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Forord.
Kendskab til slægtens oprindelse og historie kan dels være spændende at beskæftige sig med
og kan være påkrævet af hensyn til dokumentation. Slægtsforskning kræver omfattende og
ikke altid helt uproblematisk research. I denne beskrivelse af Lyngeslægten begrænser jeg mig
til den del af slægten, der gennem giftermål i Lyngeslægten er efterkommere af Hans Egede
og Anders Olsen. Forskellige omstændigheder og en norsk funktionærs hjælp var afgørende
for slægtens videre skæbne. Denne funktionær var Sydgrønlands inspektør Marcus Myhlenphort som tog Lyngefamilen med sig fra Aasiaat til Nuuk.
Jeg vil gerne rette en tak til landshøvding N.O. Christensen for fremvisning af gravsten og en
tak til landshøvding H. Lassen for kopi af gravskriften til brug for evt. senere beskrivelse.
Lyngefamilien må nu siges at være en af de ældste og største slægter i Nuuk.
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B. Lynge

EN DEL AF LYNGE-SLÆGTENS HISTORIE

I: Lynge-slægten.
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1. Lynge-slægtens grundstamme:
Den grønlandske Lyngeslægt menes at stamme fra 2 danske brødre ved navn Lars og Ole
Lynge. Lars Lynge var den der siden blev grundstammen til den Lyngeslægt der bosatte sig i
Nuuk. Ole Lynge blev siden grundstammen til Lyngeslægten i Upernavik.

Ole Lynges fødselstidspunkt og hvornår han kom til Upernavik har vi ingen dokumentation
for. Dette er imidlertid ikke væsentlig i denne beskrivelse idet emnet her afgrænses til
Nuukslægten og deres videre skæbne, og som adskiller sig ved at have rødder tilbage til Hans
Egede og Anders Olsen.

Lyngeslægtens egentlige grundstamme Lars Lynge er født i Danmark i året 1725. I 1750 som
25 årig kom han til Grønland under købmand Jakob Severin og blev bødker i Qasigiannguit
(Christianshåb). Han kom til Grønland de første år af den danske kolonialisering og arbejdede
inden for handelen. Købmand Jakob Severin foretrak handel ved Diskobugten som var rig på
ressourcer, han ville udkonkurrere hollandske hvalfangere som samtidigt havde en omfattende
handel med de lokale. På daværende tidspunkt anvendtes hvalolie til lamper og der var rige
afsætningsmuligheder. Der var behov for uddannede danske bødkere til at lave tønder til
transport af olien, på daværende tidspunkt var der ingen uddannede grønlandske bødkere. På
den måde endte Lars Lynge i Qasigiannguit for at arbejde som bødker. På trods af at han aldrig selv har været i Nuuk, fik han mange efterkommere, som vi senere vil vende tilbage til.

De første år af kolonitiden var det yderst sjældent der kom danske kvinder til Grønland. Det
var tidskrævende og forbundet med fare at sejle over Atlanten med en mindre sejlbåd, og de
få der kom var som regel hustruer til embedsmænd. Der var et stort overtal af ugifte danske
mænd der kom for at arbejde i Grønland, og en hel del af dem giftede sig med grønlandske
kvinder. På den måde blev danske efternavne ført ind i en stor del af de grønlandske familier.

Sådan blev det også da Lars Lynge blev gift i 1754 i Qasigiannguit med en grønlandsk kvinde
ved navn Maren. Maren blev født 1737 i Qasigiannguit. For at sikre at kvinden ikke efterlades
ved returrejse til Danmark- eller for at sikre permanent ophold i Grønland, skulle ægteskab
mellem danske og grønlandske godkendes af myndighederne. Lars Lynge og Maren boede
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hele deres liv i Qasigiannguit. Hustruen døde i 1785 og manden først i 1803. Vi er ikke vidende om hvor mange børn de fik, men har kendskab til 3, en søn og 2 døtre. De 2 døtre Birthe Larsdatter Lynge, 1756-1836 født i Ilimanaq/Claushavn enke efter tømmermand Brønlund,
Ane Christine Lynge, født 1769 blev gift ind i en anden slægt, den ene til en dansk slægt og
den anden til en grønlandsk.

Vi har kun kendskab til een søn som bragte slægten videre og det er i denne slægtsbeskrivelse
tilstrækkeligt, idet han var anden generation efter grundstammen til Lyngeslægten i Grønland.
Hans navn var Albrecht Larsen Lynge født ca. 1765 i Qasigiannguit. Arkiverne dokumenterer
med al tydelighed at han var søn af bødker Lars Lynge og fru Maren. Han ernærede sig ved
handelen som dansk kiffaq (medhjælper). Mens han var i Qasigiannguit blev han gift med
Ane Marie Jacobsdatter, som må anses for at være dansk. Hun var opdraget som sådan og var
datter af en dansk kateket i Uummannaq Jakob Povelsen Møller og hans hustru grønlandskfødte Rebekka. De blev gift i 1786 og boede i starten af ægteskabet i Qasigiannguit. Kort forinden tiltog den hollandske hvalfangst ved Diskobugten, og for at begrænse dette besluttede
de danske myndigheder, som i 1774 har overtaget handelen i Grønland, at bygge flere hvalfangststationer ved Appat (Rittenbænk) og siden Killiit og Kitsissuarsuit (Hunde Ejland).

Hvalfangststationen i Killiit var den driftigste. Der var udkikspost efter hvalblås, og fik man
øje på disse tog man ud med både og udstyr for at fange dem. Ud over hvad der kunne afsættes til lokalbefolkningen, fik man en stor mængde hvalolie og hvalspæk som handelsvarer.
Albrecht Larsen Lynge arbejdede sammen med en kollega på hvalfangststationen i Killiit og
han måtte naturligvis tage hustruen med dertil. Da hustruen skulle nedkomme og de befandt
sig på en fangststation uden jordemoder, sørgede han for at hun kom til Aasiaat. Omtrent samtidigt ankom en norsk hvalfangstbestyrer til Nordgrønland ved navn Marcus Myhlenphort.
Ham skal vi høre mere om, idet han fik en væsentlig indflydelse på Lyngeslægtens videre
skæbne. Albrecht Larsen Lynge døde september måned 1800 i Aasiaat

2. Anden historik.
Efternavnet Myhlenphort var ikke fremmed da der på daværende tidspunkt var en kaptajn ved
samme efternavn, og som sejlede med fartøjer til og fra Grønland, ligesom der var en missio-
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nær i Grønland med samme efternavn. I 1785 læste Marcus Myhlenphort jura på Københavns
Universitet og havde planer om at tage tilbage til Norge efter eksamen. Under opholdet i København besøgte han af og til sin fars fætter som var præst, og som har været i Grønland, og
som fortsat nærede varme følelser for landet og dets befolkning. Det er nærliggende at tro at
præsten har inspireret ham til at tage til Grønland. Inden han forlod København kontaktede
Myhlenphort Kongelig Grønlandske Handels (KGH) direktør, som lovede at der ville blive
brug for ham i Grønland- formentlig først det følgende år. Myhlenphort tog tilbage til Norge i
ventetiden. I foråret 1786 tog han til København, opsøgte KGH for at forhøre sig om mulighederne, og fik der at vide at han skulle til Nordgrønland for at lede hvalfangerne. I ventetiden
på lastning af skibet der varede flere uger, arbejdede han som kontormedhjælp. Familie og
venner kom for at tage afsked.
Skibet der var tungt lastet var svær at manøvrere, og på grund af en del modvind tog det 4
måneder og skørbug hos nogle af passagererne, inden man nåede Qeqertarsuaq, hvorefter turen gik videre til hvalfangststationen i Appat/ Rittenbænk.

