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N ærværende stamtavle er dels en ny og forb edret ud

guv e af den i aaret 186 1 udgivne stamtavle ove r de 

norske forgreninger af slægten Selmer, dels en udvidelse 

af den til ogsaa at omfatte de i Danmark leve nd e for

grenin ger af samme , cl'terat det nemlig er lykkedes, ved 

Man ges vel villige bistand, ut indh enle <le fo rn ødne eft er

retniuger ogsua om di sse. Sauledes fr emstill es nu disse 

dele af slæg ten som el saml et Hele, indbel'allcnde ikke 

al ene de lini cr som kunne bringes i slægtforliindelse 

med hinanden, men ogsaa dem med hvilke delte ikk e er 

lilfæld et , og indeholdende en temmelig fuld slændig sam

lin g af all e de personer af navnet Selmer so m leve og 

have levet i Ounmark og Norge, og tildels i Sles ,•ig og 

Holsten eller and ro land e, ialt henimod 600 personer, og 

med lilføjelse at' mange som blot vedkomme spind es iden. 

1 den ældre del at' s tamlavlen erc ind t'ø rte ikke fua for

bedringer og herigtige lse r samt udfyldinger lil den nyes te 

Lid, og navnligen er den Trollum-Se lm erske s idegren nu 

optage t i samm e udl'ørlighed som de andre lini er. 



2 Slægtens ælde og oprindclsc. 

Den Selrnerske s læg t er baad e temmelig gammel og 
mege t udbredt i Danmark og Norge , og stamm tir ulvivl-

sornt fra Slesv ig og Hols len, medens do g et enke lt usik-

kert s por kunde tyd e paa en afs tamning fra 'l'ysk l~nd. 

At slæg ten tidlig har vær et meget udbredt i begge h er

tugdømm ern e , sees noksom tydeli r, t af n edens taaende 
r "' ortegnelse over 6 for skj ellige p ræs ler af dette navn i 

Slesvig og 3 i Bols ten. I Sles vig mua den vel endog 

antages at h ave været overmaade gammel og maaske rel 

egentlig hj emm eh ørende eller oprindeli g ; thi af U. N. A. 
Jensen s "Vcrsuch ein. kirchl. Sta tistik d. Herzth . Sch les

wig» s . 1210 anm . s ees , a t der tidligere har været en 

land sby ved Ekkernfj ord som hed Selmersdorf, som be- j 
Slod endnu 1609, m en senere er bleven n edlagt og ind- ; r' 
drage t u nder det adelige gods Altenhof , og som omtales 

all erede i auret 129j, da den var gjens tand fo r e t mage-

s k il'te m ell em grev Ad olf og hans broder Henr ik; under 

navn et Celmers lorpe, h vad enlen nu denne landsby op-

ri"nd elig h ar faae t s it navn at' en dalevend e Celmer ell er 

Se lmer : ell er muligen sener e i tidernes løb en og and en 
at' bye ns bom kan have tage t sit navn efter den ' ved at 

bortkas te den sid s te s tav else . 
Ifølge nysnævnte skrif"t og J. H. B. U1bkerts "Ver

such ein. kirchl. Slati slik I1olste ins » h uve Følgende af 

nav net Selm er vær et præs ter i hertugdømm erne : 
1. Bernhard Selm er i Ordin r, om hvem kun vides, at 

) "' ' han maa være bleven præs t 1533 eller kort efter, 

da formand en i dette aa1· bl ev l'orilytlet. 
2. Jørgen (Georgius) S., i Rejturn fra 15&1, fra 156 I i 

Os tcnfeld v. Hu sum , hvor han døde 1601 over 70 a. g . 
Ilan var fø dt i Ilusum, s tud er ede i Vittenbcrg t 550 
-52 (findes indskrevet ved h øj skol en ss t. 1'.!/u I 55 l 



Præstcr i hertugdommerne. 3 

som Georgius Selmerus Husemensis E:lolsatus, se N. 
kirke hist. Sml. 1. s. 4 70) lilligemed lform. Tast el. y. 
og to andre Husumensere. I sin alder og svaghed 
fik han i aaret l 600 Lill"orordnet Peter flam er som 
medhjelper. 

3. lfonrad S., blev diakonus i Svesing 1.S72 og synes 
at have været her i en række af aar, da hans efter
rnand l'ørst er udnævnt 1&97. 

4. f{ornelius S. fra Kiel, præst i Sve sing fra t 597, som 
del synes til J 604, var derefter diakonus i Farensted 
til 1606, da han blev præst til Johanneskloster i 

Slesvig og Hadeby. 1613 blev han af hertug Johan 
Ado lf udnævnt Li! sognepræst i Ekkern(jord , i hvil 
ken stillin g han døde 1650, 85 aar gammel. 

5. Malias S., præst i Ulsnæs i Angel fra sidst i 1627 
til sin død I 67 2. 

G. Ulrik S., præst i Vonsbek, al' den flensborg-danske 
linie, om hv. se ndf. 

7. Malias S. , i Veslensee i Hol sten, d. 1588. Var 
først præst i I3arkau, men drog at' mangel paa for
nødent underhold her efler 17 aars forløb til Vesten
sec (se Nachr. v. d. Stadt Hiel v. N. fl. Schwarze, 
herausg. v. J. H. Fehse, s. 400). 

8. Kristian S., præst i lleiligens tcdtcn, d. 1 GSO. 
9. Forud en disse lo maa der endnu have været en 

tredie præst Selm er i Ho lsten, da P. llhode i «Ha
derslev Arnts Beskrivelse" s. 159 omtaler en hof
og sognepræst Lr. Boethius, so m var gift med Mag
dalene S., «Pastor Selmers dotter i Smalsted 11. Erter 
Ltibkert er Schmalstede et uf de enkelte di strikter i 
del nuværende Bordesholm sogn; men præstern e i 
dette fineles hos L. først fra l 736, du sognet blev 
indrettel som det er nu. 
Foruden disse præster vil man nedenfor fit1tle flere 

andre personer af navnet der have levet i hertugdøm-
1" 



4 ,I. Selmer i Viborg. 

. uan-merne, navnligen stamfædrene for de tre af de 1 ·ctt 
. M hvorv1 mark rndkomne linier og deres børn osv. en . e 

. . . . llem lun der 1øvn gt har væ ret no,.,.en s]æotforbmdelse me ke 
" " dans præstcr eller Andre i hertun-dømmerne og de . 

· " . · selv ei, linier, kan, i hvor sandsynligt del end I sig . til 
'kk I l d l Iæg"e mærke ' 1 e 1er op yses dog er det vær t a o e-

, e temm at navnene Matias S. og Kristian S. forekomm pa·i 
. . . . . . Et forsøg ' hg hypp1gt I de tre danske hoved lrniei · . er i 

d opforctnng at udfinde de ældre slægtforb ind elser ve 
11

en 
. ·1 oget i , sles\'igske binde i afvigtc foraar fø rte ikke ti n ' dnu 

. . . It slæ"ten en , lJente kun til at bckræfte hvor udb1 ec O n-
' • . 0 " nav ligesorn tidligere, er i begge hertugdømme, ' . 0

0
" ved 

. . ·1 ore darre I o !113·en bar den vetl ligeholdt sig 11 v O f dt men 
. t J s var ø , Husum, hvor den ·ovennævnle præs · · · . . Tøn-
ogsaa paa undre steder, 
der, Pretz o. il 

1. 1:1ensborg, l:føJel' saasom 

·ctes at 
Den ældste mand af' navnet Selmer som v1 k 

I:1Ubertz' "Aktsly -være inllk ommet i kongeriget er den i 
71 

omtalte 

ker vedk. Staden og Stiftet Aarhus." ~~
3
: fik kongelig 

Georgius Selmer, som under 14. Apr. · 
1 

aver tjent 
b . . . l ·cter11 «som 1 ev1llrng som «okuhsl og bruc 1srn , n i den 

. . .·,.,. aave l sor . os baade 1 den s1dste svenske ki 1o s d ·sal i voris 
· l aver ne ei tytlske for en fclclscherer, og nu s ig 1 '. f'i•emmede, 

I rn"en kiøbstad Viborig, al han alene oc 1 0 . kunst med 
b d' . mua sw som her i rig·et kommer indlø en is, . . d Jutlaod 

d. f ·ne vort Jan olmlistel'i og bruchsniden u 1 °1 . .rne under-
d t at VOI'IS Co bruge, dog hermed ikke forbu e 

1 
. bstæder vil 

. ·d· vore uø saatler ell er Andre som sig u 1 kunst mua 
' ' 1· . samme nedersætte och lage bor,.,.erschabl , JO . t han har 

o d . det synes a 
bruge». Af disse udtryk kun e . d " ikke imod at 
været en udlænding · men de stnde 00 søn eller 

' ·1ske nctop antage ham for en Slcsviger, ma, S i Ostenfeld, 
f, L 1m.est Jørgen . t f sønnesøn a · ovennævn e 

I 
dt si" noge a -

I har efte r a . 0 ·r hvis navn han bar. At 1an . t 11 .
10 

var g1 t, 
. , ·1 men a • kom, er der intet spor Jundet ti , ... 



De forskjellige linier. 

erfares dog af samme skrift, hvor der længere hen s. 207 
meldes om et i aaret 1637 indgaaet forligel se maal mel
lem Rristen f{aa (i Aarhus) og «Mester Jørgen Se lmer, 
brochsnid er, der var bievel ham skyldig for logi, øl og 
mad for sig og sin kvinrle l'rn l'intse mandag og til 4. 
Sept. 13 sl. daler I -1~ 6 s ic, for hvilken sum han leve
rede Hr. I<aa i pant en gammel Sleden, GrofTgrøn ~ kappe 
og 35 alen groft blaargarn". 

Senere end denne rnand ere indkornn e i Danmark 
(og Norge) 4 forskjellige lini er al' den Sdrne rske sl æg t, 
de tre som sagt stammende l'ra hertugdømmerne, rim e
ligvis ogsaa den fjerde, og hvoraf den ene for ikke længe 
siden er uddød, de tre andre ere end nu blomslren<l e. 
,\t de alle ere i s!ægtforbind else, nr lia ikkn unrnligt, ell er 
vel endog sandsynligt, men kun for lo af cl ern kan 
slægtskabct bestemt paavises , id et de synes at ned
stamme fra lo brødre i llenu sborg , hvis l'ader dog er 
ubekjencll; vel kaieles den ene af brødrene i nedenanforte 
indb erelning med et urigtigt fornavn, og om den anden 
siges, at ban indkorn l'ra l\'le ldenborg, hvilket sikkert 
rnaa være urigtigl (med mindre han før st er udvandret 
og senere kommet lilbage), ela broderen bestemt angivcs 
at være fodt i flend sborg ; men efter indberetninge ns 
øvrige indholcl kan der <log vel neppe være tvivl paa, at 
de have været brødre. At' disse lo rendsborgsko lini er 
er den ene kommet lil Norge og har uer ndbredt sig 
meget slærkt, slærkere en d de tre andre til sammen, 
medens dog fl ere af dens medl emm er ere vendte lilbage 
lil og tilhøre Danmark; den anden har ar alle linierne 
den stærkes le udbredelse i Danmark, men har ogsna haft 
nogle medlemmer i Norge. Den tredie lini e, som slam
mede fra Assens, hvor den æld ste bekj cndte mand - eller 
sand synlighed en Sl esvige r -- var byfoged, har ogsaa 
hart en lalrig udbred else i Danmark og er enclnu blom
strende; men med ens d.e to forsln ævnte have naacl ned 



6 De forskjellige linicr. 

til det 8de slægtled, har denne bidtil kun naaet del 6te. 
Den fjerde linie stammede, fra Fle.nsborg , hav de kun en 
ringe udbredelse og uddøde med det &te led. · Foruden 
disse er endnu at nævne en fem te linie, som endnu er i 

li ve, og som egentlig er en uægle el ler kvindelig side
gren af den norske, idet dens oprincl elige navn (Trollum) 
blev ombyttet med det Se lm erske efter slammocleren, 
so m rnr en Selmer. 

Uagtet de to førstnævnte af disse bovedlinier, de 
rendsborgske, ifø lge det anførte maa antages at være en 
og samme eller nedstammende fra to brød re, ville vi dog, 
da der om den ene af disse er nogen usikke rb ed eller for
virring og ikke haves fuld visbed, og den fælles stamfader 
er ubekjendt, og da den ene væsentlig kun vedkommer 
Norge, den anden kun Danmark, her fremstille dem hver 
for sig som to sæ rskilte linier, og gjøre da begyndelsen 
med 

A. Første Ilovetllinie, i N 01·ge. 
El'terretningerne om denne grunde sig væsentl ig paa 

de tidligere nævnte værclifnld e bidrag fra kontorchef V. 
Lassen i ffristiania, og andre fra Norge indhcotede op
lysninger, og iøvrigt paa udskrifter af rendsborgske og 
andre kirkebøger, samt undersøgelser i gebejrnearkivet 
her, m. m. 

Den ældsle navngivn e mand at' denne linie va r 

I. Kristian Selmer, 
over- krigs .. og landkommissær i f\ en dsb org, der efler et 
familiesagn skal have været søn eller sønn esøn af en 
brygger samm esteds. Ban giftede sig ifølge de remls
borgske kirkebøger d. 4. Sept. l 665 med Vibeke Mag<lulcne 
_Bhrdc~ mod hvem han havdc de nedenanførte 6 bøm, 
og efter hendes død, sorn mua være indtru/fet · l ti7 4c ell er 
et af ele nærmest paafølgenclc aar, med en Cæcilia ... , , 
med hvem han havde de næsle 4. I kirkebogsudskrif-



1 ste hovcdlinie. 7 ' 

terne kald es han allid "Monsieur» eller "Ur. " Hristi:m S. 
indlil 1678, da han hedder konge!. komm issariu s og 
senere overkrigskommissarius. Han df>d e d. 2:3 . Aug. 
1689 og hans enke ægtede derefter d. 27. Juni J 69 1 den 
nedenfor anførte oberst de Uruin, chef for det fynske 
nasjonale fodfolkregiment, som da lua i garnison i llends
borg. løvrigt nævnes overkrigskommissær S., saavelsom 
sønnen Matias S., i Vegeners «Om landslrnjheden over 
d. gl. llendsborg p. Ejderøen" s. 168 o. fl. st. AL det 
har været en i sin tid forn em og ansee t famili e , sees 
noksom deraf, at blandt fl ere forn emme fadd ere ved de 
fo rskje llige daabshandlinger fo rekommer en gang «se ine 
hohe Excell. Ulrich v. GCildenlow». Overkri /!s komm issær 
J{r. Selmers l O børn, alle døbtn i llendsborg som fø lger, 
vare: 
li I. Matias Selmer, db. 17'5 1666, d. l7 10. Var kong!. 

proviant-, ammunisjons- og bygning·skommissær, og 
gi ftede sig '1/5 1685 med Katrin e Moldenit J'ra Tem
ning, med hvem han bavde følgende 5 børn, lige
ledes fødte i llendsborg : 

Ill 1. Magda lene Cæcilia, db . ~11i l 086, d. I 089. 
2. Kristian Erasmus Selmer, db. 11;/Io 1687. Ul ev under 

12. Juli 1722 udnævnt til proviantkommissær i 
Glykslad, hvilken post han beklædle incltil 1732, 
cia han enten rnaa være død eller afs kediget. l 
sin fra Slesvig inclgivne ansøgning om dette crn

becle siger han, at han har været 4. aur proviant. 
kommissær i Stade og .5 aar i Stralsund, men 
er ved begge fæslningers overgivelse to gange 
sat ucl ar tj enesten ; hans onkel kamrncrraad 
Mold cnit i Glykstad var nu vill ig ti l at al'staa 
ham den nuværende. (Formodentlig den samme 
Mons. Erasm. M., landskriver i Tønning, som 
ved claaben var hans gudfader.) 

3. Ulrik t'rcderik S., db. 7/n 16U4. Navnet fo rmo-



8 1 sle hovcdlinie. 

(li 1. Ill 3.) denllig efter hans nysnævnte højtstaaende fad
der, men iøvrigt Yides intet om ham. 

m 4. Cæcilia Magdalene, db. 2·11-1 1696. 
- 5. t'rederik Karl Selmer, db. 12/7 1702. Det er vel 

det rimeligste, at det har været denne Fr. f{. S., 
altsaa en brodersøn, ikke en søn af oberst Joh. 
Iln. S., som ifølge de fra No rge modlagne op
lysninger d. 12. Nov. 1721 blev overløjtnant ved 
I ste eller vestre aggershusiske nasjonalregiment 
og d. 28. Apr. 1727 ved det numedalske kom
pagni under samme regim ent - det samme som 
forbroderen var chef for-, men som med au ret 
1732 forsvinder af den norske militærkalender; 
og rimeligvis den samme Fr. f{. S. som d. 28 . 
Ok!. 17 33 fineles m. m. fl. at være beskikket til 
drabant ved drabantgarden; d. 12. [\farts 1731-
bliver igjen kaptujn af drabantgarden Fr. fL S. 
udnævnt t. stabskaptajn v. generalmajor Schol
tens «gevorbne» rgm. t. fods. 

li 2. Franke Elisabet S., db. 24/9 1667, ifølge Hendsborg
kirkebog d. i barselseng i Glykstad 0/a I 689. 

- 3. Katrine Hedevig, db. 15/1 2 1668, ifølge samme g. m. 
Dr. llejnhold Fugsen ell er Fuysen, og død 1720. 

- 4. Susanne Magdalene, db. 6
14 1671. 

- .5. Anna Margrete, db. 8/s, d. 1n;s 1673. 
- 6. Krisliane Hel ene, db . 1719 1674. 
- 7. Jo11an Jienrik Selmer, db. 18/ 1 1678, død som 

oberst og regim entch cf 1721, den nærmeste slam
fad er for de norske linier, se om ham ndf. 

- 8. Katrine !Jar bara, f. 912 J 682. 
- 9. Frederikke Marie, db. 12;s 1686. 
- IO. Krist ian S., f. 0/1 1688, d. 1% 1713. 

Om den ovenfor anførte oberst, senere generalmnjor 
Jakob de Uruiu, som var de nævnte 10 bøms sl i/Tader orr 
------- t) 



Generalmajor de 13ruin. 9 

siden Joh. Hem. S.s sv igerfadc r, have vi fundet følgende 
oplysninger. Han var i aurene 1682-99 chef for det 
ommeldte regiment, men rnaa i sidslnævnte aar være af
gaaet derfra; i urnilitærlrnl cndern c» i gehej rn earkivet op
føres han som afsked ige t generalmajor fra 171 3 til 1722, 
men synes dog end nu at have gjort nogen tj eneste, ci a 
han i en konge lig sk ri ve lse siges i 1718 at have været 
fravæ l'ende "med vore trupper i llolsten ». formodentlig er 
han død 1722 eller 23, og i en mege t høj alder, ti all e
rede i en Lj eneslesag i 1720 omtales hans høj e alu er, og 
dersom ban er den samme person som i [(havn i Frels. 
ks. kirkebog finde s i 1658 dom. 1. p. ep iph . at være viet, 
under benævnelsen: Iuylenant llu ys k de Bi~ Li!~ 
vo n [{otwis·s er~, maa lian vel være J'ødt i el et seneste 
J 638 eller ved sit bryllup have været mindst 20 a. g. 
lian giftede sig tredie gang med _K;!ren [{rabbe, clatter af 
Tag_e [( r. Ul Jordbe rg i Skau ne (og Gunderslevholm ?) og 
!i.!!·sten Nilsclatler VjQiL; og i en brevve ksling i 1710 
siges, at Bruin "for nogle aa r siden,, har indladt sig i 
dette ægteskab med [{. -l{r., ' som omtales « merl hendes 
nuhavende børn,»; der udnævnes kornmissarier til at for 
re tte skifte med hans sæ rkuld s børn af' de to førs te 

mg tes kaber, og der siges ucltrykkeligt, at~ 
Selm ers huslrn va r datter af han kt Hvi lke 
hans børn vare, har iøv rigt ikke kunn et erfares. Bruin 
var fra 1699 ti l 1719 ejer af' Sandholt gaard og gods i 
Fyn, som han i først.nævnte aar kjøbte af' kancelliraad 
I(o nrad .lfcsse, men all erede i 1718 blev gaa rd og gods 
mllagt til rektor og professo rer ved [{havns uni versitet for 
en deri inclcstnaende [J oveds tol , og dem siden ved høje
ste rets dom tilkjendt, og det solgtes derefter til den rige 
Jus lit sraad JJ. No bel. Ikke bedre gik del med en anden 
ham tilh ørend e ejend om, Se lm crshof tæt ved llend sborg 
(n u Margretcn hof'), rim eligv is crh vc rvct ved han s 2det 
a'gteskab, som omtrent paa samme tid blev eft er dom s-



JO Oberst 

udl æg solg t for 3200 rd. kroner til hans svoger _ ka~ 
Jye r Hrabbc til Søbysøga3:Wi, som havde en penges tol 
deri ind es taaende . (Generalm. Ur. nævnes som ejer af 
Sandho lt baade i Oanske Atlas og i Rik. o. 13 ecke rs Prosp. 
uf dn. herreg. Naar i det fø rs tn ævnte hans tredie hustru 
ka/d es [{ar. Se I m e r Ifra bbe, er de tte en aabenba r fejl , 
rimeligvis foranl edige t ved hans and et ægleskab med 
enk efru S.). 

Stamfaderen fo r de norske Selrn ere var altsaa nys
nævnte 

li 7. Oberst Jollan Jlenrik Selmer, 
<fobt i llendsborg 18. Apr. JG7 8, d. i Decb. 1721. Tem
melig tid lig kom han ved s in s tilfaders hj elp ind i krigs 
tj enes ten , hvor ban hur tigt rykkede op til de bøj ere 
gra der; ti all erede J 693, altsaa i en alder af 15 aa r, 
find cs han so m fændrik (ved ob erstens ege t kompagni ) i 
det fynske regim ent til fods, og 3 aur eft er , d. 11. Apr. 
I 696 , oprykker han ti l overløjl.nant, 17/ ,; 1700 bli ve r han 
karakteriserct kaptajn og 1/12 1703 kaptajn og kompagni 
chcf, 1% 1709 sekon dmajor, iz;a 17 J 2 virk elig maj or og 171 5 
obers tl øjtnan t , alt i samm e regim ent. Eller sagnet skal 
han have væ ret med ved Stralsunds belejring und er kri
ge n mod Sverrig (1714- 16) . Und er 11. Nov.171 8 ud
nævntes han ti l oberst og chef for el et i s te ell er ves tre 
aggershusiske nusjonalregiment i Norge ; i den ne s ti lli ng 
blev han dog ikk e længe , da han neppe 3 aar efte r for- , 
f1ytt cdes ti l Danm ark, men kort efte r døde. Han blev 
nemlig den 22. Okt. 17 21 udnævnt til chef for det « ge
vorbne" sjællandske reg im ent li lf'ods, overenss temm end e 
med den ak kord han derom havd e gjort med dettes hicl
lilværende cbef, ob erst Zcplin (om afs taaelse mod en 
pengesum); men und er 15. Decb. s. a. finel es en kngl. 
skrive lse, hvori det, i anletlning af ob erst Selmers døde
lige af'gang , Li ll ad es Zcplin indlil videre at beho lde regi
mentet, mod al tilhagebetale el e 3000 rd. so m alt paa 
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Selmers vegne 
forakkord erede 
være udb etalt. 

Joh. Hn . Selmer d. y, 11 

vare ham udb etalte, og ligeledes de øvrige 
1000 rd., forsaavidt noge t de raf sku lde 

Han maa være død kort før <l en nævnte 
dag og temm elig plud se lig , rimeligvi s i [{j øbenhavn, ti i 
et brev fra Zepli n af 8. De cbr. omtales han endnn som 
levend e og her tilstedeværend e. Imidlertid findes han 
ikk e begravet fra nogen af de khavn ske kirk er hv is høger 
fra den tid endnu ere til , men med flere af dem er 
dette rigti gnok ikke ti lfældet, navn lig med Petri tyske 
kirkes, der brændte 1728. 

Oberst Selmers hustru var Anna Gjertrud Urnilh. 
som ovenmelclt datter ar hans stilfad er genera lmajor de 

JL_ Il vad aar de bl eve gifte, vid es ikke, men rim eligvis 
har tlcl været 1700 eller enclnu tidlige re. Hun sy nes at 
maatte være død før han drog til Norge, ti under op
holdet der er hun neppe død , og at hun ikke levede cia 
han død e , kan temmelig sikk ert sluttes deraf, at el er cia 
til s tod es han s lo døltre pensjon, men ikke lales om 
nogen enke . De havd c de ned enanforle 1 sønn er og 2 
døttre, Ill 6-1 1, hvoraf de 3 sønn er lln<les at være fødte i 
llendsborg, men den ældste sam t døltrene rnaa være fødte 
and elsteds . Fra Norge er opgive t, at der vare lo ældre 
sønner (fortiden de tre i Rendsborg fødte), men den ene 
ar dem , Frederik H.m·l, er formodentl ig den ovennævnte 
brod ersøn (lll 5) , ikke en søn af ob ersten; at Jakob Ma
lia s har været hans søn , og den ældste at' el e 4, synes 
efter alt hvacl der er oplyst ikke at kunne belvivles ; han 
kaldte saa ledes, ligesom lle andre brødre, si11 ælds l.e søn 
Johan Henrik og sin ene daller Gjertrud . 

Nedenfor an føre vi nu eft er hve randre disse 11- søn
ner, Ill 6-9 , som stiftede hver sin af de norske linier, 
hvo raf dog den æld ste saavidt vides er ucldød, og der
erter de to døltre, Ill ll) og I 1. 

Ill 6. Jakob lliatias Selmer, I'. omtrent l7 00 , død Bra-
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gernæs som major 1'\ /8 1763. Blev 22/,i 1720 overløjtoant 
ved modumskc kompagni , l 732 ved slrøm søske komp., 
29

,2 I 7117 kaptajn og s. a. chef for det bolneske , 1751 

for det hurnm ske komp., alt under I ste eller vestre ag
gershu siske nasjonal regiment (fad erens rgm.); 18 /'!. 176 l 
major af fodfolk et. . G. paa Skredsvig i Modum 17/2 17 4 5 
m. Severine Moss Rlebo , f. ~2/a 1707, d. i l{.ania 29

111 

1776, dlt. af Kri stian Kl. (Al han muligen har va')ret i 
et tidligere ægteskab, omtales længere nede ved den 
Trollum-Selmerske sid elinie.) De havde følgende & børn: 
IV I. Ruren S., f. no,4 1711 5 , d. i l{.ani a 10/'!, 17 85 . G. 

t7(H m. kaplajn, senere ob erst Ole Kristoffer Flink, 
t'. i Danmark. no/,1 171 6, d. i lCania 1415 l tl011-, første 
g. , 17 56, g. m. Sofie Ulriksdal. (IL børn .) (Raren 
S. var i før ste udgavc m:igligt anfø rt som den sidste 
af børnene , men af hendes nu (i enkekassens 
kontor) funclne rette alder sees , at hun var den 
første.) 

- 2. Johan (eller Jan) Henrik S., db. i Modum 2u1i 17 4 6, 
tl . 7/u 17 88 . Formodentlig den samm e Johan Uen
rik S. som blev underløjlnant 10/a 1762, for sal til 

nordenfj eldske ge\orbne rgm. ~/n. I 76 5 , overløjtn. 
v. I. aggc rhusiskc nasjon . rgm. 1/5 17 69, kaptajn
løjln. 17/n 1786 . G. 0 1~ 1772 i Bragernæs m . .An.Ila 
Ma1'ie Lcmuing, r. 2215 1715 , d. n/1 181 5 , dtl. af 
kJøbm. i Ilrgn. Peder Jørgensen L . . (Af de neden
anførte 3 børn stode de to før ste i forr . udg. blandt 
de enespredte Selmere , men høre rim eligvis bid, 
hvilket især sees af nav net Se\' erine.Alelle. Og end
da synes der at maalte have været fl ere hørn .) 

V 1. Peter S., daabsfæslet som akadcmisl (kadet) i 
I<.ania ~/lo 1791 15 a. g., altsaa f. 1776; rime-
1igvi s den samm e Peter S. som efter danske 
oplegnelse r i 1809 var overløjtnant ved norden
t] eld ske gevorhne rgm. lilfods . 
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(Ill G. IV 2.) V 2. Severine Alelte, blev daabsfæstel i Strømsø 

11/10 1795 15 a. g., som dlt. af afd . kapt. S., 

allsaa født 1780. 
3. Anna Ifatrine, f. omtr. 1783, død i 13rager-

næs 7/10 1821, g. sst. m. kjøbmand ~ 
IJrnun (Qørn). -~·. 

IV3. Kristinn Selmer, f. i Modum 
1% 1717. ~ · 

~ ;f f J (J_ ---tlentlig den proprietær Krist. S. "paa Lillemocn "i 
( ved Drammen som døde paa Bragernæs 17 97~ . J 

{ . . · . (beg,. " iel 49'o ,. g., og i sou fold g. sst. " ;, / 
,; fvi, "'f Jh,14 'JtUdt,..I 78 1 m. jomfru Maren Jansdatter ilsen, f. sst. ' 
,iJ;', J,; k,, -t. · '- "'" 17 58 , d. sst. "!, 1826 , dtt. ,r kjobm. i 

?,u ; J Jvry· 7(, Drammen Jan N. og Anna Marie 'l'omasdalter_ 
~ Cudrio. 7 ~ all e fødte i IJragernæs : I' _,, 

V 4. Jakob Matias, f. 24/10 1781, d. i I{havn som 
student 1802. 13\ev sal i I{ongsberg skole 
1797 og afgik derli.'a til højskolen 1800, hvor 

. . hon tog de to foeste P'°'"' med laud. (l rr,, 
ri./. ,j/~ l"'if' , udg. va< ha, urigHg unfo<I som <led 1784.) 

