaget fra 

Landsarkivet i Viborg.  

 

Der er også skrevet om slægtens forbindelse med en Adelsfamilie i Bayern. Jens 

Christiansen Lange (1721-1778) skulle have giftet sig med hende og faderen gjort hende 

arveløs. Hun skulle have medbragt brudeudstyr i en dragkiste. Jeg har ikke kunnet finde 

hold i den historie og mener at have dokumenteret, at Jens blev gift med Magdalene 

Mette Hartmann fra Bad Bramstedt nord for Hamburg. Byen lå i sin tid i Hertugdømmet 

Holstein og omtalte dragkiste er givetvis en brudekiste. 

 

Logoet i brevpapir og på hjemmesiden www.familien-lange.dk mener jeg er forklaret og 

har derfor ikke undersøgt nærmere i en portrætdatabase på www.frederiksborgmuseet.dk. 

 

Fra forsvarets stambøger på Rigsarkivet (ved ikke præcist hvor langt de går tilbage), 2 

grå ringbind og 2 gule, har jeg fra det gule afskrevet: ”Fynske Nationale Rytterregiment 

oprettet 1670, opløst 1763. Regimentet har været stationeret i Bregentved Thurebyholm 

1721-1732, Kolding Ribe 1732-1741”. Men nogen fuldstændig dokumentation har jeg 

ikke. 

 

 

http://www.familien-lange.dk/
http://www.frederiksborgmuseet.dk/
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Efter mine informationer, så fandtes der i 1731 5 kompagnier ved Thurebyholm bl.a. 

Livkompagniet med 55 heste, men rytterantal skulle reduceres. Disse oplysninger 

bekræfter vel umiddelbart, at Christian Christensen Lange har været i dette regiment bl.a. 

fordi en tredje søn Henric Bernhardt søn af vagtmester Christian Lange blev døbt den 19. 

januar 1732 i Thureby Kirke, båret af Brigadierinde Schavalische de Muchadelles. Men 

nogen fuldstændig dokumentation har jeg ikke. 
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Kilder der kan undersøges for finjustering af fortællingen 

 

Der er en lang række kilder, som jeg ikke er gået dybere ned i, det vil jeg overlade til 

andre. Dybere undersøgelser er således primært for at dokumentere de første 3 slægtled 

og for måske at komme længere bagud i slægten. 

 

Lad mig ridse dem op: 

 

a) Forsvarets Stambøger. Forsvarets Stambøger findes i ringbind på Rigsarkivet, 2 

grå og i gult. Efter mine informationer, så blev stort set alle stambøger i 

Forsvarets arkiver fra før ca. 1785 kasseret, så det vil være vanskeligt at finde 

noget om hjemstavn for både Christian og Jens. Måske lede videre i de to 

ovennævnte ringbind. 

b) Skøder. Skøde Protokol nr. 16 1765/1767 over bortsolgt Ryttergods i Coldinghuus 

Amt – i Rigsarkivet 

c) Kolding Rytterdistrikts Sessionsprotokol 

d) Thurebyholm. Hvor findes navne på ryttere på Thurebyholm 

e) Schavalische de Muchadelles, passer navnet med navnet på en overordnet chef for 

Fynske Nationale Rytterregiment   

f) Tjenestesteder. Hvor finder vi dokumentation for Christian Christensen Langes 

ophold som soldat i de nævnte perioder   

g) Første Fynske Regiment til hest, hvordan finder vi ud af, om det er det samme 

som Fynske Nationale Rytterregiment 

h) Brandtaxationsprotokollen. Brandforsikring fra et skøde 28. juni 1829 hvor 

prokurator Seidelin tilbagesælger et selvejersted i Smidstrup til Frederik Wilhelm 

Lange. For at finde ud af den geografiske placering af ejendommen kunne 

undersøges, om der står noget i Brandforsikringen. Teksten i skødet er, at den er 

forsikret under Hovednummer 23, Løbenummer 13, det er henvisning til 

brandtaxationsprotokollen for herredet. De ses ved LAV. Søg i www.daisy.sa.dk. 

