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Kære Orla Lau!
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I det følgel:de v-il jeg till.qde mig at skrive "du". Det er

jo moderne i dag, og desuden har vi jo fælles tipoldefarældre.
Jeg har i

~1.r

hD1dt ferie i Gudhjem, hvilket Jeg

,1.

øvrigt

har ejort f0r uden at ane, at min fars slægt stammer fra
Bornholm. Det er jeg først blevet bekendt med, efter at jeg
for alvor er begyndt at slægtsforske, efter at jeg er blevet
pensionist, Tage Lau, som jeg en gang imellem taler med i
telefonen, havde fortalt mig, at H. H. Lau i
ningen i Torvege.de, var l

tobaksforret-

efterkommer af Sidsele Cathrine. Det

var altså forkert, men fru Anni Lau var så venlig at ringe
til dig, fordi hun mente, at vi var gensiccigt interesserede
i oplysninser om slægten. Desværre ve.r det ikke muligt for
:nig at komme til R0nne igen dagen efter, fordi jeg skulle
rejse

hj~m

den næstfølgende dag. Jeg tillader mig derfor i

ste~et

at skrive.
·Først vedlægger jeg en lille opstilling,

s~

du kan se, at vi

har fælles tipoldeforældre.
Tage Laus og mit fælles problem har været st finde vor tipoldefar Michel Hansen. Hans dåb findes ikke i Åker sogn. Jeg
har derfor været samtlige
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dog Christiansø), Jeg har fundet
alder passer,

ne~lig

~n

igennem (mangle2

eneste hlichel Hansen, hviE

2o år i 1737. Og det er i Nyker sogn. Har

mor er Keren Andersdatter,

44

år, og hun er gift 2den gang

med en ?eder Hansen Kofod, der kun er Jo år. En bror på 7 år
hedder Jens Michael Hansen, og det lyder jo me3et godt, for
det navn gAr igen i næste generation hos os. Så er der 2 s0st1
der hedder henholdsvis Gjertrud og Karen. Karen er jo opkaldt,
;nen der er ingen Gjertrud. Da man den gang brugte meget at opkalde, tvivler jeg rnez;et på, at det kan være 11 vors" Liichel.
vend!

si, har jez v:eret

men

w~

11

DAJ 11 igecne:n i Iryr:er sogn 1766-1767-1763,

en at kunne finde v:ires :hchel. Har du .:;_oger:. viden. o:n

'es.m. Ved din

x:aJffarS.X

oldefars død i 1896 er der i

~kirke

bogen anført følgende: Søn af sømand Michael Hansen Lau.
Dette, at hah har været sJmand, bl. a., kan jo nok være
grunden til, at han ikke er at finde i de gamle folketællinger. Vi har heller ikke kunnet finde ham og hans familie
i

F.:r. 1801.

Jeg vedlægger ligeledes en opstilling over dem, jeg

stadi~

leder efter. Måske kan du hjælpe?
står jeg naturligvis til tjeneste, dersom der er
noget, du ønsker

o~lysnin~

om.

Jeg håber, at jeg ikke gør for meget ulejlighed og takker
pc~t

for11E1.r1d for-- e\rt. a.t høre næricere.

Me: venlig hilsen
/
J ( . ·/ /
[Vf4fv~
Elsa IÆu
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Kære Orla Rasch Lau !
som jeg blev meget glaa for.
_o_g_s.i:Cr~o,;i_e_o~S 1~/iii1:Li:~~er-;-- s ofil___j egKili1rie--t5rD:ge-,·oT~- a-~- ·aat0---·--

Hjertelig tak for det fine hefte,

------- -----Der'-var-

. - -og- års tal--f or -El signes .bry;;tlup _mecL Hans. Kofo.d _111ah1_er, $.Qrn _j_g _g:i,fJ;_E:'l.'.._

sig isen senere. Sønnen hecJ~r iflg. kirkebogen Eansenius. ,Jeg har
--·-- --------------- --- ------ -------- -- ______ ---- --- -- ------ ----------fundet hg31s konfirmation og vil nu pr.ove at fi~Cte--11aris- -a:~1d--efte1,-----

- ---- --- -··--

.

