23. december 2015

Krummedige – Juliane og Hans 24 x tipoldefar for 1000 år siden!!
Det er endnu en gang lykkes, at komme rigtigt langt tilbage i familiehistorien. Denne gang har jeg fundet
frem til mine børnebørn Juliane Galbo-Jørgensen og Hans Bjørn Galbo-Jørgensens 24 x oldefar Henrik
Ottenbüttel Krummedige, som blev født for næsten 1.000 år siden.
Mange forskellige kilder er gået igennem for at verificerer rigtigheden af slægtsforbindelserne. De 28 led i
slægtsforbindelsen fra Juliane og Hans og tilbage til Henrik Krummedige ser således ud i korte træk:
1. 24 x tipoldefar: Henrik Ottenbüttel Krummedige f. 1083

Denne gamle Slægt, en af de ældste og berømteste i Holsten, har sit navn af borgen Krummendik
ved Itzehoe, der alt i det 13. århundredes midte tilhørte slægten, men 1410 blev afhændet til
Rantzau'erne. Dog synes det, at slægtens egentlige hjemstavn var Ottenbüttel i Aspe sogn, og at
den oprindelig har båret navn herefter, men en enkelt linje kaldte sig alt i det 13. århundredes
begyndelse "Busche", måske efter våbnet, som var et lindetræ, der oftest angives grønt i sølvfelt,
men efter en fra 1445 stammende tegning var hvidt i blåt felt. Det tilhørende hjelmtegn var to
vædderhorn, dog førte hr. Henrik Krummedige til Valden to vesselhorn, hr. Erik Krummedige, død
1541, snart et lindetræ, snart to lindekviste.
2. 23 x tipoldefar: Hasso Ottenbüttel Busche Krummedige f. 1120

Krummedigernes gamle våbenskjold
3. 22 x tipoldefar: Henrik Busche Krummedige de Ottenbüttel 1155-1208
Han var foged og ridder i Ottenbüttel. Nævnes da grev Albert gav gods til kirken i Bergedorf.
4. 21 x tipoldefar: Eler Krummedige de Ottenbüttel omk. 1200 – efter 1286
Eler de Ottenbüttel, Ridder, trættedes i år 1236 med Provsten i Neumünster om Fogediet Horst, og
nævnes i år 1247 sammen med Volbrecht og Balduin Krummedige i et af Grev Johan udstedt vidne.
Han kaldes endnu 1257 Hr. Eler de Ottenbüttel, men 1261 Hr. Eler de Krummedige og sluttede da
et forlig med Provsten i Neumünster om en af ham opført bolig i Sognet Horst og Breitenburg

5. 20 x tipoldefar: Nicolaus de Ottenbüttel Krummedige 1230 – 1291
Ridder af Ottenbüttel. Hr. Nicolaus de Ottenbüttel, var 1267 voldgiftsmand i en strid mellem
Hamborg og Hr. Otto von Barmstede, og var i år 1281 ridder og nævnes med sine brødre.

6. 19 x tipoldefar: Iven Nicolaussøn Krummedige 1274 – 1301
Grote Iven Krummedige beseglede 1297 dokument sammen med Greve Johan, og tjente i år 1298
blandt Staden Lübecks lejetropper. Han blev 1300 af Bispen af Lübeck anklaget for Paven for at
have øvet overgreb mod en Kannik.

Holsteiner Tor i Lübeck. Foto Arne i 2015
7. 18 x tipoldefar: Johan Grote Krummedige 1294 – 1351
Grote Johan Krummedige, vistnok den Henneke K., som i 1323 beseglede det holstenske Adels Forbund og i 1342 i Lybækkernes klager kaldes "Vorgeten Sone". Gav i år 1348 sammen med sin
broder Iven og Johannes Leueselle for deres frænde Lyder Krummediges sjæl et pengebeløb for
hans søns Eggert Krummediges Gods i Stelnow og Growel til Itzehoe Kloster. Nævnes i 1351
sammen med Iven Engel Krummedige.
8. 17 x tipoldefar: Segebod Johansen Krummedige omkring 1330 – efter 1386
Gift med Cecilie Skram til Rundtoft (født 1342). Skriver sig til Mehlbeck og Løgismose. I år 1393
udstedtes et vidne om at han i sin tid med ære udløste sig af dansk Fangenskab.

