Hans Lützen’s søster af Bente Roe 16-01-2013 (roe@webspeed.dk)

Christiane Dorthea Lützen (Dorte)
Døbt 26.2.1772 i Rødby (født 18.2.). Død 11.11.1839 i Holbæk som enke
og barnløs. Stifter legat til ældste kvindelige efterkommere af hendes slægt.
FT 1787 Rødby, Østergade 41: Joseph Møller 36, købmand, Anna Elisabeth
Marchner 29, Anna Jensdt. 26 og Christiane Dorthe Lyssing 15
FT 1801 Moltkenborg Hovedgaard (Glorup) Svindinge: Sophia Hedevig Moltke
(født Raben) enkegrevinde 68 år, Dorthe Christiane Lytsen 28 sturpige samt 12 Tjenestefolk.
Datter af Organist i Maribo og Rødby samt kandestøber i Rødby Morten Lützen (døbt 24.2.1725 i Nakskov, død 11.2.1783
Rødby – 61 år) og Bodel (Bolette) Kølle (født i Nielstrup 16.5.1735, døde hos datteren Elizabeth i Hunseby i 1819 - 84 år).
Søskende: Christian Mouritz døbt 6.2.1761 Sakskøbing, Elizabeth Sophie døbt 9.3.1765 Maribo, Niels døbt 23.3.1767
Maribo, Marie Bolette døbt 24.4.1769 Maribo og Hans født ca. 1773, opvokset i Nykøbing F.
Christiane Dorthea blev kaldt Dorthe og efter faderens død i 1783, var hun som 15 årig i tjeneste hos købmand Møller i
Rødby. Hun kom til Glorup Herregård omkring 1792 hvor grevinden bliver enke og kommer til Glorup og Dorte var der i 1801
iflg. folketællingerne, hvor hun var første-stuepige hos enkegrevinde Moltke (grevinden havde været hofdame hos dronning
Juliane Marie og vidne til statskuppet i 1772). Greve Adam Gottlob Moltke havde været kongens nære rådgiver, senere
forvist fra hoffet og døde i 1792, hvorefter enkegrevinden flyttede fra Bregentved (en gave fra Frederik V) til Glorup (eller
Moltkenborg som det hed dengang). Enkegrevinden dør i 1802 og sønnerne overtager Glorup.
På Knabstrup Hovedgård er Ole Hansen ansat som tjener og er godt 30 år da husholdersken og ladefogeden på godset
bliver viet i 1803 og Dorte således bliver den nye husholderske på Knabstrup - hun er da ca. 31 år. I år 1809 bliver Ole
Hansen og Dorte gift i Sønder Jernløse kirke (Søstrup) og der står at hun er husholderske på Knabstrup. Han, Ole Hansen er
blevet hollanderi-forpagter i Tuse. Parret får ingen børn og Ole dør i 1831 og efterlader sin formue til sin kone. Dorte flytter til
Holbæk og fra København kommer søsteren Bolette’s datter Maria Dorthea Stæhr og tager ophold. Denne niece bor der
stadig med en tjenestepige efter Dorthes død i 1839 og lever af sin formue.

Viet lørdag 29. april 1809 i Sønderjernløse Kirke, Merløse
Han er tjener, hollanderie forpagter på Tusegården og hun jomfru Christiane Dorthea Lützen, husholderske på
Knabstrup Gaard efter 3 lysninger. Forlovere Hetting og Schou.

