
   

 

”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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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.   

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

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.  

 

 

 

 



 

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. 

 

 



 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

 



 

 

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. 

 

 

 

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 

 

 

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: 

 

”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 

 



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”. 

 

”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 

 

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 

 

 

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. 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

Billede 19 – Gammel kort over trekantområdet 

 

 

 

 



  

 

Billede 20 – Forsiden af den originale fæstespecifikation 1754 

 

 

 

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 

 

 

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. 

 

 

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 

 

 

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.  

 

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.  

 

 

 

 

 



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. 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 



 

 

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. 

 



 

 

 

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. 

  

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. 

 

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  

 

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. 

 

 



 

 

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. 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

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 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Billede 32 – Indkaldelse til Land - Militsen 1738 Langeland, a  

 

 



 

 

 

 

 

Billede 33 – Indkaldelse til Land – Militsen 1738, Langeland, b 



 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

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”. 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

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.  

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.  

 

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. 

 

 

 

 



 

 

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. 

 

 

 

”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. 

 

 

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  

 

 

 

 

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 

 

 

 

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 

 

 

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. 

 

 

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:  

 

 



 

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:  

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

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  

 

 

 

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.  



 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

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:  

 

 

 

 

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 

 



 

 

 

 

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. 

 

 

 

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. 

 

 

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 

 

 

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.  

 

 

 

 

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.  

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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.  

 

 

 

 

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.”  

 

 

 

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. 

 



 

 

Billede 54 – Brev fra 1840 fra Johanne til sin søster Maren Holzendorff  

 

 



 

 

Billede 55 – Fortsættelse af brev  

 



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. 

 



 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


