Vores gren af slægterne Thura og
Alllerup
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Birrit Jørgensen beretter:
Der er forsket en del i begge slægter, så meget, at der er skrevet en bog om
hver slægt. Der er lagt rigtig meget ud på nettet, især om Thura slægten.
Andre slægtsforskere har også lagt meget ud på nettet.begge bøger bliver ofte
angivet som kilde.
Bogen om Thura slægten hedder: Beretning om Slægten Thura og dens
oprindelse gennem 400 år, 2. udg. 1925 af F. Hjort.
Bogen om Allerup slægten hedder: Hans Christensen Allerup 1666-1744 og
nogle af hans efterkommere af Henning Bernhoft 1983.
Bøgerne kan ikke længere købes hos boghandleren. De kan vist nok lånes på
biblioteket. Man kan også bestille bøgerne på www.slægtenshistorie.dk, der
sidder nogle nørder (tror jeg det er), som kan prøve at skaffe bøgerne. Der har
jeg bestilt begge bøger.
NAVNET THURA stammer fra Laurits Pedersen, født 3.10.1598 i Skælskør og
død 7.1.1655, han var sognepræst i Nykøbing Falster. På den tid hvor han
levede, var de ”lærde” snobbede som bare pokker, så kunne man jo ikke
hedder Pedersen. Han var også orientalist d.v.s. interesseret i orienten.
Pedersen blev via Petræus, Petrus, det græske Petra til det aramæiske Tura,
lige tilføjet et h, Thura, det var jo noget andet end Pederssen.
NAVNET ALLERUP stammer fra en lille by Allerup i Sneum Sogn, Skast Herred,
Ribe Amt. Her er Hans Christensen Allerup født.
Jeg har valgt at starte med Laurits Pedersen Thura`s barnebarn:

Laurits Lauritsen Vidsted Thura
Født i Nakskov 20.3.1657 – Død i Ribe 1.4.1731, begravet i Ribe Domkirke.
Rektor i Køge 1681-90.
Præst ved Hollænderbyen i København
Præst ved Frue Kirke i Århus, Provst for Ning Herred 1703.
Stiftsprovst og Sognepræst ved Århus Domkirke 1708.
Biskop i Ribe 1713.
Salmedigter.

22.7.1697 gift i Trinitatis Kirke, København, med:

Helene Cathrine Albertsdatter De With
Født 1673 og død 1760
Helenes farfar kom fra Emden i Holland.
Laurits og Helene er mine 6xtipoldeforældre.og dine(Fac) 7xtipoldeforældre.

Laurits og Helenes 4 børn
Barbara Margrethe Lauritsdatter Thura
Hende vender jeg tilbage til, det er hende der er vores ane, men først lige
hendes brødre.

Albert Lauritsen Thura
Født 6.10.1700 i København. – Død 10.2.1740 i Ribe Amt.
Magister, sandsynligvis præst.
Albert er Hilda og Anette Heicks ane.

Diderich Lauritsen Thura
Født 1.5.1704 i Århus. – Død 1.3.1788 i København. Begravet i Sankt Petri
Kirke.
Gjorde karriere inden for søofficerskorpset til trods for at han aldrig kom til
søs, og endte som kommandørkaptajn.
Forsøgte sig også som skibskonstruktør, men var ikke særlig dygtig.
Endte i en stilling som kommandant på Toldboden.
Oversatte flere religiøse skrifter fra engelsk.
Den 14. oktober 1740 optoges han i den danske adelstand, og navnet blev
ændret til de Thurah.
Man mener at Diderichs forholdsvis gunstige karriere, trods hans åbenbart
ringe evner, skyldes, at han havde undervist Christian 6. i kunstdrejning, som
han var ret dygtig til, og ved den lejlighed havde opnået kongens velvilje.

Laurits Lauritsen Thura
Født 4.3.1706 i Århus – Død 5.9 1759 i København. Begravet i Trinitatis Kirke.
•

Ingeniørofficer, Oberst, Arkitekt. Generalbygmester

•

Arkitekturhistorisk- og Topografisk forfatter

•

Opførte de gule palæ i Roskilde 1732-1736

•

Opførte Eremitage Slottet 1734-1736

•

Færdiggjorde Hirschholm (Hørsholm) 1743-1744

•

Opførte spiret på Vor Frelser Kirke 1748-52 – Prøv

•

http://www.vorfrelserskirke.dk/taarnet#Arkitekten

•

Tegnede Marmorkirken

•

Herudover opførte han flere mindre kendte bygninger

Laurits var datidens store arkitekt navn i Danmark og for sin indsats som
arkitekt blev Laurits, som sin bror Diderich, adlet den 14. oktober 1740, også
Laurits fik navnet de Thurah.
Der er lavet en film om Laurits Thura, den hedder Himmelstigen og kan købes
på DVD, det har jeg endnu ikke fået gjort. Prøv www.vestfilm.dk/himmelstigen.
Laurits skrev blandt meget andet en bog om Bornholm og Christiansø, bogen
kan købes på www.saxo.com og koster 320 kr. + forsendelse.
Den 16.1.1750 gifter Laurits sig med Christiane Marie de Kiærskiold til Børglum
Kloster. Ved giftermålet blev Laurits ejer af Børglum Kloster, et gods i det
nordjyske.
Prøv at google Laurits de Thurah, der er virkelig mange oplysninger at hente.
Da jeg stødte på arkitekten Laurits Thura, mente jeg, at kunne huske, at han
havde været nævnt i en af DR`s udsendelser ”Ved du hvem du er”. Jeg fik
googlet mig frem til, at det var i udsendelsen med Anette Heick.
Tilbage til:

Barbara Margrethe Lauritsdatter Thura
Født 6.7.1698 i København, Holmen – Død 1.8.1738 i Ringkøbing.
Gift 10.9.1721 med:
HANS CHRISTENSEN ALLERUP.
Født 28.6.1666 i Sneum, Ribe – Død 7.10.1744 i Ringkøbing.
Cand,theol.

Sognepræst ved Sct.Nicolai Kirke i Varde 1705-1721.
Provst og Sognepræst i Ringkøbing 1721-1744.
Barbara Margrethe er Hans Allerups anden kone. Hans Allerup får vist 10 børn i
alt, og så vidst jeg kan se 5 med hver kone.
Barn nr. 2 med Barbara Margrethe er vores ane:

Laurits Albertin Allerup
Født 29.10.1723 i Ringkøbing – Død 19.5.1797 i Kirke Helsinge (Vestsjælland)
Skoleholder (skolelærer) i København, bl.a. på Ladegården (Københavns
fattiggård) 1748-1761.
Sogne degn i Kirke Helsinge/Drøsselbjerg 1761-1797. Dengang var degnen
også skolelærer.
Gift 26.10.1750 i Ladegårdens Kirke med:

Cathrina Rosendal
Født 22.11.1728 i Helsingør – Død 30.3.1764 i Kirke Helsinge.
Datter af maler og stadsadjudant i Helsingør Henrik Christian Rosendal og
Florentina Soll.
Efter Cathrinas død, giter Laurits sig med Karen Møller. Laurits for i alt 9 børn,
4 med Cathrina og 5 med Karen.
Laurits og Cathrinas ældre barn:

Florentine Margrethe Allerup
Født i 1751 og gift med Reenberg skoleholder i Slots Bjergby.
Florentine og Reenberg er visesangerinden Elga Olgas aner.
Laurits og Cathrinas yngste barn er vore ane:

Friderich (Frederik) Albertin Allerup
Født (døbt) 2.12.1763 i Kirke Helsinge – Død 10.3.1839 i Kalundborg.
Degn, privatlærer, skriver.
Degn i Reerslev 1793-1799.
Ved folketællingen i 1834 bor Frederik Møllerstrædet nr. 83 i Kalundborg.

Frederik bliver gift med:

Maren Christiansdatter
Født ca. 1761. Jeg ved ikke mere om hende, og det er ikke lykkes mig at finde
Frederiks og Marens vielse..Jo, jeg ved at Maren dør engang mellem 1801 og
1834, I folketællingen 1834 hedder Frederiks kone Elisabeth.
Frederik og Maren får 4 børn, som jeg har kendskab til, de kan sagtens have
fået flere. Nr. 2 af disse børn er vores ane:

Conradine Allerup
Født 1790.
Jordemoder.
Conradine bliver 5.10.1810 gift med:
CHRISTIAN HANSEN
Født ca. 1787, hans fødsel har jeg heller ikke fundet, men han er født i Sæby
Sogn.
Skomagermester i Kalundborg.
Jeg finder ham sidste gang i folketællingen 1855.
Conradine og Christian bliver skilt, det er helt usædvanligt på den tid.
De bliver begge gift igen, Efter at Conradine er blevet gift igen, ”forsvinder”
hun, jeg kan ikke finde hende nogen steder. Jeg gætter på at hun er taget til
København med sin nye mand og sine 2 drenge, som hun fik med Christian, de
kan godt have fået flere børn. Drengene ”forsvinder” nemlig også, den ene,
vores ane, dukker op en del år senere i København:

Johan Gottlieb Hansen
Johan er skræddersvend, og så er vi virkelig fremme ved håndværkerne.
Alle de oplysninger jeg har på Johan Gottlieb og følgende generationer er med
på den GED-fil jeg sendte dig, jeg ved så ikke og det er lykkedes dig at få lagt
filen ind i dit slægtsprogram. Her kommer et kort resume:
Johan Gottlieb bliver gift med

Louise Petersen
de får en masse børn, en af dem er:

Maria Nathalie Hansen
Avisbud for Berlingske Tidende. Det er ligesom gået lidt tilbage for familien, fra
biskop til avisbud, der er et stykke vej.
Nathalie bliver gift med:

Niels Christiansen
Maler, jeg kan huske, at da jeg var barn, fik fortalt, at Niels var
dekorationsmaler og at han havde malet nogle af dekorationerne på væggene
på Christiansborg.
Nathalie og Niels får 2 piger:

Emma Mathilde Louise Christiansen
Og hende vi alle sammen kender:

Ella Marie Nielsine Christiansen
Thura slægten har jeg helt tilbage til min 9xtipoldeforældre og 2 par
10xtipoldeforældre.