Skriv m-film i arkivserie, og gå alle de poster, der hedder noget med Landsarkivet 

i Viborg igennem. Søg i hver post på hver side. Brug ctr. + f så du kan søge efter 

”brandta”. De skulle findes under det afsnit i arkivserierne over film fra 

Landsarkivet i Viborg/ LAV, som hedder noget med rådstue. Der skal bruges en 

brandtaksationsprotokol for Holmans Herred. 

i) Udskiftningssager. Måske kan der søges i udskiftningssager. De findes enten i 

Amtets arkiv, som landvæsenssager eller udskiftsningssager på LAV, eller i 

Rentekammerets arkiv på Rigsarkivet /RA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.daisy.sa.dk/
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j) Amtsregnskaberne. Gårdene kan følges i amtsregnskaberne, hvis altså der ikke var 

et len med en amtsmandsmyndighed på stedet. Dette skyldes, at lenenes Kgl. 

Skatter var faste, og lensbesidderne opkrævede skatterne for kongen, derfor 

hæftede lensbesidderne for skatterne, og de førte eget regnskab. Hvis disse var 

indsendt til Danske Kancelli, kan der ligge bilag fra lenet. Hvis Statens Amts 

Opkrævning var udliciteret, findes ikke mange bilag eller detaljer. 

Amtsregnskaberne findes på RA og bestilles på film. Undersøg også i DAISY, om 

der findes nævnt bilag til kontributionsregnskaberne, hvilke evt., er filmet. 

k) Daisy på arkivskaber: Første Fynske Rytter – så får man regiment frem. Der 

findes nogle ruller 1702-1764, om det er lægdsruller eller udskrivningsruller eller 

en slags stambøger, er vanskeligt at sige, men de kan ses i mikrofilm på 

landsarkivet i Odense. 

l) Landetatens Generalkrigskommissariat – måske nogle koncepter – nogle breve.  

m) Zahlkassen. Hvis en person har fået pension, er det Generalkrigskommissariatets 

eget arkiv, man skal se på. Udbetalingen kom vist gennem Zahlkassen. Kan man 

finde hans bevilling af pension, så skal man se udbetalingen. 

n) Matrikler, kort og tegninger. På www.kms.dk findes alle historiske matrikelkort, 

som fandtes på papir. Har fundet matrikel nummer 13 Smidstrup med Christian 

Lange skrevet med rødt. KMS skriver i mail af 23. februar 2012, at de ikke har 

andre kort, end dem jeg allerede er i besiddelse af. Altså matrikelkort 1820. De 

henviser til Godsarkivet, enten på Landsarkivet eller på selve godset hvor 

Smidstrup hører til. 

o) Jordebøger. Oplysning om brugerne af gårde og huse. Måske Landsarkivet 

Viborg.  

p) Rigsarkivets Conduiteliste for samtlige officerer i den Dansk - Norske Armee 

1734.1735.1736.1737: 

a. 31/12 1734 Cornett nr. 14 Christian Lange 

b. 31/12 1735 Liste nr. 9. Nr. 13 Cornett Christian Christensen Lange. 

Dateret Colding 31/12-1735, J, B. Schaffalisky de Muckadell 

c. 31/12 1736 Nr. 13. Cornet Christian Lange. 

q) Besøge Bad Bramsted – Formentlig Rådhuset / en stor flot gammel rød bygning 

midt på Torvet. Se Døberegister for Mette Magdalene Hartmann. 

r) Louis Price jf. hjemmesiden www.familien-lange.dk. Hun er iflg. Metha Lange 

interesseret i nye slægtsoplysninger. Dette har jeg ikke gjort noget ved. Hendes 

mailadresser skulle være: lprice@kootenay.com. 

s) Hjemmesiden www.familien-lange.dk ajourføres ikke p.t. Per Lange, Birkehaven 

112, Kokkedal har tidligere været kontaktperson. 

t) Jorde Gods. En bog med specifikation på jordegods, Kirker og tiender udi 

Colding Distrikt udi Jylland og der værende amter.  

u) Nygaards Sedler og Landsarkivet Viborg. Dødsdatoen for Christian Christensen 

Lange er anslået december 1770.  

v) Adelsfamilie i Bayerns. Er notatet rigtigt, når det anfører, at Jens Christiansen 

Langes hustru Magdalena stammer fra Regensburg i Bayern. Jeg mener nej, idet 

hun stammer fra Bad Bramstedt nord for Hamburg, 
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w) Kilder til at søge efter en ejendom. For eksempel står der jo ofte et hus nævnt i 

FKT (Folketællingerne). Her kan søges i realregistre for sognet (findes ved 

Landsarkivet Viborg, måske haves på film på Rigsarkivet, som kan bestilles hjem 

til læsning på landsarkivet Odense). Kilde kan også være 

Brandforsikringsprotokollen for herredet (også ved Landsarkivet Viborg).  

x) Halvgaard. Jeg kan ikke lokalisere købet og den geografiske placering af den 

halvgård, Jens ejede i Smidstrup. Han har sikkert den købt fra Rytterdistriktet. 