Under et ophold i Qasigiannguit så Myhlenphort hvordan man fangede sæler fra havisen ved
hjælp af garn. Metoden var netop indført og Myhlenphort var stærkt interesseret i selv at afprøve den. Allerede året efter i 1787 blev Myhlenphort udnævnt til leder af hvalfangststationen i Killiit. Samme år fik Albrecht Larsen Lynge og hustruen Ane Marie en søn født
6/3-1787 i Aasiaat. Han fik navnet Lars Albrechtsen Lynge og sammen overvintrede de i Killiit. (Lars er opkaldt efter farfar Lars Lynge og Albrechtsen efter faderen). Ane Marie Lynge
(Albrecht Larsen Lynges hustru) der var yderst pertentlig og en god kok, blev antaget af Myhlenphort som husbestyrerinde og ægtefællen som en erfaren sjakformand. Efter 1 års ophold i
Killiit blev Myhlenphort udnævnt til handelsforvalter i Ilulissat- året var 1788. Han skulle
afløse en slægtning ved navn Glomstad ved hans død. Myhlenphort avancerede sig hurtigt på
grund af særlige evner og de resultater han skabte. Albrecht Larsen Lynge havde som andre
fastansatte i handelen ansættelsesvilkår, der gjorde det muligt for arbejdsgiver at flytte medarbejdere til andre kolonier, når dette påkræves af myndighederne. På den måde fik Myhlenphort Albrecht Larsen Lynge og hans hustru til at følge med ham til Ilulissat.

Under opholdet i Ilulissat indførte Myhlenphort sælfangst med garn på havis, som på davæ-
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rende tidspunkt var en ny fangstmetode. Det gav et godt udbytte, og han sørgede for at metoden blev introduceret for lokalbefolkningen. Sælfangst med garn på Albrecht Larsen Lynges
foranledning gav et pænt overskud. Myhlenphort og handelsforvalteren i Aasiaat indgik i
1791 en aftale om at bytte jobs. Aasiaats handelsforvalter motiverede ønsket om jobrotation
med koppeepidemien som startede i 1785 og som medførte kraftig reduktion af befolkningstallet, forringet levestandard og forringede levevilkår. Under Hans Egede blev Nordgrønland
skånet for koppeepidemi. I slutningen af 1700- tallet og i starten af 1800- tallet blev Nordgrønland- særlig Aasiaat og omegn- ramt 2 gange af epidemien, hvis oprindelse ikke kunne
spores). Myhlenphort fik i forbindelse med flytning fra Ilulissat til Aasiaat atter accept fra sine
ansatte, som han værdsatte højt, om at flytte med. I de 10 år Myhlenphort var i Aasiaat, arbejdede han flittigt og bragte fremdrift i handelen og understøttede grønlændernes indtægtsmuligheder. En god indtægtskilde for såvel de lokale som for handelen -nemlig sælfangst med
garn på is- blev introduceret for de lokale fangere. Det samme gjorde sig gældende for rævejagt ved hjælp af rævesaks og rævefælde. Han startede en hvalfangststation i Kitsissuarsuit/
Hunde Ejland. De der ikke selv havde transportmulighed lånte han en konebåd til edderfugleredesamling, som på daværende tidspunkt var en stor efterspørgsel på. Gennem disse og andre
initiativer gjorde Myhlenphort det muligt indhandlingsmæssigt, at hæve Aasiaat over det niveau det har ligget på i den periode Aasiaat har eksisteret. Derfor har man tituleret Myhlenphort "den store handelsmand", (se også O. Rosings beretning om Aasiaat 1763-1963 side 29).

Af Albrecht Larsen Lynge og Ane Marias øvrige børn er vi vidende om Elias Albrechtsen
Lynge (en bror til Lars Albrechtsen Lynge), Der var ligeledes en søster Rebekka Albrechtsdatter Lynge, som siden blev gift under ophold i Nuuk med dansk skibsbesætningsmedlem ved
navn Jens Rasmussen, og dermed forlod slægtsnavnet Lynge. Desværre døde formand Albrecht Larsen Lynge under opholdet i Aasiaat 21. september 1800. Enken Ane Marie Jakopsdatter Lynge fortsatte som husbestyrerinde hos Myhlenphort. De 3 børn var så tæt knyttet til
Myhlenphort at han kaldte dem for sine “husstandsmedlemmer”.

Da Myhlenphorts evner og driftighed blev kendt og Nordgrønlands inspektører roste ham for
hans uselviskhed, blev han rekrutteret af Handelsdirektoratet som konsulent til steder, som
havde behov for oprustning af handelen. Således blev Myhlenphort bedt om at flytte til Sisi-
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miut i 1801. Sisimiut, som året forinden blev ramt hårdt af en epidemi med fald i befolkningstal og stærkt forringede levevilkår for befolkningen, trængte til hjælp. Myhlenphort tøvede i
første omgang, idet han nærede et ønske om at forblive i Nordgrønland. Da han ikke havde
for vane at holde fast ved sit og var loyal over for sine foresatte, accepterede han anmodningen. Inden afrejsen sydover, bad han sin dygtige husbestyrerinde og hendes 3 børn, om atter
at følge ham og fik deres accept. Myhlenphort fik dog ikke udnyttet sine evner på grund af
opholdets korte varighed. Sydgrønlands inspektør Buhl rådgav Handelsdirektoratet om at lade
Myhlenphort afløse ham, såfremt han selv skulle rejse det følgende år. Direktøren var positiv
ved tanken om at indsætte så kompetent en person som inspektør for Sydgrønland. Her et citat
af historikeren H. Ostermann: "Myhlenphorts hurtige resultater og succes hænger utvivlsomt
sammen med hans kompetence, opmærksomhed og flid. Handelen under hans ledelse har ingen sidestykke og fortilfælde. Her er det ikke de lokale der udnyttes, hans hjerte banker for
grønlænderne, og han prioriterer det der gavner dem over alt andet."