- .!.. ~ YJ · ..J;!t// • .L,,,,JJ7?P'}. +-
1 

. - 5. Anna Marie, f.'"(!o 1782, d. pru> Lillemoeo V, 

- 3j ~~ JJ_~J¼ n I' 1/ ;gp'/4- ,,,1;._, t;f._fl- -:-:----- ___ Dramm en 18 #ffg, i Bragernæs 

97

/!Ji .801 m. . ;J.. 

'ff. I/- /',t; f (i
11

7 'f ~!f!'i!k,, 3t't!-J,/... Jt,,.;,,. A-lJ . ~~ kjobm. ~ , ~· 18r/ff1.' boen). f!jffi--
- ~- ;I,!, .f ~ /Jf, /; '4 %: · f7I: '· ,J,::., .liæ;.,/: n"j, ,f J'!i. fff:•/~-;'¾ . __ __.... ...---=' 6. ge,e,in e Al ette , f. " '" 178 3 , d. , !Lm»o!f ",r....,.,;,,i]-

ff[. 1-~ 010 "1/~~ IL..L~ !'"' ' d-,-f'fl%:11'/. ./· M, 1808, g. " '" 1803 i Oeag,mæs m. Sør- ,, fr.
7

~ 
(/Yl"l<.AI ~ ,L1.., ri ·;-1 , 13 . ......- .-:c- ,,_ .,.. ,,,. •; -r :t;;.J;Y:

3

" , ,.e//0 • f'j:; 'f3'1- ·~ ,4,;;:,, Folk Muus fm ltaoin, d. dersteds som roe- · 
~ i I. ~ . ~ &f-~t/'fr '1/1, ff' ·. " .. volle>' ved gJ,sm,gasinct (3 bom), 

' - · J. N ,_,_J J~ f j j 1 , /, " r.t..... li'~ . - 1. E Jeonoro [{ris ti,rn,, db. 'i.I 7 8 5, d. ¼ 1809, . . 
1lt-6-~ rb-41:r11;.''1- /,uj/tlf/~.f;,:J-f?J.,~/t 4-,,~ g. i Urgn. 1

7

/&t805Jll, kjøbm.MortQ_!! Pelfil:;' :.:rVo-fi'l..· 
- /, •' V '1--· 7 I • ---_ sen~ f. 1774',d. 1845 (en søn, 2 døttre) . 

1 

~ ~ ' 
: i',,,1,.,__;, · ' 8. J ohon Nilsen S., f. " Is I 7 81, d, poa søen 

-'f-~ som somand 25- 26 n. g. 
-'~ - 9. l{aeen nendkke, db."*" 1791, d. ugift i 

-7 ~ llrnge>'llæs ]85~:r . - t ~ - I O. [(,istion S., db. ' /• 1791, d. "1, 18'4. Vor 

-9 f ,4..-.,..,~ kjobmaod, fo,•st i Kdstinnio, siden i Oroga-

-:-i c ~ ajO,-J,. ,,~ . I , I . Q 1r> I h,,,,-,,,,,1'~~ luv ,, .J;""-1 $ ,-,,,._,. 4«Eo= 
'j,,_~ '' L -,,6.n",..v>- ,n.1 ) ,f., a i 'fr,v..d ,- /.Jff:.-'J.:'J 

"'~ i,--.,,),,1-t d /.;h, ; ,.....-L~ = <-< ) " , ,z,.,,,_.;,.,t, r,o,:..-'<, ,.,_ 
..ft! ert,( J 1/ q 7 , v -J!/v-,r-~ f 
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(1116 .IV3.V10.) næs, g. i Bragernæs 18/5 1828 rn. Magdalene 

Marie Illoch, f. 11/12 J 809, dlt. af ~ 
~ · · I) I 1·1 °0 • §.2 flr en B. og Anna Rirstrne f. ou s~ 

g. 2. 1~. undertoidl) etjenL SLoltenberg. 
Søn: 

VI 1. Søren l{rislian S., f. 2/5, d. 2~/5 1829. . 
I V 4. Gjertrud Kris lia ne S., r. i Modum 17/u 17 4 8, d. 

1 

K.ania 
24

/8 17 8!:l. G., l'ormod entlig 1768, rn. kar 
tajn og generaladjutanL Hans Vilhelm Kci.s latlei 
nvilf'eldt, r. for 1733, d. i Kania 1786, søn af 
major Tønne H. og Amalie f. MoltlU4 og g. 1 • 
m. Susann e Ratr ine Iliriksda l. 
~ d(illrc, Scvcrinc Al ette og Softe Amalia li., vare 

efter hiuand cn giflc m. sorenskriver i Nedre Tclemarkcn 
~ soslcrsøn ar diglcrcn Joh. Hm. w/:_ 

- 5. Severine Al ette S., f. i Sand svær :io/!J I 1 ,19, d. i 

K.ania 
1

~/"' 18 J 2. G. i K. arlia 161t
1 

17 71 m._ kap ·· 
tnjn, senere oberstløjtnant...R_etcr Kr istian Kr~ 
~ f. · tu/n 17:3 1, d. i Kania 51,i 1792 (prieS le
søn fra Jylland og teo log. kandida t). 

Ill 7. i
1

re1lel'ik Seliner, db. i Re ncl sborg '28/1 1701 , naar 
og hvor han død e vides ikk e dorr omtal es han endnu 

' b som levende i den nævnte indberctning fra de n d:rn s!ce 
prmst Joh. lln. s. ar 1011 17ti9. lllev rn

11 
1719 overløJt-· 

nant ved Egerske kompagni under I s te arro·ershusiske na-
. bb , H/ SJonalrgm., fik kaptajns karakter 14/io 173 3 og af sked 

6 
171 3. flan rnua have været gift to gange , den før

5t
e 

kones navn er ubekjendt, hun anføres i Eger kirkebog 
kun som Iø· tnant · kone l e<>ravet 

2
~ 5 l men 

efler hendes yngste søns navn kunde hun formodes at 

have været en~ maaskc en søs ter ti l brod eren Jak. 

Moth;,s• kone; seoeco findes knptujn Frnde,;k Selmer '.' 
være hleven gift i Eger % 171 3 med Krisline Marw 
'~ der døde i Ves tfossen i Eger ·1759, 52 a. g. 
(begr. 

25

/!l so m "fru Selmer i Ves tfossen" ). Ar <le føl-
/ 



/ 

,' 

lJJ 7. IV6- 8. 15 

ge nde 12 børn henhøre altsaa de 6 æld ste til den første 
ko ne ; det 7 de kund e synes at J'orudsætle en tro die kon e, 
som født et aar efter den førstes død og 10 aar før del 
sidste ægteslrnb, men herom er intet op lyst, og det er 
maaske rimeligere al antagc, al barnet f'ejlagtigen er an-. 
give t som født 1733 istedetfor 1732, ell er omvendt kon ens 
dødsaar urigtigt, 
IV 6. Gjertrud Lfri stian e S., L i Ege r 99fi 1721, g. paa 

Toten 28/e 17 ,')8 m. fændrik, senere løj ln ant Rri slian 
f'alk..i. f. i !Cania 1·

1/to 1733 , søn at' krigsra~ 
..E,;..i_ om ham vid es intet andet, end at ban pa~ 

To ten 17 67 og 1768 havcle en søn og en dalter ti l 
daaben . 

- 7. Johan Uenrik S., f'. i Ege r 1725, om hvem intet 
med sikke rhecl vides. (En Joh. Bcnr. S. blev 1°in 1762 

«reforme rt und erkonduktør», men de t er man ske 
hans ovennævnle fæller al' samme navn (I V 2), som 
netop samme aar og dagsd ag blev und erl øjlnan L) 

- 8. Marie Elisabe t, f. J 72G, d. i r<.ania rn111 f 809 . Skal 
hav e været gift I. 1752 m. justitsraad An ton Bc1je
sen Skøj endal til gaard cn østre Slrnjen i Age r 
(b vora l' navnet, da han s egen tlige navn var I3øjesen) , 
f. 1678, el . /4 17 52, viet til ham paa han s døds
lejc. (Om dette ægteskab kan dog tvivles, da intet 
findes derom i Ager kirkebog, ligesom hun i den 
khavn slrn enkekasse ved ægteskabet m. f'remrning 
ikke omtales som en kc .j G. 2. i Fbr. 17 53 m. kap
tajn , senere oberst, Valdemar Fremmi1ig., f. 172 1, 
d. 512 1794, søn af' obers . , · Han F. o,,. ]{·1 :r. 
Uedevig Had cln. (B ørn , blanclt hvilke den ned en
nævn le Barle Margr. Fr. , hvis dutter er E. Gl. Sel- /f. 
mers kone.) (Marie Elis. S. sto d i forr. ud gave 
~ men er nu, eflerat hnn cl cs ald er (i 

' en kekassen) er udfund cl., fl yttet op paa sin rcllc 

plads .) 



(Ill 
7
·) IV 9 og 10. To børn (tilhørende løjtn. Selmer), begkra _ 

d Paas e vede, Ilden navns nævnelse, i Eger ve 
lider 173 I. , 

late hovcdlinie. 

- l 1. Peder Inebo Selmer, db. Eger 1/11 1731 , dd. ~ A 
. 7 r. J O" en n lirdal 1 Valcl ers 1797. Var 1 o b 

11 1755 sergeant blev 1°/3 1762 underløjtnant, '1 

' I komp, 1766 overløjtnant vecl yttre valders rn 

under 2. eller vestre OJ)landske nasJo b · nalr"lD ·, 
414. 17.81 kuptain ved regimentet (14/5 s. a. arie kap-
taJnløJtnant). G. 1. rn/a 1767 m. ~ 

-73 dlf. 11 ~ f. ,1Q/u 1738, d, 'l,i/,1 J I ' __ . 

• l 2. Mette Belene Prederiksdatter S., db . i Eger 
1733 5. sønd . eft. pauske, d. ugift i Oslo 
hospital, 90 a. g. Som oven bemærket 
synes fødselsaaret I 7 33 at maalte være 
en fejl for 1732, dersom man ikke vil 
antage et 3clie ægteskab eller en uægte fødsel. 

• 13. Alhec] S., db. i Eger 17 43. Levede ugift 
i [{havn tilligemed sin søster og flndes be
gravet 1811 i Gjentofte sogn som ofrøken 
Ahiet Selmer, 68 a. g.» 

• 1/4, Frederikke mrs tine s., db. i Eger sønd. 

seksag. 1745. Levede med søsteren ugift 
i Rhavn, hvor hun døde p. Frederiks hosp. 
rnh 1815, « 62 a. g.,, (men i saa fald skulde 
hun være født 1753.). Nulevende medlem
mer af familien her erindre endnu disse 
to gamle søstre. 

- 15. Mette Alette S., d. ugifl i Oslo hospital 183. 
- 16. Hangdi S., db. i Eger 17;

6 
1747. ! ~ 

• 17. Anton Skøjendal s,, db . i Eger 
12

/<.I, ~ 
17 4 9 (nævnes udtrykkelig som søn af g. 
kaptajn Fr. Selmer). , · 1o" 

I , 
'f 
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(Ill 7. IV 11.) sognepræst t. Næs i Hallingdal Jens 13. og__ÅnruL-
_f_M.u.n.k..; 2. 1780 m. Anna Jakobæa Borchse-_ 

niu~, deo Corrige s•isler, d. 1804. Havde 8 
bom, 6 med den førs te kone, 2 med den 

anden: 
V 11. Et barn, f. 1i68, d. s. a. 
- 12. Alet Marie, f. 1769, d. 10

/7 1770. 
- 13. Frederik Se lm er, db. i Aurdal 

10
;2 1770, 

d. i Næs paa Uedemarken 25/a 1838. Illev 
fændrik ved 2det op landske rgm. % 1788, 
1~/1 1791 und erløjtnant; forsat til 1 sle ag
gershusiske rgrn. 1794, 1% 1809 kaplajn 
og 1/1 1818 sat paa venlepenge. Fik s. a. 
gifteli lladdse und er betingelse af forud at 
have gjor t indskud i enk ekassen, men her
til skortede det ham paa midler. Først d. 
16. Juli 18:H benyttede han den givne lil

ladelse, idet han da - for gamme l til at 
sætte i enkekassen - ægtede _i!!u Anna 
~' f. 1788, ~puster 
.!Jæl.6 med hvem han i mange aar bavde 
været forlovet og bavde følgende o børn. 
Hun levede endnu 1864 i Ejdsvold. 

VI 2. Cæcilie Frederikke S., f'. i Næs p. Hede
marken 18/6 18 l l, d. ugift i K.ania om-

trent 184 2. 
- 3. [{arl Frederik S., f. 18 I 3, d. i Ejdsvold 

af brystsvaghed 11/1 18 :39. 
- 4. Peter Andreas S. , f. i Ejdsvold 

17
/lo 

1814. Snedker. Bejste med kone,_A!ul.a.
i!.Qlene f. Dalberg (eller E~, og to 
sønner i 1853 til Amerika, neml ig: 

Vil J. Johan August S., f. 11/s 1850. 
- 2. Johan Peter , f. i Ejdsvold 

18
/9 

1852. 
2 

• 



18 1 ste hovedlinie. 

(Ill 7. IV H. V 13.) VI 5. Anna Marie, f. i Ejdsvold 11,
11 

1818, 

g. rn. en gaardmand sst. 
6. Johan S., først bundlmagersvend, 

siden bosat paa Oal i Ejdsvold, g. 
m. en enke med 3 horn. 

- 7. Petei· Frederik Rlebo S., f. i Næs 
p. [-Jdm. 2~/a 1830. I3oglrykkersvend, 
sk ,:l være gift i Ejdsvold (?). 

V 14. Alet Marie S., f. i Aurdal 7/4 1771, 
d. paa Toten 24

11 1849. G. i Aurdal 
25

1t2 1801 m. lensmand i vestre Toten 
Hans Lcmmich Juel, f. 12/8 177 5, d. 4/8 

1841, søn af sorenskriv;}r __!h_Lemm. J. 
og Dorotea f. Blix. (6 børn'.) 

- 15. Jens Andreas Selmer, f. i Aurdal 1'% 
1776, d. i ILania 2~111 1830. Raptajn 
og landinspektør, senere overtoldhetjent 
i ILania. G. 4/1 1804 m. Marje Magda
lene Glørsen, f. i Rhavn 24/4 17 84, d. i 
Oslo~ 18 ;:i 3, dlt. at' sorenskriver i 
nordre Hedemarken Erik G. og Marl_e 

-lL__f'. Glørsen. 6 sønner, 4 døltre: 
VI 8. Erik Glørsen S., f. i n:.ania ao/1 1805. 

mev student 1824, teol. kand. (laud.) 
1828, 29

/11 1830 sognepræsl til Bakke 
i IL sand sti fl, siden 28/6 184 2 til 
Vaage, Hedalen og Sel, ILania st. 
G. i ILania 29/a J 831 m. sit oven-
nævnte næstsøskendebarn (se und. 
IV 8) Marie Elisabet Holme!_!_, f. i 
Ager w/8 1799 ,-att. af gaardbruger 
Even Hanse.11,_ll. og Burte Margr. f . 
.f.:.emming. 7 børn, alle fødte i , 
Bakke: 

VII 3. Jens Andreas S., f. 26/1 1832. 
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lJl 7. VII 3-VIII 4. 19 

(1117.IV11.V15.Vl8.Vll3.) Blev Jæge kandidat (laud .) 185\l og i 
18G3 bes kikket lil læge ved arntssyge
husc l i Namdalen, nordre Thjems 
amt (i Namsos). G.1"/i; 1868 m. E.:
kobine l(ristine Thams, f. 

2"/i 1850, 
dtt. af' trwlasllwndlcr i Frederiksstad 
V ill1. Aug. T . og Ida Olava r. Mand;: 

~JJ,l,,:x, 
Vil 4. Marius Maksimilian S., f. 

28/a 1833. 
lll ev relskandidat (h. ill.) 18;:,8, forst
kandidat 1 SGO, og blev so m saadan 
an sa t i Thjem; 12/5 1 SGG udnævnt 
til forstmester i Trondhjcms s lift. 
G. i Trondhjern 8/5 1866 m. Bene
dikte Elco nora Elisabct Tharn.s, f. i 

Frederiksstad '1/2 181 I , n_ysoævntes 

søs ter . .-:----:-: - 5. Eveli ne Margrete S., f. 2
!
1/o 1834; g. i 

Vaage 29/s 1860 m. sin nedenanførte 20_ 
fatler I. V. F. S. 

- 6. Jo han Frederik Klebo S., f. 27/121835. 
Land brug er, gaa rd ejc r lil In dalen i 
Stadbygden. G. dersteds 8/s 1859 

m. sin ~e ~ 
af de norden ljcldske Sclmere (VI 53), 
se ndf. 4 børn, fødte paa lndalcn: 

VIII 1. Erik Glørsen S., f. 21 /i; 18GO. 
- 2. Uadoline I( ris liane, f. 8

/11 18G2. 
- 3. Edvard Marcnlius, I'. 15

/10 I 8G3. 
- 4. Ernst Vilh elm Fremming, f. 

8
/1 

18G(5. 
- 7. Marie Magdalene S., f. 1°/6 1837. 

G. i Vaage 6/5 1864- m. sin fællcr 
J!ans August Gjørsen, arlilleri løjln., 
f. i K.ania "/11 1837, søn ar VI 13. 

2'" 

1/J. 
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tste hovedlinie. 

(Ill 7. IV 11. V 15. \'I 8.) VII 8. Peder Martin S., f. 17/9 t.839·. 

Student 18&8, siden Iægekan
didat, nu kredslæge i Loppen 

l/(J · i Finmarken. G. ;9 1867 m. 

/1-

I 

l 

Ernesta Vilhelmine Badoline 
~(VI 55), se ndf. 

V Ill 5. Søn, f. /6 1868. 
- 9. [{aja Rrisliane, f. 8/z 1842., d. 

24/io 1844. 
VI 9. Peder Murlin S., f. i K.ania 24/9 

1806. V Teol. kand. (h . ill.) 1830 ;· 
privat kape llan i vestre Toten 12/10 

1831, resid . kap. t. Froen 18/s 1838,' 
p~æst til lndvigen rn;11 1843, siden 
10/a 1854 sognepræst til Silgjord, 
Flatdal og Aamotsdal, Ksand st. 
G. i Vaaler om høsten 1831 m. 
Erederikke Luise Katrine Flejschei;,_ 
f. 

16/io 18 l 1,,.... dlt. af sogncpræst t. 
Botne Isak V. Castberg F. og l{ri
sline f. Calmeygc. To sønner: 

VII 10. Isak Vilhe lm Flejscher S., f. i 
veslre,.'.{olen 29/u 1832. Stu
dent; studere de forslvidenskab 
i 2 aar i Giessen og var i 
I 862 assistent ved forstvæsenet 
i Vaage. G. dersteds 29/s 1860 
m. sin nysnævnle fællerske..fu!
Mrgr. _§. , med hvem 2 børn: 

VllI 6. Frederikke Luise {{atrine, 
f'. i Vaage 12/!J 18GJ. 

- ;7. Marie Elisabet, f. sst. 11110 

. 1803. 
··-•· -- • lJ.-.. f~ns -~.~-dreas S., f. i v. Toten 

· ~øb~folb. 
g Otierførfter Sen~ ~lttbrea~ 

@, r i?i e :· er i gam: o fgaaet l.leb '.tløbctt 

9 e t !B~en i ett Wbet af 72 ~lnr. 
~:rnm var t fin l:ib, ba 6tnt~raab 
2ange unr roleblem of bet jørfte 6tm1ffe 
IDUn{fierium, fottftitumt f om Ouer, 
flilr~er ueb ~ongsberg~ @5ø11.11.>ærf. 
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(Jlf7.1Vff.Vl5.VI9.Vlll1.) 1014 1835. Forstkandidat, ansat ved 

Kongsberg 1863.+ 04/ft:-.'J;. 
VI 10. Johan Fredcl'ik mebo S. , f. i [Lania 

1/10 1807. Hornpaguikirurg, d. i f{sand 
4/5 1835. (Var forlovet med sin fæt

terske Anna Jue l , som siden ægtcde 
hans broder.) 

- 11. nans .J ensen S. , f. i Næs p. lJ~de
mark en 2•111 1809. Uoglrykkcr i Li ll e
hammer. G. i Toten w/10 1837 rn. sin 
fætl.erske A nua Juel, f. 1801, ~ 

...Y_H. To srnmcr: 
VIT 12. Ifans And reas Ejnar S., f. i Lillc

l1arnrn cr 25/1'.l 1818. 
- 13 . .Johan Pe ter IJakon S., f. sst. :i% 

18 :io. 
- 12. Anna Tonelte S., f. i Nms p. IJdm. 

l!l/10 181. J. Ugirt i stifteben Oskars
minde ved ICania. 

- 13. [Janne Kri s tin e (f{irstine Frederikke?), 
f. i N. p. lldrn. 5/118 13. G. i JLania 
1h 1837 ni. skibsførcr ss t. Fdn. Glør
sen 1 f. 1/'.l I 808 , søn at' kapt;1jn og 
overinspek lør v. K.ania tugllrns !J.ruJ.s-_. 
G. og Raren Augusta L Tanbcrz._. 

- 11. Kris ti an S., fJ i N. p. Udm. 1% 1811. 
Teol. kand. (h : ill.) 1839, privat ka~ , 11__ 

til llaa 1813feg til Soggendal 181:f'! f' 
sogncpræst t0Su ledal, llø lda l ofo.-Næs
Jlad ens kapel siden 1% 1856/ G. i 

Lyngdal 2% 1815 m. 'frine Tobine 
Aamodt, r/ 1~/t 1818, dtt. af provst 
{{risten Torn 1f. til Lyngda(og ~ 
brosia Paludan ,#:' Lund. Af 7 !Jørn 
leve 4, 3 erc døde: 
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1 ste hovcdlinie. 

, !!PY- t ~ lf/(~~ ~/f~ f;:_ o/J;J, ~-;AIY- . 
/ , ;1 /fl/""_ J/:f, ~ "'~,ty 4rM,uø'~ / ""~~ 

,,,. ~n \Preft, f øm bø ber fit llformi• 
(lll7. IV11.V1 5.VH4.) VII 14 13/i.J 

. ~ Gustav Ambrosiu fY. S. d . , s, . 1 oggen -u 
~,u:nø ~ttt:U. @;n fj elben 011 (J øit!bc 
!'O ~e01~_ent)e~ inotrnf <Sønbao~i €it. 
flset rt stn:fe t @' tntl/J ll OPr. f,wtn, YY~r 

,, €, ta\Jatt!W• 11.litenbfab /l Q3{111 tbt bt· 1 

!Bøm, f om fru1bc tit ~ aabcn, tiar og · I 
ni 1714 1816. Stuclent 1863.o./f~. 

- 1.5. Marie l\'lugdalene f sst 101 d 
''0 ' • • 4, • 
• 1~ 1848. 

- 16 J . ens Andreas, f . sst. og d. w/g 
1849. 

- 17. Jle8ns Kristian Torvald, f. sst. 8/2 

50. 

- 18. Anna Mar ie Magdalene f. ssL 
7/o 18ii2, d. rn17 18 .5 6_ ' 

- 19 . Johan .Jørgen Irnmanuel o , f. sst. 
-Oh 185.5. 

- 20. Anna Marie Sofie f . i Suledal 
~1/n 18i">7 . ' 

VI 15. Jo han Jø r"P n S f . N 18· < ' o . ·., . l • p. Hdrn. 18/11 

1 ;) . ll< lsk,ind1dat (laud.) J 839 siden 
ovcr relssag l'ører i Thjcm. 1863 slif'ts-
overrelsassessor dersteds 'o 1·11· , " er 1 1 rre 
bankd_ireklnr. G. i Molde o 2n/12 18:5 

m. 1_11_lr'.iara Cæc ili a Rrohg, r.1!J;t1823, 
dlt. al arnlmand i Bomsdals am t Uil
mar Me i11 cke f{. O" Edel Sofie t· S-l I 11 J O • li). 

)ø rn , alle fød te i Thjern. 
VJI 21. lJi lrnara Cæcilia S., f. 11; 4 t84-7. 
- 22 . Marie Magdalene, r. 2218 1849. 

23. All'red, f. 1in 18.'>J. 
- 21. Otto ll il rnar, r. rn/10 1852. 
- 25 . ll enrielte Luise Tfris tiane f. rn/8 

18 51. ' 

- 26 · fnga Fre derikke r. ~:i1, 13< 6 
- 97 . . ' ~ ;) . 

- · Cæ<:rl ia So fi e f. s1,, 18 •8 
- 98 . . . ' - J • 

- . Kr1 sl1an Frederik f 15/ 18< 9 
29 11"1 ' . 11 ;) • 

- • · 1 mar Mcincke Krohrr f 111; 

18131. 
0

' . 
8 

fan en liben ~ atter of l.!3ranbmcftcr 

1 
@Jelmer. !Barnet~ !Bebftefnl:lcr er €io11nc• 
i:,reft @uftatJ €,eimer i SofJonneø m1enig;- I 
fJel'l ; men ~an forrettcbr iffe inoar, 
bet o't.lerfobeø tH !.Barnern Dlbefaber, I 
ben 86,aorlge f~tJ. €iognepreft tH !.l3i• 
før i ,t)arbanger, ~el met·, f om for f!e'er I 
ilar fiben tog mf[feb og nu lJat bofat 
fig ~er. €,etmer er føot 18 1-l og lJnr \ 
i.;ær(·t lJci:j"o11el ~hipeLlan i ,~aa og ' 
€,ognbal, }et·qter r~ Vl) l !CJ.JtCft i 0u\bnl, l 
.Rlep og .:01t1.n:. ;.uc t 1.) ,,.: HC\Jpe mo
tnl11~t orte i uen ltOt\fC Midd.\ : i)wril' , 
at en rnoerabcr lJtlr øbt jit l.!)u i;1,e• 

barn.:\ ).!3am. 
__ ., .- - - l t-1' 

' . 

J_ • , /, " ' /1$'.~ 1:t. I. 
I rJ!.t,,1,n.kJ,:Jd,y.,/J-'11,',rJ.w.,Ø r{~/ftJ'/.,/'~11,jfe(l ,..,#'f~

1
~t;; ·~ _,.. l~t "'-. 

4!..Jlf 1,w,, ;r lfl'J(t ( 1~=-'A~ thrl,/.:,.,, ,,(,._r~ 1,/m Jjr. 

IJ . f . I ft Y '7q 1v 7:,,..,-~ f t~ "-' 'f'.k!,,,i., 
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(Ill 7. IV 11. V 15 VI 15.) VII 30. Johan forgen, f. 
2% 1863, 

d. 31/a 1865. 
- 31. Johan Jø rgen, f. ai/5 1866. 

VI 16. Mari e Magdalene S.; f. i N. p. 
[]dm. 1/.,. 1817; g. i K.ania 18/a 
18 :13 m. sin~tter Ludvig S. , se 2f 
ndl'. 

- 17. Jensine Andrea, f. i K.ania 1821; 
d: o rn trent 1/·1 a. g. 

V 16. Johan Peter Se lmer, f'. i Aurdal 
19

;11 

17i8, d. i lfris li ,rn ia 11/11853. Hj øb
rnand i Fred1·rikshalt.l, siden forvalter 
ved slolsllygningsarlwjt.l ct i Kris tiania. 
G. I &O . rr1. Jn"0 er E li sabet LC,."ilD,."fil --=------- ' f. 1 i87, d. i Frederiks hald 1

'
1/1o J 824. 

6 lwrn: 
VI 18. Banne Eli sa Georgine S., f. i Fks

hald 18/7 180G, død ugift i Oslo 

bo spilul 5/1~ I 8:i 7. 
t 9. Em il ie S., f'. i Fhald 1% 1808, d. 

ugiJ'L 1828. 
- 20 . .Joh;1 u Frederik S., f. 7/5 1811, d. 

som bog lrykker i f{r isliansuud 
17

/a 

I 800. G. ssl. rn. Murie ~jQlte 
Baa rs, f. i l{suDtl 1~/11 1817, dlt. 
~Jsf,,,rer dersteds Hans Adolf 
B. 5 born , hvo raf 2 døde: 

VII 32. Ludv ig Vilhelm S., f. i Ksund 
1~/!l 1812. Stud en t J8GO, Jæ-

gekandidul 1867. 
- 33 . llans Ado lf Buars S., f. sst. 

2"/I 181G. 
- 34. IJenrik Frederik, f. sst. 6/i1 

18,-,li. 
- 35, 36 død e, uangivet lid og kjøn . 

-
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(Ill 7, IV 11. V 16.) VI 21. L el 
• S f 29/1 1813. Var først 

u v1g ., . . r nu 
kjnbm:md i T{ristiania, o.g e 

- 22. 

d I magasinet der-
bon-holder ve g as 18!. 3 

t 
bd G s·1mmesteds ia/a 1 s e s. . , 

· fætterske Marie l\']a!!dalfilUl. 
rn.s,n ~ - ' 
~(VI 16). 5 børn, alle ø e I 

K.ania. 0 rn,14 
VII 37. Johan Peter S., f . -

0
11 /- · 

Student 1862. lt(),•'/1,(!1,W/'....5 
- 38. Jens Andreas, f. 1'1f7 

18451 

skuespiller. 
39. Marie Magdalene, f. 5id 847 , 

d. 14/7 l 858. 
- 40. Hjalmar, f. 26/21851. Student. 

4 l. Marius Ludvig, f. 21
/11 1860. 

Konslance S., f. i fhald 14/7 1815, 
d. i l{risliania hz 1852. G. sst. 
z,;110 184 2 m. nuværende konlor
chef under reviFjonen Johan Rop
rad Schultz, f. i Fha ld ia;i 1812, 

søn af kaptajn, senere overtold

beljent i Bergen, Joak. Fr. S. 
og l{ristense Sofie f. Konradi. 
(1 daller.) 