Ole Hansen
Født ca. 1772, havde Hollanderie (mejeridrift med kvægbesætning) og var forpagter af Tudsegarden, Tuse ved
Knabstrup, Holbæk. Død 30.8.1831, 57 år begr. I Tuse Kirke 5. 9.1831. Efterlader testamente
20.9.1814/16.4.1819 Merløse-Tuse, Holbæk Bk 4, 1827-32, film 49327.
Hans formodede søster dør på Tudselundegården den 5.9.1832 - enkemanden er Christian Olsen, Indsidder, børn er alle
myndige. Skifte: Merløse-Tuse Herred, Holbæk, Kb. 4, 1827-32, film 49327.
FT-1801 Knabstrup Hovedgård, Sdr. Jernløse: Christian Ditlev Lunn og hans familie samt Ole Hansen tjener 29 år
Hvornår skete hvad:
1772 hun er født i Rødby
1774 brænder deres hus til grunden i Rødby og familien flytter til Sakskøbing, bror Hans blev født samme år og døbt i
Sakskøbing i november.
1772 blev Ole Hansen født og døbt 4. juli
1783 Dortes far Morten Lützen dør i Rødby 1783 – 58 år gammel, moderen flytter til sin bror Claus Kølle i Maribo, senere til
sin søn Niels, købmanden i Rødby og ender sine dage i 1819 i Hunseby hos datteren Elisabeth.
1787 hendes lillebror Hans på 12 år bor hos farver Jacob Kølle i Nykøbing.
1787 bor hun (Dorthe Christiane Lytsen) som 15 årig hos Købm. Joseph Møller, Rødby
1801 er hun en 28 årig stuepige på Moltkenborg Hovedgaard (Glorup), Gudme, Svindinge i Svendborg amt stuepige for
enkegrevinde Sophie Hedvig Moltke født Raben, som døde i 1802 .
1801 er han som 29 årig ugift tjener på Knabstrup Hovedgård, Merløse, Sdr. Jernløse.
1809 viet i Sønderjernløse Kirke, han er tjener og forpagter og hun er husholderske begge på Knabstrup Hovedgård. Derefter
flytter parret til Tuse ved Holbæk.
1831 Ole dør 30. august og efterlader alt til sin hustru. Kun 2 dage efter Dortes søster dør i Hunseby, Lolland.
1832 Dorte får lavet testamente, da der ikke er børn i ægteskabet.
1839 Dorte dør og bliver begravet i Holbæk kirke den 11. november.
1840 Overformynderiet får legat til udbetaling af renterne til ældste kvindelige søskendes børn.
Afskrift af Formynder protokol af 19. august 1840, side 163 (Kbh. Stadsarkiv) En lille del af dok. er ulæseligt)

Christiane Dorthea Hansen, født Lützen’s legat:
’Højbårenhed Liebenberg får den 29. august 1840 til Magistraten indberettet, at der ifølge af afdøde Christiane Dorthea
Hansen, født Lützen i Holbæk, den 30. oktober 1833 oprettet testamente med vedhæftet bilag af 18. april 1837 var
vedlagte. Begge confirmerede den 13. februar 1840 at indsætte 4000 rdl til legatet i Københavns Overformynderi , nr 12
der lyder ”12. Lira at med Rigsbanksdaler ønsker jeg indfatte et legat, for at renterne derfra kan udbetales til
efterkommere for sin levetid. Forlods at Lovise Sophie Marie Stæhr, datter af min søster Bolette Maries’ søn Frants
Martin Stæhr nyder renterne af 500 rdl skriver fem hundrede Rdl. Til min afdøde mands søster (navn?), renten af 1000 rdl
skiver tusinde rdl; Trine Schou, datter af kromand Schou i Tudse renten af 1000 rdl skriver tusinde rdl.
Carl Frederik Schousbo (dør 22/5 1892), søn af … Schousbo, renterne med et tusinde rdl.

Olivia Hansine Stæhr, datter af min søster Bolette Maries søn Hans Hendrik Christian Stæhr, renten af 500 rdl skriver
femhundrede rdl. Når disse personer bortdør, skal kapitalen udgøres min søskende:
Bolette Marie Stæhr i ægteskabet med forpagter Georg Johannes Stæhr samt for fruentimmer, som nedstammer fra
hende.
Mouritz Lützen, koffardikaptajn i København.
Elizabeth Sophie Smith i ægteskabet med Forpagter Smith på Sofiesholm ved Knuthenborg.
Hans Lÿtzen snedker i København.
Niels Lÿtzen købmand i Rødby på Lolland.
Til disse går 8 lige portioner til fruentimmer som er nærmest i slægt med mig, eller som er ældst og værende berettiget –
dog forlods, at den første portion tilfalder min broder snedker, Hans Lützens datter Pouline Sophie Lützen.
Ingen af de til legatet berettigede kan fåe mere en portion men får det så længe hun lever. Hvis ingen er berettiget
tildeles portionerne til Københavns Fattigvæsen indtil der atter er et fruentimmer af min slægts afkom som gør sin ret til
legatet. Til den ene af universalarvingerne, Jomfru Maria Dorthea Stæhr, for tiden bosat i Holbæk og myndig får forlods
100 rdl. I alt 4000 rdl fordelt på obligationer og andre offentlige aktiver. 29. august 1840’
Udover dette legat findes et testamente af samme år hvor Christiane Birgitte Lützen født 19.5.1818 , datter af Hans
Lützen og Kirstine Sontag arver fra sin faster Christiane Dorthea Lützen gift Hansen, Knabstrup v. Holbæk forlods 500 rdl.
På det tidspunkt bor hos Mdm. Brandt, Charlottenborg. Arven udbetales 18.2.1841 til hendes mand styrmand E. Wilhelm.
(Hun må derved være en de to omtalte universalarvinger).

Viet lørdag 29. april 1809 i Sønderjernløse Kirke, Merløse