Rundtoft – på tysk Rundhof
er første gang nævnt i kilderne i 1231

Han var væbner og godsejer til Mehlbeck i Holsten og ejer af Rundhof i Angel, og han havde ligesom
andre holstenske adelsfolk part i den fynske herregård Løgismose, Holsten.

Krummediges nye våbenskjold

9. 16 x tipoldemor: Mette Segebodsdatter Krummedige omk. 1350 – omk. 1399
Gift med Peder Iversen Juel, der var født i Slesvig. Han var væbner og borgmester i Flensborg, og de
boede lige nord for byen.

Peder Juls våbenskjold
10. 15 x tipoldefar: Troels Juel 1380 – 1415
Han var i år 1400 blandt arvinger efter moderen Fru Mette Segebodsdatter, og blev i 1401 af
broderen Iver gjort fuldmyndig til at dagtinge med Jens Pedersen om godset i Løgismose.

Troels Juels våbenskjold
11. 14 x tipoldemor: Anna Troelsdatter omk. 1410 – efter 1440
Hun var gift med Svend Winter på Astrupgård. Astrupgård er en gammel slægtsgård fra ca. 1750,
som altid har været ejet af familien Obeling. Slægtshistorien kan føres tilbage til det 14.århundrede.

Anna Troelsdatter Juels våbenskjold
Astrupgaard er i dag en planteavlsbedrift med lidt hobbydyr. Astrupgård ligger meget centralt i
Sønderjylland tæt ved Rømø (med Nordeuropas største og mest børnevenlige strand), Ribe og
grænsebyen Tønder.

Astrupgård
12. 13 x tipoldefar: Troels Winter 1425 – 1514
Gårdmand på Astrupgård, Brøns sogn, Hviding herred.
Nævnes i alt 16 gange i årene 1470-1503 i forskellige tingsvidner, først som herredsfoged i Hviding
herred, senere som sandemand, efter at sønnen Svend Troelsen har overtaget hvervet som
herredsfoged. Af et tingsvidne fra 1514, som er et arveforlig mellem hans børn, fremgår, at han er
død.

Troels Winters våbenskjold

13. 12 x tipoldefar: Peder Troelsen omk. 1474 – 1561
Han var herredsfoged i Hvidding og ejer af Astrupgård.
14. 11 x tipoldemor: Kirsten Pedersdatter Troelsen 1512 – 1570
Hun var gift med Frands Madsen, som er stamfader til den talrige og indflydelsesrige Plum familie.
Plum er en talrig dansk præste- og handelsslægt, som nedstammer fra borger i Ribe, kanon- og
klokkestøber Frands Madsen (1500-1570).

15. 10 x tipoldefar: Peder Frandsen 1545 – 1608
Han var kongelig herold, samt byfoged og købmand i København.
16. 9 x tipoldefar: Claus Pedersen Plum 1585 – 1649
Claus Plum, 1585 -16. marts 1649, jurist. Født i København, død i København, samt begravet i Vor
Frue Kirke. Han blev student 1604 fra Herlufsholm. Efter en omfattende studierejse der
indbefattede ophold ved universiteter i Tyskland (Wittenberg 1605-08, Heidelberg 1608, Giessen
1609), England (1612) og Skotland, Frankrig, Italien (Padova 1616) og Nederlandene kaldtes han
1615 hjem til det ledige juridiske professorat ved Københavns universitet, men vendte først tilbage
1617. Det var første gang siden 1537 at der i dette professorat blev udnævnt en dansker, og vistnok
også første gang at universitetet selv fik indflydelse på udnævnelsen. 1621 disputerede P. for den
juridiske doktorgrad over en ikke bevaret afhandling om hævd. Han var fire gange universitetets
rektor og blev 1623 Frue kirkes akademiske værge. Det eneste af Plums skrifter der er bevaret er
den tredje af fire disputatser om ægteskabsret (1627) der i tidens stil lægger hovedvægten på
romerretten og kanonisk ret, men dog lejlighedsvis omtaler dansk ret. Af forelæsningskatalogerne
fremgår at P. har annonceret forelæsninger over ægteskabsretten på grundlag af Frederik IIs
ægteskabsordinans. Interesse for national ret viste han også ved, som det fremgår af fortalen til
Christen Ostersen Veiles Glossarium juridico-Danicum, 1641 (3.udg.1665), at have ydet forfatteren
bistand ved udarbejdelsen og senere revisionen af dette værk.

