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Den bornholmske Slagt Lau (.c,ou, .f.,ow) har sit Udsprizlg fra 

34. Selvejergaard, Lovegaa.rd, i Aak:er. 

lste r..ed. _____ _....._ 

Stamfaderen ~!-~.2! nævnes i 168oeme J~jer af' dexme Guri!." Om 

han var lovqndig og deraf havde fa.aet Navnet Lov, er der noget 

der te.ler for. I al Fald var han en Enerdeles agtet og anset :tiland. 

Et :Bevis herpaa er den Kendsgerning, at IIans I ... ow i Ae.ker blev ______ ....,. 
anordnet til Værge paa et meget vigtigt Skifte, nemlig afholdt 

(sluttet) 8.AU«U.St 1683 efter den paa Skovsholm i Ibsker den 

2. December 1682 afdøde F"1lkefrue Agnetha v. iirilhlem, Enke efter 

den lo •. Marts 1673 afdøde Oberst og Kommandant pa.a Bom.holm liichel 

von Eohsteyn, af øøtrigøk Adel. h'n af Arvingerne i Skovsholmsskiftet 

var Fru Anna Sophia Gjøømand, salig Gottfried Rudolf Rauchha.uptø 

efterlevende Rnke, som 48 boede i 1lrunøvig og var salig Oberstens 

Steddatter, men salig Oberstindens kjødelige Datter. Pas. hendes 

Veene at tilse blev anordnet Hans Low i Ae.ker, melder ;;kifteproto-_______ 
kollen. Denne 1.:nkef'rue i Bru:nsvig fik i Arve lod udbetalt 17 o Bigs

da.le:r; og Ha.ns Low var al tøaa hendes Værge, udnævnt af Skifte.retten. 

Der tales intet om Slægtskab imellem dem. Værgemaalet maa da alene 

bero paa Hans Lowø Anseelse og Kompetance. ----------
I Jordebog af 1689 over bornholmske Gaarde (i I..andsarkivet) nævnes 

han endnu I~jer af 34.Sl&·· i As.ker. Ila.ns llavn skrives her Hane Loug. -----...-....-
2det Led. 

Hans 1ow havde 4 Sønner, den ældste Christian Hansen r,ow nævnes 
--.....--"-.... ---------------------
Lj er af ]4"Selvejergaard, J~ovegaard i Aaker, i ,Jordebog af 1719 

i .Landsarkivet. Hans l~jerekab var dog kun en midlertidig Besid

delse, idet den yngre Broder ~!!..!..~!!~-~2!• som yngste Søn 8' 
~!-.f!2! arvede Gaarden ifølge EomJ1eilms ~ildgsmle Skik og ifed.

tægt" lian overtog Lovegaard ved Aar 17 2o, og nævnes 'Ejer af eamn1e 

endnu Aar 1737 i ,Jordebog i Landsarkivet" Her h.r~r vi Fornavnet 

~~_!, der siden findes i Slægtens forskellige .Led. 
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?ovl Hansen I,ow paa J"ovegaard havde 2 Døtre: 1iarika og Keren ------ -=--"-
Povladatter Lov • ....._ _ _...._ ______ _ 
llaI'ika Povlsdatter Lov, der var :født Anno l'IBt blev gift 17.53 til 
-----------~---..... -----
44.Selvej~rga&rdt H.ullegaa.rd i Aa.ker, med ~!.!!'!!!!L.!!!l• ;:)øeteren 

!f!!!!!.!.2~~~!!-~~ blev gift med Kaptajn !'.:!~!2!.!:tftm!!!!.22~!• 

Lensbjen·ega.ard, 5. Vornedege.a.rd i ~·;sterlars, bøn af :!!:.!-!-2!~.f!!!! 

