
Slægtssammenfald i Ribe    8. maj 2015 

Endnu en gang er jeg stødt på et sammenfald af slægter indenfor vores egen familie. Denne gang drejer det 

sig om rådmand Anders Sørensen Klyde, der er min 11 x tipoldemors bror og hans kone Kirstine 

Lauritsdatter, der er min svigerdatter Amalies 10 x oldemors søster. 

Slægtssammenhæng 

Bror til Marine: Anders Sørensen Klyne (1552-1598) 

11 x tipoldemor: Marine Sørensdatter Stage (1539-1615) 

10 x tipoldemor: Marie Hansdatter Svaning (1580-?) 

9 x tipoldemor: Ingeborg Sørensdatter Friis (1608-1654) (Hun er tipoldemor til Ludvig Holberg) 

8 x tipoldemor: Anna Ludviksdatter Munthe (1639-1688) 

7 x tipoldemor: Iverisse Iversdatter Munthe (1668-1715) 

6 x tipoldemor: Iverisse Mortensdatter Schultz (1690-1720) 

5 x tipoldemor: Sofie Eriksdatter Lange (1712-1752) 

4 x tipoldemor: Erica Frederichsdatter Diderichsen (1738-1816) 

3 x tipoldefar: Frederik Pedersen Diderichsen Lund (1764-1830) 

2 x tipoldemor: Elise Katrine Lund (1786-1847) 

Tipoldemor: Nikoline Markusdatter (1822-1903) 

Oldemor: Ane Kirstine Hansen (1860-1948) 

Farfar: Niels Peter Jørgensen (1883-1974) 

Far: Otto Jørgensen (1916-2008) 

Arne Bjørn Jørgensen (1949) 

 

Søster til Lene: Kirstine Lauritsdatter (1552-1634) 

10 x tipoldemor: Lene Lauritsdatter (1555-1602) 

9 x tipoldefar: Jens Olufsen Riber (1580-1639) 

8 x tipoldefar: Dines Jensen Rosenstjerne (1607-1677) 

7 x tipoldemor: Elisabeth Sophia Rosenstjerne (1654-1736) 

6 x tipoldefar: Dines Christian Krag (1763-1749) 

5 x tipoldemor: Cathrine Christine Krag (1736-1760) 

4 x tipoldemor: Agnete Cathrine Christine Plum (1760-1799) 

3 x tipoldemor: Cathrine Kirstine Quistgaard (1787-1851) 

2 x tipoldefar: Hans Georg Friboe Garde (1825-1885) 

Tipoldefar: Thomas Vilhelm Garde (1859-1926) 

Oldefar: Hans Georg Garde (1889-1984) 

Mormor: Else Garde (1921-?) 

Mor: Charlotte Galbo (1948) 

Amalie Galbo-Jørgensen (1981) 

 

Anders Sørensen Klynes barndom 

Anders blev født den 16. november 1552 i Ribe. Hans far var Søren Jacobsen Stage, der var handelsmand, 

og boede i Ribe. I perioden 1547 – 1571 var han desuden rådmand i Ribe, og fra den 28. maj 1571 og til sin 



død i 1577 var han borgmester i Ribe. Faderen Søren var meget rig, og i 1569 var han den højest beskattede 

borger i Ribe. 

 
Stemningsbillede fra Ribe – foto Arne 

Hans mor var Anne Sørensdatter Klyne, der også var født op opvokset i Ribe. Hun var af adelsslægten Klyne, 
der stammer fra Holland.  
 
Hans morfar Søren Klyne (Annes far) har formentlig været en typisk studehandler, og han var en 
velhavende mand. I året 1520 udførte han ifølge Dronning Christines Hofholdningsregnskaber 90 stude. 
 
 

 
Klynes våbenskjold. Fra MyHeritage 

 
 
Wikipedia: 
Tørv: En plade eller klump af kompakt plantemateriale og jord, som f.eks. en græstørv eller en klyne – plantematerialet 

kan være både levende og dødt. Man taler her om "en tørv".  
Men om det har noget med navnet Klyne at gøre, det ved jeg ikke. 



 
Klyner. Fra reklame på nettet. 