-

··det · o:;igivne

ca~ -år-

"

____

._

1908 • Jeg· er også takne:nmelig for d&datoerne

for I,Iic_hti_E'l_ )i?~~':..s .e_11_s__I,_a u_s___~_~r~e_~·- ~ ~I11. kan j_\'.? t?_j_() __ ~~k-~___!_~~ · g e iln em . _____
kir~ebJgerne for 2lles ve~kommende, da det ikke er 5o år siden, de
~d:2(de~--To . a:r-cem,-Ll9:r-tih-Pet·er·csg-AffgTrst··tJuc-Jvi-g-har· j eg-·dog· fu::idet

. -------er

·------ _____.i_.Sl'.ADSARKDlET.

. ::iå__ Xøbe11havns __ rt:.dltus_, __s_2'. __ J_ui.f> __ b.<J.:rnb_9_lm_§;r:.n.e____h_ar_ ________ _

brug for oplysninger om dødsfald her i København, står jeg gerne
- --- -ti:i--tj-ene-s-te
kan man -:r7;· opfysnfri.ger--h·e-:Ct- op-·Tir- i-91 o ~ -- ·----------

:·ifer

I

ffi:L~f-brev-sYrev-·se·g;·;-a:t-Jeg-r F-:T-~-·-r7s7·-r-ITy:K-er

---------·----I·itLG-hel--HHii5>.en-,--hv-is.-alder--1:unne.... ;Jasse . ..med __'.'.Jrn.r

1

na:v-ae·-ru:ncret-en____ _

~_2fl.ic.hel. __J)_esyærr..e __._

viste det sig, at det ikke var ham, for i F.T. 1801, findes han
stadig i Nyker og er ugift.

vor Michel Hansen--er iflg.

kirkebogen--dø<l-:l-:febr.---1s~2-;

· -- Altså-mll---han-være-f.ødt-ca. -11-68-69 ,-men han

43

-kan---rn:t~:;c'}-pe-være

-------~".}_~_~_r-~~~-~---·~-- ~-7-~~~--~e_l Y.. _?_m_~~!_l__ i~~.~--~~-~~~---~~?:-~~~~-~---~~

ar -gl. --f'ø.dt - ---- -

?_e__~~d~~!'~-=~-=- __

givelser, der er opført.
I F.T. 1801 i Ibsker.sogn har jeg fundet en Michel Low fra Aspe-------- ---- E2rd ;--f2ldt-±76o-,--og- iuEornholms -Væbn-ing 11 -s --Stambog--p-å-1+:erens-Arki-v-------·---·-----har_j_~g__f_12:_g§~~---.§n iv1ichel Hans en !.._._~~~-.-~I___ f~~~J 1760. J <:'2; __ vi_!__ nu _____
prøve, om jeg kan ko:nn1e vi cl ere mec vores :'.Iich,c: 1. B2de Tage Lau og

. Elisabeth Eirs ti~e, __ som skulle _være .da_tter _af__ }L<;ms __ 2.oulsen _I,ou.
--,

De første 4 af deres børn er iflg. kirkebogen slet ikke døbt Lau,
------.-------- -- ----- -------------------------men henholdsvis Nielsen/og Hansdatter. Alt cette skal feg--nok--kom=--

---·----------·--- ---- ----- --·--- ----------------···--- -- - ----------- --- --------

·--~--------------------

-

-- - -- ----·--me nærn1ere incl på-,- når--j eg--får -lav.et-en -e.pst.i±l-ing---,-so:n --jeg- skal----det fremgår, at
sende, så snart jeg kan få ~An færdig, og hvoraf
-· - -------- ------der var 9 børn, hvoraf rtog nr. 5 var en dødfødt søn. Den yngste,
vend' .
--~-·-

----

født 1803, ~iels J~rgen~en Lau havner i

Vester Uarie. Hans eneste

overlevende szn,- Hr"J,ns-?eter dichael -Ec.nsen-Lau, ·Som i-.øvrigt-"slag__;j eblikket te,bt
sporet af.

~ans

kone dør i Rønne 1892 og er i

kirkebogen nTvnet som

"forl8,dt 'hustru."' De:r·e.s--;rngs te barn -er -fzdt i-0ste::i:-lars i -13.35 • - De
.. _øvrige b,ar:nerfødt .i Yester:,Ie.r:Le, __ Mer1_ingen af disse børn he.r vedføjet nav11et Lau i

d~bsprotokollerne.

