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Side 122 

N.N. Friderichsen (5196) var formodentlig ikke datter af Maren Kirstine Færch (611) og Mathias 

Friderichsen, (612), men måske en plejedatter. Hun blev heller ikke gift med Lorentz Hartung (5197).  

Han var søn af Johan Friderich Hartung,, angiveligt ”født under den brandenburgske fane 1781” (oplyst 

ved hans bryllup i Sct. Petri kirke København), og han må have været professionel soldat. Et par 

officerskammerater var forlovere ved hans bryllup i 1820 Sct Petri, da han blev gift med Anne Marie 

Jensen eller Jørgensen fra Verst, Ribe Amt. Død 1843. Lorentz Hartung (5197) blev gift i Lille 

Værløse kirke 16.01.1843 med Anne Henriette Albertine Albertsdatter. Emigrerede 1864 til New York 

og er formentlig død kort efter, da familiens breve blev returnerede med adressen ukendt. Lorentz 

Hartung og Anne Marie Jensen  fik 1844 en datter Wilhelmine Bolette Henriette Lorentzdatter døbt i 

lille Værløse 27.04.1844. Hun blev gift med Christian Haus oldefar Lars Christian Andersen Hau (1847-

1928), strandkontrollør i Sønder Lyngvig.  Wilhelmine Bolette Henriette Lorentzdatter skulle efter 

Christian Haus farfar Sigfred Haus oplysninger have været en datter af Mathias Friderichsen, 

birkedommer på Frederiksberg. Hun kaldte sig da også Frederiksen i stedet for Hartung i flere 

folketællinger. Hun har muligvis været en plejedatter; men der er ikke fundet bevis herpå. 

 

Disse rettelser er venligt meddelt af Christian Hau (2744), se side 317.  

 

Side 314.  

Henrik Topsøe, (1559). † 9.8.2019, ~ Nan-Yu, (6048). Dødsomtale i Nordjyske Medier 13.8.2019: 

 

Henrik Topsøe, forsker og videnskabsmand, er død, 74 år. Videnskabsmanden Henrik Topsoe sov fredag 

ind dagen for sin 75-års fødselsdag, oplyser familievirksomheden Haldor Topsøe på vegne af familien til 

bl.a. B.T. og Finans. Henrik Topsoe var søn af Haldor Topsøe. Han har haft forskellige poster i virksom-

heden, men han er bedst kendt for sit videnskabelige arbejde. Han er ph.d. fra Stanford University og 

adjungeret professor ved Danmarks Tekniske Universitet, ligesom han har været medforfatter pa mere 

end 200 videnskabelige artilder. Dermed oparbejdede han en enorm viden om firmaets kerneområde, 

katalyse, som går ud på at optimere kemiske processer. Som ansat i firmaet siden 1974 var det oplagt, at 

han overtog pladsen som formand for selskabets bestyrelse i 2013, da hans far gik 

bort. Han trak sig dog efter tre år, da han fik konstateret kræft. Henrik Topsøe har været en sjælden 
gæst i rampelyset, selv om virksomhedens størrelse og succes ellers godt kunne have retfærdiggjort en 
større tilstedeværelse i pressen. På samme måde gik han også stille med dørene, når det gælder sit og 
familiens velgørenhedsarbejde for gadebørn i blandt andet Rusland, Indien og Bangladesh. Henrik 
Topsøe var gift med Nan-Yu Topsøe, der er amerikansk statsborger med kinesiske aner, og som han 
modte, mens han studerede på Stanford University. /ritzau/ 
 

Side 317 

Christian Hau (2744)  

Der burde være omtalt Christian Hau’s bøger og artikler, bl.a. Bjælken, sparren og den halve bjørn: fra 

saltindustri til lavadel: senmiddelalder studier omkring lavadelsslægten Vinter på Mors. Abel 

Spendabel, hvad koster din sabel?  Hagen-Steenbrikke: en glemt dansk-estisk stormandsslægt. En 

heraldisk loftsbjælke. Med 9. bataljon i Jerslev. Den forsvundne ske: Erik af Pommerns valgsprog og 

hans tilknytning til Gotland. Slaget på Sct. Jørgensbjerg: skæbner i en borgerkrig: personalhistoriske 

studier. Efter da stod de vendelboer. Cord up der Lucht: lejesoldat og spion. Claus Frederik Sørensens 

Løkken og skudehandelen. 

 

Side 396 

Vibeke Færk Pedersen (4835) og Rasmus Nymand (5907) 



Lauge Færk Sørensen * 25.03.2019  (6047) 

Døbt 9.6.2019 i Vester Vedsted kirke. 

    

Side 461 

Maja Færch Nordbjerg Hermann * 31.03.2012  (5477) 

 

side 464 

B Maja Færch Nordbjerg Hermann, (5477), * 31.3.2012.  

 

 