- 23. Vi lhe lm Hansen S., f. i Frederiks
hald 2~/J<J J 8 I 6, d. i Kristiania 25/9 

1861. He lskandidat (laud.) 1842. 
Var overrets sag'f'ører i Kristiania. 
G. i llomeclal p. fl r·d emarken 11/!1 

18 ,)0 m. sin fællersk e Ida Legan

~ f. 25/u 1827, d. i J{ris liani~ 
25h l 8G2, daller af sorenskriver i 
søndre !Jedemarken Henrik L. og 
Rristiane lfatrine f. Dass. 6 børn, 
nemlig: 



I ) 
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(lll7.IV11.V16.\'123.) VII 42. 
- 43 . 
- 44. 

. . J( ania is,1 1851. ;,; 
Aksel S., f. i .t 2/1 1853.~/!/Ji".};;' 
I(ons tance, f. ss . . sst 20;~ 

·1 Le"un"er, J. . Hen ri 1 " 0 

1854. 
r. Anna Sy lvia, - 4-o. 

_ ,i(j. Fn:dcrik, f. 

1859. 
ln~·er Elisabet, f. 

18/Io J 859 . .-.; /,f_yY "fa. 
_ 47. . 

8 . , f i An rdul 17 ·, 
Vl 7Annal\fol'leS.,. s·1· G.ISO.m. · _ . t 2B;11 J o ). 

hov p. Hiogenge J I an Jr,,rn-cn I{rohn, f. 

d. i Nordre-

- ·nesler , 0 1c 0 
mnjor og veJ' . 5/ 1831'. (Uan var 

- . d i No rdre ilov * , 
/ "'Hl I I Gli, . I e f !\Jan·else.EJ 2 d··-~/(!,,,,,, · 1·01·slc rnn ·, · - 0 

o'II " , J 'I t fra SI I1 , • f . Vuld crs 
s c1 . . . Pr·dc rsø n) Se lme1, . L 

- J 8. Jo han HnstJal'. (. , 10" 18:30 som kjøbmuncl 
17"3 d L l•]lald /J 

121i2 o , · . , 211 ., 1808 rn. Johanne •. 
) ct •rstPd s (J. 1·• J · tv (grosserer e · · ·. f . Fslad 11 110 1788, • ·, 

nillevine Mid1ca Y1Li el'.J- ]. J1o~I·i1n Rrislian V. _; 
~ d · Is ·tnl ~ 
dll ·il' ;1mtrnan 1 ' . , 

1 
(i' ))øt·n: · ' ... r Jlrrst.: 1. 

O!!: forreborg Rn Sl in e . S r i Fhald 
" " . b·· I\Jatea ., · 

VI 2-i. Uanne J ako æa IG/" 1818. G. 
I · Bcr"en J 

1"11 18 10, ( · 
1 

" ·I ·t,k t Ole Peler 
• 11; 1832 In . al d C ~ 

i I· h,ilu 11 
, .., d som sladkon-

)" IJøe"'h f. tsO,, . . · di 

~
h us " ' J 8, 9 son af loge ru en ·J-, 

"' · , Guidberg ll. 
0 ·1.11cn Dmes _::..;"-"'- -

So lør o" u. 11' i7r 
0 ~ <ui,-t r;:11" r,y g :},, 

(5 børn.) 'J, ,,~ ,,..,.,~~ f i !(havn 
. l' c Ol1ne S., · 

j·3 !elte f{1rs 111 • ' ti ka-o / Q8 18'11 m. ies1 . 
9 G - /·i ' 

2~h 181-· . • ,,,tor« H.l' islian Ai~-
. f{ ·rnia '~11"n pellan i " • r lcnsrnand !lans 
-11 t8 11 søn a 

sen, f. 
1 

' . , , . d·ilter. (3 børn.) 
\Jlll'l AnuC I s ' 813 A. og J '- • f . Fhald B/5 I , 

-------- ., Ulnkke, · 1 ;. 1 
------ 26. E ieonOI sl -~ 'jJ}u;, 

d. 1015 1814. _ S f sst. w111 t816.t )/.q,9}f 
. An"ust ., . ;,3 

·- 27. hri s t1an · " d) l8lf2 1846-1 
Blev retskaudidat (lau . . 



26 1 ste hovedlinie. 

(Ul7.1VH. Vi8. Vl27.) 
· [3uske-

kopisl' 1850 underretssagfører l d . 
' 62 byforre l 

ruds amt, sirlen t'l/s 18 4 8Ao8 m. 
Drammen. G. i llomedal '.l /i'.l 

1 1 t"l 
f 1895 søster,,..! AnnaSylvi:i Le~an3er1 • - , • 

• , 6 børn. fmJ.teren Vilh . . H. S.s kone. 
S f · Strømsø Vil 48. Jørge n Leganger ., · 1 

- 49. Nanna, f. sst. /5 1851. 
n 19/1'.l - 50. Anna Sylvia, f. i Dramme 

1852 , d. 6is I 853. 
- 51. Jonkim Rrislian Vibe, f. i Skou

ger ved Drammen /5 1855. 
- 5'?. Henrik, f. 1856. 
- 53. Ida, r. 1858. 

VI 28. Frederik Nils Vibc S., f. i Fhuld 26/10 

t 82-i. Trælasthamll er i Havre de Grace; 
g.sst. 5h 18 118 m. Q.Jwce hwil. 5 Ilørn, 
alle fø\lli.Lllavre: 

Vil 5'1. Villium Georg Frederik S., f. 6/s 

1819, d. 11 /,J, 1860. 

- 55. Frederik, f . 12/,t 1851. 

- 56. Hrisliau Vibe, f. 22'5 1852. 
- 5 7. Jean n e 13erthe, f. 18/1 1854. 
- i:>8 . En daller, død s traks efter fød-

se len. 

- 29. Johann e Marie Magclalene S., f. i Fhald 
18'12_1827, 4. ugift i Porsgrund :1/4 18&4. 

Ill 8. Kristian Albert Selmer, r. i Hendsborg 29/a 1707, 
d. i Næs i Uallingdal 8/a 1 i GO. Maa vislnok an lages 
at være den samme ("unge person") IL A. S. so m fintles 
under 5. Dccb. 17 21, altsaa ganske kort for faderens 
døtl, at være antaget til søkatl et. ll an naa ede dog ikke 
at blive søof[lccr, men blev sen ere, ligesom de unclre 
brøclre, ansat i den norske landhær. Blev 14/9, 1729 fæn-





; • 
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drik ved lste eller oplandske nasjonalregim ent, no;,
1 1732 

overløjlnant v. Land's og Gran's komp., 2~,11 17 3;i k 
tajnløjtn. v. ringe rigske kompagni, 13/i 17 38 kaptajn. ap~ 

. 7 1- ·G 1· 1 d 1" 1- 'fik rnaJors karakter /4 , u og as rn · ~1u , 57. G 
1
· I{ . 

· .an1a 
5/io 17 M m. Mar;.;rete lloller, f. sst. % l iO'> d · N 

- - - , • 1 æs 
i Hallingdal 2 117 li8:>, dtt. al' kj 11b mand Ole U. og Marie 
f. IJ endeke. 10 børn, hvoriblundt kun l ~ 
IV 18 . Johan Henrik S., f. i Gran p. Hadeland 5/8 1735 

d. 14!12 17 4 6. 
) 

- 19. Mari cf f. ss t. 20/s I 7 36, d. % s. a. 
_ 20. Oleff. i Nordrehov p.Jlingeriget 21/u, d. 2s19 17 37. 

21. An na Gjer trud Mur ic;}' f. i Næs i Uld. mit 17 39 
d. i Kania 'J 01'.!,j7,)8.(/p 1/J) . ' 

_ 22. Marie Bcndcke~; f. i Næs i rna. 3/J 1710, d. sst. 
2s/7 1792. G. J. i Næs 10/<J 1756 m. stud ent, siden 
eksam . jur., Jørgen Peter Has<.:11, f. 28/10 1738, døds
aaret ubckjendL, søn al' kommerceraad l{r. IL 0 ,, 

" Birgitte Marie f. Vindekil<le. (l.lørn.) G. 2. i Næs 
29;10 li~ 8 rn. ung karl llclge Trondsen, f. sst. 114 
1714 (levede end nu 181 G). 

- 23. Ole Selm er, f. i Næs 28/s 174 1, d. sst. som kap
tajn 1/u J 793 (eller en anden angivelse begr. 1915). 
Va r J7 64 fæn drik , 17 87 kaptajn v. 2dct oplandske 
nasjona lreg im en t. G. 1. l 7iU m. Karen rqep , db. 
i Ejdsvo ld 12/s 17 5G, d. som !'raskilt ('/) ~-11a 1807 
(eft er en and en beretning dod en brat <lød ("kjø rte 
sig ihjel,,)), dt t. ar sognepræst til NæRo dden hDs 
IL og Margrel r. f. Ga mborg . G. 2. i Næs i Hld. 6/11 

' 1787 m. Dorotcn Vjlu:•, r. i H.ollag 25
/1 1763 , d. i 

[{.ania 1s/1--; 1816, cllt. ar major Johan l(ri slian v., 
og Anna Katrine r. Pihl og, s~,s ler til den ovenfor 
(se V J 8) nævnte arntmand Joak. l{r, V. 6 hørn, 
2 af f11r s le, 4- al' and et a•g leskab: 

V 19. Margrete S., r. i Ejdsvold 21/u 1780, } døde 
- 20. Belene Rirstine, db. i rtania '!

3
/11 17 8 I, tidlig. 

' 
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(1118.IV23.) V2t. l(arenT{jepS., f.iNæs6/51788, d.i_!!._er~n 
94/u 18!i6 hos sine)Q..SJ:lP,!;JQf, som ere bosa,t~ 
,der sol_!l__bnndtmagere. G. i Gran p. Hade
land 9/a 1818 m. lensmand i [løken ved 
Drammen Ifr. Selbo, f. 1784, d. 1834, søn 
af lensman <l Johan Vibe ,.,S.. 

- 22. Anna f( atrioe, db. i Næs 7/io t 789, d. 1791 
11/9 a. g . 1 r· 

,,,,.,# ... ·..,, 

23. Johan lfris tian Alb &l'lt- Vibe S., f. i Næs 211
/4 

li91, d. i fLania 24/5 185.ti. Var 1813 over
løjlnant ved vesterlenske fodregm., 1850 
kapt. og Jcompagnichef v. d. aggersh. hver
vede korps a l' lste nggershusiske fodfolk
brigade. G. 1. i NorJrehov 1% 1819 m . 
.llclene nunkrr, f. i ILania 1% 1796, d. i Aal 
i Ilallingdal ''5/1 1836, dtt. af' generaladjudant 

enr. 0 . O"' Eli sabet Charl. f. Lutzov; g. 2. 
m. Marta Brejen, db. i evnager ';2 1793, d. i 
K.ania ia/u.J.$~ d_LL. af lensmand Mikkel n. 
og Ingeborg Dansdatter. J 2 børn, alle af 
første ægtcskab og fød te i Nordre hov: 

IV 24. Anna Cæcilia S., f. i Næs 2%, d. 7/al 713. 
- 25 . Jokum, f. sst. 11/G, d. w!G 1715. 
- 26. Anna Dorotea, f. sst. 20/s 1717, d. 2% 

1820. G. 17 89 m. sagfører i Fhald~ 
llrnun (som egen tlig hed Brandt), f. i 
Bergen 2% 1737, d. 1% 1806, søn af tin
støb er Markus IJrandl og IJelche f'. llytter. 
(En søn f{r . Alb. Se lm er llnwu, J'. 1786?) 

- 27. AnnaGj crtruJ, f. iNæs 17/101749, d.iK.ania 
som enke 11/10 1825. G. m.Iøjtnant, senere 
oberslløjlnant v. valdcrske skarpskytteba
tallion, Frederik Otto J11el, db. 7ft 17 4 9, d. 
20/a 1815, søn af foged Jens J. ( 1 datter). _________,-
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-+ lJi,;NJY;y_ 

(1118. IV 23. V 23.) VI 30. Henrik Olaus S., f. 4/to 18 19. Undertold
betj ent i ll rirgen og l'ra sid st i 1863 i 
K.ania. G. i K.ania 2814 185 l m.~ 
Frederik sen, f. w /10 1829, dlt. af slagler 
Kris len F, i_ Oslo. Deres 7 børn: 

VII 59. Johan [{rislian Alb ert Vib e S., f. i 
K.ania 1\11 185 2. Rad et. 

- 60. Elisabel Charlotte ~ Kristi
ane, f. i Berg. 2'!h 1854. 

- 61. 62. Louis og Henrik Olau s, tvillin
ger, ff. sst. 16/s 18[>6 , dd. henholds
vi s ~5/a og 18/lo 185 7. 

- 63 . Anna, f. ss t. 5/11 1857, d. 27/11 s. a. 
- 64. J\farian e, f. ss t. 2h I 860. 

- 65. Il enrik .!,.au.i& f. i K.ania 20/6 I 867. 
- 31. Nil s Vib e S., f. 1% 1820 , el. 17/a 1864-

som kaptajn i den bergenske brigade. 
G. i Nordrehov 25/a 18 1. 8 m. sin fæl

terske Ma ren Frederikke nnnkec , f. 

sst. 2/u 1825, dlt. af løjlnanl _Nikogj_J}. 
(ri . 1855) O[_ Beate f. Moss,_ i børn: 

VII 66. Joh an Nikolaj Bernhard Vibe S., 
f. "/5 1849. 

- 67. Bclsy Ll elene Mari e , f. ~/11 1851. 
- 68. Alb. [{ri slian, f. 11/3 185 4, d.'H/io 18&8. 
- 69. Dilmar Alfred !lagbart Dunker, f. 

2 4
/9 I 855 , d. 110/a 185 i. 

- 70. Laurits ll agbart, f. '?1/u, d. 21/s 1857. 
- 32. ElisallcL Charlolle S., f.l !lh 1822 (1 82 1 ?), 

opdrage t hos sin lanle kherreind c Duu
ker i Slokholm. G. sst. 2/n 1854- m . 
viceherredsbøvding , Dr. filo s., siden 
1858 notarius i Svea hofrct i Slokholm , 
Vilh. Dan. Sal. Jak liøoi gs ff'ir.lt, f. 26110 
1820, s.in af svensk major M. ILJ 1 duller). 
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(1118.IV 23. V 23.) VI 33 . Ooro tea S., f. 8h 1823. G. i ILania 17/r 

1849 m. lastehand ler Arne/Lunderbx. 
ejer ut' gaardene Lunderby og Nord i 
Vinger prcPstegjælcl, f. sst. rn/a 1822. 

7 børn: 

/, Jo han Olaf L., f. '¼ 1850. t; 
i Alf l(ristia n L., r. "h 1852. lf:j?,-r;j~l( 
~ Herlof Dunker, f. 8/? 1855. ' 

'I Arna Dorolca, f. 2 1/t, 185 7. 

( Ka d Elia s, f. 3/J, 1859. 

t Holf Gullorrn, f. 22/7 1862, d. 'h 1863. 

1 Ro lf Da ni el, f. 23/ 1 1865. 

- 31. Nikolaj Karl Henning S., f. /2 1824, d. 
6/11 s. a., % a. g. 

- 35. Edvard Henrik Nikol,tj Peter Jesper 

rkcl "fi,0,TjJ, f/J:11!'~ Hans Tor Kristian S., r./ 2116 182&/' 
/ Først skibsfører, nu kjøbm. i ILania, 

g. sst. 28/9 1853 m. [{utinka Pouline 
~ f. i Thjem 28/a 1833, i ht. af 
kaptajn .Jens Marlinµ s F . . 06 Anna 
Lnise f, Bratt (eg~~ tlig Carlsleen) . 
De res hørn: 

~ 
VII 71. Johanne Olt a Abrahamine f{ri-

stine S., f. i JLaoiu l!J/11 185d. 
- 72. Anna Luise Flor, f. i Oslo 21

/12 

1855. 
- 73. Edvard , f. i Oslo 2%, d. 4;5 

185 7. 
- 74. Ka linka Ed varda, f. sst. 14

/5 1859. 
- 7 5. I{irslen Gull, f. sst. 10

/11 1861. 
- 36. Annette [{ristine S., f. 2/a 1827, d. 

a/11 1866 (i barselseng med en død
født dreng). G. i Vinger 23/u 1863 
m. landbruger, forpagter af gaa rden 
Lunderby, [{ristofTer So l'u s Foss lly, 
f. 111;9 18~0, søn af sliflamtskriver 



l 

I +z~_,, 11;t%. 

-- c J , :<,,, I q r> 7 
I i ] 





Ill 8. VI - VII. 31 

(111 8. IV 23 . V 23. VI 36.) Ol e n. og Anna Katrine f. Nanne--_2tarJ 
Vr 37. Karl Henning Dunker S., f. 1828, d. 

!1/a 1829, 1/'!, a. g. 
- 38. Fred erik Vilhelm S. , f. 1830. Om

rejsend e handelsagent i Hamar, hid
til ugift. 

- 39. Ueate Helene S., f. ao/1 1831. Ugift i 
Son. 

- 40. En dalter, død und er fød se len 27;7 1832. 
- 41. Ki.irl !fonning LiHzov S., f. 91/11 Hl33 , 

skib sf'ørcr i !{sund. G. sst. 1862 m. 

Martin e ~foll er, dlt. af skibsf'ører M, 
derslecl s. Børn: 

VII 7 6. Johan Alb ert Vi be S. , r. 2817 1864. 
- 77. Lu cie l(aja Martin e, r. 1'3 1867. 

V 24. Anna T{aLrin e \'ib c S., db. i Næs i IJalling
dal 1012 17D 3, d. i Rongsv inge r ~a/5 18&0. G. 
i Sandsvæ r 11/7 1829 m. fhv. kaptajn Vilhelm 
Kri stian Ilygen, r. I 7'i 5, d. i [{ongsvin ge r 
19/11 1819. (Bl ev off1se r 17 93 , kaptajn 1810, 
afgik paa ventepenge ved hæriudskrænknin
gen l b18.) 

Ill 9. Sigismmul Kristian Srlmcr, i'. i llend sborg ni/t'! 1708, 
d. p. Cæcilicnborg v. Trondhj em 2 1/7 17\-Jl. Det er denn es 
lini e som i Norge pl C'j er at kal des den nonl en(j elrl ske , i 
modsæt.ning til de andre , de sønd enlj eld s ll e. Dan blev 
0014 17 32 fændrik ved and et eller ves tre opland ske nasjo
nalrgm., 12/8 17 35 overlr1jtn . v. Gran og Jevnage rs kom p. 
under sarr11ne rgm., 1a/1 1738 kaptajnl øjlnanl v. ringe rigske 
komp., fik 1017 17 39 kaptajn s karakter; 17

/2 17al for sal til 
øvre vald erske komp. , tJ/11 s. a. til sigdill ske , 27

/9 l, 57 
igj en til ringerigske med majors karakter, blev 1117 17 59 
sekondmajor, 4/a 1770 obers lløjlnant ved lredie trond-
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. 780 O" afsked 
hjemsk e regiment. Fik ob ersts karakter 

1
/3 i " 

( d I~ 1749 ffl . 
. 1786 med 500 rd. i pensjon. G. i f san 

4 
A dtt. 

J
. h r· N 1c . c .1. b 10,, 1so1, o . \air. yrop, f. · ¼ 1727, d. p. æc1 ien · ,~ . f 

. I{ . "" . l'I ' . bet f{irsllll . af ko r1s lo,ær N. 1 [{sand og ~ ,s.i . Nordre-
Bjort. Ue havde følge nde H børn, alle fødte 

1 

hov paa Bingerige t (p. gaarden Frog): 
IV 28. Gjertrud S., db. n;4 1750. G. i NorclrehoV 

m. re " irn entskvarterm es ter Tomas Jen ' 

Y/ 

(eller 1728), d. 11/9 1,86. der 
k I Arnold J. • 

De havcle 5 børn: I eø n, Ha n s Ja O
' ·e hvoraf 

død e 185J som obcrs l.løjlnant e ller obers t. og~ dø '..ti '1 5001 

2 døde ug ifte, en :Jdic var den ncdennnførtc El. J,tk. 1 ., ·e J 
'd s ·1ra ~ an ., 

bl ev gift m. mnrhrod ercn Fr. Kr. S,, den ·1 e, ' Il _ 

~
11'tOld U 

r. 1780, d. i Khavn 182 ( varg. m b , . 5 enes te , 
tcn schøn, so m døde ss t. i .Juli 1821. Di sse · {I 11 ·r · J tUY • 
.J :1 kol.Jin e Emilie BarloJdjne B .• r. 18 10, lever ug i t 

1 

- 29. Hristoffer S d'' s, 17 r 1 d u"irt o" sindssvag. ' . ' u. 1~ ,) ' . 0 0 QO 1811 . 
- 30. Elisabet Rirstine S. db. 16/,; 17 52, d. -·/t '3 '. 

G. m. oberst Johan' Otto v. d. Osten, som 
st

od 
1 

d t 31
. -.. af gnarden 

e c w Lrondhjemskc fodfolkrgrn., eJeI ' 
Kulsaas v. Thjem, db. !ll;s 1747, d. 15[10 1821~ 
at' (dav.j løjtnant .Jak. Fr. v. d. o. og UlrikkC ~ 
nora f. Frølich. (Om der vare børn, vides ikke). 

- 31. Katrin e Margrete s., f. 231u 1753, el. rn/'3 1832, G. 
m. kaptnjn Nils Hrabbc Vind Ilichel~ f. i Ting~ 
vold i Rom sdalen 1;8 J 7 5 7, d. 2412 J 807, søn af 

major v. 2det LrondhJ'em ske r"m Joh ({rf.Jl. P- . 
Havd e 2 sønn er og 3 t.løttre s id s w æv ntc alle gifte 

1 

Norge. Den e ne søn, Sig ismund l{;.i s tian R., død som skibs

fører, ~ crlod en so n og eu datter; førs tnævnte rever encinu, 
saaviut vid es, i rin ge s tillin g i No rge~; d en anden 
sø n, ,Johan Kri s toffer n., r. "/• 1789. d. ; Frede ns borg 

1
'/

5 

18 ~8, va r dan sk kaplajn ( i kongens rg m . i !{havn) og 1822 

- 26 m ajor og dan s k g uv r mør paa Gineakysten. Hans 
enes te barn. Loni s Armand Jmmanu cl Sepl imanie du Pl ess is 
U., f. l82 1, døde som dan sk præst i Vestindie n Jij/o 1859, 
erterladend e enke r. fJ/ s trnrwg · fø lgend e 5 børn . Jøvrigt. 
antugc r familien nl hore til den bcrnm le fran ske slægt: 

Johann es dn Plcss is B., f. ''2 185 1. 

) 



IIJ 9. IV 33. 

(Ill 9. IV 31.) Andreas du Pl. R., f. 2 'i, 1852. 
Hedevig Lui se Augusta du Pl. I\ ., f. 3 1/a tB&a. 
Lui se Fred erikke Karolin e du Pl. Il. , f. 1/G 185 /4. 
Louis August tlu Pl. R., f. 7 /1 185G. 

IV ;32. Sara Maria S., db. ~7/u 1751, d. It 1755. 

33 

- 33. Johan Henrik Selmer, f. 26/4 17 56, d. i Vejle 
'Hit 1831. Allerede 1768 sa tte faderen ham 
som underoffise r ved sil reg im ell t , og _i bc
gyndelsen a r 1770 kom han pau militærsko
len i fLania; derfra gik han 177 2 til l<h avn 
og bl ev stykjunker i artillerikorpset, og· i 
Novb . 177 3 urtill eriløjtnant. lll ev I 78t tillige 
landmaaler, 17 85 landin spektør, og var i saa
dan egenskab i id elig virksomlled ved op
maaling og udskif'lning al' de kollge lige ejen
domme paa Bornholm og i Frederiksborg amt. 
17 86 blev han uf hensyn til di sse arbejder 
sa t paa vente i hæren , men oprykkede iøv
rigt efter sin tj enstalder til kaptajn ar artille
riet. Efteral all e udskiflninge rn e i det nævnt e 
amt vare lilemlebragte, blev han i 1792 an
sat ved de nye ind re luinge r paa de sorøske 
god ser, og blev 1795 medlem af hoverikom
missjonen for Sjælland og øern e. D. 2H . Feh r. 
1800 udnævnles han til arn tmand ove r Brats
berg amt i Norge, hvo rl'ra han und er 27 . Apr. 
J 803 fo rl1yltedes som arntmand lit V cj le amt 
i Danmark , hvilken pos l han bckl æ<lte indtil 
han i 18'20 eft er indgiven ansøgning und er 
20. Maj blev i naude og med pensjon arske
dige t. r 1806 var han tilligc blevet medl em 
uf matrikclkornmissjonen, og i denne vedbl e,· 
han at virke - som form and - ogsua efl cr 
at være afgaaet som amtmand, indtil han i 
1825 heri s tundsedes al' den langvarige sva
gclighed hvoraf han tils idst døde henimod 

:l 
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(Ill 9. IV 33.) 75 a. g. Ulev ~8/1 J 8 J 3 ridder af dnnneb rog. 

G. i I(havn 715 1800 m. fn ge r Mari e M@Q.!:,, 
f. raa gaarden Stokholt i llj Grn ede sogn paa 
Sorø gods M hi I 771, d. i Vej le 2% I 828 , dtl. 
ar [Qrvaller v. So rø akademi Kas par l'c.1,Q.r.J:!, 
og Anna f' Pa lwl ia1 8 børn, hvoraf 4 leve : 

V 2/i . . Johanne l(atrine s., f. p. gaarden Men 
i Gjerpen sogn i No rge 7h. I 80 I. Ugift 
i T<havn. 

2 !) , - G. Ilannihal Peter s., f. ss t. i Norge 19 

1802. Blev student 1820 retskandidat , 
(laud.) l 826; 8010 I 828 kopist i univer
sit!) lsdireksjonens kontor , hvor han op-
1·ykk ede ti l und er 27. Juni 1837 at blive 
sammes chef (som kancell ise krc tær, se 
nere lrnncelliraad) , fra hvilk en post han 
ved direksjonens opløsning i roranret 
1848 af'gik (11/4) paa ventepenge og som 
justitsraad (%) . (Udgiver af nærværende 
stamtavlr,. ) G. i Khavn H /12 J 837 m. 
Johanne Adelai<le Vilkens, f. 29/1 1809, 

<l. 2/7 1852, <llt. af kontorchef i nasjo
nalbanken kancelliraad Jesseniu s Nik~ 
Henrik~ f. "/a 1780, d. H/5 184 2, og~ 
f'. IJvid , f. 9

a/12 1786. 3 børn, de to døde: 
VI 42 . Inger Marie Johann e s., f. i !{havn 

26('2 184 3. 

- /4 3. Jolrnnne Adelaide, J'. ss t. nu/e I H/4 5, 
d. 17/ 11 J 8,S3. 

- 44. Nikolin c Henriette , f. i Frede riks
berg 1% 1848, d. 22/10 s. a. 

- 27. Luise Augusta; f. i Vejle 1% 1804 , d. 
27

/5 1806 . 

- 28. Luisc A ugus la , f. ss t. 1/1~ 1806, d. 92/5 

180i. 
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(Ill 9. IV 33.) V 29. Valdemar Sigismund, f. sst. 91/a, d. 2n110 

1808. 
- :rn. [nger Marie Charlotte S., f. ssl. 4/1 18 l 1. 

Ugift i [{havn . 
.,. 3 1. Sigismund, f. og d. i Vej le 7/n 18 l 2 . 

- 32. Harald S., f. sst. 18/3 1811. Sludenl 
183 1, lægekandidat (laud.) 1838. Var 
lægekandidal p. Ilislrup, siden udøvende 
læge i Stege, i Jylland og lil sidsl i 
Khavn, hvor han 1847-52 var udgiver af 
"Ilibliothek f. Læger". Siden 11/t; 1852 
overlæge ved sindssygehjemm_ct v. Aar
hus; blev 1/t 1856 professor, 1ft 1859 
ridd er af dannebrog. G. i Fredensborg 
10/to 1842 m. Julie Frederikke Bode1i
hof f. 1'2/11 1818, d. '2% 1863, dtt. al' 

~ el' af Bidstn1pgaards jorder ved 
!loskilde Andr. IJ. og Golla l-lermand. f. 

llosing, begge døde. 7 børn, hvoraf 3 død e : 
VI 4i'>. Johanne Charlotte S., f. p. fJj orle

spring, Viborg s l., 7/s 1814. G. 
'
1/s 1866 rn. kunstmaler Hobert Peel 
lloj esen, f. 271t2 184 l, søn af kreds
læge i Holbek ~- og Jcns inn_ 
Matilde f. Opitius. (To børn, en 
Sflll og en daller.) 

/46. Golla Hermandin e , f. p. Ujorte sp. 
31/t 18461 d. i Kh avn ~11., 1851. 

- li-7. Johan Efonrik S. , r. i !{havn 92/11 

184 7. Student 1866, stud erer lægc
videnskab. 

- 48. Andreas Julius S., f. sst. 8/'1 18&0. 
Sømand. 

- 49. Golla Hermandinc, I'. ss t. 2
•
1
/4 18&2, 

el. ved Aarh. 21h 18 54 . 

3* 
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(Ill 9. IV 33. V :{2.) VI 50. lJdøbt datter, f. v. Aarh. 5
/1, d. 11

/a 

18&4. 
- 51. Marie Sofie, f. sst. 11/4 1855. 