Alle

b~rer

kun navnet Hansen.

En6nu en gang tak for c1 et _lille hefte, og en venlig hilsen fre.

---- - ---

--------------~7;;-7· --~-7 --~

"

__!__~-~~-~d7~ -----

--~·-----~------------- ---·-·-----------------------:-------------...··-·--------~------------------~-------
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Orle Hasch
lov~ec:e

Si.CLstn.:evr1te

se~-: 1=ler

jee

her~e~

\fe~1· de.-Ster· B~f }{9.ri.s

en O)Stilling over

?otllser. . Lou (Lov). ?.Iichael

helt til0age i kirkebøgerne
nu n~et til år 1728. De~ mangler noile ;rgange af og til, og
dernæst er skriften neget utydelig og vanskelig at læse, så
aet g~r la~gsomt fremad.
forvejen.
Jeg har fundet freo til, at Poul Hansen
Lov og h2r:.s ~cone Karen Andersdatter e:r begravet samme dag, neri
lig den 4. nov. 1 757, ha;1 72 rlr ,Jg ~Gine: re end l m<3ned, hun"
62 Ar og 5 måneder gl. , og at de blev gift i 1721.
Hans Conrad Koefoed, der overtog gården i 1774, iflg. listen,
var i øvri3t ~n af fa~derne ved ~ichel Hansens ældste s;an
ITielsens dåb. S~:, vedl'T:g6er jeg ogs[;, lidt Offt Ole ::ikiceJ..sen Lous
s0nner, dersom det skulle have bornholmernes interesse. Je~
kunne skrive en c' el in ter es san t om f. e~:s. Anno Lau, len jeg
v~d jo ikke, om det har jeres interesse. Yngste s~n af Anno,
som endnu ikke var f0dt, da vefJ..agte billede blev taget, er
først dzd i juli i ~r.
er CaTlo _ss.u, som har v:'ret o:r:ta1 t
i flere blade pi ær~nd af, at han debuterede soJ1 forfatter, da
han var 82 {;,r gl. }=Fm n2.ede El t skrive 2 ":.:iz ger: 11 J,L~r~<:ba,re ".r"
bd. I og II. Je- er altså nu i ~ang ned at finde b~rnene til
~e Lo~'er, der er opf~rt p~ Kures liste. Det er dog avervejend1
døtre, de får. Er fer slet ikke noget i bedstef2rs skuffe, der
x:c- ,n fortælle noget o:Tt ~,~icheJ.., der Kan 1n..;re en le;:~etr;;,d? ,- e ~ ha:
har I

~en

i

0

forst~et

p~

Tage Lau, at 6er ogs~ har v~ret nogle musikbeg~~edE
i sl,2gten. Vedl~g~er o~s~ nogle udskrifter fra kirkebogen om
den sle~ne HAns Poulsen Lou.
Venligste hiisener

- Vt4L~;;

u

Kære Orla:

København, den 27. juni 1982

Hjertelig tak for dit brev og det nydelige lille hefte. Der var
heri to gode oplysninger, som jeg blev glad for, nemlig: 1763
Hans Lovs datter Hedevig Kirstine

samt 1762 Hans Lovs søn begrav.

Jeg har ledt og ledt efter disse 2 oplysninger - men naturligvis
i Åker sogn; hvor familien ellers hele tiden har boet, og hvor den
også bor ved død. Børnene er henholdsvis datter og søn

af~~Hahs

Povlsen Le.v·rog Lisabeth Larsdatter - vores tip-tip-oldeforældre.
Oplysningen bevirkede, at jeg ved samme lejlighed sporede Lisabeth
Larsdatters forældre i Rønne sogn. Jeg har ellers forgæves ledt
efter Lisabeths dåb i både Åker, hvor hun bliver viet til Hans
Povlsen Lou - i Vester Marie, hvor hun bliver viet til sin lste
mand Jep Olsen, der dog bor i Åker sogn samt i Nyker sogn, hvor
hendes farbrødre har flere gårde.