En nordmand bliver inspektør i Grønland.
Med denne deklaration flyttede Myhlenphort til Nuuk i 1802 for at indtræde i stillingen som
inspektør. Vanen tro flyttede husbestyrerinden og hendes 3 børn med til Nuuk, hvor han lod
opføre et hus til dem. Det følgende år 1803 indtrådte Mylenphort officielt i stillingen som inspektør for Sydgrønland og boede resten af sit liv i Nuuk. Baggrunden for at bringe Myhlenphort ind i historikken omkring Lyngeslægten på denne måde, var husbestyrerindens rolle som
den stabile støtte og hjælp, og som han lod følge med hvor end han flyttede hen, og som bragte hende og børnene fra Nordgrønland til Nuuk og dermed gjorde dem til Nuummiut. Blandt
de 3 børn blev Lars Albrechtsen Lynge stamfader til Lyngeslægten i Nuuk.

Myhlenphort har haft stor betydning for Lynge-familien. Ane Marias ældste søn blev under
opholdet i Nuuk uddannet og fik et job inden for handelen, han havde derudover mulighed for
at gå på fangst i fritiden. Under krigen (England- Danmark) 1804-14 kaprede englænderne
hovedparten af de danske forsyningsskibe på vej til Grønland, og der blev langt imellem forsyningerne af europæisk mad. Der måtte indføres rationering af dansk mad. Med deres fangst
supplerede Ane Marias sønner Myhlenphorts husholdning, som moderen bestyrede. Myhlenphort skrev i sin dagbog at en af "husstandsmedlemmerne " (Elias Albrechtsen Lynge) har
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fanget 2 rensdyr i Nordlandet. Der var ingen fangstkvoter på daværende tidspunkt og al fangst
supplerede rationen.

II. Forbindelsen til Hans Egedes slægt
Vi vil et øjeblik forlade Lyngeslægten for at se på forbindelsen til Hans Egedes slægt. Den
ældste af Hans Egede og Gertrud Rasks 2 døtre Kirstine Methea Rask Egede, blev født i Norge 13/8-1715, og kan betragtes som forbindelsesleddet til Lyngeslægten. Kirstine Methea
Rask Egede blev gift med tidligere missionær i Grønland siden præst i Stubbekøbing Laurids
Jakobsen Alsbach. Laurids og Kirstine Methea fik en søn Casper Eggert Trane Alsbach, født i
1753, og som siden blev handelsassistent i Grønland. Under sin ansættelse som handelsassistent i Qaqortoq (1778-80) blev han gift med Fredericha Christine Olsen født i Kangaamiut
14/1-1756 datter af Anders Olsen og fru Tuperna. (Anders Olsen har grundlagt nogle handelsstationer og kolonier). Casper Alsbach (Hans Egede og Gertrud Rasks barnebarn) og Fredericha (Anders Olsen og Tupernas datter) blev gift i Qaqortoq 7/7-1880. Casper blev ansat som
kolonibestyrer i Paamiut hvortil han og fru Fredericha Alsbach blev forflyttet. Her fik de 9/41781 en datter (Hans Egede og Gertrud Rasks oldebarn og Anders Olsen og Tupernas barnebarn). Barnet blev opkaldt efter faderens mor Kirstine Methea Alsbach. Casper og Fredericha
blev i 1785 forflyttet til Nuuk som kolonibestyrerpar. Nogle år efter blev Casper anmodet om
at tage til Danmark. Han forventede at vende tilbage og efterlod hustru og datter i Nuuk. Da
Casper imidlertid døde under opholdet i Danmark, blev enken Fredericha og datteren Kirstine
Methea boende i Nuuk. Fredericha blev siden gift dansk -fik efternavnet Bech og Kirstine
Methea forblev hos sin mor i Nuuk.

III. Tilbage til Lyngeslægten.
l. Lyngeslægten der bosatte sig i Nuuk.
Vi blev gjort bekendt med at Myhlenphort tog sin trofaste husbestyrerinde og hendes 3 børn
med til Nuuk og lod opføre et hus til dem i 1802. Selv om de havde deres eget hus var de nært
knyttet, børnene kom ofte på besøg hos Myhlenphort og holdt ham med selskab. Børnene oplevede som en venlig gestus at blive tituleret som “husstandsmedlemmer”. Børnene var Lars
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Albrechtsen Lynge, Elias Albrechtsen Lynge, Rebekka Albrechtsdatter Lynge.

2. Stamfader til Lyngeslægten i Nuuk.
Vi kommer nu til den af børnene der kom til at få en afgørende betydning i slægtens historie
Lars Albrechtsen Lynge født 6/3-1787.

Da de ankom til Nuuk var han en stor dreng på kun 15 år . Efter flere år under uddannelse, fik
han stilling inden for handelen. Ane Marie Lynges børn talte såvel grønlandsk som dansk. Det
samme gjorde sig gældende for Kirstine Methea født af danske forældre. På daværende tidspunkt var der i Nuuk ikke særlig mange unge som de. Som børn legede de ofte sammen. På
det tidspunkt Ane Marie Lynge og børnene ankom til Nuuk, var den dengang 21 årige Kristine
Methea i Nuuk. Lars Albrechtsen Lynge og Kirstine Methea Alsbachs bekendtskab voksede.
Kirstine Methea havde efter sin fars død brug for en nær ven, som hun kunne søge trøst hos,
og Lars Albrechtsen Lynge som også var faderløs som hun, nærede hun varme følelser for. De
blev forelskede og da Lars Albrechtsen Lynge var færdig med uddannelsen, blev de gift i
Nuuk 12/7-1806.

På den måde fik Lyngeslægten, gennem ægteskab en direkte linje til Hans Egedes- og Anders
Olsens slægt som hver især havde en særligt grønlandshistorisk betydning. Denne forbindelse/
slægtsled gjaldt Lars Albrechtsen Lynge og hustru Kirstine Methea Lynge, født Alsbach, og
deres efterkommere. Lars Albrechtsen Lynge og Kirstine Methea Lynge fik ingen børn de første 10 år af ægteskabet. De var formentlig ved at affinde sig med barnløsheden, da de fik en
søn den 28/10-1816. Lars Albrechtsen Lynge ville først og fremmest glæde deres mangeårige
velgører Sydgrønlands Inspektør Marcus Myhlenphort, ved at opkaldte sønnen Marcus efter
ham. Moderen Kirstine Methea opkaldte sønnen efter sin afdøde far Casper, og glemte ej heller sine aner gennem Hans Egede, idet hun ligeledes opkaldte ham efter oldemoderen Gertrud
Rasks far og hendes bror der begge hed Niels. Albrecthsen-navnet formodes at stamme enten
fra Ane Marias afdøde mand, eller på moderens anmodning, efter sin mand. Da det ikke var
nogen selvfølge hvorvidt der vil komme flere børn til, gav de barnet navne efter slægten, således blev det ældste barn døbt: Marcus Casper Niels Albrechtsen Lynge, født 28/10-1816,
han blev stamfader til den del af Lyngeslægten i Nuuk med rødder tilbage til Marcus og
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Kirstine Methea Alsbach. 4 år efter den 3/2-1820 fik Lars Albrechtsen Lynge og Kirstine
Methea Lynge endnu en søn. Da de havde navngivet den ældste med slægtsnavne, døbte de
sønnen Jens Tillev Jerimias Lynge (Tiili). Han blev stamfader til en gren af Lyngeslægten bosat i Nuuk. Hans efterkommere har været sværest at spore, idet de i modsætning til andre grene af Lyngeslægten, er spredt til andre dele af landet især til Aasiaat, Sisimiut, Qaqortoq og
Danmark.