IV 34. Sara Marie, db. 19'7 17b 7, d. s. a., I 3 uger g. 
- 35 . Peter Selm er (eller P. Hersleb S. , som han 

kaldte sig selv, eft er sigend e til min de om en 
ve lgjører, men døbena~net var kun Peter), f. 
"/l't 17 58 , d. i I{havn 2711 J 8 19. 13! ev ~7

/12 1780 
underl øjtnant i søvæ rnet, 1789 overløjtnant, s. 
a. inspeksjons-omse r veti holmens reberbane, 
1796 kaptajnløjlnant, 1800 kaplajn, 1810 korn
mand ørkapt., 1/to 18 15 kommandør. G. i [{havn 
% 1788 rn. Maren Grove, f. 5/10 17 62, d. i 
[{havn 8/7 1827, dlt. af kontorchef ved holm en 

~ latsraad Joh. Rr. G. og Mette Marie ~-
9 børn , hvoraf 3 leve, alle fødte i Khavn: 

V 33 . Johanne Ifatrine Marie s., f. 91/(; 1789. 
G. i !{havn '27/2 181 5 m. kontorchef i 
rentekammerel, justitsraad, senere kom
milteret og konferensraad, I{ristian HQJ.!Je, 
nid. af dannebrog og dannebrogsmand, f. 
27/n 1770, d. so m afskedige t 1/!l 1852, 
søn ar elalsraad 'l'yg-e fr sper Il , og ifa;:.-
ren f. Bj øm , og g. 1. m. Charl~ 

~ e Mflll er, søster lil den oven (IV ~ ) 
nævn te Ing. Mar. M. 8. børn : , 

Charl olto Ki rsti ne n., r. "/• 18 IG; ugift (108 

mod eren. 
Auna Hosin e I\ ., r. "/,, 18 17; ligeledes. 
Kristian It, r. ' °la 1820 ; tømmermester i Khav n, 

løjtn nnt, g. m. Ida Li bert, dtt. a( g(r) snilll
ko rmcstcr L. (4 sønner, 2 do ttre.) 

Peter H.,f. 3 '/ ,o 182 1; overrelssng fører i I(ha~ n. 
G.m. (l'rnnsk lærerin <le) Marie Houx fra Svejts. 
(3 sø nn er, 1 daller) 

Margrete l(aroline li ., f. 2&/7 1823 ; g. 111. sogne
præst i Tistc<l Il . Kr. Son ne J l O born ). 
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(Ill n. IV 3å. V 33.) A111lrcas Uj orn li.' f. " /, IS25 . Orl ogs kaplaj 11 . 
G. m. Olivia Ern es li11 n Ki rs lcj 11 , dll. ar ·,r,1 -
kollrercll sra;ul I(. L. J(. og ci'tc•rlcl't'D il C,J!Ju·c lid 
f. ll olm ( I daller, I so ll ,) 

Ursula Solic Arn a lia n., I'. '!,, I 827; g.m . J,a vne
k,1plaj 11 i Kha vn · ka ptajll ll.nl .la ll. An:,; 1:a rd c 
(3 born) . 

Johanne Mar ie It, r. 23 / , 1830; g. m. overreis
assessor i Khavn Td. Er. Peterse n. (3 bom .) 

V 31. Me lte Marie Petrea, f. 7/2 , d. 00
/.1 17\JI. 

- 35. Johann e f(ri stiane S., f. 2% 1792. Ugift 
i [{havn . 

- 36. Sigismund l(rislian Peter, f . u/rn 179 4, d. 
"'~h 1795 . 

- 37. l{aren Mai'iette Dorotea , f'. 7h 17 96 , d. 
ugift paa herregaard en Bud ernpholrn i Jyl
land ?.17 1821. 

- ;~8. Johan Henrik, f. 117 , d. 717 1799 . 
- 39 . [rnrnanuel S., I'. 22/7 1800, d. ugift ·1~11 

1842 . Blev stud ent 1817, retskallllidat 
(laud.) 182 1. Var auditør ved 2det liv
regim ent og ved hes tgard en samt over
auditør, og i nogle aar ti ll ige overtallig 
assessor i Khavns po lit iret , fra hvilket 
sidste embede han under 9. Decb. 181 J 

blev i naa<le og med ve ntepenge afskc
dige t. Foru lylikede paa en lys lrcjsc i 
Svcjls, idet han s tyrtede ned at' lligi
bj erge t , hvor han havde begi vel sig op 
uden fører. 

- /40. (Jdøbt søn, f. og d. 180 . 
- li I . Mariane Elisabet S. , f. 2~/4 1804. G. i 

Rhavn 8/1 18 30 m. overrelssagf'ørcr, senere 
skifteforvalter i Ves t.in<lien, nu justilsraad 
og borge rn c8ler i Slagelse , Peler Lorens 
Jlenzon.,, f'. ~! '/5 17!)!), søn al' 11rtek ræmmcr 
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(1119. IV 35. V 41.) I(havn l~~ og Elisabct ({alrinc f. 

Sejdelin. 1 børn: 
Peler Selmer U. , f. i Khavn " ,'., 183 1. Tidli gere 

kaptaj i:løjlnant i del øs teni gske soværn . Nu 
i Slagelse. 

Villiam U., r. i Klwvn 5/JJ 1832. Polylekniker, 
nu reserveloj tnant i arti ll eriet. 

llanny Mariettc 13 ., f. sst. ' /" 1833. 
Eli sa .Johanne l{ri stian e U., f. p. SL Croix 'h 18:38; 

g. i ](havn 8/ ,, 185U m. Gustav Henrik Adol( 
l{røhnke fru llol sten, værkbygger ; se nere fra
skilt, nu i Slagelse. ( I daller.) 

IV 3G . Sigismuncl Kristian Selm er, f. 2a;2 17 60, d. paa 
Cæcil ienborg v. Thj ern 4/5 I 827. Blev 515 1779 
und erløjtnant, 17/n i78ti overløjtnant ved 3die 
1.hj emske rgm. til fods; 8h 1791 auditø r og 
regimentskval'termester ved lste thjemske fod
rgm. og v. garnisonen, og fik in/5 1803 karak
ter af generaluu<litør. Ved hærindskrænknin
ge n som paaf'ulgtc adskillel sen fra Danmark 
gi k han ud af virkso mhetl, formodentlig med 
pensjon ell er ve ntepenge, og levede forre sten 
af en lill e formue han havd e erhvurv ct ved 
sit første ægteskab. Han giftede sig nemlig 
1. i Thjem ~1/12 I 785 m. fr øken Nann etle Pa-

~ , en fransk dame, der var bl ev en ind
for sk revel som se lskabsdame for den dervæ
rende general Ifroghs rjge sv igermodcr f'rn 
Schøller, og de nn e skj ænketlc dem i medgift 
den smukke og betydelige lantlejendom Nedre 
Slafn e , som efter frn en Ilk det ovenanforte 
navn Cæcili cn borg. Ægteskabct var barnløst , 
og sn art bukkede den fin e l'ran ske dame under 
for det barske klima. G. 2. 21 /u 1793 m. [fa ren 
,/.Jdljane M atea Heltze!l,i f. i Kongsberg 14/s 17 7 3, 
d. i Thj ern 2~12 183!.:J, dtL al' ~rb jerghaup,t-





.... 
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Ill 9. IV-V. 39 

(Ill~ . IV 36.) !!! and konl'erensraa<l Kristi an Ern st fl. og Anna 
l{jrstio e f', Baxlhauscn. 7 børn, 3 levend e : 

f / 9~.?., 1Yr 

V li2 . Nannette Pavill ard, f. 7/.1 17 95, d. l i96. 

-1 3. Johann e l(atrin e Kris ti anc S. , f. '% 17 96, 

d. ~~/-1 1826 . G. 2% 1813 m. krigsraad 
Andreas Svane Dick , f. i Danmark 2~/n 
1786 (ikke 1787), d. no/lo 1819 (han havcl e i 
krige ns lid væ ret løj tnant, var ejer af en 
reb erban e, senere ar el hræntl cvin sbræn
deri ved Thje rn). 6 børn: 

Karo line Juli anc l\lati lde, r. 17/s J1, J!, , d. Ull ,,. 
Sie; ismund Kri stian D , i'. 13/s 18 15. Prov st og 

præst til Akoro og Sa11d 11 (v . ~loldc); g. JS.i\J 
m. Elsa he l( atrin c Pare)ius, :l so n ner, r, <lu t
tre, nemlig : 

.Johann e Kri stin e Katrin e D., f. 13/,o 18,,0. 
)largrclc Eli sabcl Parelia , I'. " /12 1852. 
Andreas Sva ne, r. "/1 J855 . 
.J akobin e v. ,I. Li ppe Pareliu s, f. 11 / , 1857 . 
Frederi k Amalie! Trampe, f. "'/ 12 I ~,,8. 
Kristi an l(a lo El isa, L 11 /1 1 SG l. 
Gndl ov Sim oncllc ll ann a Vrnnmann , f. 15/ ,1 1~63. 
Marg rete Schjød t Mørk , r. " /, 18Gti. 

Aug~.s ta Vilhcln~inc , I'. " '/io 18 1 s/ G. m. majo r 
NJi s 01dr1 k Synn estvcdt el . "'h ISG:l. li sonn cr 
oc; I dal l.er , hrornf den :.e ldste son tlud ko rt 
efte r fad err. 11. Nn enke i Tlljen1. ;;æ::--

l(a roline ~lati lde, f. "'/12 181 \J. Enke ss l. el'L. Jojt11a111. 
Pel. Fr. Paasche (d. p. Vanlohu s) rm tl I 1laltcr. 

ll ans Peter, f. 16/ 1 18? 1, tl. 3/ ., 1825. 
llans .Johan Anclreas Jl ., f. ' "/ , 1825, cjcr a l' on 

reber ba nc i Anlesu nil ; gifl. 

- 14. Sigisrnun d Rri s lian Ernst S., r. '21/ 10 17!J8, 
d. i Thj cm J 85 .. Va r bes te ml til stude
ri nge r, men maalle paa grund af sygrJ om 
(kramp eslag), som overt'altll ham all erede 
i skolen, sæltes til hand elen, og blev da 
kjøb mand i Thj crn , men døde sind ssvag. 
G. ·w110 1829 m. Luise Pi , f . n/1·i 1795, 
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(Ill n. IV 36. V H.) dtt. af sognepræst professor Ole P. og 
Anna I{atrine f, Ho)m. Datter: 

VI 1>2. Sigismunda Krisliane S., f. 13m 1832, 
el. 1/6 1853 . . 

V 45. Georgine Margrete Frederikke S., f. 91a 1800, 
død. G. 91/o t 820 m. kjøbmand og stad

r./ wu.. ;yt. kaptajn Hans Arentz i Thjem, f. 18/7 1791. 
; - 7 børn: 

/ 

Julie A. , tl. ung ; Emilie A. , g. m. kjølHnand 
~ Han s Mikael A. , kredslægc, gift m. froken 
N. Nannestad; ](ar! Julius A., kjobmanrl i Thjcm, 
11 gift; Rikard A., kand. teol., ugift i Thjem; 
Fanny A., g. m. nedenunførle adj. Nil s A.; Sofie 
A., d. ung. -

- Hi. Nikoline Brog s., f . 1217 1802. G. 11
/5 

1828 m. stiftsoverrelsjusliliarius og bank
direktør i Thjem (nn afskedigel) Jakob 

.llil.!1.-riddcr af nordstjernen og Sl. Olafs, 
f. 17

/5 I 7 83, hans tredie kone. 4 børn: 
l( arl Jakob n., hospilalspræst i Thj em, g. n1 . Anna 

Parelius, søster !il nysnævnle provsliud c!5i"c[ 
(li born.) 

Fcnlinan!l R., rc'tskandidat, konlorch cf i K.ania ; 
enkcmand efter Lui sc Krehs. ( t so n. ) 

Selma I\.; g. m, surtsovcrretssagførcr~ 
i Thj cm-!(3 børn .) 

Teodor H. Udovende Jæge i Østerdalen, ugift. 

- 17 · Nann ette Margrete Pa vill ard S., l 
f. 28/1 1805.+-/8gg. Ugifte 

- 48. Karoline Lnise Charlotte s., f. i Tlljem. 
2/i•J lS09. 

IV ;37, Frederik l{rislian Selmer, f. 15,-2 1762, d. i 
Uirsholm 1/i~ 1843. Han blev sauledes baade 
den ældste af aur og den Jængstlevencle af 
alle brødrene, som ogsaa næst efter faderen 
den ældste rnand af den hel e linie, forsaavidl 
som oplysning haves. Han blev offiser i den 
norske hær, og var kaptajn og landinsp ektør 
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]Il(). ,v-v. 

(Ill 9. li' :J7.) da hun i 17U5 bl ev medl em af ho vc rikommi H
sjonen for Jy ll uncL Blev . i 1799 konslituerct 
og 1!1/G 1805 udnævnt Li! arnlsforvalter i IJirs
holm , og 21/1; 1808 ti I j ustitsraad ; var Lillige 
landvæse nskomm issæ1· og rorstkasserer. Under 
22. Decb. J 821 i naade al'sk ediget fra embed et, 

og levede s iden i Hirsholm til sin død. G. 
2

/G 

J 'i9\J m. sin ovennævnte søs terdatter Ellena J J 'V • 

.Takobin e J ~n en f . 2% I 774 · ·.. n · 

1
·~ 9 børn, alle fødte ss t., hvoraf 1 

leve: 
V 19. Johanne I{alrine S., f. a/a 1801. Ug ift 

Uirsholm. 
- 50. freder ikk e [{ristiane, f. 

22
/to 1802, el. l!I/Jo 

t 822. 
- 51. Eline J,1 kobin e S., f. 

11
/n l 805, l . . . 

, 9 P 1· f 7 1807 ugJite 
1 

- ,)_, on 1n e, . /R , . "
3 

u . l' 
11

. , • 1 soc B1rshol111. 
D ' . mane ,arto l111e, l. '/"' , .) , 
iV1. Anna [{at.rine, f. 7ft; I 81 J, <l. ugi!'L !l/a 18

1

lli. 
- .') .'i. Tomas S., I'. ia/6 1813; blev stuclenl 1832, 

el. som retssLuderende 2011 I t,;\6 . 
- .'16 . teln Ulrikke Andrea, f. 27

/,; 18 I 7, d. 
7

/1 1829. 

- b7 . Laura, f. 19/2 , el. 
28

/•! Hl20. 
IV 38 . Jakob Uene.lik s Selmer, db. 13/!, 1763. Var arlil

lerikaptajn , men blev sinclssvag da han var om
trent 30 aar g., og døde ugift i det slesv igske 
sindssyge hj em, hvor han opholdt sig de sidste 

15 aar, 20/5 I 838. 
- 39. Peder .Jespersen Se lmer, f. 

11
/a 176.'J, d. n

1

11,! 
1821. (Opkaldl efte r sin morhroder provst 
Ped er .Te~ersen Ny rop, som var præs t i Nor
dreho\' indlil s i<l st i f 7(j3 .) Va r obers lløjtn anl 
og esk:idron schef i et tlragon rcg im cn l, og havdc 
derfra afsked. Ejcr af gaard en Indalcn i Troml 
hj ems slirt , G. I. <i~/u I 7!.JO m. præslcenken =.---.:..--
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lill~. IV, ,39. V 6H.) f. 28/1; I 8 I 7, d. 711 1858 ; 2. 185fl m. sko le

bestyrerindc i l<.ania Anna Sofie i\'1c~el', v 

f. 6ta 1816, dit. af kaptajn Jakob l{ornelius 
Henrik M. og Nikolinc Ann ette I'. 8unticn. 

~ ------------- 3 b~,rn af før ste ægteskab: f!ifr/ fs-.. 'ln)~t.:W . 
VI :) 3. Marie Lucie S., f. 22/7 1839, g. rn . /fi 

ovennævnle Jh. Fr. f{l. S. af de søn- ,, 1-
denfj eldske Selrnere (V li li). 

- 54. Peter Jesper- Ny rop S., f. 1% 18,W. 
Lægekandidat. 

55. Ernesta Vilh elmine fladolin e S. , f." ,, 
17/1'3 1844 , g. m. ovennævnle ~ :,(J 

_Mr. S. LVII 8). 
IV 10. Johanne Katrine S., db. 21/Ii l 766, d. ugit'l i 

høj al<ler. 
- 41 . Henrikke [{atrine S., db . ~"/9 I 768. Skal være 

død ugift i ung al<ler. 

Ill 10 og 11. Foruden de anførte It sønner havd e ob erst 
Joh. Hn. S. 2 <løtlre, hvi lket erfares deraf, at der so m 
oven omtalt efter hans død tillagdes hans 2 døltre en 
pensjon uf postpensjonskassen af 30 rd. hver. Deres 
navne anføres ikke, og der vides intet andet om dem, 
end al den ene sand synligvis har været den "frøken,, 

~ntrlne Cha1·I0tte Selmer som i kirkeb øgern c lind es al 
have sluaet fadder i Gran i 1735, og 1741 og 175 5 i 
Næs i Hall ingdal, og da rime ligv is har opholdl sig i bro
derens , major ~us. 

l\.lajor l{ris tiuu Albert Selmer maa ttd enlvivl forud en 
de ovenanførle ham hutl et ell er Lo (om ikke tre) uæ"le 
børn. Ti i Nordrehov kirkebog for 17 3 I er antegnet som 
døLt el . 18. Febr. el nægte barn, -~.!~.1.Jilhørendc furndrik 
Selmer og avlet med Anniken Nilsduill',l!,,- Og derson1 de 
op lysninger ere riglige som ere indhcnledc fra eu i 
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Jevnager p. Hadeland endnu i 186 i levende 82aa rig mand, 
som kald er sig ~r, mua han end nu have haft en 

__!!:Ilden næi:te søn. Denne mand, skjærs fib er af nærings
fag, angiver nemlig at være søn af en løjtnant Anders 
lfristiansen Selmer, der døde 1788 efter at have været 
med i slage t ved Kvistrum bro mod de Svenske, og~ 
nesøn af major (Kr. Alb.) Selmer j Næs i Ual!ingduL 
Men til dennes ægte børn hører den nævnle løjtn. Ariders 
Kri st. Selmer ikke (efter kirkeb øgerne), og rnaa a!tsua have 
været uægte. Han boede paa en gaard Hillercn kaklet, i 
Nannestad præs tegjæld paa Rom eriget, som han IIavde 
faaet at' general Krogh, var gift med Anna Jonsdntter fra 
Hønefos i Nordreho':i.._ og havde 11 børn, . hvo raf dog kun 
5 voksne, og af disses afkom leve, forn den 2 sønner af 
skjærslibercn - I som siden 181-7 har været i I{ vebek i 

Kanada, og I af 2det ægteskab, Andreas Nilsen, f. 1851 
- kun l dattersøn og hans børn, der lige ledes synes at 
ka lde sig ~e im er (en søn, husrnand i Nannestad, og_l. 
døltre). 

Ligeledes maa omtales en kvindelig sid egren af slæg
ten som, skjønt dens egentlige navn er Trollum, dog har 
antaget navn et Selm er. Stammoderen for samme var en 
Sara ell er Sarine Rafrine..J;i., som 25h 17 49 i Næs i Hal
lingdal ægtede sergcant Erik Trollum og bl ev begravet 
i JLania % 1802 som «enke efter underoffiser Trollum 
ved de Nasjonale", 7 5 a. g., og altsaa maa være født 
ved J 727. Alle deres mange børn anloge navnet Selm er. 
I en i 1789 indgiven ansøgning om at maalte beholde 
sin afdøde mands pensjon siger hun, at hun var datter 
af .major Selmer ; men orn hermed menes ~jor Jakob 

__M.u.1.ia..-ell er maj. Kristian Albert S , er uv ist; en ægtc 
datter kan hun kun have været al' den førstnævnte og 
kun under forud sæ tning af at han .har været i el tidlige re 
ægleskab end det ovennævn te, hvorom ikke haves nogen 
kundskub; men hint indgik bau riglignok i den fr ctnt'yk-
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Si del ini er. Enespredtc. 

kede alder af 4.5 aar. Hun kunde muligen ogsaa have 
været dalter af kapt. rr. S. (forudsat at hun urigligt har 
kaldt sin fad er major), i hvi s børnerækk e hun vilde passe 
godt ind som født i 1727 (mcllem JV 7 og JO), og hrrfor 
kunde tale, at hun kald te sin ældste søn Frederik, men 
f'ørst den sid ste af dem Jakob Matias (og ingen J{r. Alb.). 
Hører hun ikke saaledcs li! en af de to ældre brødres 
ægte børn, maa hun allsaa have været en uægte datter 
at' en al' de to majorer, og man kunde da snarest gjælte 
paa maj. l{r. Albert, om hvem del vides at han havde to 

andre uregte børn, og i hvis hus hun synes al have op
h.oldt sil!, da hun bl ev gift. Da denne Trollnrn-Sehnerske 
sid eg ren ikke, som vi i forr. ·udg. an toge, er ifærd med 
at uddø, men er fundet endnu at være i live baade i 
Oanmark og i Sverrig, skulle vi nedenfor op føre den 
som en egen linie, saa godl som den har kunnet op
Iyses. 

Fors t. an fore vi, efter de fra Norge meddelte oplysninger og 
noglc herværend e op legnelser, f,.,lgende c1, esprcdt forekomm ende per
soner i Norge al' navnet Selmer, hvo raf muligen noglc kunde ved
komm e de ovcnnævnte enehoveder af slægten hvorom ingen oplys
ning haves - Ill 5., JV 7., IV 17. -, ell er og nogen af de andre. 
Af Ile 12 n° i fo rr . mig. ere 3 udgaaede, n° :J og 7, som nu ere 
indtagne ovenfor som V 1. og 2. , og n° l ? . , som man vi l fi11,J e 
nedenfor i en af de <lan ske lini er. De enesprellle erc: 

I. Ollo Selmer, fændrik fra '¾ (7G 2 , fra 'i, 17GG underlojt11anl, 
ved ?tlet eller ves tre opland ske nasjonalrgm. Efter de da nske 
opteg nelscr var en 01.lo S. 177 3 yngs t ovcrlojtnant v. nord en
fjeld ske rgm. t. fod s, 178G med kaptajn s litr'1 ovcrltn . v. samm e 
rgm., og san11n c anr yngs te kaplajn og kompagni chcf ved 2dc1. 

' oplandske rgm. t. rod~. Det kan neppe have været denne kapt. 
Selmer som omtales her ned enfor und er n° 2, 3 og 5 , da han 
ikk e synes at have været gift , ide tmin dsl.e lindes han ikke at 
have gjort indskn d i enkekassen. 

2. En kapJajo ~~lm ers (1:.w) hlcv begrave t i ICania i Nov. I 783. 

3. En ..,Lolrnn ne S., () atter ar kapt.~ , hlel' beg ravet i Uragcrnæs 
18/, 1798, 32 a. g. 

,., Vi lhelm S., begravet i K.ania " /" 1722, i11 ~e 11 alder Op!, il'CI.. 
5. .Johan ne Ki rstlne S., daabsfæstet i slotskirlrn n i !Can ia ~0 1,, 1781, 
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f 5 a. g. (manske ti en samme som 11 ° ;J, tla alderen saa temme-

lig træll'cr sa mmen). . 
G. Peler Eriksen S., haandværkcr ved de mi litæ re, begrave t i r<.ania 

11 / ., 1779, It 3 a. g. 
7. Anna Elisabcl S., hegr. i l<.n nia 18/ 5 1788, 5G n. g. 
8, .Jfr. Helene S., ti. i Asker v. J(.nnia 201, 17 fJG, 15 a g-. (En Mdm. 

S. va r paa Bærum j ern værk i Asker (om kring den ti d ?). . 
U. li apt. Zelmcrs daller , 7 a . g . , begr. i J( .ania 2/:i 1748 , •· JOl'<le n 

betalt som fo r en frem met!" · (Synes al mnattc have været ovcn

næ\'Jilc IV 2 f ., altsaa i kke al hø!'c hi t! .) 

Den Trollum-Sehnerske sidelinie. 

Dens slamforældrc vare allsaa de nysnævntc 

I. Sara (Sarine) l{atrine Selmer, og se rgennt 

Erik Trollum, formodenllig ~ 
~e nere kuptajn, i Næs i ~I Guldbr~ 
Trollums (og hustru Susanne . .. s søn E:nk 
der cv daubs æs tet ss t. t 738 17 u. g., altsaa 
født ved 1721. De bleve, som anført, girte i 

Næs 25
/~ l7 49 , og hun syn es at væ re~ 

so m ufskediget, hilll døde som enk e i ~ 
LJlQ '> , se i øvrig t om hend e ovenfo r. Deres 
børn , som alle kaldte sig Selm er, og all e fødte i 

Næs i Elld . , vare : 
111. l!'l'edel'ik Trollum Selmel', db. ~sh 1749 , el . i f{.ania 18 IG 

(begr. t!'tn), 70 a. g. efter kirkebogen . I lun var vært 
i oNorske brødres klu b11. G. sst. 2/5 178 1 m. Kirsten 
Holst 1 som <l øde i K.unia 1808f; de bleve fraskille 
17 \lG. 9 børn , all e fødte ss t. : 

111 J . Frederik S., db. !)17 177 9, d. som el forul yk ket 
mennes ke i ({havn ell er pua ves tkanten af Norge. 

, G. med en lignende person . 
- 2. Hans S., db. :11 15 l i8 J, d. s. a. 



... 
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sidelinic. 

(111 ) Il · 1 3. Johan Arnesen ell. Johan Anders Selmer, f. n/5 

1783. I3oede fra 1822 i Visby paa Gotland 
som skibsfører ell er søkaplajn, og omkom i 
Febr. 1842 under den norskr. kyst. G. i Visby 
1823 m. ~nna ({alrin~ilIL f. Vcngslrøm, 
slyrmandsenke, f. i Visby % 1796, d. sst. ·

1

/:1 

1862. 8 børn, alle fødte i Visby: 
lV 1. Johan Anton s., r. 1~/9 1823. Sømand, 

antages død . 
- 2. Anna Marie [{ristine, f. 1n1s 1826, drog til 

Stokholm 1847, 
- 3. Agnes Johanne, f. 00/n 1828; g. 

20
/12 l 8119 

m. landbruger ~li 
Vesterhe· de aa Gotland nu hans e ' 

- 4. Anders Ferdinand, f. n°/u 1829. Drog til 
Stokhol111 som hand elslærling 1817. 

- 5. Amon Jakob, f. 10/11 183 1, druknet i Sunds-

vall 14/8 I 8:39. 
- 6. Georg August, f. n/1 1833. Drog til Slok-

holm l 850 og er rimeligvis den sammr. 
murmester G. A. Se llrn er som er opgivct 
nu at bo i Mester-Samuels-gade i St.ok
holm; men han og broderen ere rorgjæv11s 
opfordrede til at oplyse deres nuværende 

stilling og familieforholde. 
- 7. Emma Katrine, f. 6/a 1835, d. s. a. 
- 8. Emma Olivia, f. l'!Jn 183\J . Drog til Stok-

holrn 1862 efler rnod cre ns dø<l. 
- 4. Sara Katrine S., db. ~3/1 1786 , d. tidl ig (i Khavn 'tJ. 

- 5. Jens Vejdemann S., db. 22
/5 1787, d. /11 s. a. 

- Ci. Marie Elisabet S., db. 8
/5 I 788. G. i f{.ania 

rn., nu enke (i l{[lavn) efter, kj øbrnand ss t. Johan 
~ senere bestyrer af et møbel-

oplag i Hhavn , d. i Gjentofle J8o4. 4 børn: 
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(li 1. Ill G.) Agnes li cdcvig H. , f. i J{.ania ' 6/ 3 181 t; g.m. at'skediget 
oberst Haagen Valdemar lllathiescn (i J(havn). (2 børn). 

Emma Luise Frederikke Il. , r. 1816, g. m. oberst og 
batnllionskommun<lor i Aarhus ~an Ilaptiste And~ 
Xavicr de Plune. (U<l . IJ .). 

Ida Teo<lora n., f. 1820 , g. rn . proprietær ~ paa 
LoJJan<l (6 børn). 

Karl Kri stian Vilhelm Johan n., r. 1827 , konslitueret 
oppebørscl skonlroll ør i Slru er, ugift. 

Ill 7. Erik S., f. 4/6 1789 . Levede 1864 i yd erst 
trange kaar ved Oslo. G. i Ager i Jan. l 831

• 

m. Hangdi Olsdalter fra Helingen i Fecit sogn, 

f. /u 1785. 1 søn: 
lV 9. Ole rrederik S., f. n111 1833, d. ~/Ll835. 

- 8. Kristine Marie s., f. •i118 1792, d. /a 1793. 
- 9. ·Frederikke m rstine S., f'. rn/a I 794 . G. i f{.ania 

2811 1833 rn. sporle ikasse rer sst. assessor~ 
Vilhelm ralkcnbers Peckel, J'. i f(on gs berg 

111/!1 

l 788 , søn af apoteker Frans P. og I¼slian~ 
..Sofie f. Hogstad. (Od. b.). 

li 2. Guldbi·and Andreas S., db. v/11 1751 , el. /lo I 7fi4. 
- 3. Susanne Frederikke S., db. s17 17 55, d. i K.ania ·

1
1~ 

1839. G. i ILania ,28/i,2 J 77 8 m. hører ved latinskolen 
ss t. Ifristian Døderl ejn.,_ f. i K.ania 2711 17 45, d. sS l. 
2~/u 1809, søn af kapt. ~ 
Marie f. Grønbek. (7 børn.) 

- 4. Alida (Alet) Margrete S., db. 22/ 12 17 56 . 
- 5. Guldhranrl Andreas Trollum (Selmer?), db. 6/J I 758. 

Om ham vides intet, sau lidt som om den føl gende. 
- 6 . . Johan Henrik, db. 4/2 17 59. 
- 7. f'r edcrikk e Katrine S., db. 4/4 1762. G. i JLania w /v 

178!:J m. inkassator Arnut Holst (broder lil oven
nævntc Hirsten 1-J.J. De flyttede sid en til l{havn . 

