
      14. juli 2016 

Fra Galbo til Reventlow gennem 800 år 

I dette skrift vises slægtssammenhængen gennem 26 slægtled, 7 slægtsgene og over 800 år fra mine 

børnebørn Juliane og Hans og tilbage til de tidligste grene af Reventlow familien.  

Hovedparten af de ældste slægtsled var riddere od adelsfolk samt præster, og det er derfor vi i dag har 

viden om dem. I de senere slægtsled er der mest tale om læger og søofficerer. 

Mange forskellige kilder er gået igennem for at verificerer rigtigheden af slægtsforbindelserne, og der er 

naturligvis en vis usikkerhed i forbindelserne især i de ældste led af slægten.  

De 26 led i slægtsforbindelsen fra Juliane og Hans og tilbage til Gotskalk den ældre Reventlow ser således 

ud i korte træk: 

Reventlow grenen 

1. 22 x tipoldefar: Gotskalk den ældre Reventlow f. omkr. 1170 
Den første kendte mand af slægten, Gotskalk Reventlow, som var vasal af grev Albrecht 2. af 
Orlamünde, og han var stamfader til den holstenske linje af Reventlow slægten. 

 
Slægten Reventlow er en gammel tysk og dansk adelsslægt. Slægten har været kendt i Ditmarsken 
fra 1223, hvor dens medlemmer var fogeder. Den var desuden kendt i Mecklenburg fra 1236 og i 
Danmark fra 1333. 

 

 

2. 21 x tipoldefar: Hartvig Iven Reventlow omkr. 1190-1272 

Da stamfædrene Gotskalk og Ditlev, der levede samtidigt (o.1250), hver havde en søn ved navn 

Hartvig, er det sandsynligt, at Gotskalk og Ditlev har været brødre og sønner af en Hartvig. Desuden 

taler det for, at begge linjer anvender det sjældne navn Iven, der i det 13. og 14. århundrede var et 

yndet fornavn, der stammer fra ridderen Iwein. 

Hartvig Reventlows våbenskjold 

3. 20 x tipoldefar: Gotskalk Reventlow 1218-efter 1249 

Gotskalk nævnes i1223 sammen med de to Brødre Halericus og Oddo af Kellingthorpe som vidne i 

Ratzeburg for Grev Albert af Orlamündes overdragelse af Jurisdiktionen Horst mellem Lutesov og 

Stillenov til Klostret i Neumünster; skænkede omkring 1240-45 sammen med sin Hustru Elisabeth, 

Henrik af Trent og dennes Broder Eler Kale et Stykke Jord til Bredenberg sogn ved den østlige Bred 



af Stellau, var 1247 sammen med Eler Reventlow vidne for Greverne Johan og Gert af Holstens 

Overenskomster med Lübeck. 

 

Holsteiner Tor i Lübeck. Foto 2015 Arne 

 

4. 19 x tipoldefar: Henrik Gotskalksen Rewentlow omkr. 1240 – efter 1272 

 nævnes med broderen i år 1258, 1261 og I 1272. 

 

5. 18 x tipoldefar: Johannes Reventlow Kaas 1300-1336 

Afstamningen er usikker, og der angives forskelligt fra flere forskere.  Han levede i Holsten og er 

stamfader til den fynske linje Reventlow. 

 Johannes Reventlow Kaas våbenskjold 

 

 

6. 17 x tipoldefar: Henrik Jensen Reventlow omkring 1355 – efter 1432 

Gift med Ingeborg Bendtsdatter omkr. 1355-efter 1432 

Han var ridder og beseglede i år 1358 som forlover for hertuginde Rikarda forliget med Kong 
Valdemar og hende om Als. Han var i 1363 ridder, og siges at have ejet Søbo herregård. 

 



 Søbo 

 Henrik Jensen Reventlows våbenskjold 

 

Lange grenen  

7. 16 x tipoldemor: Anne Henriksdatter Reventlow  1380 – 1428 

Hun var gift med Niels Thomesen Lange 1370-efter 1428. 

Han skal have ejet Lydumgård i Vester Horne Herred, og han beseglede i 1405 sammen med sin 
bror Oluf Thomesen til vitterlighed med Christiern Pedersen, og var i 1406 sammen med sin bror 
Esge Thomesen nærværende på Kongens retterting på Lundenæs. Han nævnes i 1416 som vidne af 
Varde Sysselting sammen med sit næstsøskendebarn Hr. Oluf Pedersen og sin søn Iver Nielsen. 

 
Efter sin hustru Anne Henriksdatter Reventlow død blev han gift to gange mere og det nævnes at 

han fik i alt 24 børn. 