3. En sørgelig begivenhed for Lyngeslægten i Nuuk.
Inspektør Myhlenphort boede i Nuuk, arbejdede stabilt, var sund og rask og rørig i knapt 20 år
frem til sin død 7. december 1821. Han arbejdede som vanligt frem til 2 dage før sin død. Det
var første gang der skulle begraves en Inspektør for Sydgrønland, og man viste ham som
fortjent stor ære ved begravelsesceremonien. En del af perioden mens han var inspektør for
Sydgrønland var præget af Englandskrigen. Af hensyn til funktionen ville han ikke tage turen
over Atlanten, før han for alvor skulle rejse tilbage til Danmark. Såvel grønlændere som danske viste Myhlenphort stor ære ved hans bortgang. I et land der er så afsides som Grønland,
sørgede han for, at danske udsendte bosat i Sydgrønland havde adgang til hans bibliotek. Da
handelens direktør ikke kunne finde midler til istandsættelse af den lille kirke, som befandt
sig neden for Hans Egedes Hus, betalte Myhlenphort renoveringen ud af egen lomme. Myhlenphort var derfor højtrespekteret blandt grønlænderne. Han blev også rost af sin inspektørkollegaer bl.a. Oldendow som skrev, at Myhlenphort havde systematiseret inspektørernes
forslag, og de svar som handelsdirektoratet afgav, fra den første inspektørs ansættelse 1782 og
frem til sin død i 1821. På daværende tidspunkt var kirkegården placeret mellem inspektørboligen og fjeldet og ned mod vandet. Myhlenphort blev begravet i denne kirkegård tæt på indgangen til den senere opførte domkirke. Oldendow skrev siden om Myhlenphorts grav: "Myhlenphorts grav der var tilgroet og ikke kunne identificeres længere, blev af graverne i forbindelse med inspektørboligens udvidelse i 1926, fundet mellem inspektørboligen og fjeldet foran indgangen til kirken. Gravstenen blev renset og placeret i inspektørboligens have." Senere
forsvandt gravstenen igen og blev atter fundet af landshøvding N.O. Christensens børn. N.O.
Christensen sørgede for at placere gravstenen på husets fundament ved siden af indgangen fra
haven, som et varigt minde, og til erstatning for det ikke længere eksisterende gravsted. Da
jeg skulle i gang med at skrive denne slægtshistorie, fik jeg forevist gravstenen af landshøv-
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ding H Lassen. Gravstenen var udført i bred lys fedtsten med lige kanter og som har tålt kulde
og varme i alle årene. En person med usædvanlig smuk skrift har skrevet følgende tekst:

Marcus Nissen Myhlenphort
Kongelig Inspecteur over Søndre Grønland
født 28. februar 1759
† 7. december 1821

Han døde kort før sin 63 års fødselsdag. Det var ventet og han havde sørget for at testamentere sine penge. Dem han kaldte mine "husstandsmedlemmer" lod han arve. Den trofaste husbestyrerinde og en søster i Norge fik ligeledes hver lige stor del af arven. (En anden søster som
ikke længere skrev til ham, og som han derfor anså for at være afgået ved døden, havde han
ikke begunstiget). Ingen tvivl om at Myhlenphorts død efterlod et stort tomrum, ikke mindst
hos husbestyrerinden og hendes børn. De havde til alt held deres eget hus. Ane Maria nåede at
se sit 3. barnebarn. Efter endnu 4 år (3 år efter Myhlenphorts død) fik Lars Albrechtsen Lynge
og Kirstine Methea deres 3. og yngste søn født den 1/5-1824. Barnet fik alle Myhlenphorts
navne. Til ære for ham blev han døbt: Marcus Nissen Myhlenphort Lynge. Da de i forvejen
havde en søn ved navn Marcus kaldte de ham ved hans mellemnavn Nissen. (Vanen tro kaldte
grønlænderne ham "Niiseqqortooq"). når Lyngeslægtens efterkommere vælger at opkalde deres børn efter Nissen, har man ved en fejl blot noteret Nis i kirkebogen.

Her slutter historien om norske Marcus Nissen Myhlenphort som af den danske konge blev
indsat til at varetage den højeste post som inspektør for Sydgrønland. Det kan tænkes at han
nærmest er et ubeskrevet blad i sit eget land, idet han brugte hele sit aktive liv på arbejdet i
Grønland. På grund af hans nære tilknytning til-og betydning for Lyngeslægten, for at hans
store indsats som dansk-norsk funktionær huskes og for at ære ham, beskrives han som en del
af slægtshistorien.

Marcus Nissen Myhlenphort Lynge (Lars Albrechtsen Lynge og Kirstine Methea Lynges yngste søn) blev som sine øvrige brødre stamfader til en gren af Lyngeslægten i Nuuk og havde

1! 3
gennem sin mor aner tilbage til Hans Egede og Anders Olsen.

Andre Lyngefamilier flyttede med til Nuuk som børn, det var Elias Albrechtsen Lynge og
hans familie. Elias Albrechtsen Lynge var Lars Albrechtsen Lynges yngre bror, som i Nuuk
blev gift med grønlandske Helga. De fik børn som med kort varsel rejste fra Nuuk. På den tid
blev koloniens ansatte forflyttet, og jeg formoder at de er flyttet til Maniitsoq og er grundstammen til Lyngefamilien i Maniitsoq, jeg har imidlertid ingen dokumentation for denne
formodning, men kan konstatere at nogle af navnene går igen blandt Lyngefamiliens
medlemmer i Maniitsoq.
De 3 sønners - stamfædre til Lyngeslægten i Nuuk (Marcus Tillev og Nissen) farmor Ane Marie Jakobsdatter Lynge døde i Nuuk 10/1 1833, 65 år gammel, 12 år efter Myhlenphorts død
og efter at have set sine børnebørn de kommende stamfædre til hele den store Lyngeslægt.

Nuuk Lyngeslægtens egentlige stamfader Lars Albrechtsen Lynge døde i Nuuk 2/6-1848, 61
år gammel. Hustruen Kirstine Methea Lynge født Alsbach (Hans Egedes oldebarn) døde i
Nuuk 18.8.1855, 74 år gammel (langt over datidens gennemsnitlige levetid!). Jeg tilegner
denne slægtsbog som monument over – og til ære for vore forfædre hvis gravsteder ikke længere kan stedfæstes.