En tlnttcr af di sse , Erikmine l\atrin e JJ, , blev ' /, 18 13 g. 

m. sin fællcr, sludfysiku s i !Cania, Ji vlmuc .lens .Cronbck Døilnr::-
_.!Jju.- linn llodc i J<.ania 181". · 
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li 8. f{atrineCharlotte, db. 2% 1761, d. /t 1765. 
- 9. Erik Kristian Sc)m()r, db. a/Ji 1765, d. i Fredcriksnagor 

i Bengalen rn/Jo J 801. som sup erkargo elle t· sk ibs
assislent i det dan ske as iatiske kornpagnis tj eneste . 
(I opteg-nelscme fra No rge kaldes ltan blot Erik S., 
men i de khavnske kirk eboge r ved børnenc s danb 
altid Erik Hris lian; at det er den summe person kan 
der ikke være tviv l om). _Q. I. m. Dorotea Fi sc)rnr, _ 
fra hvem fra skilt 17 99 , hvorefte r hun ægtede ~ 
Peter Hegel. G. 2. rn. Abelone Grrmer, f. 25:u 17 63, 
d. i Khavn som enke 11/10 18 IG, dtt. ar res id erende 
kapellan og sognepræst til St. Han s kirk e i Od ense 
Kristian G. G børn, 3 af hvert æg leskab: 

HI JO. Rar! lfris tian S., f. i Khavn 11/1'.l 17 92, d. 28h 
1811 som kopist ved det mi li lære varedepot., 
i hvilket han siden J'oraarel 1808 havde væ ret 
ekstraskriver, sid en efleraarel 18 11 kopist (li l

ligc medl em af livjægerkorpsc LJ. 
- 11. Gulclbrand Andreas Se lm er, f. ss l. 01io 179 5. 

Drog til llolland, hvor han an lages at have 
girtet sig og at leve end nu ( 1868). 

- l 2. Erikmin e Sa rine S., f. i {{havn nu/8 1798, cJ . 
ugift i Gj entof'te J 82 .. 

- 13. Johan Frederik Selm er, f. i Kirk evwrløse ·1~1r 
1800. Var fu!Jm wgl ig i Khavn s Ves lcrporls 
kon sumsjonskonlor, og bl ev d erfrn 21/~ J 836 
befordret li! tokl- og ko11 sum sjons-uncJ crhe
tj ent i !I havn, 185 J af'skcdige t. G. Jfi/8 182 1 
m. Eleonora Uirgillc l{ønis.i. f. 15/8 17!!9, dlt. 

- 10. Jakob Malias, db. 21/8 1768. lJ bekj endt. 
- 11. Endvidere skal der forud en cJi ssc 10 have 

været en daller, El se l( ri sliane S...., girt med 
en landhanrljpr L:.rs J{a<1s, 
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(li 9. Ill 13.) af sk rædermester IL, en Hamborgei:.:_ 9 børn, 
hvoraf 6 leve: 

I V 10. Guldbrnndine Frederikke Kristiane S., 
f. 25/12 182 1. Skolebestyrerinde i Khavn, 
ugift. 

- 11. Ida Ahelone Rudolfine, f. 5/1 1824. G. 
m. skolelærer Harald Heieheimann i Maj
lJ0lle paa Lolland. (3 børn, hvoraf 2 
leve.) 

- 12. Eleonora Erikmine Augusta, f. 8/12 1825, 
d. 22/n 1866. G.m . «informator" i Khavn 
[{arl Frederik Rønnov. (1 søn.) 

- 13. Vilhelmine Georgine Marie, f. 15/7 1828. 
G. i [(havn m. forhenværende bager-

_......-c-

mes ter David r< nudsen . (2 ])Ørn.) 

- 14. Frederikke Flo ren tine .Josefine, f. 2/s 1832. 
Ugift i [{havn. 

- 15. Niko line Anna Luise, f. rn;5 1836. Ugift 
i Rhavn. 

- 16. Rosalia, f. '1/li 1837. } 
døde smaa. 

17. Johanne, f. 2% 1838. 

- 18. ffri stian f'rederik Niko lnj S., f. 8/11 1839. 

Forhen telegrafi st i [{havn. 
m 11. Karoline Vilhelrnine S. , r. i I{havn 2% 1802. 

G. m. forgyld er og løjtn:mt Knud ffnud s,en i 

Nykjøbing p. Fl. (.!2.!:,oder til nysnævnte_llilv. 
_!Ll_(2 sønner, J datter.). 

- 15. Vilh elm Rudolf S., f. i Khavn 1011 1801. Var 
kjøbmand, dere ft er barber, i Maribo, og er
nmrede sig senere ved at drage om i pro
vinscme som danselærer; nedsatte sig siden 
i samm e egenskah i llolbek, hvor han døde 
2/2 18G5. G. i Marib o 11/11 1832 m. Kristine 
~ llia Vu lf, f. 1813. 4 !J ørn , alle fødte i 
Mari bo, hvoraf 2 leve: 
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Ill 9. Ill f5.) IV 19. Erikmin e Karo lin e Charlotte S., f. 111 2 

1832. G. 1.. i !{havn m. kasketrnager 
Koppel, fra hvem frask ilt. 2. i H havn 
!1/12 1866 m. smedemester Jens Peder-

_gn__Df Bngsværd. 
- 20. Frederikke Andrea Lnise, f. 511 183.5, 

el . iu/1 1836. 
- 2 I. I{arl Vilh elm Bendiks S., f. 17/19 183G. 

Gymnas tik lærer ved J 7. fodfolkbatallion 
i Khavn, hvilken sti lling lrnn i efter
aaret 1867 fratraad te. 

- 22. Ado lf Frederik Ludvig, f. 11 /~ 1839, d. 
i spæd altlcr. 

B. !mien Jlovedlinie, i Danmark. 
Oplysningerne om de to ælds le mænd af denne liuic, 

og dennes slæg lf'orbindclse med den norske , grnnde sig 
alene pua en nu i Jl ibe dom skoles arkiv opbevaret lj enst
lig indberelning fra [>ræsten Johan Henrik ....S, til biskop 
Uloch i llibe ar H>fi J 769, hvori han efter opfo rdring med
deler slægtfølge lige eller ælletallige og personlige efter
retninger om sig og sin familie , som all saa man anlages 
at være troværdige, forsaavidt som han se lv har væ ret 
vel underrettet. Han sige r deri udll'ykkelig, at hans 
faders farfad er var oberst Johan Hen rik Sel mer fra !Wck lcn
borg, so m lilligcmed sin broder Over- Krigskommiss ari1.1 s 
Daniel Selm er var i kgl. dansk l:iqn eslc ag !an i O en rl s-

..h.a.rg..; og at «der er endnu en Majol' Selm el' op: I l(ap j
tujn Selm er (Norge, min fad crs Næstsydskentlel.Jørn» (d . 
c. den senere oberst Sigi8mund lfr. S. og kapt. Fr. S., 
de lo majorer S. va re dengang f'o rlængst døde). Skjunt 
vi ikke ellers have rundet noge t spor til en saadan ælrlre 

.\·'' 
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oberst Joh. Henr. S., kan hans tilvære1se efter dette vel 
neppe drages i tvivl; at det skulde være en forveks1ing 

· ]i rr l 
med den yn gre ob erst af samme navn, er nepp e nme O 

' 

d d . t"d on- var <la enne sto præstcn saa meget nærm ere 1 1 t> 

døu i hans eo:en barndom a11erhelst da et af de u-æk 
V ) ' d 

som ned enfor fortælles om den ældre ob erst, hvo1 ve 
han forud sælle. s al have væ ret en gammel mand, slet ikke 

o·et passer paa den yngre, der som man har see t død e meo 
tidlig , i sit H . aar. Men dersom ob ersten har været 

,brod er til overkrigskommissær S. i lleml sborg, kan hant 
n eppe have været en Mck1enborger, men nrna, li gesom <le 
antages om denn e , have været en indføclt Uend sborger, 
Overkrigskommissæren betegnes i de r cndsborgske kirke · 
bøger allid som Kristian S.; navnet Daniel, hvis det 
ellers er den samme person, maa altsaa være en fej\ for 
l{rislian (med mindre han har hcddet Daniel lillige). AL 
iøvrigt præslens ellerrelninger ikke i alle henseender erc 
paa1idelige, sees deraf, at han om en af sine egne brødre 
har anført en væsenllig fej\, se ndl'. Vi anføre a1tsaa 
som den første mand eller slamfaderen for denne linie 

I. Oberst Jolian Henrik Selmer 
i B.endsborg, fø dt (eft er en and en optegnelse) 
omtrent 1620. Forud en det an førte vides 
ellers inlel om ham, kun lilføjer præsten · i 
indberelningen: "Den sl. generalmajor Kaas 
fortolle mig , al ob erst Johan Selmer aldrig 
kunde lide nogen ung ofucier som var lyk 
og fed , og som ej kunde gjøre alle krigs
eksere i lier lil hest og foil s med hurtighed og 
Cærdigheu, som at spr inge lil hest alene med 
el haandgreb, hvilket han selv, i hvor gamme\ 
han var , kunde gjøre sua perfekt, at Ingen 
var han s mesler ,, . llans søn var ef'l.er præ
slens beretning 



Propri cLær Jol1an Selmer. 

11. Seign. Jo1ian Selmer, proprietarius til Skjold
agergaard og forvalter over Gram gaard ug grcv
skab hos grev 0 . 0 . al' Schack. (Skjoldagergaard 
er ikke til i vore dage , men er rimeligvis en af 

de nuværende /4. gaard c i Slijoldage r by, Gram 
sogn, lladers lcv amt.) «Han boldt bryllup pa a 
Hil;cr randlms 4/5 IG71- m. Margrete La1nbc rls
daller Pouch, som Ja var i sil 2 f. aar ,, . Hun 
har ullsaa været født omtrent I G5-1, fo rmodcn llig 
en sønn edailcr af apoteker og raad111 and Johan 
~f. i LLier i Vestfolen, u. i IlilJc 1517 

16 .5 9 i sil 7G. a.), so m havue G sønner, dcrilJlandl. 
uogle m.egct bckjenu tc, men om sønn en Lambert, 
;\forgre!es f'ader, vides iøvrigt in let. Johan S. 
rnaa være død lidlig, ti !\farg-rele Po uch giftede 
sig anden gang med rc..girn cnlskvarle rm eslcr ff ri
s len Jensen c1f Assens.+ hvorfor semnc 11 Mat ias, 
der først havde gaael i Haderslev skole, sid en 
gik i den i Assens og derfra blev studen t l li91 . 
Htrn døde so m Jensens enke hos søn nen Matias 
S. i 0s tersnc cl o præs leg:1artl 17;3u, lJ cgr. 7/51 all

saa i sil 83 . a. Ileudes ,mel en rnanLI.,, so n1 var 
rnyns tcr , krjver i Sl,•5 yig fl'..' V1•al<'1j yl lan<J, og der_- _ 
hos !olt!er i Assens (som saaclan JJcn ævncs han 
oftere i d1Jl.JrLogc11 sorn daabsvidn e i aarene I G8G 
- 17 07), var li/Jigc, cJl cr senere, reg-im cnlskvar
lerrnest.c r ved del sjwllaudske regiment li/ fods, 
do /.! fonnodeull ig k1rn Li! I Ci!)9 i hvil kot aar der 

loges forholdsregler i,n od l! arn ror inisligl! cdcr 
ved oppebnrsfcrne; rn cn li an rnaa l1mligl !J ava 
kla ret ror s ig, li kort cfler fin des lian at være 
Il leven ko n sli I 11 crcl som borge 111 cstc r i Asse ns 
I iOO- /;'og lyve aar senere lll.!.;.Y liw li gclt>drs 

ko ns lilucrcl i samnw n,nJiedc I 72~ l1illL. 
maa vmrc cl rn:l nrnl lem sidstn:rvn!e anr og 1711.-,-
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som er det aar da byens ældste begrave lsesbog 
begynder. Iøvrigt find es toldcr .Jlr.. Jensey d, L 
Fh r. J 689 at have ladet døbe en søn Peler. Johan 
S. og Marg. P. havde (f'oruden rnuligen 11cre børn) 
l'olgend e to sonne,: s ; 

111 1. Doti,, s.i,.., (og,aa !li. Johonn;dos, M. Auosen ,,;,; 
r. p,a Skj o I dnoo,gua,·d 167 6 , d. ; Øs tenne d.'__. _ 

- '2. La111bel't Sehne1·. Fik Und er 2/n 1709 kong!. bestal

ling so m hy- og raadstnskriver i Assens, og 
døde i Øs tersnedc 15

/8 1736. I sin ansøgning 
om embedet siger han, at han en tid lang havde 
ladet sig bruge ved pennen, særdeles ved so
folkene s iodrullering hos mynsterskriver ffr islen 
,lensen, som er bestilt til slesvigske og vester
jyllandske distrikters omrejse og indrullering 
(allsaa hans stilfad er) . At Lamb. S. var Mat. S.s 
brod er, sees ar et ar denne iodgive t allerund erd. 
a1Hlragcnde i gehejmearkivct nf 1737, l1vo1:i_ han 
paa sin afd. hrodcrs enkes og erterlad te barns 
vegne ansøger orn at der mua foranstaltes in d
Jrcvet en sum ar 29G rtl. , som paastodes at 
cfl erstaa for mange aar af tien aftlødes løn af 
Assens by, 25 rd. aarlig. Iøvr igt er det ikke 
nmuligL, mnaske endog efte r navnet at dømme 
sandsyn ligt, at han har Være t den mlt1r:c bro-
der, født 167 5, ikke den yngre. Han . var gift 
m. Anna Hans~. Ba~, d.· 1751 > begr. 
~"/5 hos sin rnnnd i Øs tcrsncde. De havde en søn: 

JV 1. Johan lfrislian S., db. H/t•i 17 t 5 : d. som 
bnge r i Assens 1770, bcgr. 10/:i . G. t . 

1
% 

17 45 m. 1~·, d. 
17,l7, begr.n°/n. 2. 1~/101757 m.~ 

~ti. 1782, begr. 5/11. Ud. JJ. 



Mnlias S. d. æ. 

(lll 1.) 17 38. Stu<lenL !'ra Assens skole I G91, tog l 69G 
lco log. eksamen (laud.), og var de refter i nogle aar 
ukollega" vecl___ili3n nævnlc skole indlil 1707. Under 
20. l\forts I 70ti fik han J1gl. bekræ!'te lse som præst 
ti l Flemløse men ighet! i Fyn erter den daværend e 
præsts afgang (h erlil kaklet !l/1 s. a. af generall øjln. 
Ad . Fr. Tram es efterleverske, rru Sof. Am. Adclilcr), 
og ikke længe efter, 9/1 J 707 , ligeledes som pnest 
i Øs tersnede i nibe stift., dcrlil ka idel 

2
/* s. a. af 

m;ijor Er ik I( rabbc til Grund et, so m bavde solgt 
dette med forbehold af kaldsretten for dengang. Oclle 
kald beholdt han til s in død , de r indtraf «meget 
hasti g" ovennævn le dag, hvo rcl'tcr hans sfln ful gte 
ham i kald et, og Jigeicdcs beholdt clel til sin død 
1780 (allsaa fader og søn i 73 aar). lian giftede 
sig 1709 paa San<lagergaard i Fyn 111 . kaptajn Funchs 

datter jomfru Cæciliane Funch, so1~l! 
I It.de · rns fødsel i sit 37. aar t 727 be,.,r. 

8

/7 , alt
saa f. omtrent 1GHl. I sin oflnævnle indb eretning 
beskriver sønn en Malias S. sauledes: «Naar det ikke 
var min fade r, kunde der siges meget godt om 
ham. Jfa n var ogsaa en god medikus og kurerede 
fasl all e de sygc surn søgte 11am, endog adski llige 
ar dem som Doctores haJ'de ove rgivel, hvorpaa kund e 
anfø res adskillige ek latante eksempler, bl. and re 
med Junker !fristen L irl!k p. Tyrsbck, hvilke t fade
ren Junk . Niels L. selv fortolle rni g. Han var en 
høj, før mand ar skjøn anseelse, men ikke tyk eller 
fed, hvikel han ailid afslcyede. Lian smag te aldrig 
tobak, snustolrnk ell er brændcvin, han kald le det 
for mig allid li dc rlighcd, sna jeg heller ald rig smugle 
det, lit jeg var :10 aar. De der ikke kjenclte ham 
ret mente, han var sLoraglig. De sagde, hau fø rte 
en person som en general ell er bisp. Sl. ob ris t 

Brocktorff (nemlig- Sd~ fortolle mig en artig 



56 
2dcn hovedlinie. 

(!li 1. IV 1.) passage om ham, at han foldtes med ham cngun ~ 

til Scbnncl crbor 0
• orr de ben·n·e Jo cre red e hos~ 

o, ,:, oo o . . l 
incJ en lrnns oh. Br.s stedmoder etc., hvilke 
tillige med mere jeg ej veed om jeg bør an
føre." 

Matias S.s 1/4 børn vare : 
[V 2. i\'l argrete [{ri stin c S., f. 17/to 17 11, d. 1760, 

g. i Øs tcrsnede min 17 37 m. ~ 

~ ' rim eligvis el. 1774· 

- 3 . .Takob Selm er, f. 2 11i0 171 2. Bl ev 1740 teo!ogisk 
kandidat (n. cont. pr. pr. laud.) og· derefter deg n 
i Hnnd slnnd, Aarh. st.. d. i denn e stilling /s 
17 80. Var gift, men · kon ens navn er ub e

kjendt ; hun døde i Horsens 1/
5 

1811 84- a. g. 
De havde 1 børn: 

V I. Nikolaj Seirnek, clh. ~ 'lio 17 fi I. Ubekj endt. 
- 2. Kristian S. , db. 12/s 1753 . Heller ikke om 

dette barn haves nogen beste mt oplys ning, 
men det kan sik ke rt antagcs, at det er den 
samme II Mo nsieur ,, Hristian Selmer som 
Ondes i Vejle % 1782 at have holdt bryl
lup med Marie Elisahet Ilaumann (i l< onge
hrevet fø r ~lsen kald es han nelop [fris ten 
Jakobsen S.J , og som se nere fo rekommer 
som 

II 

prokurator» Rr. S. Under denne 
benævn elsc har lian og Mar. Elis. Baumann 
i Aulborg Fru e k. ladet døbe · den neden

anførte søn ~ men iøvrigt har 
han ikke i virkeligheden været prokurator, 
idetrnindste har i ministeri ets arkiv intel 

- 3. Cæcilie ll clene, db. 15/12 J 7 o/4. · 
- 1. Bedevig Margr ete, db. 2h I 7G2 . Begge 

nbckjendle. 

--- -

' P. 



Prokurator Kr. Selmer. · ,)7 

(Ill I. IV 3. V 2.) været at finde om en saarlan prokuralor S., 
so m da under alle orn stændigheder ikke 
har baft be stall ing. Han har efl erladt sig 
et talrigt afkom, der nu lever so m bøn
derfolk, mes t i Torslev og Østersvcnslrnp 
sogne i Øs terhan herred, Hjørring amt; 
selve navnet Selmer er nu saa go dt so m 
uddød i familien, men de vide dog alle 
meget vel, at de høre derti l. Om proku
ratoren har der fra kun kunnet oplyses, at 
han blev kaidel der ti l egnen af den da
værende cjcr af Bralskov, generalkrigskom
missær 0. T. Lar!ge, som førte vidlløfligc ret
tersager og som havde overla<lt harn et lill e 
hus i Øs tersve nstrup sogn, tæt ved Urat
skov, som han beboede, rimeligv is som en 
al'l livsvarig l fæ sle. Han dmle meget plud
se lig i Billerslev i Ty (Hillersl. prslg.) paa 
en forretningsrejse for Lauge, et'ter sigende 
at' en af sønnernc l'orgirnt af Langes mod
standere; men hve rken om aarel da del 
skete eller om selve ste clel har noget vi
dere kunnet oplyses. Han havde følgende 

5 børn: 
VI 1. Johan Rrislian S. , eller fam ilien s op

givend e født i Vejle 1786, men frndes 
ikke i kirkebogen der, og rnaa vist 
snarere antnges at være den Jg.\!J.!:,_ 
som efter Lengnieks kirk~bo<>snddra" b b 

ror Uldbjerg- Lyndemp · sogne faderen 
Mons. Selm er har ladet døbe der ~11:; 

1782 (men i Si)iJ fald bnr <Jpr Virret ,.. 

eutlnu el 5le barn, ela r> nmrnc Mons 

~ 11n<lrs ilill'l'I cl'lcr, 1783, at 

have la(}et døbe ss t. en Jla.Llc.r.,. se ne-
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den for VI 2); d. <217 J 853 som fæstebus
mancl og tømmermand i Flegum, Tors· 
ley s. [fan var den eneste af rami-
1!en som til daglig brug førte n'.iv~et 
Selmer, idet han nitid kaldtes I{n5llilll 
8·; iøvrigt vare baade han og de ancl re 
søskende og deres famil ier i et og alt 
bønder. G. a/i; 1816 m. ~ 
.Q.Ulter. 5 børn, alle fødte i Flegum · 

VII 1. Nils Kristian Johansen, f. % 1818, 
husmand og tømrnermancl i Øs ter· 

- 2. 

- 3. 

svenstrup. G. 1. a/12 1844 111 • 
' a ·ete !8se Sørens datter, 2. rn. ~ 

Pedersen MøljP)' . 5 børn, 3 a 
første, 2 af andet ægteskab: . 

vm J. Johanne Marie Nilsen' f, I 

Fleguin 5;n 184-5. .., 

- 2. Anders Kristian Nilsen,\· ,_.. ~ 
- 3. Johanne Ni lsen, ~ 3 

1. Else Nilsen, ] ~ 
- 5. Møller Nilsen, 
Inger Marie Kristiansdatter, f. '1,/n 

1820. G. l. 21l1t2 1846 m.~ 
Rristjan ,Jensen i Flegum (med 
hvem 2 døtlre og 3 sønnerl; g. 
2, 11

/ 11 18 6 0 m. ~ 
( m. hvem 1 barn ~ · , . 
dersen 2 f. J 864). Hun beboe1 

foræ ldrenes fæsleh us i FJegum, 
hendes første mand havde huset 
i fæste, den nuværrnde ejer det, 
Peder Kristinn Selmer Jollapsfill. 
(døbt sauledes men ka~r sig 

' selv kun Ped. Rrist. Johansen), 
f. 2n/4 1822. Husmancl og tøm· 

.. ~-·· 

( 



I 

I 

HI-VJJ/. 

(Ill I. 11' :i . \I 2. VI 1. \'li 3.) mcrmand i Nørøksc, Brovst wgu. 

G. i JJrovst n i. Peder Øs le1T11gil cls 
.sfaltcr. 4 bøm: 
Vlll 6. Me ll e Mar. Pedersen, f. 1858. 

- 7. Jol1an Kristian P., f. 1860. 
- 8. Pedcr Østerrøgi/dP., /'.1 861. 
- 9. Lars Jfris tian P., f. 1863. 

VII 1. Gregers f(r istiunsen, f. 5/11 1824 . 
Husmand i Aaru p by, Torslev 
sogn. G.1. 15;. 1857 111. Haren 
Marie Nilsdatter (ingen hørn); 
g. 2. 1863 med Maren Kristens
dal tr,.r... A/' de ti e æg· te skab I JJam: 

VJ/1 10 . .Jens Kris tian lfris liansen, 
f. i Aa rup 15/r; 186/4. 

- 5. Kristian ffr is tian seu, f. J.1112 ·t 82G, 
d. % J82i. 

Vl 2. Ane Dorotea, f. % 178:l. Se oven VI I. 
- 3. Ane Lucie S., db. i Hørby ved llobro 

'°h1 1786, d. 7112 1862. G. i Tors /ev 
;/.12 1819 m. Peder .Jensen, J1u smand 
og lømmcrrnand ss~ (J dtt. og 1 son 
(/igeledes t11111rnerm.), ff. 1826 og 1828). 

- J . .Jens Severin S., r. i 1\albo rg 0111 1789. 
Va r først fwslcgaa rdmand i AJsl.>jcrg, 
Torslev sogn, senere fæsteh usma1HJ i 

Torslcv, kj Nbte siden et lrns i Øs ler
svcns trnp, hvor h,m;' endnu levede 
1866 so m aftægtsmaud hos datlercu, 
hvis mand cjer huset. G. 11h 1820 
m. Me lle lfris loffersdallQ.r. -1 børn: 

Vil 6. Ma rie Jensdatle r, f. 1820, g. 1850 
m. Peder Thomsen, husma nd og 
lmmnermand i Øslersl'cnslrup . (:l 

~enncr , 1 datter.) 
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(Ill L IV 3. V 2. l'I :J.) Vil 7 . .førgen Kris tian Jensen, liu smaCJtl 

Tors lev og arbcjtl smand i Attrup, . 
sogn. G. 18&5 i Brovs t in.~ 
.laliohsrlatter. 1- Lr-,rn: 
- ·- S"G Vill l J. AneKi rst.J r1 rgcnsen,f.J D • 

- 12. Mette Hatrinc Jø rgensen. 
- Ul. ,lens Severin J,.,rgenscn. 
- 11. Jakob Peter Jørgensen. 

8 ·w erned en - , 9. Lars Jnn seJ1, f. l1 ig-
96 I Jf ·11· i- ·' e1· 21;1 18- ' eu l 0( • tvi rngoro u · 

d. ~,a s. a. 
VI D. Oie S. Om ham vides kuu, at ]lan 

blev ægteviet til l(aren . . · · 1 ' 

1 
· F'tr-

--:-::-- - . dø(. st rup, Aulborg amt. lian ei 
llavde 2 dottre: 

Yl! I 0. Johanne l'Vlar ie, ,,. rn. ~ ,:, • 

t P SO"rl, Johnsen j Stavn, Fars ru 0 

- I J. l( irsti11 e. G. og !Joer I næ • • 1·J1edeu 
ar Sæhy. -

J V ·1. li elene .foltanne S. ' r. u,1•; 1 i 1:J, d. i Horsens 

1710, hegr. 
2 1

111.. G. i Øs tersnede 21/11 J?:1 S Jll. 

!~!iL__lfristoll'cr Bh ie, rektor for Horse ns skole 
li3S-12, i li vi°iket sidste uar lian J(,) de. 

- ;i. Joh an Henrik Se lmer, r. 20/i l 7 l s, d. i Østc r
snede 1<;/11 1780. Blev und ervist i hjeminet 
af Jirivullærere og arsendt til universi tetet af 
s iu senere svoge r Krr. Bhi 173 2. Tog 1 i 38 
leo!og. eksa.rn en (laud. f'or begge prøver), og 
fik s trak s ener s in f'aders død til sendt knld s
lJrev som hnns eftermand ar ril.me ster Sdiuck 
Bro L:kdo rf til Grundet, sarn l derefter kong!. 
bekræfte lse und er 20. Febr. J 73 9 og ti!Jigc fri
løsning med l1ensyn til al han ikke endnu 
va r 2.'i u. g. G. l. 1.710, so rn han se lv sige r, 
me 11 ud entvivl 1·ig ligc re 17 3~), m. l'ti]fr Macil!--



IV- V. 61 

(Ill 1. 1\1 å.) 1,un~ som døde I 740, begr. 2%, efter at have 
født de nedcnanf0rle tvillinger, slLt. af fillfllil= 

.m·æs t j Tyrsted - Ul Ni!s Ped ersen L. og· Eli
~abet f. Hagelstr in._ G. 2. i Øs lersncde % 
1712 m. Eli sabet l{irstin e Raa r11p, dlt. af so[
nrepræst Frans And ersen Il. i Stadil (hnn var 
hans (qrrjqe kones næstsøskcmlebarn, hvorfor 
<le fik kongl. lillad clsn li l ægteskabels ind
gaael se); hun døde 1764, bgr. 15,o, Med begge 
kon er 12 børn, hvoraf dog knn 1 søn og 5 

døltre bl eve voksne, 5 sønner og 1 dalter 
døde surna: 

V 5. 6. i\fatias og Nils, tvil linge r , dbb . 22/s I 71 0. 
Malias bgr. 25/J l711; ogsaa Nils er død 
li lle, formod entlig 174 3 , da fade ren ud
lrykk clig siger om dem begge , at de død e 
3 aar efter fødse len. 

- 7. Nil le Marie, db. 8/o 1713, el. i Aarhus 1% 
1808. G. ss t. 1. 8°/!, l7G7 111 . kj ob mand 
Søren Yissiu g; 2. so m enk e 5/.i 17U9 m. 
kjøbmand Ole Sa nn e (rimel igvis broder tiL 
nedennævnte Elis. S., som var g· m Car
~·eo apoteker Schack $.). 

- 8. Sofie Hcdevig, db . n /11 Ii 44. G. i Østcr
snedc "!11 1i73 rn. sogncdcgn Jens C!illl

scn i Bording. 
- 9. ~ane (Cmcilie) Mari e , <lb . 10

110 17/4 5, 
d. i Vej le 1117 181/i . G. ss t. ,;/, 177 5 m. 
kj øbrnand Jen s H.i so rn Ahrensherg, eft er 
hvem hun var enke. 

4 IJ orn: Joh. ll cnr. AhrcnsiJe rg, r. ( 778, sumand; 
Nil s A. , sludenl , skal være docl som hu sl,erer (r i
meligvis den summe Ni kolnj lleboe Arenlzhj en; som 
eller Bad. Uni v . . lomn. blev s l11tl cnl 1800 ,;om pr i
valis l rrn Od ense); An na A. , r. 1782, d. 18-iG, g. 

111 . moller Engqs!py (i, horn .); !l ans Pel. A., r. 178;,. -



62 2dcn hovc<llinie. 