Familien Plums våbenskjold
17. 8 x tipoldefar: Johan Clausen Plum omk. 1628 – 1701
Han var generalkirkeinspektør og økonom ved børnehuset på Christianshavn.

18. 7 x tipoldefar: Claus Johansen Plum 1669 – 1739
Han var sognepræst for Vetterslev og Høm sogn ved Ringsted.

Vetterslev kirke
19. 6 x tipoldefar Claus Plum 1716 – 1803
Han var krigsråd og købmand i Sankt Petersborg i Rusland. Ejer af herregården Tiselholt på
Sydøstfyn. Tiselholt er en dansk herregård på Sydøstfyn. Den første gård lå på det gamle voldsted,
Tislot. Tiselholt ligger i Vejstrup Sogn, Gudme Kommune på sydøst Fyn. Hovedbygningen er opført i
1874-1876 ved Ludvig Fenger.
Tiselholt Gods er på 253,3 hektar. Senere var han grosserer og ejede gården Nøragergård.

Tiselholt i 1820
20. 5 x tipoldemor: Agnete Cathrine Christine Plum 1760 – 1799
Hun var gift med Peder Iversen Qvistgaard, der var svagelig, døde ung og som blev begravet den 14.
maj 1796. Samme år solgte Peder Qvistgaard Nøragergård for 56,544 Rd. til svigerdatteren, der
således blev ejer af den gård, som hendes nu i Kalundborg bosatte far i 1784 havde solgt.
Hun giftede sig kort efter mandens død i 1797 med Jens Korsgaard.
21. 4 x tipoldemor: Cathrine Kirstine Quistgaard 1787 – 1851
Hun giftede sig med Janus Andreas Garde.
Garde, Janus Andreas, f. 1., døbt 28. juni 1792 i Kbh. (Nic), d. 4. Sep. 1874 sst. (Johs.), Søn af
Inspektør ved Korntørringsanstalten og Kornmagasinerne Peder Schwane G. og Anne Cathrine
Reistrup. Gift den 31. Maj 1814 i Kbh. (Garn.) Cathrine Kirstine Qvistgaard, døbt 24. Feb. 1786 i
Sæby, Løve Herred., d. 4. Dec. 1851 i Rønne, Datter af Propritær til Nørager Iver Qvistgaard. og
Agnete Cathrine Christine Vium. — 1811 Student, privat, 24. Dec. 1813 Sekondløjtnant ved Kronens

Regiment., 10. Feb. 1816 ved 2. Livregiment, 9- Apr. 1817 cand. jur. (h. h.), 26. Nov. 1822
Premierløjtnant ved 2. Livregiment., 24. Jan. 1827 Byskriver i Hasle, Herredsskriver i Nordre Herred
og Birkeskriver i Hammershus Birk, 31. Jan. s. A. Krigsråd, 23. Okt. 1835 Byfoged i Rønne og
Herredsfoged i Vester Herred., 15. Sep. 1851 virkelig Justitsråd, 21. Nov. 1856 kgl. Raadmand samt
By- og Rådstueskriver i Helsingør, 13. juni 1870 (fra 30. s. M.) Afskediget, 20. Sep. s. A. frasagt sig
Titlen som virkelig Justitsråd. — R. St. A. 3.

Byskrivergården i Allinge
22. 3 x tipoldefar: Hans Georg Friboe Garde 1834 – 1919
Søofficer og han var bl.a. chef for fregatten Jylland.

Hans Georg Friboe Garde
Kontreadmiral H. G. F. Garde, var chef for krydserfregatten Fyen på dennes kadettogt til
Middelhavet i 1885-1886. 13. december 1885 døde Garde om bord, mens fregatten lå ved Malta,
hvor han efterfølgende blev begravet.