A. Marcus Lynge og hans efterkommere.
Marcus Casper Niels Albrechtsen Lynge, født 28/10-1816, ældste søn af Lars Albrechtsen
Lynge og hustru Kirstine Methea Lynge født Alsbach, er den ældste af den del af Lyngeslægten som blev født i Nuuk. De 3 søskende har det til fælles at de har danske aner og beherskede
såvel det grønlandske som det danske sprog. Kompetencer som disse blev prioriteret, når der
skulle ansættes personer inden for handelen. Der er flere muligheder for ansættelse i kolonien,
og for de ansatte er fordelen en fast månedsløn og med større tillæg til formænd, derudover
fik de goder som ikke tilkom andre eks. mulighed for at købe brød og bestille varer via katalog.
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Marcus (på grønlandsk Makkorsi) var en stor mand som man frygtede formentlig på grund af
hans fysik. Nogle af efterkommerne har arvet hans fysik. Marcus er kompetent til håndværk
og var ansat i kolonien som tømrer, og handelen kunne rekruttere flere af de efterspurgte tømrere, som i forbindelse med etablering af udsteder byggede butik og bolig til udstedsbestyreren og opførte- vedligeholdt og renoverede koloniens bygningsmasse. Marcus fik hurtigt et
bevis som formand for tømrerne. Han blev som 23 årig den 11/8-1839 i Nuuk gift med den 19
årige Sofie Kreutzmann. (Da Kreutzmann slægten på daværende tidspunkt ikke var repræsenteret i Nuuk, måtte bruden formodes at stamme fra Kangaamiut). Ægteparret fik følgende
børn prioriteret efter alder:
a. Mads Lynge, (blandt børnebørn kaldt “aataa Maasi”), født 8/2-1841.
b. Maren Lynge, født 17/9-1842.
c. Ester Lynge, født 5/9-1845.
d. Søren Lynge, født 5/9-1848.
e. Mikael Lynge, født 26/10-1850.
f. Aron Lynge (kaldenavn Aalooq), født 21/8-l853.
Der følger en kort historik om hver af ovennævnte søskende og deres efterkommere.
Marcus som var den ældste levede længst blandt sine søskende, og efter datidens middellevetid blev han meget gammel, idet han døde som 75 ½ årig den 1/5- 1892.
De næste i rækken bliver Marcus` børn og deres efterkommere prioriteret efter alder. Forud
for det vil vi her nævne andre, der vil komme ind og blande sig og blive en del af Lyngeslægten.

4. Lynge og Rasmussen slægten blandes.
Rasmussen slægten nævnes her idet den gennem giftermål vil blive blandet med Lyngeslægten. Rasmussen stammer fra dansk sømand som var bådsmand ombord på et af KGH's
sejlskibe, og siden blev kaptajn ombord på “Jagt” fra Nuuk Peder Rasmussen og hans hustru
som var halv grønlandsk og halv dansk Ane Kathrine, født Platou. De blev gift i Nuuk
16/8-1832 og fik 1 søn og 4 døtre, som blev gift og fik efterkommere i Nuuk. Deres børn er:
Hans Henrik Lars Rasmussen, født 27/1-1837. Uddannet ved seminariet i Nuuk 1857 siden
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ansat som kateket i Narsaq (i kolonien Nuuk), hvor han var i adskillige år til sin død. Han er
stamfader til slægten Rasmussen som nu bor i Nuuk. Bådsmandens og fruens ældste datter: 1.
Dorthea Marie Bolette Frederikka Rasmussen (kaldet Doortiit), født 20/7-1839, blev gift ind i
slægten Poulsen, (er mor til Josva Poulsen, bedstemor til Tønnes Poulsen og hans brødre som
alle var tømrere).

Den næste i rækken af døtre: 2. Juliane Ane Sophie Cathrine Rasmussen, født 4/12-1841. Hun
blev gift ind i Lyngeslægten gennem ægteskabet med Mads Lynge (søn af Marcus). Den 3. i
rækken af døtre: 3. Lovise Maline Kristiane Rasmussen (kaldet Uluiisa), født 28/6-1847, blev
gift ind i slægten Møller gennem ægteskabet med bogtrykker Aqqaluk Lars Møller, (efterkommerne er John Møller og hans efterkommere, Henrik Møllers efterkommere og Helga
Møller gift Lunds efterkommere). Den yngste af døtrene: 4. Cecilie Ane Benigne Sara Rasmussen, født 4/3-1851. Blev gift ind i Lyngeslægten gennem ægteskabet med Tillivs søn bogtrykker Elias Lynge (vores bedstefar). Rasmussenslægtens berettigelse i beretningen om Lyngeslægten er 2 døtres ægteskab- den ene ind i Marcus og hans efterkommere og den anden
ind i Tilliv og hans efterkommere.

Tilbage til Marcus` efterkommere:
Tilbage hvor vi slap Lyngeslægten - den ældste af Marcus' sønner.
1. Carl Frederik Mads Lynge, født 8/2-1841.
(kaldet “aataa maasi”), blev som 24-årig gift med en af Rasmussen døtrene Juliane Ane Sophie Cathrine Rasmussen født 4/12-1841. De var jævnaldrende og blev viet den 15/1-1865.
Mads må på daværende tidspunkt være ansat i kolonien som bødker, han gik samme vej som
Lyngeslægtens stamfader og instruerede kommende bødkere i faget. Da spæk blev eksporteret
til fremstilling af lampeolie og bl.a. margarine, brugte man mange tønder såvel i udsteder som
i selve i kolonien. Der var mange bødkere som skulle være i stand til at bygge fuldstændig
tætte tønder. Da hvidhvalerne under deres vandring tog ind til Qaquk ved Nuuk, og man derved fik mulighed for at få en hel del spæk, skulle der være mange bødkere til disposition,
Mads havde derfor altid kommende bødkere under oplæring. Blandt de krav der blev stillet til
kommende udstedsbestyrere var at de skal kunne fremstille tønder. Mads og Ane Lynge fik

1! 6
ingen børn de første 15 år af ægteskabet. Formentlig blev deres bønner hørt idet de fik en søn
som siden gjorde et stort arbejde inden for menigheden i Nuuk. Mads var ud over at være
bødker også kunstner; han tegnede og fremstillede billeder af træsnit.

Den berømte kunstner Aron fra Kangeq fik hjælp fra Mads til at færdiggøre sine værker i
træsnit, da han på grund af sygdom ikke længere var i stand til at klare opgaven. Mads og Ane
Lynge fik blot 2 børn:
Niels Lynge, født 20/7-1880, (vil blive omtalt senere),
Karen Lynge, født 22/11-1882.
Mads og Ane døde i en høj i alder og er begge begravet i Nuuk.