 Lydumgård ved Vester Horne 

 

8. 15 x tipoldefar: Mogens Nielsen Lange 1410-1486 

Han var ridder og ejer af Lydumgård, samt bispens lensmand på Hennegård. Han boede på 

Hennegård, som han dog kun havde i forlening af bispen, og på Lydumgård. Han beseglede i 1454 

til vitterlighed med biskop Jens Iversen Lange og i 1462 sammen med Lage Olufsen og Gunde 

Nielsen til vitterlighed med Erik Christiernsen. Han var død 25. februar 1486. 

 

 Hennegård 



 Mogens Nielsens Langes våbenskjold 

 

Buch grenen. 

 

9. 14 x tipoldemor: Inger Mogensdatter Lange omk. 1460  

Hun var gift med Knud Jepsen Buch omkr. 1450-1521. Han var gårdmand og sandemand, og han 

blev den første præst i Skanderup, og boede på Nagbølgård. 

 Nagbøl præstegård i Skanderup 

Knud Jepsen Buch blev nævnt omkring 1450. Han blev den første præst i Skanderup. Han nævnes 

desuden i 1491 til 1509, og var antagelig bror til Tulle Buch. I 1509 vidner et stokkenævn på 12 

mand på Andst Herreds Ting, at Knud Buch og hans fader Jep Buch før ham har ejet gården i 60 år, 

altså siden 1449. Sammen med gården brændte breve fra Kristoffer af Bayern, kong Christian og 

kong Hans, som bevidnede det samme med "fortne tynge". 

 
De fik børnene: Jens, Præst i Skanderup, Mogens, hvis søn Knud blev præst i Skanderup efter hans 

farbror Jens. Jep overtog Nagbølgård, og Mads blev sognepræst i Egtved og Ødsted og provst i 

Jerlev Herred. 

 

10. 13 x tipoldefar: Mogens Knudsen Buch omkr. 1495 

Gårdmand og præst i Skanderup, og boede på Nagbøl præstegård ved Anst i Ribe amt. 



 Skanderup kirke 

  

11. 12 x tipoldefar: Knud Mogensen Buch 1536-1600 

Han udførte selv bondearbejdet til sit 18. år. Siden blev han præst i Skanderup ved Ribe, og han 

boede på Nagbøl præstegård. 

 

På Skanderup Kirkes prædikestol fra 1589 står der Knud Mogensen Buch's navnetræk: Chanuto 
Magni. 

 
I Wibergs præstehistorie nævnes, at han var meget brav. 

 

12. 11 x tipoldemor: Inger Knudsdatter Buch omkr. 1550 

Hun var gift med Antonius Madsen 1550-1617. Han var den 6. præst i Vonsild og Dalby ved Vejle. 

 

Steendorph grenen 
13. 10 x tipoldefar: NN Antoniusdatter omkr. 1580 

Hun var gift med Dampe Davidsen f. 1585. Han var ejer af Stenderupgård ved Sundeved. 

 

14. 9 x tipoldefar: Vilhelm Damianus Stendorph 1610-1671 

Han var gennem næste 50 år sognepræst i Stenmagle og Stenlille, der ligger ved Sorø. 



 Stenmagle kirke 

  

15. 8 x tipoldefar: Damianus Vilhelmsen Steendorph 1646-1685 

Han var gift med Paula Bodil Hansdatter Schade 1657-1729. 

Han efterfulgte sin far som sognepræst i Stenmagle og Stenlille. 

Stenlille kirke 

 

Knudsen grenen 
16. 7 x tipoldemor: Bodil Damianidatter Steendorph 1685-1728 

Hun var gift med Christen Knudsen omkr. 1679-1738.  

 

Han var ved København Universitets gods i Roskilde i over 40 år, heraf 28 år som ridefoged eller 

administrator. Han blev afskediget pga. uregelmæssigheder med hensyn til inddrivelse og afregning 



af skatter og børnepenge af bøndergodset i september 1737, og blev efterfulgt af Ludvig Holbergs 

søstersøn Christian Tostrup. 

 

Efter en årrække i velstand synes han henimod 1737 efterhånden at være kommet i vanskelig-

heder, som han ikke længere kunne klare. Den 11. juli 1737 lod han tinglæse 4 panteobligationer til 

sikkerhed for nogle af hans børn og 2 steddøtre tidligere tilfaldne arveparter, som han hæftede for, 

hvilket skete uden indsigelser, men den 6., 7., 8. og 13. august blev hans effekter belagt med arrest, 

da han den 15. august 1738 ville tinglæse endnu en obligation til sikring af de 4 ældste børns 

arveparter efter deres mormor, nedlagde universitetets rentemester assessor Holberg ved 

prokurator Christen Thauson i Roskilde protest under henvisning til universitetets formodede 

tilgodehavende hos Knudsen. Den 5. september 1737 blev Chr. Tostrup af universitetets rektor og 

professorer beordret og konstitueret til at anlægge sag mod ham, og den 19. september 1737 blev 

der udtaget stævning, der fremlagdes i retten den 26. september. Knudsen lod et par gange møde 

ved sin tjener Lars Larsen og opnåede nogle ugers udsættelse for at kunne fremsætte modkrav, 

men ved Roskilde Bytings rets dom af 21. november 1737 blev han dømt til at betale universitetet 

1.465 sletdaler 3 mark og 15½ skilling. 