Mindesten for Hans G. Garde i Valetta på Malta. Vi
besøgte gravstedet i 2013.
23. 2 x tipoldefar: Thomas Vilhelm Garde 1859 – 1926
Thomas Vilhelm Garde (22. oktober 1859 - 24. juni 1926) var dansk søofficer, kendt for sine
undersøgelser i Grønland. Garde var juniorleder af Konebådsekspeditionen af 1883-85 ledet af
Gustav Holm. De udforskede grundigt kysten i det sydøstlige Grønland, ved rejser fra Kap Farvel
med konebåd både. Garde udforsket Lindenows Fjord (62 ° 15 'N), hvor der er fundet de
skandinaviske ruiner på østkysten. Overvintrende i Nanortalik og her opdagede han mellem der, og
Kap Farvel 200 levende gletsjere, hvoraf 70 havde et hav ansigt mere end en mil (1,61 km) bredt.
Under sine undersøgelser af Julianehåb distriktet, sydvest for Grønland i 1893 gjorde han en lang
rejse over Grønland indlandsis, som viste sig at være uventede høje. I sin tur på 13 dage, rejste han
180 miles (290 km) over isen og nåede en højde på mere end 8000 fod (2438 m). Han blev tildelt
Roquette medalje af Société de Géographie af Paris.
I 1897 førte han den russiske isbryder Nadeshny fra København til Vladivostok. Han blev
kommandant i den kongelige danske flåde, stabschef, fra 1908 til 1911 assistent til ministeren for
søværnet og i 1918 kontreadmiral. Fortællinger om hans udforskninger har optrådt i Meddelelser
om Grønland, ix, XVI (50 bind, København, 1876-1912). Hans observationer dannede grundlaget for
den første fuldstændige beskrivelse af Vestgrønlands vandveje, herunder oplysninger om vind og is.

Thomas Vilhelm Garde

24. Tipoldefar: Hans Georg Garde 1889 – 1984
GARDE H G kommitteret, K.DM., D.r.K.M., M.T.Kha.p.p.; f. 1/4 1889 i København.; søn af
kontreadmiral T V Garde (død 1926, se Kraks Blå Bog 1926) og hustru Inger f. Holm; gift (1/4 1913)
m. Chressie G., datter af gesandt Poul Nørgaard (død 1923, se Kraks Blå Bog 1923) og hustru Julie f.
Knudsen (død 1941).
Sekondløjtnant i søværnet 1910; premierløjtnant i 1911; specialuddannelse i radiotelegrafi; afsked
1920; sekretær ved DFDS's direktion 1919, prokurist i selskabet 1935, underdirektør 1936-55.
Medstifter af Dansk Radio A/S og af Dansk Radioklub; æresmedlem af Københavns Radioklub;
deltog 1922 i starten af den danske radiofoni og i fremskaffelsen af midlerne til den første danske
radiofonistation, Københavns radiofonistation i Jorcks Passage; æresmedlem af Herrekoret Bel
Canto; har som skibsfartens delegerede deltaget i forsk, internationale konferencer; medl. af
bestyrelsesrådet for statens skoleskib Danmark, af den rådgivende komité i World Friendship
Association og af bestyrelsen for Hotel Codan A/S; formidlede i 1947 en overenskomst mellem det
danske marineministerium og The Decca Navigator Co., Ltd., London om etablering af en dansk
deccakæde til brug ved radionavigering i danske og tilgrænsende farvande; medstifter af og
vicepræsident for Dansk Decca Navigator A/S, UH. ansat som kommitteret fra 1956.

Hans Georg Garde
25. Oldemor: Else Garde f. 1921 – omk. 2005
Laboratorieassistent, og gift med Hans Holger Galbo, der var læge i København.

Else Garde malet af Bertha Dorah
26. Mormor: Charlotte Galbo f. 1948
Kontorchef i Københavns kommune og gift med Torben Jacobsen, der er seniorkonsulent hos
Care4you.

Charlotte Galbo
27. Mor: Amalie Galbo-Jørgensen f. 1981
Senior Consultan hos Deloitte BPS og gift med min søn Claus Bjørn Galbo-Jørgensen, der er
Økonomisk rådgiver hos Incentive Partners.

Amalie og Claus Bjørn Galbo-Jørgensen

28. Hans Bjørn Galbo-Jørgensen f. 2012 og Juliane Galbo-Jørgensen f. 2014
Mine kære børnebørn.

Hans og Juliane

Kilder
Der er så mange kilder involveret, at det er for omfattende at bringe dem her, men de fremgår alle af min
slægtsdatabase.

Arne Bjørn Jørgensen