Marcus og Sofies barnebarn Mads Lynges efterkommere:
2. Niels Peter Salomon Lynge, født 20/7-1880
(Mads og Anes søn), fulgte ikke forfædrenes spor (blive ansat i kolonien) men blev elev som
kateket ved seminariet i Nuuk i perioden 1894-1900. Færdiguddannede kateketer skulle først
praktisere i et lille udsted og Niels Lynge var ansat som kateket i Kangerluarsussuaq- et af
udstederne til Fiskenæsset. Det var et stort tab for det gamle seminarium da seminariets gamle
forstander og Nuuks pastor N.E. Balle døde i slutningen af 1800 tallet. I starten af 1901 døde
seminarielærer og overkateket i Nuuk Rasmus Berthelsen. Christian Rosing der på daværende
tidspunkt var kateket i Nuuk skulle afløse i stillingen som seminarielærer og overkateket, og
da behovet for en kateket i Nuuk opstod, blev Niels Lynge forflyttet fra Kangerluarsussuaq til
Nuuk, hvor han arbejdede som kateket og siden overkateket i ca. 22 år. Han har stået i spidsen
for den kristelige vækkelsesbevægelse “Peqatigiinniat”s stiftelse i 1908, og i mange år udgivelsen af bladet "Eqeersaatinnguit". Niels Lynge blev præsteviet i 1922 og har været ansat i
flere Sydgrønlandske præstegæld. Niels Lynge blev gift som 21 årig 23/7-1901 med Ane
Theodora Cecilie Rosing, fra Kangaamiut født 10/1-1883, datter af overkateket i Nuuk Chr.
Rosings bror dansk udstedsbestyrer Peter Fr. Rosing. Rosing og Kreutzmann foruden de
kunstneriske evner som Niels Lynge har arvet fra sine forfædre, blev derved yderligere forstærket og videreført til kommende generationer.

Niels Lynge var en sand mester ud i malerkunsten, han var kendt for sin sans for farver og
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virkelighedstro skildringer. Niels Lynge var - og nogle af hans efterkommere er som deres
forfader Marcus fysisk høje. I sin mest produktive periode var han med i det politiske arbejde,
og i kraft af sin stilling som overkateket i Nuuk, var han født medlem af forstanderskabet.
Siden var han valgt medlem af kommunerådet og Sydgrønlands Landsråd. Niels Lynges
kunstneriske evner rakte også ud i digtning, idet han skrev flere sange og salmer som er trykt i
sang-og salmebøger. Mens de boede i Alluitsoq (Lichtenau) døde hustruen Theodora. Niels
Lynge blev siden gift med Karoline Margrethe Haldora Dorthe Rosing, født 10/1-1905 i Kangaamiut. Ægteskabet blev indgået den 15/10-1945. I forbindelse med sin pension vendte Niels
Lynge tilbage til Nuuk, hvor han byggede en ny bolig. Niels Lynge døde i 1965. Peqatigiinniat donerede en gravsten som tak. Niels Lynge fik den kongelige belønningsmedalje og fik tildelt ridder af Dannebrogordenen.

Marcus' andet barnebarn (Mads og Anes efterkommere) Karen Bodil Abigael Lynge, født
22/11-1882, blev gift ind i Berthelsen slægten (Rasmus Berthelsens efterkommere) gennem
ægteskabet med: Johan Jørgen Berthelsen, født 15/7-1883, ægteskabet blev indgået den 17/31904. Ægtefællen var udstedsbestyrer i flere af Nuuks udsteder, blev siden formand for ansatte i kolonien frem til han gik på pension. Ægteparret var kendt for deres store gæstfrihed overfor tilrejsende. De havde et hus i Nuuk som blev solgt efter deres død. Begge er begravet i
Nuuk.

Marcus' oldebarn Niels Lynges efterkommere:
a. Klaus Jonathan Nikolaj Peter Lynge, født i Nuuk 14/12-1902 † i Qaqortoq 1981
Fik stilling i K.G.H. Han blev oplært som udstedsbestyrer, en del af denne oplæring bestod af
kontor- og bødkerfunktion, som på daværende tidspunkt hvor indhandling af spæk var på sit
højeste, en af kompetencekravene til udstedsbestyrere. Klaus Lynge blev efter en længere årrække som udstedsbestyrer i flere af Nuuks udsteder, forflyttet af KGH til Qaqortoq. Qaqortoq havde på daværende tidspunkt behov for en dygtig grønlandsk funktionær som kunne lede
udstedsbestyrerne og revidere deres regnskaber. Klaus Lynge overtog denne funktion, som
også indebar kompetenceudvikling af udstedsbestyrere. Ud over jobbet i KGH Qaqortoq udgav han bladet "Kujataamiu" (“Sydgrønlænderen”, som også blev distribueret uden for
Qaqortoq) fokus var primært erhverv og politik. Klaus Lynge blev på baggrund af sin enga-
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gement og indflydelse, sideløbende med bladudgivelse, engageret i politik og blev valgt ind i
kommunalbestyrelsen i Qaqortoq og siden i Landsrådet. Klaus Lynge fik qva sine kompetencer flere udfordringer, på den måde fik han ved siden af jobbet i KGH hvervet som kredsdommer for Qaqortoq og omegn. Arbejdsbyrden lod ham prioritere og valget faldt på hans
særlige interessefelt, han forlod politik overdrog bladet til anden side, forlod til sidst jobbet i
KGH, og blev indsat som kredsdommer for Qaqortoq og resten af Sydgrønland, en post som
han besad frem til han afgik på pension. Her beviste han til fulde også sine evner. Klaus Lynge blev under ansættelsen som udstedsbestyrer i et af Nuuks udsteder den 17/8-1930 gift med
en af de første kvindelige uddannelsessøgende i Nuuk: Ingeborg Ane Kirsten Motzfeldt, født
28/1-1911 (datter af overkateket Hans Motzfeldt og fru Dorthea). Klaus Lynge fik i 1960 tildelt Ridder af Dannebrogordenen. Han døde 1981 i Qaqortoq hvor han blev begravet.
Klaus Lynges børn som fik efterkommere er:
Else Louise Malene Milka Lynge, født 20/6-1931, er flyttet til Danmark.
John Herjulf Nikolaj Lynge, født 22/4-1935, journalist og ansat ved KNR har følgende børn:
Niels Marten Mutti Hove Lynge, født 28/11-1975.
Mikisoq Johannes Anders Lynge, født 2/3-1978.