~~! 9 Kapta.jr1, Lenssaard, og !!!~~~Y3:!~!:.'.t!!!J:!!!!!!~ o 

l;e:n )die Søn af !!!!!!-~! hed !_~!!.!!!!!~~-;!;~ ot; boede i 1700-

IJ.n.llets første i"je:rdedel (endnu 1725) pu 2o.f;elvejergaard• Ørbjerg

gaard i ;1øtermarie. Han havde en ;:;,m :J.øren Hansen I,ow født 4. 12. 
--------.----

1716 paa 20.Selvejergaard. Blev gift 2"11.1754 til 32":::>lg. :.:ister

roarle ~ siden kaldet L.undegaa.rd., men iia kaldet I.owegaard" 

:r:.:.n yng:re :~øn af Hane Hansen 1:.0w hed ogsaa Hans Iiow og va.:r 17 3 7 --------------- --------
Eje :r af 2o.Solvejergaard" 

:::en 4de t>øn af Hans I,ow i Aalter hed Peder Himseu I,ow. Han boede 

1719 paa. de:n nævnte 32hSelvejeJltaard i ;~sterma:rie" Hans :~011 

2'~!!!!_1f.::!~l_~~! ejede denne Gaard Anno 1737. 
Vo:rna:v:uet !.1!~!!! er. ogsa.a. si.den benyttet i Sl&<:gten. 

::::n Li:nie bo0d.e ogøaa pas. Fløjelegaardt 18.r:elvejel'gaard i !bsker. 

Her fødtes 6.11"1737 .2!~-2' ~~øn af Ole l\nderse:n og Hustru fedt 

Lau" Ole J..au ejede og beboede siden )o. Selvejergaa.1·d, Brogaard i øo.------
;.1f;ter111arle, hvor han døde 25.1.1788, 51 1'.ar g.l'unmel" Hans ~!øn 

Tians I"au, Kirkeværge i Østei"'marie, :ruevnes _____ ,...._ af Gnarden 1803 

Ot; 18?.o. 

Frr• d.isse Gaardslægter paa nstlancet nedstaimner "I.overne" i 

:?vBueke. 

I Hørme findes fra Slutningen af 1700-'!allet ;,;edlemmer af lægten 

boende Borgere i Byen, Etterkomme re efter ~!!!;~_.!:9.?. 1 9 ~!-!!!!!!!!! 

1:~! og 2' !Dd!_l'!_!!~!!!!~-I:~. 

1. Poul Jensen Low (r,ou) var født 1759. Han .n&ilv:nea :fra 1 Slagter, -------.....----
0(~ boende i Ejendommen gamle 11a.trlkel Nmximer 251 pa.a . ørnet af 

::tora ~forv og net~ Mortensgade, den Ga.ard som nu ejeo ar novl 

i~asch. Poul l~ovi ejer endnu denne Gaa.rd 1810, men 1Bl8 findes han 

ejende og boende gamle ti;atrikel H'ur!'J'.ller 228a, ::y<lsi.den af staale-

1:;ade, den nmrære:nda ~medeejendom. noul .ie.nsen Low nævnes i disse 

Aar ga.mmel, .run.nes han afskediget Lcnst:::i.bel. 



mm var gi:f't med Gunelle Gorea Low, fedt 1753, død .5. 5.1836, 83 
-----~-----------Aar gammel. Hun var, efter det kunstige Mellemr1avn at dømme &f 

Slægten .1\nker. 

Povl ,Temaen J"ow og; Ounelle Gorea Low havde en f'.øn ~·ønnee novlsen _____________ ..,.__ --------------- -----.....-----.... ~ 

.!:~!"· ::.~øm.and i Rønne. Gift 1821 med f:!:ti:!.!'.!!!!!-~:'.f!!.-1.2!..E!~!!:!~' 

Latter af Sømand ~!~~~-!~!l~~i~::.::! • 
'l~nneo f"ow overtog ved Aar l8jo sin f>vi13.erfaders rjendom paa ~;yd-

siden a.! Vimmelskaftet, gamle :\iatr. Nr" 88. 'iør • .nes I,au havde tid-

lig&?'& boet i :nippen i Gadens Sydside, N:r.looau~ 

Z~!!ll.J!!.JÆ! og E:!!!.!!~!_ Sof!!-!2!1~!~~~ havde f olgende fa~rn: 