Hun er datter af Lars Ødbersen

og Johanne Pedersdatter.
Jeg kan forestille mig, at der så er sket det, at da Lauegaarden
i 1761 går over til Kofoed-slægten, så er Hans Povlsen Lou m/familie åbenbart flyttet til Rønne til Lars Ødbersen, Dennes hustru
- Lisabeths mor dør netop i 1761, og det var netop hendes død i
Rønne kirkebog, der satte mig på spor af familien Ødbersen. Familen Hans Povlsen Lou er så senere flyttet tilbage til Åker, måske ved Lars Ødbersens død. Lisabeth Larsdatter er født ca. 1729,
men jeg må nok opgive at finde hendes dåb, da Rønne kirkebog først
begynder 1736.
Na, men jeg vil dog lige nævne, at jeg synes, det er usædvanligt,
at så mange i vor slægt forsker. 6 efterkommere af ikke mindre end
5 af Michel Hansens børn. Jeg havde en annonce i "HVEM _11·0RS.K.ER HVAD
hvor jeg efterlyste vor fælles tipoldefar Michel Hansen

(senere

Lou). Jeg fik svar fra to, som begge var efterkommere af ham, nemlig Ka~en Margrethe Skov Hansen fra Slagelse og Merete Ballieu
Christensen fra Hillerød. Sidstnævnte har en del-mundtlige oplysninger fra sin farmor: Olga Hansine Nielsen, som igen havde mundtlige oplysninger fra sin farmor: Georgine Frideriche • Georgine
er datter af Michels ældste datter Johanne Margrethe, og hun bliver født uden for ægteskab på sin mors 17-års rødselsdag. Faderen
er musketer i Bat. 23 af Dronningens Landtropper Hauschildt. På
grund af moderens ungdom og den manglende far bliver Georgine opdraget hos sin mormor kaldet Elsebeth (døbt Lisabeth, efter sin
mor). I mormoderens hjem har Georgine efter al sandsynlighed hørt
en del om sin morfar Michel Hansen, der jo er død kun 2 år, før
hendes fødsel. Merete Ballieu Christensens far har fortalt hende,

2.
at Michel Hansen slet ikke var bornholmer, men han var i
sin tid af sin far sendt til Bornholm fra Sjælland, fordi
han ikke artede sig vel. Det er jo så ikke så mærkeligt, at
ingen af os har kunnet finde ham i de bornholmske kirkebøger.
MeG finde Michel Hansen på Sjælland skulle man tro måtte være
en håbløs opgave. Man må dog gå ud fra, at han ikke er fra
København. Vor kursusleder har fortalt, at mange sømænd ned
langs Sjællands østkyst sejlede på Bornholm, og sømand har han
jo bl. a. været. Man kan så hefte sig ved sønnernes døbenavne:
Hans Nielsen, Thor Nielsen

og Niels Jørgensen Lou . Kan Michels

far have heddet Hans Nielsen og dennes far igen Niels Jørgensen ?
Og kan hans mor have heddet Margrethe eller Katrine, som Michels
to døtre bl. a. har headet? disse to navne mindes jeg nemlig ikke
at være stødt på i Low-slægten tidligere. Navnet Johanne stammer
nemlig fra Lisabeth (Elsebeth) Hansdatter Lous mormor, der hed
Johanne Perersdatter, og Sidsele findes flere gange i

den tid-

lige iow-slægt. Det vil dog være som at finde en nål i en høstak at finde Michel.
Ifølge Merete Ballieu Christensen døde Johanne Margrethe i

en

ung alder af "sorg og græmmelse". Af mine undersøgelser fremgår
det, at hun får en dødfødt datter i 1827. I 1828 dør en datter
på 5 år og i 18Jo får hendes mand en søn uden for ægteskab, men
ved den lejlighed er han i kirkebogen opført som enkemand. Det
har ikke været mig muligt at finde Johanne Margrethes død i
Åker sogn. Har også prøvet Rønne, men hun må jo være død mell.
1827 og 18Jo, på hvilket tidspunkt hun har været lidt over
Jo år gl. Det var jo en trist historie om vore oldefædres
ældste søster.
For resten er der en stor slægt efter Georgine. Hun blev gift
Kridahl Ridder og fik 6 børn - flest døtre.
Jeg vedlægger en fotokopi af Georgines dåbsattest samt en opstilling der fører frem til de personer, der p. t. slægtsforsker. (mærket med r~dt), og så har jeg endda ikke taget Tage
Laus fætters søn med. Ifølge T. L. forsker han også.
Jeg håber, du kan have lidt interesse af de oplysninger, jeg
hermed har sendt. Så håber jeg meget, at din kone er blevet
rask og er kommet hjem - samt at dit eget helbred er godt.
Jeg kommer nok til Rønne i begyndelsen af 31gust , og så er
de~nogle