 

Kirstine Lauritsdatters barndom 

Kirstine blev født den 24. november 1552 i Ribe. Hendes far var Laurids Thøgersen, der i 1571 blev rådmand 

i Ribe, og i 1581 blev han Ribes 21. borgmester. I 1584 blev han pengemester i Ribe, og som sådan deltog 

han i Christian d. 4’s hyldning som tronarving samme år. Moderen var Karen Jensdatter Varder, og hendes 

slægt stammer naturligvis fra Varde. 

De boede i en stor gård på torvet i Ribe, og den blev senere kendt som Gæstgivergården. 

 
Dagmars hotel på Torvet i Ribe. Fra WWW.ribe.1300.dk 

 

Hotel Dagmar er et af byens mest kendte hoteller og spisesteder. Det oprindelige hus på Torvet blev i 1580 ødelagt af en 

brand, men rådmand, og senere borgmester, Laurids Thøgersen, opførte i 1581 en ny gård. I det meste af 1700-tallet var 

http://www.ribe.1300.dk/


bygningen bolig for byens præsident, som var en slags overborgmester. Den første præsident i huset var Carsten Worm, 

barnebarn af den berømte læge og oldtidsforsker Ole Worm (1588-1654). Den sidste præsident i Ribe var Peter Ussing, 

der døde i 1788. Herefter blev præsidentembedet ophævet i Ribe. 

Fra omkring 1800 blev bygningerne til gæstgivergård under navnet “Greisens Hotel” eller “Gæstgivergården”. Navnet 

“Hotel Dagmar” opstod først i 1912 i forbindelse med en større renovering. 

 

Mindestenen for Laurids Tøgersen lyder således: 
"Her hviler udi Herren Erlig oc velforstandig Mand, Laurids Tøgersen, Borgemester her udi Ribe i 10 Aar, som døde 
Anno 1594, Nyt Aars Dag, i hans Alders 77 Aar: Med sin første Hustru, Karen, Mag. Jens Warders Daatter, som døde d. 
6. November 1560. Ætat. 55 Aar: Og med sin anden Hustru, Ingeborg, S. Lambert Ibsens Daatter, som døde 1620 d. 21 
Februar. Ætat 78. Ecteskabs 31 oc Enkesædes 26 Aar." 

 

 
Det centrale Ribe. Fra turistbrochure 

 

Kirstine og Anders bryllup 

Parret blev gift ved et sommerbryllup den 29. juni 1572 på Rådhuset i Ribe. På bryllupstidspunktet var den 

ene af fædrene jo rådmand og den anden borgmester, så de havde deres gang på Rådhuset. 

 

 

Kirstine og Anders børn 

Kirstine og Anders fik 9 børn, hvoraf flere fik en dramatisk død, mens andre klarede sig rigtigt godt: 

1. Jens Andersen Klyne (1574-1610) 

 – han mistede livet under et slagsmål 

2. Anna Andersdatter Klyne (1575-1640) 

- hun blev gift med Peder Jensen Hegelund, der blev borgmester i Ribe og senere biskop i Ribe 

3. Karen Andersdatter Klyne (1577-1615) 

4. Søren Andersen Klyne (1481-1602)  

– han mistede også livet under et slagsmål 



5. Hans Andersen Klyne (1584-1604) 

- han blev halshugget, fordi han havde overfaldet og dræbt en 72- årig mand. 

6. Lisbeth Andersdatter Klyne (1585-1659) 

- hun blev gift med Jens Andersen, der var guldsmed fra Ribe 

7. Marine Andersdatter Klyne (1587-1651) 

8. Frederik Andersen Klyne (1589-1627) 

- han blev magister og sognepræst i Vindinge og Kviselmark 

 

 
Fra MyHeritage. Frederik Klyne med sine 2 hustruer (ikke samtidige!) og deres børn 

 

Han blev gift med Lisbet Andersdatter og efter hendes død med Margrethe Pedersdatter Munk. 



 
Fra MyHeritage. Lisbeth Andersdatter 

 

 

9. Ingeborg Andersdatter Klyne (1593-1668) 

- hun blev gift med Morten Thuesen Mortensen fra Nykøbing Sjælland 

 

Anders Sørensen Klynes virke 

 
Anders var på alle måder en stor mand. Fra MyHeritage 

 

Anders havde et heftigt temperament, og i 1573 – kort efter sin bryllup - dræbte han under et voldsomt 

drikkegilde en rådmands søn. På en eller anden måde slap han ud af det uden straf – måske betalte hans 

velhavende far sønnen ud miseren.  