1. Povl Christian I,ow, født 1.U.1(!22 9 døbt 17.11, konfirmeret 
------------------
i i\ønne Paaøke 1837. 

2 •• Jens Peter 1.ow, født 23.9.182.5, døbt 18.12, konfirm. lH4o" 
--------------3. ~~!-2~!!!~!!!!_t~!t født 23.9.1829, døbt 5.11, konfirm. 1844. 

f~r. 1.. ~~!!_f!.!!'!!.!!!!!-~!!, Orms.ger 1 Rønne, og ~±!!!!~.!!LL>!!~!!!
datter havde !latteren: Povline Cathrine l-'Iarie Lou, født 13"4.1844t ----- __________ ,_ _____ . _______ _ 
d0d 19.6.1892, gift med Jens Jf.adsen "Ten~en, født 20.6"1838, død ----·----------
7 .. 6.1919. AvløbJ"Ul!~er i A&ker~ (Gravminde pa.a ll~lker gamle Kirkegaard)" 

", 
----- \.J ------

2. Anders Jensen I"ow var født~· fum nmvnes ligeøom Broderen 17~.;, ------------------
;~lagte r i hørme. 't''ra. 18o5 til lo ejed.e og beboede han Ejendom-

;;2eu gamle I'iatr" nr" 189 b, der hvor nu Karetmager l.a:i:'Elen bor. 

1h~:n fra ie1B til sin JJød ejede og beboede ~:lagter Anders Jensen 

tow gamle Ha.trikul ::ui."lmer 16.5 paa Hjørnet ai' ;:stergade og Stumpe

g·ade, nu ::::aclelmager I.arsens Ejendom. Anders Jemrnn Low døde i Hen

ne 15").1846 9 Bl Aar gammel. Han var gift med ~!~!!!!.lE!!!• 

født .1772, død 16.2.1840, 67 Aa.r gammel. 

!:!.!~!~2!!!!!.!Lf:~ og !!!!f!!.!te _!;!2!!!~ havde en ~Jem. 
reder Andersen Lou, født 1803, Skomager i i.ønne, blev kendt som 
------------------L;J endoms handler og Byg·gespekula.nt. :;om rølgo af en Benskade kaldtes 

hall almindeligt "ha.lta Pær Lau". !Jan var desuden "Bibelklog". Han 

boede lfl27-37 pa.a Flokkegades lforddde gl" .l':1atr" !Jr" 2.B e, men 

siden flere ~;teder. J:.:ndnu i 187oerne har han Sager i Hygningskom-

Dissionen, siialedes: 

1874, 29"Juli. Andragende fra i.and-inspektør ?~und om Udstykning af 

tilutrikul lir. 314 tilhørende ~Jkomager Peder Lou. Anbefaledes. 

If,\74" 21.0ktober: Skrivelse fra .J. E.l" .Pedersen. hvormed følga:r et 
---------------

.~køde f:i:-a !!._.!:~! paa den ved hans !tus lliatr. 950 beliggende ?lads, 

som er lit1isten af den. i sin 'lid sa.aka,ldte 2!!_:;!~!::...!!~!!· (~5ellem 

,,,.. 



!to lighedsgade, Møllegade, Hmedegade og Bkovgænget). 

1876. 9.August. :::. JJo·aw ( ! ) opfører et Udhus. 

E!!!!!_!:::!!!!!!!!!_!:~~ blev gift lo~.5.1837, 34 }\ar gammel, med I:!~!

beth Pedersdatter, født 1805 9 Va:rge ?eder !'-ndereen ~ure, der var _______ _,_,______ --------------ft> ___ .,,,., 
}'orlover tilligemed Brudgommens 'Fader Slagter ~~~!!!!._!:2:1• 

}'eder Anderson Lou og I~lsebeth Pedersdatter havde følg<tmde Børn= ______________ ,,,,.._ _ _____ ,.." _______ " ___ _, 

l. -3ir&:;itte Povline I.ou, født 9"1.1840, døbt 9 • .5. 
------------------~-2. !dne Jensine uou, .t'ødt 2).'/.1842, døbt 16~9~ 
----------------

h ,Juliane }!"..arie Louw (!) 9 født 7"?ø1i345, db~ 21.·1. 
---~--------------

Nylarsker-1.i'acilieu Lau. 