ting, jeg nok vil spørge om, så håber jeg, at jeg

må ringe til dig.
Med mange venlige hilsener

,_/k~

c--

ELSA LAU
Vangedevej 154 B,2
2860 Søborg

København, den 2. april 1983

Kære Orla!
Jeg er lidt f~ov over, at jeg ik~e har f_ået takket dig for
din hilsen og udklippet vedr. guldbrylluppet. Det blev jeg
ellers meget glad for, jeg samler nemlig på, hvad jeg kan
få fat i af den slags.
Jeg vedlægger fotokopi af et skøde, som.du.vel efter al sandsyn
lighed har i forvejen, men jeg ved det jo ikke, så jeg forsøger. Jeg har :fået det af damen fra siagefse. und.skyld det
.halve ark. Jeg havde ikke tænkt mig om -0g-derfor-tage~·noget
andet med_på detpågæl~ende ark.Så vidt jeg har.forstået, er
det hendes slægtning Oscar Nielsen, der køber ejendommen.
---·-------------- - -------------------·--·Jeg kan ikke huske, om jeg har fortalt dig om de 5 hefter,
-jeg -fandt på-Rønne bibliotek af ·LOUISE ·SKOVGAARD, -vedrørende ---··---·

! 0 E.~-~e~~ ~~ e

----·-----·-----~----------------

s_~~~~-~E___ PA_I3_
_c:>~~!_l_c:> l!!!_•____]{ e f_!_~___ 2__~~f_§~-t~ r __ :i-±_g~~l~_1ck e~ 9:~

__

et register med navnene på slægterne. I hefte nr. 2, side 29
.. ·-------- -ka.n:--d u ·-1æs e om- slægt en Lov.- -Der-er--eYf-m&s.Eie-Tnt ei·es-s-afffi'i--op----·_lysninger. Heftet "omhandler __ HAAGEN __ SONESEN __.R2JNNEBYE__og_hans ____ .
efterslægt. Han er således vor 5 gange tipoldefar. Der er dog
-····-----------·-eii.re3T.i1lerfet--:s-1«re--32:--ri:r~---~f9--~--Efisab-etil-:Larsd.atter-e~-------·

.. -- - ------ikke ----datter-af -Lars ØGbersen-Gram--og-Margrethe-Glsdat-ter-,--------men af Lars Ødbersen og Johanne Pedersdatter, som boede i
-------·-·-----------------·--·--------------------··------------------·---"'- -------------------------- -----Rønne på det tidspunkt, da LAUEGAARDEN blev solgt på auktion,
--·· ---men-som -tidligere iroe·de-b-1 ~- a-;---i- -vester·-.Ma:rie~·-Je-g--1rn:r--m.ed~------···· ___ ····--·- __ _Q_e l_t __ :f:i()LI.I§]; . _Q_K.9Y~LAARP___ dej;_tg.

_)2.5!.t_e_:r__<i_Qg _e_n __m_e.ge_t_ __ f_g_;r_stå_el ig ---·-··

fejl, for jeg fulgte selv dette forkerte spor i lang tid,
--------------- ----·-meii-kuni1.e--ik1Ce"rinC1e --d.ab-e:ii ror--vor-es___EIIsabeth Lars dat t er-~--hvif:
_ . __ ket _jo ikke-var-så--mærkeligt. -Den __!!_forkert e!!_ __ Lars-Ødbers en- -----·--·
boede nemlig i Aaker, og så var det jo meget nærliggende at
tro, at det var den rigtige.
---·· ------ -- - ------Jeg-håber·-ell-ers-,-at--I--har--haft-en-god---påske-og-er-ras-ke-·-·--·--·-·-·
·----·----···-·--··-------~_ ee;g_~!~~---E1g_~hå()_~1'.!:.~l~g_ ha:r:__::i::__ ~~.I-~:t ~--~kc3,n~t-1Q:r_infl uenzae!}._!________ _
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