 

Anders var ligesom faderen handelsmand i Ribe, og han blev også senere rådmand. 

 



Anders Klynes svoger Olav Nielsen boede i Ribes nuværende rådhus, men han kom i en betydelig gæld til 

Anders, så Anders måtte overtage den nordligste del af huset – det var oprindelig 2 huse, som var bygget 

symmetriske – for et beløb af over 200 daler, hvilket sikkert var betydeligt mere end dets værdi. 

 

Wikipedia: 
En rådmand er politisk leder af en magistratsafdeling eller forvaltning i en kommune. Det er kun de større 

kommuner: Århus, Odense, Aalborg og Frederiksberg kommuner, der bruger rådmandstitlen. Lederen af magistraten 

(magistratsafdelingerne under ét) og byrådet er borgmesteren. Rådmandshvervet er lønnet. 

 

 

Anders død 

Den 3. maj 1598 i en alder af kun 45 år får Anders en voldsom død. Han kom i slagsmål og blev dødeligt 
såret af knivstik. Dødsårsagen lød på ”knivskuren” (dvs. skåret dødeligt med en kniv). 
 

 
Gravstenen. Fra MyHeritage 

 

Begravelsen fandt sted den 7. maj 1598 i Kathrinekirken i Ribe 
Udenfor Kathrinekirkens hovedindgang, på en høj mellem nogle træer, ligger en stor flad mindesten, der er 
formet i to dele omtrent som blade i en opslået bog.  
   
På højre side står: 
”OG HVILER HER I HERREN ERLIG MAND ANDERS SØFRENSØN RAADMAND I RIBE SOM DØDE AAR 
MDXCVIII DEN III MAI I HANS ALDERS XLVIII OG HANS HUSTRU ERLIG QUINDE KIRSTINE LAURIIZ 
TØGERSDAATTER SOM DØDE AAR 1634 DEN 17. OCT I HENDIS ALDERS LXXXII   
MARGARETA ANDERSDATTER KLYN FØD ANNO 1651 DØD ANNO 1688” 
 

Margareta Andersdatter Klyne, som er tilføjet nederst på gravstenen, er deres datter Lisbeths barn. 

 

Den venstre del af mindestenen er en gravskrift for Anders far og mor Søren Jacobsen Stage & Anne 

Sørensdatter Klyne 
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Gravskrift for Søren Jacobsen Fra Svaner.com 

Den nederst nævnte Oluf Christian Engelstoft var gift med Margrethe Andersdatter Klyde, der var datter af 

Kirstine og Anders barn nr. 6 Lisbeth og hendes mand guldsmeden Jens Andersen. Oluf døde i år 1712 i 

Ribe.  

 

 
Sankt Katharine kirke i Ribe 

 

Kirstines død 

Kirstine levede som enke i mange år efter sin mands dramatiske død. Hun giftede sig ikke igen, som det 

ellers var almindeligt på den tid, og der var eller nok at gøre med en børneflok på 9 i alderen fra 24 til 5 år. 

 

Hun døde i Ribe den 17. oktober 1634 i en alder af 82 år, og hun blev begravet ved siden af sin mand, og en  

fælles gravsten blev efterfølgende sat op. 
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- Den Store Danske Enclopædia 
- Slægtsdatabasen Geni.com 
- Danmarks Adels Aarbog 1967 
- Alfred Larsen, ”Om nogle Descendenter af Christjern Nielsen, Borgmester i Varde,” i Personalhistorisk 

Tidsskrift, 11 Række, Bind III, 1942, s. 188-200. 
- Kontraadmiral T.V. gardes anetavle 
- Humble slægtshistorie 
- Slægtsforsker Ole Plannthin 

- Slægtsforsker Finn Holbek 
- Garde slægtens slægtsbog 
- Enra.dk 
- John Milo Larsen 
- Otto Jørgensen 

- Skudsmålsbøger 
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Arne Bjørn Jørgensen 
  

 