Ifølge N;rlars Kirkes ~dniøterialbog bced.e paa 4.Belvejerga.ards 

~;page1'egaards C:rw1d i r:;ylars Udbyge;er o~~ ;,:la.gier .Poul ~d.chael Lou, 
-----------------

gift med ~!!:!!~!i!!~!-~~~!.!~!!· 
'..eres tatter Elsine lildchuli:ue (kald~s ru.mere lii.coline) l~ou 'blev .,.. ____ _...,. ______ ... ------ --

20. Ja:nuar 1829 og døbt i Nylars '.r'.ir·ke 15 .fairts. Hun blev 

bas.ret til l<'a&ben af E.2~!_.gsir~~~1,!2!;~.!!! paa 26.Selvejerge.o.rds • 

Eii·nedegaardø, Grund i :lylars, og Padder vttr· .\,.ette :~1orte:usdatter -------------paa 20"Selvajergaa:rds, .Klintegaards Crund Vester.twarie. 1'iod. Sæd.-

van~ nii:evnes kun. disøe te nærvaa·emde ved !Jaah~·n. 

l<laine Nicoline Lcw \~,ou} flytti.'tr i.f01ge Aaker .drJraboga t;.fgange-
--------------~~---
li~te (ratidens '''.:'olkeregister' hos Præsten) '/.:~·aj 1844 9 15 Aar 

fra Aaker til F.ønne som ~ijenef.>teyig'e. 

I.laine Jacoline Lou flytter ifølge Eø1me .t~irkea J,ft:angsliete ---------·----- .... --
134 .5, 16 ,o,ax· gammel, fra l.iønne til }~ø'benllavn i 'Ijeneste~ 

.l:\irkebog har Poul ;.::f.chale Lot4, 4.Selvejergaards 

rt.md ot~ 1!uatru ;;,1.argrethe 1:. Ar.1.dersd.atter (Na:v:nat skrev~t for-
__________________ _,_ ____ _ 

ske11ifft) tillige en Søn • 

. 1~1.ic~hael Han.sen Lau 

Da~ilim:~ af Christiane Jensdatter J.laa. a.Selvejergaii1rds, i:.>r1Fndes-
----------------------

i:aards Gt'Wld, Veetermarie, T:'addere: ~!!!!..,;::!!:!~~".!.:!!!' samme f:ted. 

l.'.!.de,::_!.!!!:!!!!!j Gaardejar, 2o.Selvejergitard, ~' lintee;aa.rd, Vester

m~irie; og ;;:ahler ','cost, Gaardejer, 4.Selvejerenard, SpHgerega.a.rå, 
----------~ :;y l ars. (Denne sidstes fulde Navn var Lars .lohm1 ;;:ahler ''est). -------·-- ...... ----------



Af ovenstaaende Padden var 1,odil og 1ilette iiiortenødatter Døtre ----- -------------------
af l1iorten Jensen paa 2o.rng. Grund, Vestemnrie. Og Christiane ------------- ----------
og Raren .Tenadatter Iiøtre af Jens Pedersen, 21.~Jlei• Grund" Men ---------------- -------------
det kan ikke ses, at der e:c noget ~~lægtslrnb. 

~-!~~!.!_!!.;..~!!~-~~ bliver· konfirmeret i Nylars 'kirke den 3.0kto

ber 1847" Ved denne Lejlighed faar han $1 t '.fkudama.al indført i 

rirkebogon: ''Ood Ku.ndskrib og Opfør}Jel" •. !1an er 111ii:vnt boende pa.a 

33$~;elvejergaards 9 ~ingf'ogedgaa:rda, ;.iarcel, hos ·:<'o:r-ac·ldrene ~;oul 

Lau og }~irstiue Andersdatte:r, og Konfirmanden f:.1.;.nmt Iødt i .:·:ylars --- .... ------·--------"·----
2) .. L iarts 18J). 

fra.ar 7,'.;ichael Hansen J,au siden skrev sig c. • I.au, ko::imer dette 

af, at ro1navnet ,~~iohael al tid forkortedes i d.at\lig ~is.le til !(al 9 

der kom til at lyde, som om Vedkor.Jnende hed Carl~ ?.J.chael ar 

i~nidlartid J:1øbenavnst. 