 

Knudsens ejendele blev derefter i vinteren 1737-38 realiseret ved flere auktioner, og da han i marts 

1739 døde af tæring i sin store gård i Skomagergaden, var han en ruineret mand, og boet var 

insolvent. Skiftet, der sluttede den 11. juni 1740 fylder ca. 200 sider i skifteprotokollen. I det i note 

2 nævnte brev til professorerne, dr er et bønskrift om støtte i hans armod og alderdom - henvist 

som han er til sine venners assistance - siger han, at han aldrig har søgt sin egen fordel eller "pa 

nogen utilbørlig måde har bortvendt eller forødt min eller Deres velfærd". og giver ulykkelige 

ildsvåde i Roskilde, hvor 2 gårde og huse for mig afbrændte (den store brand i Roskilde 1735) en del 

af skylden for sin vanskæbne. 

 

Knudsen var en fremtrædende borger i Roskilde og var navnlig gennem sit 2. og 4. ægteskab 

besvogret med en række af byens og egnens bedste mænd, således domkirkens kantor Johannes 

Chr. Ryge, ridefoged på Bistrupgård Lorentz Kleist, forpagter Knud Lerche på Lindholm, birkefoged 

Vilhelm Steendorph ved St. Jørgens Birk, økonom ved Vor Frue kloster Caspar Schade, præsterne 

Anders Hald i Hvalsø-Særløse, Nicolai von Essen i Skamstrup-Frydendal, Hans Lund i Aagerup-

Kirkerup m.fl. 



Skomagergade 46 i Roskilde 

 

17. 6 x tipoldefar Hans Knudsen 1724-1803 

Han var ansat i det danske kancelli, 1771 registrator, 1780 arkivar og chef for Arkivkontoret i 
København. Hans Knudsen havde påtaget sig at bistå en præst i Norge med en ansøgning om 
forflyttelse og havde i et brev spurgt, hvad præsten "vilde tillægge ham for udvisende Bestræbelse". 
Han blev tiltalt for overtrædelse af forordning af 23. oktober 1700 om forbud mod at give og modtage 
"Skienk og Gave", men retten fandt, at Knudsen havde betragtet sig som præstens kommisionær, og 
udtalte, at kongens undersåtter i Norge og andre langt bortliggende lande måtte have ret til at benytte 
sådanne kommisionærer. Senere blev han udnævnt til justitsråd. 

  

18. 5 x tipoldefar: Peter Adolph Knudsen 1759-1820 

Han blev uddannet som cand.theol. og blev sognepræst i Snoldelev og Tune ved Roskilde. Senere 

blev han sognepræst i Skelby ved Sorø.  

 

Han var litterat og medlem af Drejers klub. 

 

Under en visitatsrejse i året 1800 besøgte biskop Balle 1-2. august Snoldelev og Tune sogne og 

anfører bl.a. "Sognepræsten Hr. Knudsen prædikede over Ep. 6,4 frugtbart og tydeligt, men uden 

Christendom. Han catechiseres ordentlig og messer godt". Embedsbøgerne fandtes i orden. 



Snoldelev kirke 

 Hans Adolph Knudsen 

. 

19. 4 x tipoldefar: Adrian Benoni Bentzon Knudsen 1806-1879 

Han giftede sig med Susan Elisabeth Miller 1811-1902. Han var praktiserende læge i store Heddinge 

og efterfølgende i Hjørring og Sæby, og blev siden garnisonslæge på Sankt Croix på De Vestindiske 

Øer.  Han boede på Bülowsminde på Sankt Croix i 1860-1875.  Ejendommen havde tidlige tilhørt 

Peter von Scholten og Anna Heegaard. Anna var hans svigerinde. 



 
Udsigten fra Bülowsminde. Akvarel af Frederik von Scholten. 

 

I 1879 blev han udnævnt til etatsråd. 



Adrian Benoni Benzon Knudsen 

 

Garde grenen 
20. 3 x tipoldemor: Anna Christine Elisabeth Knudsen 1825-1885.  

Hun giftede sig med Hans Georg Friboe Garde 1834-1919. 

Han var søofficer og han var bl.a. chef for fregatten Jylland. 

 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. 

21. 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 

22. 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 

 

Galbo grenen 

23. 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  



24. Mormor: Charlotte Galbo f. 1948 

Kontorchef i Københavns kommune og gift med Torben Jacobsen, der er seniorkonsulent hos 

Care4you. 

 Charlotte Galbo 

25. 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 

 

26. 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 

 

 