b. Niels Lynge og Theodoras anden søn Hans Louis Abel Lynge, (Hansinnguaq) født
6/9-1906.
Seminarieelev 1921-1927, efter endt uddannelse blev han i 1930 gift med Marie Louise Mathilde Lund, født 21/6-1904. Hans dyrkede flere interesser: forfatterskab herunder skuespilnogle af hans bøger har titlerne "Tigoqqaaraa pisaraa", "Ersinngitsup piumasaa", “Inuppaat”
og andre. Han var medforfatter til bogen om Nuuk i anledning af Nuuks 250 års jubilæum.
Han var politisk engageret og blev under opholdet i Qaqortoq valgt ind som medlem af
Landsrådet. Hans boede en del år i Danmark og blev gift med Inge Lynge, født Overgård, som
siden blev ansat som psykiatrisk overlæge ved Dronning Ingrids Hospital. Sammen med Ole
Brandt startede og ledede Hans den grønlandske forfatterforening, og blev i 1980 under generalforsamlingen udnævnt til æresmedlem. Som kunstner må Hans dog få den største ære. Han
var kunster bag 3 mindesmærker i Nuuk som kræver et usædvanlige evner (Augo Lynge, Lars
Møller og Jonathan Petersen). Hans Lynge blev ridder af Dannebrogordenen. Hans Lynge fik
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følgende børn med sin første hustru:
Jørgen Niels Henrik Hans Lynge, født 6/9-1937, programredaktør i KNR.
Hustruen Laannguaq Bolette Lynge, født Vahl, 20/6-1943, bibliotekar/landsarkivar.
Sammen fik de 3 sønner:
Pavia Josef Lynge, født 20/3-1967.
Mads David Lynge, født 6/6-1970.
Hans Kristian Lynge, født17/10-1971.
Torben Emil Lynge, (Nukartara), født 31/3-1940, Uddannet som lærer i Danmark
skoleinspektør i Narsaq. Hustruen Jensine Lynge, født Joelsen, 10/1-1949.
Torben Emil Lynges børn:
Naja Nørgård Lynge, født 21/1-1965
Aviaaja Nørgård Lynge, født 23/10-1967
Miki Rink Lynge, født 3/9-1977
Qillaq Jaaku Toppiannguaq Lynge, født 26/5-1979.

c. Karoline Amalie Lynge, født 22/4-1909
Som voksen rejste hun til Danmark for at uddanne sig til sygeplejerske. Blev gift med arkitekten Knud Dam, hvis slægt hun blev en del af, hun bosatte sig permanent i Danmark. De fik 2
børn. På samme vis blev øvrige søstre gift ind i andre slægtsnavne, disse er lokalkendte og vil
blive nævnt senere.

d. Marie Ane Bodil Lynge, født 19/6-1911
Blev gift ind i Rosing slægten. Ægtefællens særlige betydning for Nuuk og resten af landet vil
her kort blive nævnt. Ægteskabet blev indgået 24/2-1935 med Peter Lars Nikolaj Rosing, født
i Maniitsoq 4/4-1912 † 1976 (Søn af Svend Rosing og Kirstina Lyberth som er søster til min
hustru). Seminarieelev 1927-1932, supplerede denne i Danmark og vendte tilbage til Grønland efter endt uddannelse for at blive ansat som lærer. Ved siden af lærergerningen var han
engageret i politisk arbejde. Han blev valgt ind i kommunalbestyrelsen, var borgmester i
Nuuk 1951-1955 og blev valgt som Grønlands repræsentant i folketinget i flere valgperioder i
alt 16 år. Han var ridder af Dannebrogordenen. Nikolaj Rosing døde i Danmark 1976. Ægteparrets børn der har aner tilbage til Marcus Lynge og hustru Kirstine Methea født Alsbach er:

!20
Bjørn Rosing, født 28/12-1935.
Johannes Rosing, født16/4-1939.
Peter Frederik Rosing, født14/12-1940.
Elise Rosing, født 10/6-1942.
Christian Rosing (Nuunu), født 29/4-1944.
Hans Pavia Rosing, født 22/6-1948.

e. Ane Mariane Jensine Lynge, født 29/7-1913.
I lighed med øvrige kvinder som skifter slægtsnavnet ud med ægtefællens slægtsnavn gik Ane
Lynge gennem ægteskabet den 15/7-1934 med Adolf Lars Regner Edvard Holm (Ado), født
14/2 1914 (søn af formand Hans Holm og hustru Agnete Holm) ind i slægtsnavnet Holm. Ado
var en driftig udstedsbestyrer, og var kendt for at gøre dengang torskerige Kapisillit til blomstrende indhandlingssted. Ado var kommunerådsformand og kommunefoged i Kapisillit og
blev hædret med en belønningsmedalje. Da han trak sig fra posten som udstedsbestyrer, flyttede de til Nuuk hvor de havde et hus. Ane var ligeledes i besiddelse af særlige evner. Hun var
medlem af kommunalbestyrelsen i Nuuk, stiftede foreningen for handicappede og var medlem
af GrønlandsBankens bestyrelse. Ane blev ligeledes hædret med en Belønningsmedalje. Ane
drev sin egen forretning (Ane Holms butik) som var placeret som en tilbygning til huset, som
hun efter ægtefællens død solgte og flyttede fra. Ægteparret Ado og Ane Holm fik følgende
børn:
Ingrid Holm kom ind i slægten Chemnitz gennem ægteskabet med Jens Jørgen
Chemnitz. De flyttede til Qaqortoq.
Niels Holm tolk i Landsrådet og siden i Hjemmestyret. Hustru Susanne Holm født
Kristiansen.
Erik Holm købmand.

f. Pavia Efraim Mads Lynge, født 11/11-1915 † 1958.
Blev under uddannelse tiltrukket af muligheder- og ville forsøge sig inden for det Sydgrønlandske fåreholdererhverv. Under opholdet i Sydgrønland blev han gift den 8/1-1940 med
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Agnethe Johanne Marie Karoline Abelsen, født 11/3-1922. Siden flyttede de til Nuuk, hvor
han blev udstedsbestyrer i Kangeq. Pavia døde alt for tidligt i 1958. Enken Agnethe og følgende børn flyttede til Nuuk:
Kristian Peter Lynge, født...†.....
Theodora Margrethe Henriette Lynge, født 27/7-1947
Kaaleeraq Lynge, født 5/4-1949, tømrer på værftet i Qaqortoq
Søren Kasper Lynge, født 13/10-1950.
Emil Augo Lynge, født 1/2-1956.
Pavia Lynge, født
Agnethe Lynge døde i 1981.

g. Cecilie Ane Andrea Lynge (Cissi), født 28/11-1917 i Nuuk † 9.7.1999 i Qaqortoq
Uddannet lærer i Aasiaat Kateketskole. Blev gift med fåreholder Henning Lund, født
28/4-1917 i Ammassivik † 5.5.1998 i Qaqortoq. Cecilie var redaktør af fåreholderavisen "Savaatilik", var medlem af radiostyrelsen, skrev flere digte, noveller, oversættelser og avisindlæg, var formand for en Sydgrønlandske kreds af sammenslutningen af kvindeforeninger i
Grønland og var den første leder af kvindehøjskolen. Begge ægtefæller blev dekoreret med
fortjenstmedalje.
De fik følgende børn:
Louis Lund, født 23/4-1941.
Naja Lund, født 7/4-1943.
Kristine Lund, født 15/9-1945.
Kathrine Lund, født 8/4-1949.
Niels Lund, født1/10-1951.
Kunuk Lund, født16/8-1956 † 1983.
Familien Lunds fåreholdersted Qanisartuut et af de smukkest beliggende fåreholdersteder,
ligger inde i landet ved siden af en gigantisk sø, som giver en fornemmelse af at være ved kysten. Søen gemmer på et uidentificeret væsen som kun sjældent viste sig.