~achael a:a.nsen Lauø Da.ab og f,onfinrlation skete ved Fa.stor _N_ie_ls 
------------------Crønbech {døbt 1 Allinge 19. 5"1776, can<l" theel" 1759 9 latheket -------- ' 

i :olme:ns 1<irke i ::.øtieuhavn 16"1.1801, sogne:pr.;;st i. h.0 28"8.1806, 

fogne;;iræst i Nylara 18.4.1821 til sin J>ød 9.1.18,58, en 'J.'id "'or
stculder fox· det bornhol:mske ;~;.erainariu.m i .i1yla:ns .'.ræstegaa.;rd. Oift 

med Anne ro:rthøa 2etronelle Erasmi). 

;,:icha.el Hansen La.u va.:r efter· eget :·.1gande i ;.Åiire hos ?!iu:nnester 
------------------i '.ønne, ru.en mas. stadi~· hti.ve logeret hjewne i La;retiden; 

thJ. det ?Jes ikke af ;:.irkebogen, at han ha.r taget nogen. F'lytte

seddel i clen 1l'id. Uasager havde l&Jrt i ~!\.arlms os fa.aet i<l<llsterbrev 

i:'h~r, arbejdede si.den i Hamborg" 

1''1 chae l Hans e:n I.au , .1~'u.re r lii :r l i1)6 9 fly t te r _... ___________ _ 
havn. I.,'.;fter 8 Ma.aneders Opholo :i. Havedsta.aen, Yirkebogen, at 

kichael !Iaruien Laui 2c har gammel, de:n 23".Jrumar er ankommen ----------------f ;re, E~beithavn til ~!ylars. Hari. bet~enas nu ... 'ur&rlirve:nd, cg he.r sand-

taget svendeprøven~ 

H'74~ den 2l~Oktober anmelder i hørine .:Jygnine:sko:a.anfosicn, at N:t.n--er 

• Iftl\ I.au. vil fo1J.&1dre en lial:vte.e.rsbygx1i1:tt~· :rnod 1',Iøllegade til 2 J~.tage; ------..... 
6 i.len bred Of 6 '.len • Vinkel-'lri.g~ .. '.items Grundmur :med 1 :-;tens 

P::i.llere" Da der ikke he.vee den fornødne Pltid~, og 3yg:ni:ngskommissio

ner:. iklrn kan give '1111.adelse til at cpfø:ra Gl'1mdmuren af 1 ~;tens 

Y...iu1 det. ansøgte :ikke bevilg-Ernw Undertegn~t~ Clivarlus, .;~ r:, 

?ellet ;.;,, Fø ~homse:n 9 ri~ ,"icllmal:ll1~ .:." ~ Dich, ;" ;~·. Bidstrup" 

~~E!!_S::.:._!l.!_l:~~ i:nd.gaar i Bygningskor:missionen den 18.ll'ebruar 1876 



og deltager i Kommissionens ~øder i henved 3 Aar indtil 23.Decem

ber 1878. 
1879, 23.Juli er i .Bygnir1gskommiHionen Andragende frn. Murer I.au 

om ':illadelee til at opføre en Xvistetage af ;ilunkaf'orbandt paa. 

):a:ut, samt ?'ri tagelse f'er Gavlkam. Det første tillades, det sidste 

nisgt~des. 