(111 '1. (\I~ .) \T1 Q. ~~ , øc e smaa. v lnatias, db. 12(,i 1746 } d 1 
-11. hans, db. rn/H 17'l8 
- 12. Johanne Marie Charlotte, db. 27/1 17 49, 

d. som barn. 
- 13. Seirnek Tmmanuel, db. 7/9 1751, el. /a 17 53 . 

- 14. Margrete f{ ri st in e, db. 27/12 17 52. 
- I 5. Helene Johanne, db. no/19 17 53, d. ugift 

i Østcrsnede 1800, bgr. 24
/1. 

- 16. Matias S., f. "/5 17 55, d. n112 1808 som 
præst i Gamtofte i Fyn. Gik i skole 
først i Hors ens , siden i Fredericia og 
derfra afsendl lil universiletet 177 5. Erter 
at have laget anden eksamen blev han 
1777 kollega ved lfri stiansands skole, 
hvor han forlJlev til 1780. Auret efter 
tog han leologisk eksamen; 17 85, efter 
at have væ ret huslærer hos et par fami
lier, blev han udnævnt til sognepræst i 
Søll es led og Ved lofle i Fyn (kaldet af 
general Hanlzan li! Frederikslund), og 
1791 forflyllet Lil Gamlof'le (kaldet af 
grev Hanlzau Li! Urahesborg), i hvilkel 
kald han døde efter langvarig sygdom. 
G. n11 I 785 m. Barbara J{irstine Plesn~, 

f. 17 66, el. % 1826, dtl. af~ 
lested Uans Filip P. og Orsu~ 
l10lm . 3 hørn, fød te 1 Søl lestcd : 

VI 6. Elisabet f{irstine s., f. i 786, d. ~/ 19 

1845. G. 1810 med Nils Krislil!)} 
Schaldemose, præst i Ondløse og 
Søndersted, f. 2/s 1782, el. H17 1846, 
med hvem 4 sønn er, 3 døllre: 
Malias J,rislian s., f, 3'/,o 18 10, sogncpræst 

iAssc ns. G.t. m.~· 
ltlil ow, d, 18.'d i g, 2. m. CJiarl. Vi~ 
~ (3 ho rn af første ægtcskah.) 
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(Ill 1. 1\1 5. \I 16. \li G.) Charl. Eli s. S., r. 4/, ts 12, ugif'l i Ond lose 
Karl Fr. S., f. 26/, 18 H . Godsforva lter ved 

BraheslJorg, branddirektor i llnag herred. 
G. m. Han s. li cnr. Thomsen. (G JJørn .) 

l{irs tine S. , f. 26/, 18 16 , d. ugift i Søb y 
11 / , 1858. 

Anna Metl ea S. , f. 20/ , 18 J 8. Ug ift i Odense. 
Benjamin S., f. 20/,i 1820. Gartner , hos 

broderen i Assens. 
Peter Gothold Teodor S ., f. 19/ " 1824. Ad

jun kt i Aarhu s. G. m. Harriet Watt. (2 
horn .) 

VI 7. Frederik Sigfred S. 1 f. '1/7 J 787, d. 
27/n 1819. Stud ent fra Nyborg skole 
18051 teol. kand . (laud .) f812. IJl ev 
23/4 1823 uclnævnt ti l sognepræs t i 
Lund e i Fyn (eft er forslag at' s lam
herren ti l Ilavnholt Sehes led-Ju el) 
og '1/5 J 825 li l Herrested og !Iristi 
kup. p. Ravnholl, '3'3/s 1837 li l provs t 
for Gudme og Vindinge herred er; 
var tillige am lsraadsmedlem. G. 2·1/7 
1823 m.J>ctrine Muhl e, f. ·1;5 1795, 
d. 7/s J 815, dtt. af forpagter p. Er
ho lm [<r. M. og Gjertrud f. Viinhald. 
(Om provsl S. se Ne kr. Saml. 2. 203 .) 
Deres 6 børn vare: 

VII 12. Gjertrud Elisabet Frederikke 
S. , f. 2% 1821. Ugift i Aa lborg. 

- 13. Matias [{ri slian S. , f. 2u11 l 826, 
d. 7/1 1859 som gaardfæs ter 
i Fyn (Mosegaard). G. 1858 
rn . Anna Petersen , datter af 
gaard ejer Pet. Petersen Stef-

rensen p.D bbølb 'er o- O"' Anna 
alr. Jørgensen. l da lter : 

VIII 15. Petrin e S., f,'W/10 1857. 



61 2den hovedlinie. 

(Ill L 1\15. \116 . \117 .) VIJ 11. Augusta -[{risline, f. 18/1<.i 1827, 

d. ugift som huslærerinde i 

llseho /5 1854 . 

VI 8. 

..:. 15. ffristiane Amalia S ., f. 9/10 1829. 
G. p. Ualumgaard 1-1/J1 18 54 rn. 
l0jtnant, siden kaptaj n.,Jfarald 
[!·cdcrik Vilhelm McinckeJ f. 
15/t 1827, fa ldet ved Danne
virke% I 861 . Nu enke i [{havn. 
1 børn: 
Alfred Mein ckc, f. 10 / 8 1855. 
Lui sc J\ugusta M., f. 00/, 185G. 
Tea Mali Ide Emma OlliJia, f. 22 / 12 I 859. 
lia raid Fred erik Vi1l1 e l111 , f. 3% I SG2. 

- 16 . Har! Adolfs., f. 12/.; !831, el . 

5/a 18/49 . 
- 17 . I{ristian Georg Anton S., f. 1°!s 

1833 . Landinspektør, i Sæby, 
G. 2 1

/5 1859 m. Judile Petræa 
....!.lir!i,._ f. Hh 1829, dlt. af afd. 

}tiftslandinsp. Pt. Lai~- li! 
Vadumtorp og !fris liane f. Ha.s
mussen. Ucl. børn. 

!~ans Filip s., f. 11;/J 1789, d. 21/.1 1849. 
log 18 I 1 dansk juridisk eksamen 
(bekv.-vel); bl ev 1813 prnvesagfø rer, 
5lu 1815 virkelig sagfører ved unde r
rcltem e i Fyns slirt, 181 3 J'orvaller 
ved slamliuset Erho lm og Sønd er
gaarcle i Odense amt, og var derhos 
lillige landvæsens- og tiend ckomm is
smr. (Se om barn Jige lcdes Nekr. 
Saml. 2. 2 Hi.) G. 1. 11% 18 13 111. 

Anna ElisahPi Mph le, f. 1792, d. 28
/ ll 

18 ( 5 ; 2. nh 181!) m. J<;leonoraHllil.e 
vig Mulde" J'. 1;5 J ?n3, d. som han s 



Ill 1. Vl-Vlll. 65 

(Il l 1. IV 5. V IG . VI 8.) enke 14/11 1854, begge søstre ti l bro

derkonen Pelr. M. 2 børn t1f første, 
7 af andet æg tcskab: 

VII 18. Matias Rrislian s., f. 10/11814, 
d. 2011 1829. 

- 19. Peler Frederik August S., f. 
7/n 181 5. Var gaal'C]ejcr i Tf. m 
i Jylland, og drog 1862 li! 
Amerika. G. 2 1/.1 1814 m. Anna 

..Sofi e Hedevig Dahl, dalter JL 
afd . løjlnant P t. Andr. n. i Hor
sens og J{arcp f. Ulke. 4 børn: 

Vill 16. GjerlrmlElisabetE!eonora 
s., r. 26/7 1845. 

- I 7. lla11 s J{ri stian Joakim S., 
r. %h 1848. 

- J 8. Adolflnc Vilh. Nik . So lie 
Augusta S., J'. 17/n 185 l. 

- 19. Emma Luisc Nalalia S. , f. 
11/i'l 1853. 

20. Georg Au ton S., f. 11/5 1820. 
Blev stud ent fra Fredericia in
s litut 1838, og tog I 844 teo
log isk eksamen (laud .) . Var i 
end el aar bestyrer af cu primt 
skole i Odense; blev 15/10 1860 
udnævnt lil sogn epræst for Si
mcs ted, Hvam og liv il som i 
Viborg s till . G. 2r./,1 1852 m. 
[{atrin e ~Jatilde Elisabet Has
rnnssen, f. 1/.1 1823, i.ltt. :ifard. 
forpagter Ludvig Ju lian IL p. 
Sparrelom i Fyn og Karolin e 
f. flald. 3 børn: 

5 
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(li\ I. IV 5. V 16. VI 8. VII 20.) VIII 20. Hans Filip Ludvig S., f. 
1% 1863 . 

- 21. Iforoline Eleonora Marie, 
f. 1'1/a 1855. 

- 22. Han s [{ris tian Joakim, f'. 
4/u 18.17. 

VII 21. Gj ertrud Elisabet, f. 15:o l 82 I, 

d. 1829. 
- 22. Lorens Kristian Ernst S., f. 8/t 

1823. Godsforvalter ved Fry
dendal i Sjælland, ugift. 

- 23. Emil S., f. 21/5 1824. Tog 
l 84& dan sk juridisk eksamen 
(ej ubekv. -vel). Er fad erens 
ertermand som godsforvalter 
ved Erholm og Søndergaarde. 
G. 1115 1855 rn. Sofie HenriellJ3 

Preh11, f. 18/rn 1823, dtt. af afd. 
tol<linsp. i Middell'art kaptajn 
Lor. P. og Rirs tine f. Hejde. 
6 børn : 

VIII 23 . Viggo Leonard S., f. 1°1-i 
1866 . 

- 24. Hans Filip, f'. 1/12 1858. 
- 25 . Emil, f. 11/a .1860. 
- 26 . Rrislin c-1, f. 15/1 1862. 
- 27. Elcon ora Bedevi g Sofie, 

f. ~1/t•! I 86 3. 
- 24. Frederik S. , f. 1,11 1825. Stu

dent fra Odense skole I 844 ; 
teolog. kand . (h. ill.) 1850. Blev 
1858 adjunkt ved Haderslev 
lærde skol e og er nu lærer ved 
denn es fo r tsæ ttelse i l{bavn. 
G. 2/s 1859 m. Bqlda M·•riA-
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(Ill 1. IV 5. V 16. VI 8. VII 21.) Eng-enja Muhle, f. 2!)/r 1831, dlt. 
af bogholder i [(havn s skifteret 
Mog. [{r. M. og Betty f. Ualgas. 
2 børn: 

VIII 28. Eleonora lledevig S., f. 
20/s 18GO. 

- 29. Mogens [{ris lian, f. 1% 
1864. 

Vil 25. Malia !{ris line S., f. H / 10 l 827. 

Ugift i Slolsbjergby i Sjæll and. 
- 2G. Gjertrud Elisabet S., f. 20/5 1830, 

lærerinde i Khavn. 
IV 6. Daniel S., f'. 25/12 l 715. Svagelig fra barndom

men, d. ugift i Østersncde præstegaartl 1762, 
bgr. 27/11 . 

- 7. Henrik S., f. 16/a I 717. Var student og blev 
degn for Urlev, Stendernp og Dall.Jy menig
heder i Aarhus st. og døde 17 G7. Skal være 
død uden børn; om han var gift vides ej. 

- 8. Kristen S., f. 28/;i 1718. [(om som student til 
[{risliania, log 17 4 0 teologisk eksamen (h. ill. 
laud.), og blev G/7 s. a. beskikket til katek et 
ved vor Fre lsers Kirke i rcania, og efter at 
have i Khavn prædiket for kong [{rislian 6., 
under % 1i17 til 2den kapel lan til domkirken 
i Bergen og sogncp·ræs t for Askø, og derfra 
17 G2 befordret li! øverste kapellan ved kors
kirken sst. Døde i dette embede 1762 (eller 
1763 ?) uti en børn. 2 gange g irt, I. m ..... 
Piper, 2. m. Adelus Marie Il e jberg, I'. I 7 2., rJft;l,.,

7 
~ 

el. I 7G5, dtt. a~kammerraad Anders li., l'oged ?I 
over Søndhordland, Hardanger m. m. (f. 1698, 
d. 1757). Af fortællin ge n om hans præt!ikcn 
for kong Kristian 6. og litelen paa et par af 
ham udgivne skrifter (se Nyrup og N. M. Pe-
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(Ill 1. IV 8.) tersen) syn es at fr emgaa, al han bar tilhørt 

den da hersk ende fromhellig e eller pi etistiske 
re tning. 

IV 9. Dieronymus, f. a°in 1719, d. 1728. 
- 10. Adam Fred erik, f'. 29( 1 1720, d. 1728. 
-11. r< onrad S. , f'. 17/8 17 21. Tog i 17/4 5 teologisk 

eksam en (h. ill. Jaucl.), og siges i <l en ollnævnle 
indb erelning fra broderen al være bl even kate
ket i Bergen og død ugift 17 59 . Men da hau 
ikk e nævn es i A. fl attings 13 ergenske præs te
historie, kan dette ikk e være rig ligt, men har 
han væ ret kateket, rn aa det ·have vær el et 
andel sted. Fra Bergen har ogsaa forgjæves 
væ ret søgt opl ys lling orn ham, og !igeledes i 
aridvern e her i s tad en. Af nedenanfø rte an
s1-igning fra bro de ren Lamb. B. s., hvor der 
vislnok omtales lo brndre som af Frederik 5. og 
Rri stian G. vare bef'ordrede li! gej s llige embeder, 
skuld e vel endog kunn e sluttes lige fr ern, al han 
ikke har været præsl , li dersom ansøgeren 
ved de lo brocl re J1 av <l e si"lel til Kri sten og 

t, 

lfo nrnd , havde han glemt den æltls te, Joh. IJ eur. 
- J 2. Ma li as S., f. 22110 I 722, <l . 1728 . 
- l 3. Sehack S!!lmer, f. 7/i I 7 21, el. 11/n 17 83 i Aar-

hu s , hvo r han var apoteker fra 17b7 til sin 
død, i 2o aur. G. ~% J 7 59 m. ~
daller Sann e, f'. 22

/5 1739 , d. w/12 18 15, s tifdlt. 
al' raadrn an d B.a smns Erik sen Moll er. De havde 
r;"ige ntl c I & børn , hYoraf 5 døde smaa, all e 
fød le i Aarhus: 

V 17 . Cæeil ia ne S., f. 19/~ 1760, d. ugil'L i Hun
ders ea/11 J 833 . 

- 18. Jens Laurit s S., f. n;8 176 1, <l. 15/n 1812. 
Student 1782 , teol ogisk kand. (n . eont. ) 
1793. Blev i:ih l 7lJ 4 privat kapellan ved 
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(Ill 1. IV 13. 11 It) Frue kirke i Aarhus, 281t2 1798 lige ledes 

i fJ am rnel ev - Enslev, hvorfra han und er 
18/:i 1803 blnv befordret lil præst i Hel
ligsø-Gj ettrnp i 'l' isted amt, i hvilk et em
bede han f'orbl ev i 3 5 aar, indlil han 
under 3h 1838 blev i naade og med pen
sjon afskcdiget; dcref'tcr boede han som 
gaardej er i lJe lligsn lil sin død. G. i Sal 
2% 1803 m. Melte Hirsline Frisenberg, 
db. 15

/.1 17i7, el . i Uell igsø 18/!J 1847, dtt. 
af sognepræst i Sal- Ej sing provst f{ri stian 
F. og Anna Margrete t'. Veds!}. 2 børa : 

VI 9. Elisabet Margrete S. , f. 19/8 1804 , d. 
ugift i Ile lligsø 917 1832. 

- 10. Se irnek S., f. 15/2 l80G, d. som gaard
eje r i Helligsø 8/ 1 1839. G. 2 1/n 1826 
m. enkemadame ll elvig Lene Gad
gaa rd f. f{rogh, db . i Ny kj øbing M. 

'l'f/., L 796, datter af skibsfører og 
kj øbrnand N. ({. d. æ. og Ane Doro tea 
~ g. f . i Nykjøbing 7/:i 

182 1 rn. Ole Jensen Gadgaard, sc lv
ej crgaard rn and i [Ielligsø (af dette 

ægtes kab ~' 1-( . eft er Selm ers 
død 3. rn. bondekarl .Jens I.lak , fra 
hve m hun blev f'rask ilt eft er et aars 
for løb , med till ade lse at beholde 
navnet Selm er ; boer nn i Nykjob ing. 
Al' ægteskabet med S. 5 børn: 

VII 27 . Ane Oline S., f. 28/ 11 1826, d. 
27/u 1863. G. 2li/u 1853 m. kjøb
mand i Nykjøbing rcarl Kristian 
.Jcri chan. (5 børn .) 

- 28. Jcnsine Nik olctte S., f. 111/:i I 829, 
el. i Løgs lør 7/n 1852. G. 281t~ 



70 2de 11 hoyedlinic. 

(Il l 1. IV 13. V 18. \'I 10. VII 28.) 18:iO m. k,iøLmand .Jakob [{rislian 

Møller_i Løgslør (ud. børn). 
VII 29. Melle l(irslin e Frisenberg S., f. 

21/,, 1831. G. i Løgs tør 5/7 1853 
m. nysnævnle kjøhmanrl J. l{r. 
Møller.,_ (4 børn, hvoraf en daller 
er død 186 7 .) 

-----EO. Elisahet Margrete S., f. 9/1 1835. 
G. i Nykjøbing 2n;11 1853 m. 
forhenværende ~ øbmand , nu 
~oa1.:Lcr i Gallrup paa Mors, 
Basmus Hejd e. (5 børn.) 

- 3 l. IIri slian Peler S., f. 16/2 1837, 
d. i Nykjøb ing so m avisforvalter 
~~/J'!, 18;',8. 

V !V. Matias, f. n/10 17G2, <l. 112 1769. 
- 20. Bas mu s, f. 18/!J 17 63, d. h 1767. 
- 21. Johan Tlenrik, f. rn,10 17G4, <l. 9 uger g. 
- 22. Margrete Hri stin e S., f. i;a 1766, d. i 

Aarhus 8/s 1802 . G. l. 15h 1792 m. ~ 
leker sst. Peter Nilsen Lystaw·, f. 17 5 l, 
el. 1797; 2. rn1i2 1799 m.~ 

J~ob Jonas [( øs ter, f. i Ilerge,!!_12/1 I 7 71, 
d. i Aarhus% 1846, anden gang g. m. 
Elis. S., se ndf. 

Af dette ægt.eskab l søn, Schack Lyn ehers J(øsler, 
f. •/,o 180 1, apoteker i Rund ers, jnslitsrnad, r. db., 
g. 26

/ 11 183 1 rn. Ifonriclle Pe\rine Vi,!)kel' f. ' /,o 
1804 , ti. 11 /s J8G5 . G bom : 

So rcn Vinkel J{. , f. ' °'9 1832, d . spæd . 
Snrcn Vi11kel J(., f. "/,o 1833, udøYcndc læge i 

Hand crs; g. 1862 m. Lui sc Hav. 
Ja ko lJ Elisiu s K., f. 4/ 12 1834, kand. jur., mnts

fuhlm ægtig i I(havn ; g . 1864 m.J_(a roliilQ.. 
~ dtl. al' fl1 Y. godscjer V. i J(haYn . 

Hans l( ri sti a 11 Ørsted J(. , r. " / ,o 183G, priYal 
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(111 l. 1\1 13 . V 22.) kapellan ved Vnrtov; g. 1863 m. Kamilla 
Olsen, dtt . af fhv. rektor professor 0, 

l(arl .!anus Aclolf IL , f. 'Is 1839. Farmacevtisk 
kn nflirlat, i Hand ers. 

Nikolelle Marie Margre te I(., f. 1•/12 184 1. 

V 23. Else Marie S., f. 2·1/n 1767, d. 22/n 18IO. 

G. i Aarhus !)/1 I i97 m. sognepræs t i Rflg

ind-Spornp IIri&/ian Crarner, f. 21112 176 I, 
d. 2/a 18 I 3, srm ar smed Hans [{ristians e.n 
i Aarhus, siden g. m. l:l elene .Joh., s. ndf. 

Af delte ægt.eskah 3 lJorn, en daller Elisabet, g. 
m. fuldmæglig Bumani; i Skanderborg, en son 
Ped er C., ri. ugift som urtekræmmer i Khavn, og 
en so n Schack Mali sen C., d. som boghandl er i 
llanders, eflerladend c enke r. Kamp og en clatter. 

- 2,:1. Belene Johanne, f'. 25/ 10 1768, d. 29/s 1769. 
- 25. li elene ,Johanne, f. 11/a 1771, d. i;/lo 177 5. 

- 26. Elisabet S., f. 8/10 I 772, d. n110 1846 . Efter 
søs teren Margrete lfri stines død g. 2.,/n 
1803 111. a12otcker Jak •. lon. li øs ter, s. ovf. 

Af dette æg l.eskab 1 so n og li døllre, nemlig: 
l(atri ne ~larg rete JC, f. 8/,o l SOG, nu enke efter 

k:1111merraad G . .I. V. Borue i Handers (d. '/, 
18G,,). (1 bom.) 

Eli sa Jakol, i11 r. J(. , f. 16/• 1808, g. m . .-Qherstl ojt
~nt Fr<•cicrjk iscn j Aarhu s. (3 horn.) 

Jan us ){., f. 3/ 9 1 SO!>, præst i Øslhirk-Yd ing, g. 
181,5 m. Franci ska Love, dtt. af fhv. toldkas
screr j11 slitsraa,l Andr. L. i Vcjlc og l(aren He

dcvig f. Brnn" hegge dodc. IO bom: 
--.Jakob Andrea s lrnmanucl K., f. 'h 184u. 

Sl.url cnl, hu slærer. 
Ludvig Frederik Schack K., f. "/, IS.t7. Stu -

dent. 
llolge r l{r. Val<lem., f. 13/11 1848 . Student. 
Teodor .lulins Vilh elm, f. 29/J 1S50. 
llarald Edvard Augu st, r. " /io l S5 1. 
Frans Adolf Janu s, f. 18/ 2 I S53 . 

ll c,l cv ig 'J')'ra Eli sa bet, f. '/• l 85 4 . 
.l ohnn ncs Peler Oklavius, f. "/11 1855 , d. "/• 

J8G2. 
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(Ill I, IV 13. V 26.) l(arl Alfretl Emil, f. 18/io 1857 
Viggo 13ernhal'll Scveri n, f. '"h l 85!l. 

Rebekka Marie IC, f. 13/ 10 1810·, g. m. over
lægc Lindberg i Aarhus. ( I son .) 

Helene l(on stantia, f. 1 0/, 18 12. Ugift. 

V27 . Rrisliane S., f. 10/r,1774, d.ugift 2% 1847. 
- 28 . Helene Johanne S., f. 1"/u 1775. G. 18 11 

efter søsleren Else Maries død m. ~voge
ren paslor Cramer i lløgind, d. som hans 
enke 2% 1822. 

- 29. Jakob S., r. 1°15 1777, d. som forhenvæ
rende kjøbmantl i Hunders u/6 1851. G. 
sst. ~nh 1806 m. Vibeke Murgrele He~ f. 
291t2 1781, d.~849. 4 sønner, 1 datter: 

VI 11. Schack S., db. W/5 1807. Var bank
assislenl i Aarhus 1851-5<-i, d. som 
saatlan 1~1.i 1856. G.m. Eline Arnds. 
Uden børn. (Hun senere gift igjen.) 

- 12. Nils Jakob S., db. rn17 1808, d. i 
Rhavn som snetlkersvend 20/11 I 850. 
G. 1834 m. Luise Oorolea IJorch, f. 
10/rn 1811, d. :!0/8 1855, titt. ar sten
hugger Peler Hansen B. og Marie 

Hø er, g. 2. efter Selmers dø 
m. arbcjdsmand Kr. Lauri.!§.!ill, d. 
1865 . 7 hørn, alle fød te i Khavn: 

VII 32 . r(uroline Cæcilia S., f. 12/s 1833. 
Ugift i Khavn. 

- 33. Jakobine Vi lhelmine, f. /12 1834; 
g. m. slolemagersvend Hansen_ 
i [\havn. (5 børn, hvoraf I 
død.) 

- 34. mara Amalia, f. 1836 (?), d, 
3 11ger g. 

- 35 . Peler [{ris lian Valdemar S., f. 
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(Ill I. IV 13. _V 29. VI 12. VII 3å.) 21/10 1838, d. i [{havn som 
klejnsm cdsvend 29/7 1859. 

VII ;36. Sclwck Jakob S. , f. 
2

/7 1841. 
[]andelslærling , var senere by
bud i Khvn, dereft er soldal ss t. 

- 37. Emilie Augusta l\larkusine , f. 
~/s l 8!J:3. I tj enend e stilling i 

[{havn. 
- 38. Frederik Marku s I{onstantin , f. 

2511 18!i8, d. 18/9 18 .'i I. 

VI 13. [{irslin e Cæcilia S., db. 8/u 18 11. G. 
l 837 m. kj øbrnaud i llanders E. A. 
Beutli<;,!1_ og d. ss t. efter et halvt aars 

ægteskab 1115 1838. 
- 11. Kristian Vald emar S. , f. 

8
/~ 18 t!J:. 

Student fra lland ers skole 1832 , d. 
i H.havn som stucl. teol. 1/u 1840. 

- 15. Markus S., f. 8/10 1818. Lærte far
macien hos (s in f~ S. L. Køst.nr 
i Randers og to g i el'leraaret 1838 
farrnacevtisk eksam en (laud .); bes ly
rede dereft er (1 812- l 8a2) apoteket 
ho s nysn ævnte , og rcj sle derfra til 
Norge i Juni 1852. Siden 11/u s . a. 
har han været bosat i Bergen som 
ud øvcr at' fotografi en. Under el op
hold i Paris 1858 blev han oplage l 
som medlem af det t'otografi ske sel
skab dersteds ; fik i l 860 af kong 
Rar! J 5. guldm edalli e med krone og 
baand: literi s el artibus, i 18(;2 ved 

udslillingen i London hædcrl. oml., 
og s. a. af kon g Frederik 7. gu\d
rn eda\lie ingenio et arti , rn. kr. og b. 
og lilladelse at bære samm e. G. i 
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(Ill 1. IV 13. V 29. VI 15.) Bergen 19r, 1859 m. Ellen Margrete 
...!l2.b..!J..e, f. 25/!J 183 5, d tt. af hatte

mager U, dersteds. 5 børn: 
VII 39 . Hanne Margrete, f. 22/t 1860. 
- /40. Seirnek Vilhelm, f. 2; /8 1861. 
- 4 I. Valdemar, f. 29/g I 864. 
- 42. ]E:n søn, f. 1866. 
- -13. En daller, f. 1867. 

V 30 . .Johanne llenrikke S., f. 1; 17 ti78, el. 1795, 
bgr. in/J. 

- 31. Benjamin S. , f. 2·115 1780, d. i Khavn som 
handelskornmissjonær JJ/5 1833. G. m . 
.fu!roline Paaske, der overlevede ham som 
enke med en daller: 

VI l G. Nanna Elisabel, der skal være død 
ugift. 

IV 14. Lambert Bagge Selmer, f. 11 /n 1725. Var stu
dent; blev 17 55 skolelærer (og degn) i Sjælland, 
senest sogncdegn for Uisø-Braaby 1775-85, 
men havde først været lærer i Frederikssund, 
dernæst i Frørsløv i Slcvns, saa i Ulsø-Frørs
løv og lilsidsl i førslnævnle sogne. At hans 
skolevirksornhed begyndte 17 5;i, sees af en 
allerunderdanigst ansøgning fra ham, som man 
for ikke længe siden har Jæst i Ill. Td. (8/7 
1866) daggivet Frørsløv skole 18 . .Juli I 7 69, 
hvor han om laler el 14aarigt skoleslid. løvri gt 
gik denne ret snurrige an søgning, affattet i 
glimrende vers og ganske i hine tiders smug 
og stil, ud paa at opnaa tolder- og poslmester
embederne i Vejle, naar de bleve ledige (som 
først sketc ved .]_vogeren Peder Staals død 
177-1 eller i 5, s. o.). Han døde i Ulsø ved en 
pludselig død 22/8 li85, af et slaglilfælde just 
som han var ifærd med at kløve et stykke 

/ 

' 
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(Ill 1. IV 14.) brmnde. Om hans kone vides kun, al hun 
lied ,t\ne Sofie .. --'-+ var f'ra Fyn, født i Odense, 
og døde som hans enke i Ul sø n°/tl 1806, 81 
a. g. Nedenanførte søn har han som student 
ladet døhe i Hhavns Frue kirke, hvor de andre 
lo !Jørn ere fødte vides ikke; flere end di sse 
Ire skal han ikke have haft. 

V 32. Malius Bagge S., db. rn,s 1755. Var apo
tekersvend og giftede sig som saadan i 
Ulsø '1/6 1781 m. Katrine Hyhl, f. i Hjøge 
1"/u 17 52, dll. af kjøbmand ssl. llenr. K.. 
Dg Melle l{alrine 'r. One;:eo, HUn skal 
senere være kommet til Stege og Sa ks
kj øbing, men fra di sse byer har ingen 
oplysning om ham været al erholde. Søu: 

VI I 7. Ludvig l{ris lian f{onrad Sofus S., f. 

i Ul sø n/n 1781. Om delte barn, 
eller om der muligen vare nere, har 
intet kunnet erfares. 

- 33 . Krisliane S. Var g. rn. indsidder .Jens 
Larsen i Nilstrnp, med hvem tre sønner 
og en daller, alle landsbyfolk af bonde
stand og af husmandskla ssen. 

