
Eggert Rolsteds slægt på mødrenes side 

Eggert Roldsteds mor, min tip ,tip - oldemor hed Mette Sofie Grønbech var født i Butterup 

Sogn og døbt i sognets kirke d. 8. april 1759. På dette tidspunkt var hendes far Hans 

Pedersen Grønbech skytte ved Løvenborg. Få år forinden var han kommet hertil fra 

Sydvestsjælland sammen med sin kone, Kirstine Sofie Bergen.  De var blevet viet i 

Sørbymagle kirke d. 16. nov. 1754. Hvorfra min tip, tip, Tip oldefar, Hans Pedersen 

Grønbeck stammer vides ikke, muligvis fra Grønbæk på Bornholm. Han var født i Åsel 

(Allinge) 1724.  

Derimod min tip, tip, tip oldemors slægt 

er den, der kan følges længst tilbage i 

tiden. Hun er døbt d. 3. okt. 1734 i 

Sørbymagle. Hendes far, født ca. 1696, 

hed Christian Ditlev Bergen. Han var kgl. 

skovrider på  Antvorskov. Den. 2. okt. 

1733 viet i Lundforlunds præstegård med 

Cathrine Sophie Godske. Mens hendes 

fars slægt kun kan følges til hans mor 

Margrethe von Berger, der var 

husholderske ved Hollænder viet på 

Holsteinborg, hvor hun døde d. 29.dec 

1731 og blev begravet på Venslev 

kirkegården, så kan vi følge hendes mors 

slægt nogle slægtled længere tilbage.  

Cathrine Sophie Godske far hed Albert Godske. Han blev døbt i Helsingør d. 27. juli 1668 i 

Sct. Olai Sogn, hvor hans far på dette tidspunkt var sognepræst. Albert blev som voksen 

amtsforvalter i Kalundborg. Her døde han d. 13. marts 1723 og ligger begravet i Vor Frue 

kirkes kor i Kalundborg.  

D. 14. marts 1704 var han blevet gift i Kalundborg med Charlotte Amalie Borthing født 11. 

dec. 1688 ifølge den Reformerte kirkes bog. Da Albert Godske døde, giftede hun sig med 

sognepræst Ivar Boeslund i Lundforlund d. 1.okt. 1727. Hun døde d. 5. juni 1751 og en 

gravsten over hende skal findes i Lundforlund kirke. 

Albert Godskes far, Henrik Henriksen Godske, født i okt. 1619 i Mariager. Han blev 

sognepræst ved Sct. Olai kirke i Helsingør, var magister og i kirken skal findes et maleri af 

ham. Den 20. juli 1671 blev han gravsat i kirkens kor. 
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