1.884, 16.Janu.ar. Ansøgning fra iFurmester Ce E. I.au om Dispensa

tion fra § 21 i Bygningsloven i .Anlednint: a.f Opførelse af en Bas·-

Byf!;ningskommiøsionen 23.Juni 1884: 

!~t. Andragende fra Uurer f..a~ for Høker· Laurits ' eethes i·,nke om at 

nedbcyde Hjørnebygningen pas. li.iatr. nr" 421 undte.gen en Del af 

Caardsiden, der er o,pført af l ;;;tens 1:luur, og derefter o:pføre en 

2 Etøe:;es 13ygning me<l Cruw.Unur til Gaden og Bindingsvl'lrk i Vestre 

Gavl og øverste }:tage til Gaarden. Kommissionen :fcmen~r, at Fore

tagendet e:r en Nybygning og ikke e:r1 Olllbygning og kan derfor ikke 

tillade Bindingrrværk i 2den Etage til Gfr~arden. 

1884, 18.Juli. Ansøgning fra Hiaker .r. •• Yiesthu Enke om Tiispensatio:n 

fra ''.i 21 i 13ygningsloven i Ji . .nlednirig af I'a.abygnir.ig af en :ttage. 

---- c __ ._._ 

I l[ylars Xirkebot; blev Pige :iod.il J~irsti:ne Lau, født 1824 
------------------

d.~m lo"Sept~~ml;er 1842, da 18 Ae.r gammel, med iJ:r!fi;karl I:!.!!..~!!!!!!! 

L:rland, 28 Aa1~ grumn.el, paa 39.::ølvejergaard, Hako:nagaa.rd, '.?ingeby~ 

Vesteme.rie. Forlovere va.r :2'.!!_~~~ i ~lylars, og I.!~~ .. .f!!:: i '3a.k

kerne·' i .. ',Jiker" 

ner ser man Slægtskabet mellem Tiylarsli:nien og den gamle .Lou.e-

i /"aker. "Bakkerne" i .!',a.ker beteg:ner 

dene 11 al tsaa ::yd i ::>ognet, hvor I..a.ueg.a.ard ogsaa e:r beliggende~ 

1:::n anden ~!!~_:!:!~ boede paa Prlløkkehu.~et :t ,Krmdsker. Han var 

gift med !f!!!~-~~!!sd!!!!!'. Hu:n døde lH4o, ved dEm ,. lighed 

holdt!c:s ;}dfte den 25. ;;ovember" l:'er blev i December Maanad holdt 

!rn.l,tion over 5 Fag flus til Med.brydning, se...ltt over Indbo og 

su~tning. ter var nemlig Atlsb:rug knyttet til endommen. 

i .o<.aker. ;··:x1 ::;zster til hende: 

.'.1mabeth J'.irstine Hansdatter La1..1. var født 1818. H1m flytte::: 
--------------------------------

6" 



Af-og 'J:ilgan.gslisterne i de respektive J::irkebøge:r. 

Cecilie ~Johanne Lov, født c. 1790, flyt tør 52 Aar gammel den 
-------------------
5"~ieptember 1842, tilligemed sin 2fca.nd !:.!!!!!_::::~~!!!-~-~:~~~· ~1:.urer, 

39 Aar gammel, og Datter .iiiarthi:ue Dorothea Mun.ch, lo "~a.r gru:rrmel, _______________ ... ______ _ 
fra Aa.kirkeby til Hønne" 

tember , 91 Aa:c 

" Hun havde væ;ret gidtt rJed !~er Niels t'.ichael Kofoed. 
--------------------

t<. t eje Huset ~trikel Nr. )42. 

Ji.delig boede i Elemeneke:r i 183oerue cg 4oer:!'le 2 i:rus:mli?nd vod 

Navn J~~, nem.lig ::!!!!!:-~! og J' ø!~~~-t2! • 

Og i Ira.sle bo,,.de i 185oerne en ~1·z1edker Hane t:orte:n Lou" Han V21.!' 

----------------J:\ctglejer ;'iiela f~i1ersen og ;;·ustru La.ran A.i:"ders-------- ----·- -----------født :.:øn 
!!~.!~! · Ingen a:f 'F'oraldrene bar Uav:net ,ou. J;et t'!G.a ligge b.:ng'ere 

-----...-- 0 ---------
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