- 34. Susanne S. Varg. m. en skylle ved Løvff
gaard ved Skjelskør, o~ 
hos en dalter, som var girt med en sko
mager i denne by_; havd e.Jl.n anden datter1 

g. m. en postfører i llin" , 

IV 15. Benjamm e mer, f. 10/.1 17 27 . Gik i llorsens 
skole, men for lod 1. klasse og gav sig i krigs
tjeneste, hvor han blev vaglmesler. J{jøble 
siden Aldrup _mølle eller en parcel deraf i 
lll egind sogn, Skanderborg amt, og boede her 
i llere aar, idelmi nds le l 7G5-69, skal ogsaa 
have ejet Stilling kirke og være <lfld i Stilling; 
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(Ill 1. IV la.) men dette sirl ste kan neppe være rigtigt, da 
<ler i sognets kirkebøger ikke er fundet spor 
af rnand en. Fineles i Viby kirk e - nabosog
net Viby-Tiset ved Aarhus, hvortil møllen i 

kirkelig henseend e hører - 17 65 at være 
blevc n viet til Anna Ralrine Vinther, præs t(lllS.. 

,uatter (eneste (latter af pnestcn Ur. Oluf V.),' 

og han siges at have eflerla<lt sig en dalt!!.r 
Cæ.cilie; men hv is dette er rigligt, maa det 
have været et yngre barn at' samm e navn so m 
det nedenanførle, der døde ganske· spædt og 
er del enes te der haves vished for. Men at 
han har haft tl ere andre børn, er jo meget 
mnligt. 

V % . Cæcilie (S icille), hgr. i Tiset sog n_ 1(1/5 t 769, 
2 dage g. 

C. 'l,rcdie Jlove(llinie, (len assensske, 

· Den æld sle bekj endte mand af denne linie var 

I. Nils ltasmussen Selmer, 
som var byfoged i Assens og herredsskr iv er 
i Baag og Ven ds herreder fra 1 11.1 1699 til 
sin død 1745, hgr. 5/n. Om han s afk omst 
ell er familie vides intet; men da han s søn, 
so m eft er Assens kirkeb og var døb l Larens 
Ha smu s, altid kaldte sig se lv Lor. Asmus S. 
(saaledes ogsaa i bestallinger), kan deraf vel 
formod es , at han har ført delte slesvigske 
navn efter sin beds lefad er og al familien alt
saa var fra Slesv ig. Der er vel et sagn i 
famili en om at den sknlde være af engelsk 



Dyfogcd Nils l\asrn. Selmer. 

oprind else, men hertil er ikke fnnclel mindsle 
spor, og del er efter det anførte ikke rimeligt. 
At hedstefader cn ialtfald hed llasmus, som er 
alt andet end engelsk, kan neppe omtvivles. 

N. IL Selm er va r gifl m. Melle M~ 
Lamilscla ller Schippcr, som døde hos sin 
nysnævnte søn i )lønn e 17&7, bgr. 2%. De 
havde de uedenauførle 7 børn. Erter den 
nedcn f'ot· nævnte optegnelse af s1111 nen havclc 
N. li. Selm er 2 søs kcnd c bosalle i Hhavn , 
uemlig I{onrad Selm er, hos hvem Lor. Asm . 

ved sin ankomst til ho vedstaden opholdt sig 
fr a 2014 17 27-8/2 J7 2S , og en søs ter ("min 
faster i ade lgad en, so m have r !{ri s ten Nilsen 
Vils trup »), ho s hvem han se nere var i en 
uge. Fr1rs tn ævnle kan ve l formodes al ha\'e 
været den samme I{o nrad S., ost.inlliel'arer, 
som i IJdliggejsles kirke finel es at være 2017 

171 3 viet til lyses løbe~·enke l\ larie Jensdaller, 
og den sam me lyses tøber l{ onrad S. , som 
erte r sam rn e kirkes bog er død 1733, liO a. g. 

Ni ls IL Selm ers og i\l. l\ lar. Sc; h. s børu vare: 

77 

Il I. Lorens Asmus (llasmns/ Selmer (ogsaa Lo r. Nil se n 
S.), db. 1% 1707, d. i lhlllu e 177/4, bgr. 16/1~. Efter 

2. Ma li as S., db. no/lo 17 OS . 
- 3. f{aren Hirs lin e, db. 10/2 1710. 
- 4. Mette !la tri ne, dl.J. 12/1~ 1711. 
- 5. Adam Frederik, db. 28/.1 17 13, 

formod en tlig død før c.lcn 
næstcs fødse l. 

- 6. Adam Freder ik, db.% 1714. 
- 7. l{rislian, db. 1~/7 17 lu. 
Om disse 6 yngre bøl'll ha\'es in-
gen videre oplysn iug. 

en egcnhaaudig opteg
nelse kom han lil Kllvn 
i Apri l 17 27, bl ev aa ret 
efter tj ener, hos Bo
d1en hol'er paa Kallerup 
rra !1/2 17 28 til no/i 1729, 
og hos clatsraad Foss 
i l{havu fra !)/5 l 729 til 
-115 I 737; logercde der
eft er i sladcu til del f,,1l
gende aar, indli l han 
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Mikkelsdag 17 38 bl ev fuldmægtig hos direktøren for det 
kongelige og universitetets bogtrykkeri, Joh. Jørg. Høpff
ner, fra hvilken stilling han under 1/i; 17 & 3 blev aller
naadigsl udnævnt til l>yfoged i H~nne og herredsfoged i 
Uornholrns Vesterherred; 11M 17 (it tillige skifteskriver i 
herredet. Formedelst sin nidkj ærhed i at indclrive skal
tcrne, navnligen brandskatten, og ant.l en ernbedsvirksom
hetl, geraadede han i uenighcd med byens borgere og 
blev ar dem lagt for bad (saaledes i en af tre at' hans 
søn ner intlgiven ansøgning) , og blev da under 

10
/7 177 3 

afskediget med en pensjon af 168 ni., ~9J!\_. yf r den SUm 
hvortil han selv havde anslaaet 1)mbede ts in dkomster (med 
skifteskrivertjenes ten vare de angivn e til 6-700 ru.). Han 
blev derefter boende i llønne lil sin uød det . følgend e 
aar. Han havde holdt bryllup paa Kristian shavn («og stod 
vores bryllup p. l{rhavn hos Mester John Beck et, Silke

fabdqueur en Engelsmand») 'H/3 1739 med~ 
dalter Holm 

1 
med hvem han havde eflernævute 11 børn, 

1 daller' 10 sønne r. lun synes at væ1:e død i ({havn 
som e idetmiti <lste fin< es i Frue kirkes i

0

·b ' 

for d. a. el. 7. Sept. begravet en byfogedenke Mai~ 
mer, 65 a Jr:, hvi lket ikke synes at kunne være nogen 
anden, skj ønt navn et ikke passer ganske. (( nysnævnte 
ansøgning fra hans tre sønn er siges vel udtrykkeligt , at 
deres forældre havd e haft 12 børn at opdrage, og hvis 
delte er rigtigt, mua det ve l antages , at der bar været 
et barn enduu mell cm no 9 og 10 , hvor der er et mel
lemru m paa over 5 anr; men dette synes dog snarere 
at bero paa en fej ltagelse , da et saadant barn ikke er 
fundet i de vedkommende kirkebøge r, og der i den 
nævnle opteg nelse at' fad eren, hvor ellers _ a l.1 !3 }lan.~ _.b._ørn 
ere anførte, men som rigtignok har baal)e . (Tl_i,l.lJ.gler og 
fejl, intet meldes om et saadant l 2le barn.) Ue 11 børn 

vare : 
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Ill I. Mette Marie S., f. i Khavn 11 /,; 17 39, d. i Rønne 
a/i; I 77,.l. G. sst. H11 17 67 m. Mads T{ol'od, davæ
rende privat kape llan i !lønne, senere residere nd e 
kapellan og rektor for latinskolen ss t. (siclon 17 86 

:{, l'f 
sognepræst i Haslo), f. 1735,z d. 11u2i-søn at' ka1)-
tajn Aleksander f{. 

flun havde med ham 2 lrnrn: 
J Elsc lJ ct Sa udriuc Marie r. l 7ti8, og 
{ Sander K., r. l 7Gll . f /}fr-/fu..<.,,/t,~ ,' Ht1d 

il sit and et ægtcska iJ, Ill. ,tette Mari e Mortensen, var M. 
Kof'od, forud en 3 andre børn , fatler til den bekjcmltc over
lære r Hans Anker Kol'od, f. ' /, 1777, ,1. 30/ , 1829.) 

- 2. Nils Selmer, f. i [{havn !J/7 1741. Om ham vides 
kun, at han var girt allerede 1 i G6 rn. en K~ 
.... og boede i llnnn e end nu 177 4, ri me li gv is 
til faderens død, hvorefter han sy nes at væ re flyttet 
bort. Der fineles ingen ægte børn af ham døble i 
lløn ne, hvo ri mod han med Anna Katrine Andrrs-

, daller Lund ha vele en uæ:.;te søu, dh 1766 20 send 
eft. Trin., kalclet Nils Selmer, og som hans kone 
Karen se lv holdt over daaben~ Da moderen var 
død, er det vel ikke usan dsyn ligt, at de have be
holdt barn et som deres eget. 

- 3. Asmus [{onracl, f. i !{havn h 1712, d. 3 nger g. _ 
- 1. Han s Rristiao, f. sst. /11 171 3, d. 14 dage g. 
- 5. Ole Selmer, f. ss t. /i 1715, d. i Skive 27/n 1822 . 

Var først kongelig provian lskriver og ful tlmægtig 
ved søe tatens proviantgaard, og blev derfra 26/5 1779 
befordret lil byfogeu i Skive og herredsfogcd i Sal-· 
!ing, fik 1782 tillige sagfører!Jesta lling; a,h 18 1 i> 

kancelliraad. G. i Rhavn 1/u I 773 m. Rirslin e Rrnul=
sen. db. 7(5 175.fi. d. :iu/12 1826, dl!. af bræntlevins~ 
E2:.ænder Mo rten CL og Anna Marie ll enriksdatte r. 
15 (eller 1 ti) børn: 

IV 1. Lorens Martinus Selmer, f. i I{havn 17H, db. 
2a15• Blev s tudent fr a Vibo rg skole 17 93, og 

\ 
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(Ill 5. IV i.) tog latinsk- juridisk embedsprøve i Okt. 1798. 

Var auditør ved 1. jyske fodfolkregiment i Aar
hus indlil 1808, fik karakter af overauditør, og 
bl ev under 9/11 1813 udnævn t lil herredsfoged 
i Hcllum-Uiuds ted herreder, hvilk en sli Iling 
dog ophørte 1820, og han døde siden i Ham
borg 1827. G. m. J{aroline ,Jakobsen, d. i 
Hhavn n1

/R 1839, 64 a. g., dtt. af sagforer J. 
3 børn, fødte i Aarhus: 

V I. Julius Vilh elm n·øgh S., db. w/I 1801, sk,il 
være død i Hellum J 81. 

- 2. Birgitte Ma ri e, db. 22/J 1803, d. 11/2 1845 i 
u.:g teskab m. sagf'ører. Jens Jørgensen Va llø 
i Hoskilde, ub . % 1790, søn af borger -i 

llingsted Nils for;;-e 11 sen Y 
- 3. O! in e h'. irsline Elisa Sigismund in e Vilhel

miue, db. 817 1808, d. ugirt i li.havn ~/11 

1849. 

lV 2. Amalia Freuerikke s., f. i Rhavn, db. 1°15 1775, 
d. 5

/11 IH&tl. G. i Skive :i/I J 8 I 2 ro. sog11e
præstc11 li! Høddin"-Kre1·b er•> kon~ 

t, • t,' -

Husmus Henriksen B9sendnl, f. i Hejl s 2,;/i 

177 5, d. 17/8 1817, svrn ni' degn Tomas J!ID:i.=
..ril<seu H. og Anna Marie Johannesda tter. Hans 
anden kone, d. som enke ude n egne børn. 

- 3. Ra r! · , .. , f. i l{havn (1776?), d. sst. som 
barn. (Anført eller opgivende al' en endnu 
levende broder, hvorefter en søn ar dette navn 
skal være død so m l.Jarn i J(havn; de lte burn 
kan da ikke god t faa nogen anden plads, men 
11ndes iøvrigt ikke i kirk ebogsuddraget.) 

- 4. Elisabe t m rstiue, db. i Khuvn 1/10 1777, d. p. 
Luudgaar<l 512 1835. G. i Skiv(l 12/ 10 l 7'J7 m. 
forpaglcr al' Eslvad<>aard n1a,-i · Bering 1 senere 

t, ~ ~ . , 

kainrnen aad og cjer af Lundgaard, 'f vor han 
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(Ill 5. IV 4.) døde 81t2 , I 84 5, 88 a. g. (5 børn, hvoriblandt 
nedenanførlc urtekræmmer i\'J. D. 13 ering.) 

IV 5. Juli ane Marie, db. i Khavn 5ii 1779, d. ss t. 
~a;n 18'i8. G. i Viborg 2 1/s J 798 m. s lucle nt 
og ga,)rdejer Nils Tilman Han se n, so m fra 1823 
til sin død var kl okk er vell Frn e kirke i !{havn, 
kamm erraad, db. u/5 177 6, d. ~h, 1846, søn al' 
proprietær Peder Hansen til Landting og l\'la
riane r. ll ernslorf. (Mange børn, hvoriblandt 
en datter _Nikolinn Sofie, g. 1810 m. ~ 
~Ieyn i [lønne og d. l 8G5.J 

- 6. Karl Freu1! rik Selmer, f. i Skive 4/s 1780. Blev 
student 180 I, tog 1808 kirurgisk eksam en 
(lste kar .), men benyllede ikke denne so m 
læge og blev grosse rer og f'orligskommiss ær i 

l{jøbenhavn; ridcler af dnb. 1/ 11 1828, agent 
14/ 11 1832, dannebrogs mand 28/G ll:J!iO, 1419 18 59 
(ved s it guidbryllup) elalsraad. Etalsraad Sel

mer er, som man seer, den ældste mand ar 
hele den Selmerske slægt, id et han har op
naaet dem mege t høje alder al' over 88 a. G. 
i l{havn H /iJ 1809 rn. sin nedenanf'ørte fælterske 
Marie Luise S. (IV 19), da enke eft er grosserer 

_Nikalaj Njswn (m. hv. 4 børn, se ndf.). 3 
børn, fødte i [(havn: 

V /1, Charlotte Nikolin e Kirslin e, f. 6/7 1810. G. 
m. sin fæller, urlek ræm mer i Khavn Mikuel 
Ditlev Bering, søn ar ovennævnle IV 4. 
Oden børn . 

- &. flenrik Hrislian Frede rik Schumacher S., 
f. I6Js 1811•. Svage lig og ugi ft , hos f'aJ eren. 

- 6 . Akse l S., f. 2·115 1817. Ur lekræmmcr i Rhavn, 

ugift. 
- 7. Kri stian Vilhelm Jakob S., f. i Skive 27/u 178 I, 

d. 2% 1800. 
(j 
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(1115.) IV 8. Charlotte Georgine, f. sst. 31/1 1783 ; død. G. i 
Skive a/11 1811 m. proprietær Poul Holst til 
lijærgaardsholm. (2 døltre.) -

- 9. Gustav Adolf' Selmer, f. i Skive 8/4 1784-. Var 

r·- ti. 
t-188'1 7 

ff J )g!., l~j ~ /8S'9 I¾ 
rf ,ns,3/1 +-,111 f· 

i en række af aur isenkræmr_n er i I{havn, og 
døde 27/li 1865 i den slesvigske sindssygeanstalt, 
hvor han i mange aur havde opholdt sig. G. 
i Rhavn 26/11 1820 m. Rirstjne Johanne Bon
drop, f. '!ah 1799, nu hans enke, dtt. uf fuldmæg
tig i hof- og stadrettens skiflekommissjon Svend_ 
13. og Joh. Fre<frrjkke f. Klingb erg. 11 børn: 

V 7. Nils Johan S., r. 7/11 18217- Blev student 
1840 og var stud. teolog., siden forpagter 
af hovedgaarden Vaar i Aalborg amt, der
efter ejer af guarden Charlottenlund i Vi
borg amt, er nu jernbaneforvalter i I-Iad
sten i Jylland. G. 2~/7 1850 m. Julie Lo-
rense Ad elilitl e Augusta Troj ch_ f. 4/4 1824, 
dtt. af proprietær Jakob Tomas T. ar Vaa,i/," 
og Alber · , 5 børn: 

VI 1. Nils 0 1ste S., f. 1018 18 i> 1. . 
- 2. Svend Bondrop, f. 4/11 1853. 
- 3. Alberline Jakobin e Trojel S., f. 

8
/10 

1856 . 
- 11. Emi l Ferdinand Frederik, f. 27/to 1857 .. 
- 5. ll edcvig Emilie Johanne l\irstin e, f. 

12
/a 

1860. 
V 8. Hri slense Augusta S., f. 12/11 182'l . G. m. 

skuesp ill er ITri sliilD lirngh, som da var 
-;nkema11d efler sk,JJ.espilleriodeg 13 M Abra
hamsen il). 24(', 1838!. (3 børn.) 

- 9. Emilie Joh anne, f. 11 I 824 . Ugift hos mo
deren i ](havn. 

- 10. Gu stav Ado lf' s., f. 28110 1826. Forb en isen
krærnrn er i [{havn, nu jernbaneassistent i 
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(Ill 5. IV 9.) V 10. Aarhus . Gik med i den første slesvigske 
krig so m frivilli g korporal og blev in/91848 
dannebrogs mand. G. 185 7 med Augusta 

J_!f1b en fra Ham))org, fra skilt 1859. 

IV 10. Sofie Magdalene S., f. i Sk ive 28/,i 1785, d. i 
Viborg 11/n 18;:i2. G.1812 m. raadmand i Yibgrg

.J.ørgeo FJ;m sen Bager, d. 28/10 I 832 . 2 børn: 
Gustav J{arl Mnrlinus nager, f. i Viborg 3/, 1813. Urtc

kræmm er i !{hav n. G. ss t . 21/, 185 1 m. Andrea La.I:
~- 9/,o 1855. 1 <laller: So fi e Charlollc B. , f. 3/io 

1855, il. 19/2 1860. 
Oline J{irst. An e Ha11 s in c B., f. 25/ 3 18 16, d. " /, 1S55, i 

ægtcskab m. ard. brænd cyjnsbrændcr Hauliro i Viborg. 

- I 1. Adolf Sig!'red Selm er, f. i Sk ive 25/12 I 787. Var 
urtekræmrner, senere Jaugs bud i [{havn, d. 29

/ ., 

1831. G. i Khavn 9 ,i/1 181 3 m. Marie [(irstine 
Vejl«, _d.. som han s enke i mtekrærnmerstiJ'tel
sen i J(havn 1849 1 eneste datter ar garver V. 
4 børn, fødte i Khavn: 

V 11. Gustav Vilhelm S., J'. 12/7 18 14 . Tog dansk 
juridisk eksam en i M aj 1831 (bekv. - ve l) 
og var i no15le aar . frivill ing under admira
litetet; rcjste 1833 til l{ri s ti ania som skue
spill er ved teatret der, senere i lige stilli ng 
til Bergen og Trondhj em. Af sidstn ævntes 
teater var han ejcr og direkt0r 1839-48, 
men blev øde lagt ved el e trondhjemske 
ild ebran de, og har sid en I. Jan . 1$56 været 
bosal som hand elsmnnd i denne by. G. 
i Khavn 7/n 1839 m. Raroli ne Marie 13 erg_
slrøm1 r. 111~ 1822, d. i Thj ern ~°is 1854, dlt. 
af kjøbmnnd i Nykj øbing p. Fnist., senere 
toldb etj ent, Karl Gustav 13. og Eli sabet Ma
riane J'. Schrøder.... 6 børn 1 hvo raf 2 døde: 

VI 6. Elisa Vi lhelmin e Marie, f. i l{ragern 
4/s 1841. 

G"' ... 



84 3die hovcdl inie. 

(Ill i>. IV H. V 11. J VI 7. Gustav Adolf s., f. i Skanderborg 23/5 

1843 . Rejste i August 1865, eft er _at 
have lært fotografi en , fra Hhavn for 
at nedsætte sig i Mandal i No rge, men 
har saavidt vides ikke . udført denne 

pl,~--
- 8. Ida Emma, død. 
- 9. T{arl Vilhelm 13 ergs trøm S., f. i Thj em 

16/1 1818. Apotekerlærling i Skive. 
- 10. Sig fr ed Jakob, død. 
- I 1. Malild e Charl otte Augu sta, f. i Thjem 

28/1~ 18&0. 
- 12. Johanne Charlotte Vilhelmin e S., f. 18/101 816, 

G. i Ilind ved Viborg 8/9 184 9 m. organist 
og musiklærer i Odense Lorens Peter Sti
~IL Tell efse n, r. i Thjem 2·11to 1810 , d. i 
Od ense 28h 186 6, søn af' organist ved·~ 
domkirk e T. og JiQ trin e f. Stibolt, søoffi
sersdtt. fra Khavn. Han var i 11 1/2 aar 
organist ved Odense Frue k. og blev det 
kort før sin død ve d St. . [{nud s ; hædret 
med den sve nske guldmedallie «lileris et 
arli bus ». Ud en børn. 

- 13. Olin e [{irstine Antone tte S. , f. 1% 1819, 
d. i Nov. ell er Det; b. 1847. G. 1843 m. 
Kand. teol. Peter Jngyard Jcirgensen, senere 
kateket ved Petri kirke i f{havn , f. 1817, 
søn af kj øb mand Iver J. i Sønd erborg, bl ev 
kateket 181>0, derfra afskedige t 1855 , er 
nu i den slesvi gske sindssygeanstall. 

De havde 2 dollrc : 
Jcn sin e Kri s li ne Ingvardine Magdalene J ., f. paaSamsø 

" /11 1844 . 
Ida Dori s J ., f. senere, d. et aar g. 

- 14. Ida Emma Teres ia, f. 8/G 1821, d. ugift i 
Khavn 2/1 1842. 
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(Ill !i ) IV · 12. Luise Augusta, f. i Skive 16/s 1789, d. 
25

;
4 

1790. 
13. Ferdinand Ludvig August Selmer, f'. sst. 

1

/lo 
1790. Tog rarrnacevli sk eksamen I 81 5 (laud.). 
Nu ejer af Skaber mølle ved Viborg. G. 

1

°/4 
182\J m. Ma;:ie Eli sab~ !\foller, f. 

1
% I 789, 

dll. af birkedommer~ls H~k M_:... i Skive og 
~ U den b ørn. 

14. Emil Hol ger Selmer, f. i Skive 
10

/1 1794. Tog 
dansk-juridisk eksamen 1814-; blev 

26
/1 1840 

udn ævut til borgem es ter, byl'oged, by- og raad
sluskriver i Viborg , 28/t; 1842 lil kancelliraad, 
og 

2
a/a 1846 til justilssekretær ved landsover-

retten sst. G. 10
/~. I 810 m.~ 

~f. 7/101811, d. ao/1 J868, dlt. af' kjøb-

mand~· i Ilanders og ~ 
og broderdatter af næstror~ne. 3 børn, 

. . alle fødle i Viborg : 
V l 5. Else Kirstine, f. 6/:1 I sH. G. i Viborg 

24

/10 

I &63 m. overretsasscssor sst.~· 

- 16. Elisali et l{ristin e, f. 
18

/10 184 6. 
- 17. Jens Møller Ole S., r. 8/7 1849. Er nu i 

landofflserskolen i !{havn. 
- 15. Albert Ronrad S., f. i Skive n17 1796. Død 

som barn. 
(Enclvid ere, efter ov ennævnte opgivende, et dødfødt 

bar,o, h.vis kj øn og celle plads ikke vid es.) 
Ill 6. Hans I{rislian, db. 1918 17 46, omkommet 

5

/12 1i 48. 
(Efler faderens optegn else bl ev han «drebt », og 
ud enlvivl sigles herved lil et ildebrandslilfælde.) 

- 7 · t'rederik Konratl Selmer (eller fad erens optegnelse 
Fr. Rnr. Svend, men detle sid ste navn staaer ikke 
i kirkebogen), ·db. ~1/12 1 H7. Var slyrmand, senere 
koffardikaptajn, kaldes og lyses løb er i [(h., d. "f<; 1810. 
G.m.~ med hvem 2 døllre : 

IV 16. Marie Dorotea, db. 14
/11 1783. Ubekjendt. 
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(1117.)IV 17. Lorense Tale Teresia S., db. ·29/a 1785, d. '.lm 
1833. Skal have været gift 1. m. hørkræmmer 
!bi!!:. G. 2. 14/i 1814 m. bankkasserer, senere 
(12/2 1817) justitsraad, Aksel Møller Thygesen, 
db. 101,1 1763, d. n115 181 8, søn af Tøger Oluf
sen til Jlarregaard. (De havde en søn, de!__ 
skal være død som styrmand før moderen.) 

- 8. Mali as, db. 17fa l 7 4 9, d. 7 uge r g. 

- 9. Rasmus Stcrnberg Selmer, db. 24/7 1750, d. 29/5 1833 
som grosserer i [{havn, direktør ved det asiatiske 
kompagni og major ved borgervæbningen. G. 17 80 
m. Marie Luise Susanne Gandil, f. 1759, d. kort før 
mand en H/5 1833. 10 br1rn: 

IV I 8. Johann es Laurenlius Selmer, f. 19/4 1781, død 
un g paa St. Croix. Ud en al lvivl den samme 
Johan Lorens S. som efter Badens universi
tets-journal blev student i April 1798 som 
privatist fra Rhavn, og efter indskrivningspro
tokollen da netop var 17 a. g. 

- 19. Mari e Luise S., f. 9/H 1783, d. 9/9 1864.. G. 
l. 11/G 1800 m. grosserer Nikolaj Nisson, med 
hv em 1 dalter, 3 sønner, nemlig: 
Lui se Niko li nc, g. m. Jl.t.ill.§.lCn Johann es 13rorson. (1 §fill, 

forpa gter i Sverrig.) 
Erik Sternberg Nikolaj N., d. som urtckræmmer i Khavu. 

(G børn. ' 
Nikolaj N., d. 1865 som kjøbmand i Jshøj . (2 sønner.) 
Marlin N., d. som island sk kjøbmand . (2 døttrc.) 

G. 2. som enke m. sin ovennævnte fætter K. 

Fr. S. {IV ti). 
20. Kristian Matias Selmer, f. 2n14 1785. Var sø

mnnd og kom Lil llrasili en, hvor ban skal 
være død ugift og i ringe stilling (portner ved 

et kloster), omtrent 50 a. g. 
- 21. Anna Elisabet S., f. 7/2 1787, d. i [{havn som 

enke rn111 1864. G. 4/u 1808 m. ~ 



Eggert Kristoffer Ely, f. 10
/10 1783, d. 

17/G -5 som aptajnl njtnant ombord paa et 
af det konge li ge l1 skeriinst ilu ts skill e paa høj-
den ar Il eli and, søn ar overkrigsk~ 
Sø ren IJe jberg E. og _!uliane Frederikke Kil: 

.. ~ friherrein de l{.n.u.iJ)... Uden børn . 
- 22 . Frederi k Lud vig Selmer, f. 22/8 1788. Vat kj øb

mand i l{havn og ve d sin død a117 l 853 fo r
henvæ rende rodeme ster. G. ~-1110 1812 m.~
fru e Charlotte Arnalia IJ~, f. 

29

/.1 1790, 
d. 28/7 J 853, dt t. ar sncd kerm e~ Joh. Gotf. 
A. og A. C. fle nr iksda~). [Jun var gift 1. 

16
/7 180[} m. sk ib sassistcnt Karl Kri stian J]olst, ------- -som i 1806 gik til fod ien med det asialiske 

kompagnis skib [Jo lstco, og an to~es at være 
paa hj emrcjsen derfra l'o rgaaet med del engel
ske skib Ril lkutla, f'orrn odenllig Jtl08 eller 9. 

Uun ha vel e med harn en dattcrL Fann y El isa 
~' f. 1807, død sorn barn . I ægteskabet 

med Selmer følge nde 7 !Jørn : 
V 18. I{arl Johan Stern bcrg S., f. 

2
·
1
/7 1813. Var 

i aarcne J 8 29- 39 an sat i no taria l kon toret 

i Kllavu, er nu tran slatør ss l.. Ugift. 

- 19. Rri stine Luise , f. 2/1 l 8 I 5, d. 
1
/2 a. g. 

- 20. Berta Lo rense [i:a tr inc Elisab ct S. , r. 
15

/11 

181 7. Ugift i [{havn. 
- 21. Ju lius Pe ler Vilh cl1n S., f. 

1
"/10 18 18. Sk ibs-

rnægler i Hhav n, ugift. 
- 22. Ludvig Gotfr ed S. , f. "/.1 1820. Silke- og 

klædeJmemrner i !{havn . G. 6/5 1816 m. 

*) Naa r Charlotte Amalia Selmer er opwgct paa den Lcngnik slce 
Slam ta~le: Jonas Abo sorn <l at.ter af solrn 1,w ·n ' · ff' · AIJ ff lcnn 
hustru Marie · v . tl . s ,', er (] etle en ren fej lwgcl;e, hentl es pigenavn 

~g oræ r re vare som oven anført. SocdkeprlCl!ifr Ahe rlod~ 
/, 1822 i sit 63. a., se Ad resseavisen. 
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(1119. IV22. V22.) Emma Emilie Jensio e Rjstjng, dtt. af urte
kræmmer Jens IL og hans første hustru, 
Elisabet f Uøjer 1 datter: 

VI 12. Ludov ika Jensin e Charlotte Elisabet 
S., I'. 1017 J 8118. G. 5/6 J867 m. ma-

• nufukturhandk!:_ i Khavn l{arl li.ri slian 
Ir.rul.J4_ f. 1836, søn af gjørtler T. i 
Nykjøbin g p. M. 

- 23. Villiam S., f. 611 1824. Gik i December 
1839 til Amerika, og er nu bosat som 
skib s- og Gskerireder i Glouces ter i Massa
chu se ts, ikke langt fra Boston. Er gi[Lm._ 
en Amerikanerind e og skal have 3 sønner 
(elle r opgiv ende af brødrene hersteds): 

VI 13. Louis S. 

- 14} 
_ 

15 
lo yngre. 