Der findes på RA i rentekammerets arkiv skødeprotokoller for bortsalget af 

ryttergodset. Dette er ikke undersøgt. 

y) Skøde- og panteprotokoller. Hvis han er anden eller senere ejer, efter bortsalget 

fra staten, så er det skøde- og pantebøgerne på Landsarkivet i Viborg. Disse er 

filmet og kan som film bestilles hjem fra Rigsarkivet, arkivserie: m-film – led 

efter retsbetjente Nørrejylland og så er det ellers at bruge ctr. + f og søge på 

Herredets navn, til protokollerne dukker op. 

z) Kronologisk Register. Jeg har via en kontakt i Landsarkivet fået taget en kopi af 

det kronologisk Register Elbo Brusk Holmans herred arkivsign: B73-SP 54 

(realregister) over ejendomshandler fra 1739 og til 1780. Her kan vi se løjtnant 

Christian Langes køb af det ene fæste – fæste nr. 11 i Velling - den 9. december 

1766, men der står ikke noget om Jens’s køb af ejendommen nr. 2, som den 

senere benævnes ved salget i 1775. Så måske er vejen frem, som nævnt under pkt. 

y ovenfor. 

æ) Skifte efter Jens. Måske afslører skiftet efter Jens noget, hvornår han har fået 

tinglyst skøde på ejendommen, men jeg har ikke fundet et skifte efter ham. Han 

døde 1778. 

ø) Skiftet efter Christian Lange 1771 blev indledt 2. august 1771 og afsluttet 9. 

november 1771. Jeg har skiftet i transskription. En kopi af originalskiftet ligger på 

Børkop Lokalarkiv, hvor jeg har fået en kopi af forsiden. Den er dårlig. Vil gerne 

have en kopi af originalforsiden.  

å) Skifte efter Christian Lange. Min opsætning i et regneark. 

aa) O. C. Lange. Muligvis indleveret materiale til Rigsarkivet 

bb) Dansk Genealogisk Institut Hauch-Fausbøll – Ref. Sag. 30-7-1734 § 15 i 

Rigsarkivet. Har ikke selv set sagen, men det oplyses at Christian Christensen 

Lange som 44 årig i brev dateret 25. juni 1734 anmoder om, at han må få karakter 

som Cornet. Han opgiver ved den lejlighed, at han tjent i mere end 24 år ved 

Første Fynske Regiment til Hest og stået derved i 10 år som Rytter, 6 år som 

Corporal og 8 år som Vagtmester. Men hvor har han præcist været stationeret i de 

omtalte år. Mit skøn kunne være 1710/20 Rytter, 1720/26 Korporal, 1726/1734 

Vagtmester Tureby/Thurebyholm. Jeg har således vurderet at det er stamfaderen 

Christian Christensen Lange, der er vagtmester 1726-1734 i Tureby 

/Thurebyholm. 

cc)  
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Kilder: 

1) Metha Lange, Tiufkærvej 104, 7000 Fredericia. Metha og jeg kan begge føre 

slægten tilbage til 1. generation, Christian Christensen Lange. I 4. generation er 

Metha efterkommer efter Johan Holtzendorff Lange og jeg efterkommer efter 

Johans bror Henrich Christiansen Lange 

2) Vejle Stadsarkiv v/arkivar Poul Porskær Poulsen 

3) Mine brødre, Knud, Flemming, Hans Henrik og Ole Lange 

4) Min faster Grete Jørgensen, Smedebakken 101, 8600 Silkeborg 

5) Min kusine Birthe Kjær, Lille Eje 3, 8722 Hedensted 

6) Min kusine Annette Lange, Munkehegnet 9, 7080 Børkop 

7) Hjemmesiden www. Lange-familien.dk 

8) Film interview med min farmor Jensine Lange fra 1990 

9) Min farmor Jensine Langes ” Røde Dagbog”. Lånt af Grethe Jørgensen.  