- 24. Teodor Kri sti an S., f. 27/6 1826 . Var siden 
1848 bo sat som skib sfører i Li bau i Rus
land, hvo r han døde i N~vemb. 18 611 . G. 
sst. m. Anlonia Peters, m. hv. /• børn: 

VI 16. Edla, .. . f. omtr. 18å8. 
- 17 . LudYig Hrislen , 1860. 
- 18. Maks Peter, .. .. 1862. 
- 19. Alice, .. ..... 1865. 

IV 23 . Erasrnine Sofie S., f. ,;16 17 90, d. ugi ft 18. · 
- 24 . Rarl Stern berg S., f. 11 /1 1792 , d. som han

delskontorist /u 1829 . Ug ift. 
- 21>. Luise Amalia, f. 2013 1793, d. 1794, 11/2 a. g. 
- 26 . Susanne .Jakobine S., r. 1% 17 98, d. ugift i 

[{havn n/r; 1867 . 
- 27. Hrisli ane Matilde, f. 2511 1802. G. i I{havn 

4/11 1821 m. overretssagfør r. r og landvæsens
kommissær J;!.ans ({arslPD Tbarhjørnsen, f. 1789, 
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(Ill 9. IV 27 .) d. i Ves tin dien 17/1 1829. Nu enke i f(havn ; 
har 3 børn: 

Tor hj ørn T., rors te lærer ved borgerskolen i Hobro, 
gi f'I , 2 søn ner. 

Lu ise T. , g. m.J!! ll cdhuggc r ll os r. nfalk i !{hav n. 
Hansin e Erasrn in c T., I'. ! 182!Jt.-4-g. ss t. 111. bibli olckin

speklør .lh. I{. l(r. Brosl,ol, ,(I <l att.er. ) 

Ill 10. Nikolaj Louberg S., f. i ll ønne 27/11 17 55, d. 1761, 
bgr. 8/,i. 

- 11. Davitl Ilel'11t Selmer, f. ss t. 27/11 J 7 5 7. Var lolleri
koll ek tør i I{havn , sid en konsumsjonsbeljent i lliog
sted , hvor han skal være død 1806. G. m. Pouline 
Johann e fl ede ri chl m. hv. følgende 4 børa : 

IV 28. Lorens Georg , f. i Khavn 2~1i2 1787. 
- 29. Marie So fi e Frederikk e, f. ss t. H /9 1790. Om 

denn e og den foregauende haves ingen vide re 
oplys ning. 

- 30. Eli sa Judile S., r. i Ring sted 14/!l 1796. G. 
183 7 m. og nu enke (i [(havn) efter kaptajo , 
se nere major, Peter [(r is lian l(yl:ll e, r. i Ber
gen 2

/11 1789 , d. 2812 1861 , søn af kaptajn 
Karl [{. (Cl ørn. ) 

- 3 1. Julie Lorensa, db. Rings ted 21/5 1804 , d. 
1805, bgr. 17/4 , 

D. Den fjerde ellel' Flensborgske Iinie, 
nu utl død . 

I. Ulrik Ulriksen (Olril, Olriksen) Selmer 
var, ifø lge en latin sk op legnelse af sønn e
sønn en P. S., skibsfore r ell er sk ibsreder 
(nauclerus) i Fl ensborg, f. ss t. 164 5, d. sst. 
15/1 t 686 . G. 4/2 1680 med Mette Bruuns 
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(Uruun ?) , f. i Flensborg 95/2 1656 (1650?), d. 
sst. 'llfo 1i02. De havd e nedimanførte 4 
børn. Ulr. lllr. Selm er maa udentvivl antages 
at h ave haft en broder, Martin Ul riksen S:J.. 
ligeledes skipper i Flenshorg ; ti den b e
kj entlle tyske hofpræs t Tomas Clausen, som 
li J 2 viede kong Frederik IJ:. til Auna Sofie 
Llevenllov (f. 29/ci 1677, konreklor i Flens borg 
1709 , hofpræst 171 :2, gen. superintend ent i 
Slesvig Ji21, d. 23/4 1721), siges i Pont. ann. 
eccl. dan. 4. s. 1 :~8 f. at hav e giftet sig, 
medens han cndnu var i Flensborg, med en 
skipp ers, navnlig !\'1arlin Ulrich s', dalt er (med 
hv em 2 sønn er , Tomas og Frederik, og 2 
døltre); men i !(havns slotskirk e Ond es Tomas 
Clausen horprædikant og huslru i\'le tle Ulrikke 
Selm er 1 i 13 31/3 at have lad et døbe en søn 
Frederik Ludvig. Man seer altsaa , at L 
Clausens svi gerl'ader har hedd et ikke blot 
Martin Ulrichs , men Marlin Ulrich sen Sel
mer; at han h ar væ ret broder til Ulr. Ulr. S:.,.... 
synes eller navnene temmeli g klart; begge 
have været sø nner af en Ulrik Selm er, og 
deres mod er h ar formodenllig heddet Mell<''-'
Navncn e Ulrik og Melle gaa, som man her 
nedenfor vil se , gjenn em hele linien. Ulr. 
Ulr. Selmers og Melle Bruuns 1- b ørn vare : 

ll 1. Ingeborg , r. 17'5 168 1 (el. 17 23?) 
- 2. Jakob, f. 1°'9 1682, d. 'l'lfo 1683 . 
- 3. Ulrik Selmer, f. in/t'l 1684. Tog i April 171 6 

- 4. Anna. S., f. 1/9 1686, d. teol. eksamen i l{havn 
3/11 17 32. (h . ill. laud.), og bleV 

under 17/a s . a. udnrevnt 

til fe ltpræst ved generalmajor ({ragh s regim ent, som 
under krigen Jaa i garnison i Vismar, og '29/o 171 9 
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(Il 3·l W sognepræst i Eltang-Vilstrup ved Kolding, i hvilket 
k~ld han døde 1n1i

2 
1 i26, som del synes udenfor sit 

hJem, da han ikke i kirkebogen er fundet bJandt de 
begravede i Eltang sogn. I{aldes i P. llhodes ,,Ha-

· v 1,mts Il eskr.» s. 287 «den lærde• pastor 
dersle , 
~lr. S. Han giftede sig 1111 J 720 m. ,M_argrele I{atri~ 

1 
etersen, f. 8/1 1695, d. i [{olding 

15
/7 J755, dtt. af 

amtsf'orvalter og forpngter af IIegenæsgaard paa Als 

Peter Petr~rserr,.. 3 bøl'll, alle fødte i Eltang : 
Ill l. Peter Sel111er, f. 25/7 J721, d. i Stege 

2

8/u 1799, 
13 lev student fra [{olding skole 17 44 og 17 49 
teolog. kand idat (n. cont. laud.); 176 l skole
lærer i Darnrn e paa Møn, auret erter i Borre, 
og 

10
110 1776 Jwrd egn i Stege . Han skal have 

været en meget agtværdig og brav rnand og 
lærer og mege t yntlet af alle. G. 

2

/9 1763 m. 
[\ri~ r. % 1740, el. 

1

/z 

1813, dtt. af degn i f{jcldbymngle~ 
~ De bavde følgende 9 børn: 

IV 1. Margrete Hatrine, I'. 7/!J 1764, el. 
14

/9 1765. 
- 2. Margrete I{atrine S., f. 6/o 1766. Skal være 

bleven, _gJft rn~n bonde i nærheden af 
Khavn, hvis navn ikke vides, sua lidt som 
stedet, og have baft børn, idetmindste 1 

søn . - 3. Dorotea J'etronelle, f. 18/9 1767, d. 
29

/4 1775. 

- 4. Ulr ika, f. 27/a l7 69, d. 
25

/l S, a. 
- 5. Ul rik Se ln'1er, f. 14/4 J 770, Var lyses tøber 

og gjæstgiver i I{havn, senere rodem es ter 
elle r assistent (efter enkens bekjendlgjø
re lse orn dødsfaJdet var ban fuldrnæglig 
bos ekst raskattefogden i [{havn), og døde 
af brystsyge 211111 1811. G. i [(havn 9/5 1798 
m. Margrete I(ntrine Lan"eb der døde 
som hans enke 7/9 1844, 75 a. g. (efter 
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(113. III 1. JV 5.) adresseavi se n 76). Eftern ævnte 8 børo, 

som ulle døde smaa, eller i ung alder af 
tæring , paa den ene gifte datter nær som 
overlevede mod eren. Rimeligvis har der 
cndnu været et 9de barn da enken ved 

' mand ens død bekj endtgjorde, at han havde 
efl crludt h imd e med 6 børn og derhos 
fru gtsornmelig; men om dette 9de barn 
har intet været at finde. 

V 1. Pt:ter Gotlob Selm er, f. 2114 1799, d. 
af tæring 21/o 1823 som kopist under 
admiralitetet. 

2. Raren Charlotte, f. 97/,
1 

1800, d. af 
brystsyge 4/4 1835. 

- 3. Johan Iver Selmer, f. % 1801, d. sorn 
urmagersvend 10/ 11 1823 af brystsyge. 

- 4. r<ri sliane Elisa bet S. , f. 19;
9 

1802. G. 

182.'> m. etatsraad Jakob Bang, kon
torchef under admiralitetet rd. af dnb ., 

' dnbmand, f. 1ft 17 63, d. a11
10 

1826. 
Hun var ~ns 4de kone (de tre første 
vare : fLili;ine Grove 

1 
d. 1797, ~ 

~fie Baadb, d. 1807, og Gunild Mar
~te Liitze12..,_ d. n115 1825), og døde 
so m hans enke, ud en egne børn, 27/19 
1848. 

- 5. Josine Ma:·ie S., f. 11/i 1804, d. af 
bryslsyge 2~/4 1830. 

- 6. Anna l{atrin e Fred erikke, f. 11t2 1805, 
d. som barn. 

- 7. Han s Jakob, f'. 26/4 1807, d. som barn. 
- 8. Hans Jakob Selmer, J'. 1617 1809. 13lev 

2
f
1
/s 1827 kopist i den almindelige enke

kasses kontor, og log i Oktbr. 1828 



11 u uddodc lini c. 

(Il 3. 1111. 1\1 5. V 8.) dan sk-jmid. eksamen (b ekv.-vel). Døde 
a1· lærende syge 5/s J 830. 

IV6. Else S., f. ~8111772, d. ngill i Stege 1805 . 
Tog omtrent I i90 Li! sin nedenanl'ørle f'ar

~oder, pas tor Ulr. S. i VonJib.ck,.. der antog 
hend e i clallcrs sted, og hos hvem hun 
f'orhl ev til hans død I 799 . 

- 7. Anna Susanne S., f. G/11 I 77 3. Skal i 
mange aur havr. opholdt sig hos en mor
broder provst U1~c h i Odshe!I.QJ], og i en 
fremrykk et alder have giftet sig med en 
kj1-1brnand Lund lJolbek, død uden at 
eflerlade børn. 

- 8. Do ro tea Pelron ell e, f. 1% 177 5. G. 1. m. 
styrrnand Ni ls Pedersen VjLLe., m. hv. en 
søn 1 Peler Se lm er V., db. 15/i 1803. Var 
siden i tj enende sli liing i f{havn, rim elig
vis eft er rnancl ens død. G. 2. i {{havn m. 
en hosekræmrner, hvis navn ikke vid es, 
efter hvem hun ved sin døtl var enke med 

en daller. 
- 9. Matia Marie, f. 29/11 17 78, d. 1851. G. l. 

117 1807 rn. musikant I~llib Sl&!!.! i Stege 
(el. 1811), m. hv. 2 sønn er, begge døde; 

2. 1811 m. skræc!cr Mads .Johansen i Stege, 
el. 185., m. hv. l dalter, Else !\fargr. Jo
han sen, i ægt~ah rn. sko lela~rer G, Peter
sen i Kallehave, og 2 sønner, begge dølle. 

-__.: 
1H 2. Melle Ul rikke, r. 2/s 1 i23, d. 211/1~ 1726. 
- 3. Ulrik Sclnwr, f. 2

!
1/s 17 25 , el. So lll præs t i Vons

bek "0/4 I ,99. Student fra ({ol ding skole 1746, 
17 51 teo logisk kandidat (n. co nt. h. ill.) i Hhrn ; 
J i &5 pro ven . concian . i Sies vig le11lcrct ar 
generalsuperintcndent Dr. Beuss . Eller at have 
opholdt sig her i nogle aar, l.llev !tan 17 60 
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(Il 3. Ill 3.) privat ka pel lun hos præslen i Aaslrup Jørgen 
Monrad, men da denne døde 1762, igjen 
ledig. Under 18/10 1765 blev han adjungeret 

Præsl i Vonsbek ved Uaders lev O" 1i75, ved 
' 0 

formandens død, virkdig præst sammesteds. 
G. 28/11766 rn. Anna Margrete Zoe~ f. 1'737, 
daller af forman den Konrad Z. Hun døde rør 
man tien, rim eli gv is før 1 '790, da broderdalle
ren Else S11 lrner korn i ban.s hus (se oven!'.), og 
de havde ingen børn, idelrnindsle ingen over
levende. I den tj ensll ige indb erelning om præ
stens død kaldes ban «den værdige og med saa. 
rn e"en ret almindeli" a<>lede o,,. overord en llio: el-o O O 1:l ' V 

skede (Ciber a ll e maasse n geliebte) pastor U. S, 11 

Anta llet ar de enehoveder al' den Selmerske slægt, 
dels · mandlige dels kvindelig e , som til enhver lid have 
levet og endnu leve i de ommeldle 5 lini er, for saavidt 
som de ere oplyste, stiller sig i Labclla ri sk form som 
føl ge r, hvorved det da ogsaa lremlræd er, i hvor forskjelligt 
et forhold Jinierne ere gaaede frem i de enkelte ætied 
og i det hele : 

-
1''orstc linlc, 1'rollumskc linlc. 

- - - -----

Æt lctl mdl. lo•tll. ialt ,mil. kvdl. i.dl. 

l. I Il I Il " Il 

11. 3 7 JO I) >) I) 

li 1. 7 4 11 I) I) I Il 

IV. 17 24 41 " 1 1 (I.) 

V. 22 11 (5 3 6 5 li !11. I 
VI. 26 29 5;) 9 6 15 (H l.) 

VII. /17 30 77 s 1'i 22 (IV.) 

VIII. '1 3 7 Il Il Il 

ialt \ 121 I 13s j 20~ 23 \ 2li \ /19 I 

l 
I 
\ 

\ 
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Anden linle, Tredlc llnle. 'Fjerde llnle, 

Æll etJ mdJ. kv<ll. ialt. mdl. kv<ll. ialt. mdl. kvdl. ia lt. 

I. l )) 1 I I) 1 1 )) 1 
li. 1 I) l 5 2 7 2 2 4 
Ill. 2 I) 2 10 1 1J 2 J 3 
IV. 13 2 15 11 17 31 1 8 9 
V. 15 20 35 12 12 '.2/1 4 4 8 
VL 11 6 17 11 8 19 I) l) I) 

VII. 23 20 43 I) I) l) l) " " 
VIII. 15 14 29 " " " )) )) )) 

1a1t i 81 I o2 I 113 53 I 40 I 93 10 I 15 I 25 

Man seer at antall et i den 1 sle hovedlinie , 26.5 , er 
større end i de 3 andre til samm en, som er 261 ; men 
regnes de 49 i sidegrenen mc<l Li! hin, bliver dens over
vægt endnu kj cnd eligc re. Vil man regne de to .første 
hovedlinier, som ere i indbyrd es sla.'g lforbindelse, samm en, 
bliver antallet 408. - eller 457 - mod 11 8 i de to 
andre. De have ogsaa begge naaet længe re frem, nem
lig til VIII. led, medens den tredie lini e hidlil kun har 
naaet det VI. 

Af samllige 575 en e hoved er ere for tid en 
end nu i live, mcdcns l.tllcl ,1f de hortdøde er: 

i l ste linie 11 2, 61 m. 51 kv. . _153 , o6 rn . 87 kv. 
- troll. - 19, 7 - 12 - 30, 16 - li -
- 2den - 60, 31 - 29 - 83, 50 - 33 -
- 3die - · 39, 23 - '16 - 54, 30 - 2/4 -
- 4de· -- )) - )) - 25, 10 - 15 -
ialt i live 230, 122 m. 108 kv. 345, 17 2 m.17 3 kv. 

Af de leve nd e ere kun i 3di e lioi e nog le enkclle til
bage al' IV. slæg tled, alle el e andre høre til de yngre. 

Antallet af børn og yngre personer af mandkj øn, 
hvorv ed stamm ens rortsættelse i fr emtiden kan ventes, 
stiller sig i de fir e linier meget forshjclligt , og ikke just 
svarend e til personantallet enten i det hele eller den del 
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deraf som lever. .Man vil nemlig finde, at der af saa
danne ere i den lsle linie rnindst 15, i dennes sidegren 
kun 11, i den 2den lini e 19, i den 3die 11, bvorat' om
trent halvdelen i udlandet. 

Udvandring til Amerika bar rundet sted i alle tre 
hoved linier, og 1 ar medlemmerne have bosat sig hen
holdsvis i Sverr ig, Husland, Holland og Frankrig. Af 2den 
og 3die linie have 3 enehoveder laget ophold i No rge. 
Den Iste linie er i det væsenllige blevet hjemmehørende 
der, medens den derfra udgaaede sidegren for det meste 
har f'orladt delle land. 

I den J sle hovedlinie fin der man ialt 39 rnænd henhø
rende til embedss tanden, deriblandt 16 militære - kun · 
i den _ældre lid, for øjeblikket ingen -, 7 juridiske, 4 
læger og 3 præster. I den 2den hovedlinie kun ialt 10, 
paa et par nær all e gejsllige, foruden 3 degne. I den 
3die linie kun o (eller 6), all e juridiske. Den uddøde 
linie havde 2 præs ter og 1 degn, og 2 ansatte i tj enst
styrelsen. 

Vi tilføj e omslaaende tavler, som give en sammen
trængt oversigt over de tre hovedliniers udvikling gjen
nem den mand lige befolkning. 
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'l'avle A. I. llnie, 

I. Over kri gskurn1ni ssæ r Kristian Selmer 
i H.imd shorg, el. 1689. 

I 
11 I. Provian lkrn H. Ml. S. 

i I\ Pn ds l,., f. 1666, d. 
l 7 JO, f'ader lil 3 s011n cr, 
m 2. 4. 5., 0111 hvis rnn
lige afkom intet vid es. 

11 7. Ob r rs l .loh. flu. 

lit 6. MajorJk Mt. 

s., f. 1700 , d. 

1763. Uan s lini e 
f'orl sa t gjeu nnn 
IV. , V. og VI. led, 
uddMd 1834. 

V 13. IC1pl. Fr. S. 
d. y., f'. 1i70, d. 

. 1838. 

Ill 7. l{nptajn 
Fr.S. , f'. 1704, 
dødsaar nh e-
kj end l. 

! 
I 

Se lm er, f. J 678, d. 
i Hhvn. 172 1,s tilk r 
af de norske t'or
gren inger . 

- __ __ / -

Ill 8. \ lajor Hr. Alb. s. 
og 

Ill 9. Obn rsl Sg-m . l(r. S. 
(Overfores til :i. s.) 

I V 11 . !{apt. Pd . lOeho S., 
I'. l i3 1, d. 1797. 

I 
V I 5. !{apt. og 

overt.oldbelj . . 1. 
Andr. S. 

V 16. Bygnings

f'orv . Jh . Pl. S. 

______ I ____ .. . ·- --------- - , amt 

VI 1. Snedk er 
Pt. And r. S., 
i A mcrika , f. 

1814. 
I 

Vl 6. ogV l 7. 
Di sses mu-
li ge sønn er 
ubekjendte. 

2 Sl-l nner, VII l. 2 . 

V 18. f{jøbmand Jh. I< r. S. 

(Disse 3 overfores ti l næstn s. I 

7 
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Tavle A. 1. lin ie. 

(Overført l'ra forrige s id e.) 

V 15. Raplajn og overtoldbelj enl 
J. Anclr. s., r. 1776, d. 1830. 

v!Ts~~:---v ,~-s~gn;p. r;.--vm: -i1ogtr. 1:1. 
GI. S. f.1805. Mrt. s. , r. l806. Js. s., f. f809· 

VII 3. rJetl slæg-e J. 2 s!nncr, VII 2 sølner, VII 
Andr. S., f. 1832. JO. 11. 1 2. 13. 

- 4. Forstm. M. M. 
s., l'. 1833. 

- 6. Landbr. Jli. Fr. 
m. s., r. 1s35_ Vl 14. Sognep. 

Rr.S.,f.1814. 
V I 15. Ass ess. og 

0 rr bankdir. Jh. - 8. Rred slæge Pt!. 
I t, 1 r, .J • 8 f 18 D, ) ... , . Mrt, S,, f. 1839. 

De lo sidste flre 
sønner: 

I 
3 sønner , VII 5 sønneL VII 23 · 

24. 28. 29. 31. . I 14. 17, 19. 

Vlll 1. 3. 4. og VIII 5. 

(O verførte fra forri ge s ide.) 

V 16. Bygningsfo!'V .. lb. 
Pt. S., f. 1778, d. 1853. 

I 
V I 20. Bogtr. Jh. Fr. S., f. 

1811, el. 1860. 
I 

3 sønner, VII 32. 
33. 34. 

- 21. Bogholder Ld. S., 
f. 1833. 

I 
4 sønner, VII 37. 
38. 40. 41. 

- 23. Sagf. V. Hs. S., f. 

181(:l, d. 1861. 
I 

2 sønner, Vlf 4.2.14. 

V 18. r<jøbmand Jh. K_r. S., 

r. 1783, d. 1830· 

Vl27. ByfogL I{r.Aug.S,, 
I'. 1816. 

3 søm~er, VII 48· 
51. 52. 

28. Trælasthandler fr .. 
N. Vb. S. i Havre, I. 
1824. 

I Vlf ' r. 56. 2 sønner, :>D, 

J 
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(Overførte fra furslc s i<le .) 

111 8. Major [{r. Alb. Ill 9. Oberst S1,tm . 
Selmer, f. 1707, !fr. Selmti r, f. 
d . 1760. I i08 , d . 1791. 

IV 23 . l{;J. Ole S., IV33. Arnlm.Jh . l 
f.l7lif, d. 1793. Hn .S.,f. 1756, 

I <l . 183 1. 
V 23. Hapt. .Jll. l(r. I 

,\lb . \lb. s. , f. V 32. Prof. Il r . S. 

179 1, d. 1855. i Aarhus , r. 
1814. 

vi 3-0.- i';it1b t; tj . iin. 
01. s., f. 1819. 

I 
2 sønner, VII 59. 

65. 

I 
2 sønner, VI 
17. 118. 

VI 31. Hpt.N. Vb. 
s., I'. 1820, d. 
1864 . 

I 
I søn, VII 66. 

IV 39: -Oberstlt~ . 

Pd. Jsps . s., f. 
17Gb, d. 182 1. 

I 
V 63. Propr. Sgru. 

Kr. S. i ILan in, 
f'. 18 12. 

I 
søn, VI 54. 

Yl 35 . l-land clsag. 
f'r . V. S., ugift, 
f. 1830. 

- '1 I. Skibsf. re 
Hnn. L. S., f. 
1833 . 

I 
I søn, VII 76 . 
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Tule 8. 2. llnie. 

I. , Oher~t Johan Henrik Selmer i Hendsborg, 
f. omtrent 1620. 

I 
li. Joh. Selmer, ej~ r af Skjoldagergaard og gods-

forv alter, g . i llibe I 67 /4. 
I 

Ill 1. Matias Selmer d. ,l' . , præst Østersnede, 
f. 1676, d. 1738 . 

I 
IV 3. Jak. S., degn IV 5 . .Joh. E.l. S. IV 13. Schack S., 

i Hundslund , f. 

1712, d. 17 ~0. 
I 

pr. i Øst ersn. apot. i Aarhus. 
(OYcrl'flJ'es til 2. og 3. sid e.) 

V 2. Prokurator Rr. S., r. 17 53, 
d"ldsaar ubekjendt. 

I 
VI I. Joh. l{r.S., husmand 

og lømm erm . , f'. 17 82, 
d. 1853 . 

I 
VII I. N. Hr. Johansen, 

hu sman<l og tøm menn. , 
r. 181 8. 

I 
2 sønner, VIII 2, b. 

VII 3. Pd. l{r. Se lmerJohan
:-;en , husrn and og løm
merrn ., r. 1822 . 

i 
3 sønner, VIII 7. 8. U. 

VII 11, Gr. Kristians en, hus
rnand, I'. 1824. 

I 
I søn, VIII 10. 

VI 11. J. Svr. S., gaard
senere lrnsman<l , r. 
1789. 

I 
VII 6 . .fHrg. Hr. Jensen , 

hu srn and , f'. J 82? 
I 

2 sønn er, Vill 13. 14. 



Tavle B 2. linic. 

(Overfort fn, fonige side.) 

IV 5 .. loh. Bn. Selmer, præst i Østersnedc , 
f'. 1715, d. 1780. 

I 
V I o. Mat. S. d. y., præst i Garnlortc, 

f. J755, d. 1808. 
-- ______________ _! ---·-

VI 7. Fr. Sgf. S., provsl 
i Fyn, f. I 787, d. 
1819. 

I 
Yl.I 17. [{r. G. Ant. S., 

landinspektør i Sæ
hy, f'. 1833. 

VI 8. H. Fil. S., land 
væs. komm. i Fyu, 
f'. 1789, d. 181$). 

I01 

VII 19. Pt. Fr. Aug. S., 
i Amerika, f. 18J5. 

VII 20. G. Ant. S., præs l 
i .Jylland, r. 1820. 

I 
I søn , VHI 17. 

- 22. Lor. Kr. Ern st 
S., god sl'orv. i Sjæl
land, ugift, f. 1823. 

I 
2 s11nner, VIII 20. 22. 

- 23. Emil S., god s
l'orv. i Fyn, f. 1824. 

I 
I 

3 sønner Vlll 23 . 2/4. 25. 
- 2/4. Fr. S., adjunkt, i !{havn, 

I'. 1825. 
I 

søn, VIII 29. 



l02 Tavle B. 2. li nic. 

(Overfort fra forsto s ide.) 

IV 13. Schack Selm er, apote ker i A arhn s, f. 172/4, 
d. 1783. 

------ __________ _I _ 
V 18. J. Lr. S., prms t 

i Jylland, r. 1715 1, 
d. 1812. 

I 
VI 10. Schack S., gaa rd-

cj rff, r. 1806, d. 
1839 . 

I 
VII 31. ffr. Pt. S., avls -

fo rv. , I'. 1837 , d. 
1858. 

V 29. Jak ob S., kj øb m. 
i llanders, f. 1777 , 
d. 185 1. 

I 

·--- · ··----- -'·· 
VI 12. N. Jak. S., 

snedk ersveod , 
f. 1808,d. 1850. 

I 
I søn, VII 36. 

VI 1.5. Ma rk. S., 
f'olog. i Nor

ge, l'. 1818. 
I 

3 sønner, VII 
10. 11. /12. 
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Tavle C. 3. Huie, 

I. Nils Rasmussen Selmer, 
byf'oged i Assens fra 1699 
Lil sin død l 7 /45. 

I 
li. Lorens Asmus S. , byfoged 

i !lønne, I'. 1707, d. 1774 . 

---·- ··----· ··-· I_ ··-----· ---
Ill 5. f{ancelliraad Ole S., 

byfoged i Sk ive, f. 

17/4i:i, d. 1822. 

Ill 9. llasm. Sternb. S., 
major, direktør. 

(Overføres li! mus te s.) 

- --·- ·-·--- I 
IV 6. K. Fr. S., etals

raad, f. 1i80. 
I 
I 

V 5. Bn. Kr. Fr. Sch. 
S., ugift, f. 18 1/4. 

- 6. Akse l S., urtek. 
i [( hvn, · ugift, l'. 

J 817. 

IV 14. Ern. llolg. S., 
kancellir., justils· 
sekr. i Viborg, f. 
179 -1. 

I 
V 17 . J. Mil. 0. S., 

l'. 1849. 

IV 9. Gu. Ad. S., 
isenkr. i Hhvn, 
f.1784,d.1865. 

I 
V 7. N. Jh. S., 

jcrnb. forv., r. 
182J. 

I 
3 sønner, VI 
I. 2. 3. 

- I 0. Gu. Ad. S., 
jern b. assist., 
f. l 826. 

IV 11. A<l.Sgl'.S., 
nrtekr. i H hvo., 
f'. 1787,d .1 83 1. 

I 
V 11. Gu. V. S., 

l'h. skuesp . dir., 
i Trondh. , I'. 
18111. 

I 
2 sønne r, VI 7. H. 
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Tavle C. 3. linic. 

(Ove rfort ·fra forr . s ide.) 

111 9. Basmus Slcrnberg S., gros
serer i Hhavn og dir cktm· f. asiat. 
kompag·1Ji, ' major, f. 17 50, d. 
J833 . "• 

I 
IV 23. Fr. Ld. S., kj11brnand og 

rodemes ter i f{ havn, f. 1788, 
d. 1853. 

V 18. IL Joh St. S., 
tran slatør i f{havn, 

I'. 1813, ugifl. 

______ I ___ -
V 21. Ji. Pt. V.S., 

sk ihsmu~gl cr ssl., 
r. 1818, u1;i lt. 

V 22. Lei . Gtr. S., 
silke - klædekr. 
sst., r. t 820, 
ullen smrne r. 

V 23. Vill. S., skibs
l"ø rt>r i Amerika, 
r. 1821 . 

I 

i 
3 sønner, VI I 3. 

14 . I !:i. 

samt 

V 21. Td.lfr.S., skius
r~wer i flus land, r. 
18~6, d'. 1861. 

I 

2 søuner, VI 17. 18 

,-f I 

' j 