10) J.J. Ravns: En historisk-topografisk beskrivelse af Herslev og Viuf sogne i Brusk 

Herred fra 1926 

11) J.J. Ravn: En historisk-topografisk beskrivelse af sognene i Holmans og Elbo 

Herreder 

12) J.J. Ravn: En historisk-topografisk beskrivelse af Højen sogn i Jerlev Herred, 

Vejle 1929  

13) Vejle Amts Årbog 1945-1946: Niels Kjeldsen af Sigvard Skov 

14) Danske gårde fra 1914 – II. Samling, Bind I-IV, Dansk Landøkonomisk Forlag, 

København, udarbejdet af J.C.B. la Cour  

15) Smidstrup bogen bind I og bind II v/Børkop Lokalhistoriske Arkiv, samlet i 1997 

ved Preben Mikkelsen. 

16) Generalløjtnant Kjeld Hillingsø, Parkvænget 20, 2920 Charlottenlund 

17) Niels Christian Falk Thomsen, Børkop 

18) Mindeværket ”Danske Landmænd og deres indsats”. 1944 Nationalt bogforlag 

Herning”, Vejle Amt 1. bind.  

19) Helle Juhl: Der er så dejligt på landet” 

20) Nyborg Før og Nu 2010: ”De sidste husmand” 

21) Wikipedia, den frie encyklopædi  

22) Ruth Dam, Brædstrup Lokalhistorisk Arkiv 

23) Arne Majvang ” Dalby og Tureby sognes historie” bind 1 og bind 2 

24) Rigsarkivet. Håndskriftsamlingen XIII John Arthur Lange, Anden genealogisk 

korrespondance 

25) Rigsarkivet. Håndskriftsamlingen XIII. John Arthur Lange, Udskrifter indført i 

stamtavler. 

26) Landsarkivet for Nørrejylland. Håndskriftssamlingen. John Arthur lange 1861-

1951: Forarbejder til stamtavler o. slægterne Lange. En stor bog. 

27) Edith Romlund, Landsarkivet i Viborg 

28) Henning Knudsen, Stubdrup Kirkevej 187, 7100 Vejle 

29) Børkop Lokalhistoriske Arkiv, Ågade 6, 7080 Børkop 

30) Heraldisk konsulent, seniorforsker Nils G. Bartholdy, Rigsarkivet 
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31) Ulrich Alster Klug, slægtsforskningsunderviser, Kalkbrænderivej 12, 5772 

Kværndrup 

32) Lektor Poul Duedahl, Institut for Historie, Aalborg Universitet 

33) Mogens Grau Lange, Mølletoften 42, Gårslev 7080 Børkop 

34) Jørgen Thue Pedersen, Solsortevej 9, 9690 Fjerritslev 

35) Svend Aage Coordt, Lavendelvænget 14, 5800 Nyborg 

36) Sognepræst Kim Tesdorph Vinberg, Tureby Kirke 

37) Hofjægermester Christian Greve Moltke, Bregentved Gods 

38) Thordur Holtzendorff Lange, Født 1901. Boede i Holstebro. Forfatter til 

kildemateriale på 100 A-3 sider. Oplyst af Marinus og Bente Lund, Niels Bjerres 

Vej 17, 7620 Lemvig. 

39) Henning Knudsen, Stubdrup Kirkevej 187, 7100 Vejle 

40) Ingelise Hartmann Jensen, Follerupvej 8, Herslev, 7000 Fredericia 

41) Navne og noter Herslev – v/ tidligere førstelærer Maltha Jensen, Højrup – udgivet 

af Herslev Sogns Borgerforening 1990.    

42) Det fynske Rytterdistrikt, Ruller og lister 1702-1764, Rigsarkivet 

43) Notat om Johanne Jacobsdatter f. 1802. Forfatter ukendt. 

44) Otto Christensen Lange, Giesegårdsvej 33, 2650 Hvidovre 

45) Per Lange, Birkehaven 112, 2980 Kokkedal 

46) Fyns Militærhistoriske Samling v/kaptajn O.V. Pedersen 

47) J. J. Ravn, Beskrivelse af Sønder Vilstrup Sogn Brusk Herred i Vejle Amt 

48) Dansk biografisk Leksikon / IV Bind. Clemens – Eynden.  

49) Graver Ingrid Hvidberg, Højen Kirke 

50) Den Sjællandske Øgruppes Landmilitære Domiciler bind 1 og 2, Østre 

Landsdelskommando  

51) Bo Lidegaard 

52) Danmarks Konger og Regenter, Henning Dehn-Nielsen  
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