h. Mads Søren Johannes Gert Lynge, født 7/1-1921.
Seminarieelev under 2. verdenskrig 1936-1942, suppleret i Danmark. Mads blev gift dansk
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med: Mimi Ruth Lynge, født 22/2-1918, de fik adoptivbørn. Mads døde tidligt og enken og
børnene rejste til Danmark.

i. Frederik Stegemann Lynge, født 3/10-1924.
Fik stilling i K.G.H efter endt realeksamen og var bl.a. udstedsbestyrer i Sisimiut. Under opholdet her blev han gift med : Beathe Ane Juliane Magdaline Nielsen, født 7/8-1921, (med
aner til Lyngeslægten gennem sin mor). Hun var bl.a. leder af et Børnehjem. Ægteparret fik
datteren:
Laila Lynge overassistent i Air Greenland.

j. Kristian Didrik Vallentin Lynge, født 1/10-1926.
Telegrafist har boet og arbejdet flere steder i Grønland. Under opholdet i Qaqortoq blev han
gift med: Anna Dorthea Petrine Karen Lynge, født Motzfeldt, født 30/8-1927. De fik følgende
børn:
Myrna Helene Bodil Lynge, født26/9-1948, Lærer.
Arne Nikolaj Lynge, født 13/5-1950. HK-uddannet.
Lars Peter Lynge, født 26/9-1952. Lærer.
Anni Karen Marie Katrine Lynge, født 21/12-1953, HK-uddannet.
Søren Hans Lynge, født 22/10-1955, Telegrafist
Jørgen Motzfeldt Lynge, født 12/12-1956, Arbejdsmand.
Nuka Ulla Tuperna Lynge, født 4/6-1958. Børnehavepædagog.

Det var Niels - og Theodora Lynges efterkommere. Niels Lynge fik følgende børn med sin
anden hustru Karoline:
k. Magdaline Karen Theodora Lynge, født 30/3-1948. Var overassistent i kontoret for folkeoplysning i Nuuk og leder af pigespejderne i Nuuk. Blev gift dansk og fik slægtsnavnet Frederiksen.
l. Lisa Ane-Soffiaaraq Lynge, født 9/3-1950, uddanner sig til pædagog for døvstumme.

2. Niels Lynges yngre søster Karen Bodil Abigael Lynge og hendes ægtefælle Johan Berthelsens børn, der har direkte aner til Lyngeslægten gennem deres mor vil blive nævnt her for de-

!23
res særlige- indsats og betydning for Nuuk.
Rasmus Hans Karl Pavia Berthelsen (Rasmuseeraq), født 12/9-1905 † 1980
Efter endt uddannelse ved Seminariet i 1927, ansat i bogtrykkeriet, engageret i politik og valgt
ind i kommunalbestyrelsen, hvor han var borgmester fra 1955 til 1963 igen fra 1967 til 1971.
På daværende tidspunkt var Nuuk i stærk vækst og der var grundlag for at være borgmester på
fuld tid. Rasmus Berthelsen var borgmester i Nuuk i denne vækstperiode. Han blev slået til
ridder af Dannebrogordenen. Som pensionister flyttede ægteparret Rasmus og Ane Sofie
Berthelsen født Egede til datter svigersøn og børnebørn i Danmark. Rasmus Berthelsen døde i
1980 og fik en ærefuld begravelse i Nuuk.
Christian Tobias Jakob Berthelsen, født 7/10-1916

II. Marcus` datter Maren Lynge (som blev gift Tittussen) fik bl.a. datteren Kristiane siden gift
Kristiansen (mor til digteren og kateketen Abel Kristiansen), og Bodil Lynge som blev gift
Poulsen (Tønnes Poulsens mor) har direkte aner fra mødrene side til Lyngeslægten.

III. Marcus' datter Ester Lynge blev gift Berthelsen. Hun døde tidligt og de fik ingen børn.
Det skal her nævnes at H. Ostermann i sin bog "Grønland i 200 år" side 670 anførte Marcus
Nissen Myhlenphort Lynge som far til Ester, Dette er imidlertid ikke korrekt, idet Ester var
datter af den ældre bror Marcus Casper Niels Albrechtsen Lynge.

IV. Ole Jakob Søren Poulsen Lynge, født 7/11-1848.
Marcus' søn som har efterkommere hos hvem vi kun nævner de der fik efterkommere. Søren
Lynge var medhjælper og udstedsbestyrer. Han var som sin forfader en høj mand. Med sin
første hustru Charlotte Lynge, født Heilmann fik han 2 døtre:
Karen Lynge, født 27/1-1881. Hun beholdt slægtsnavnet Lynge ved ægteskabet med
en af Tillevs efterkommere.
Marie Lynge, født 1/12-1882, blev gift med organist Jonathan Petersen, og fik børnene:
Pavia Petersen.
Charlotte Petersen.
Steffen Petersen.
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Søren blev enkemand, giftede sig igen mens han var udstedsbestyrer i Qoornoq med: Augusta
Marie Ingeborg Lynge, født Falksen 20/7-1872, de blev viet den 23/3-1890 og flyttede til
Nuuk som pensionister. Med sin anden hustru fik han flest efterkommere specielt gennem de
2 yngste børn:
Sønnen Peter Lynge og hans hustru Sofie (Suffiaaraq) fik ingen børn det samme
gjorde sig gældende for Sika og Tønnes Olsen.
a. Sofie Charlotte Benigne Lynge, født 3/12-1897. Gik ind i slægten Johnsen gennem ægteskabet med
Hans Ole Johnsen (Qasapi), født 9/4-1898. Hans Johnsen blev uddannet i Danmark,
fik stilling som bødker ved K.G.H og som formand. Som pensionist forarbejdede han
grønlandske smykkesten. Sammen fik de børnene:
Ellen Johnsen, født 5/9-1924. Gik ind i slægten Heilmann gennem ægteskabet med Sivert Heilmann
Kaj Johnsen, født 17/4-1929. Hustru Debora født Berglund.
Charlotte Johnsen (Sikaaraq), født 1/1-1932. Gik ind i slægten Hansen gennem ægteskabet med Hans Hansen. Ægteparret har begge direkte aner til
Lyngeslægten den ene gennem Marcus og den anden gennem Nissen Lynge.
Augusta Johnsen (Duudu), født 1/3-1933. Gik ind i slægten Brandt gennem
ægteskabet med Poul Brandt.
Sofie Johnsen (Ria), født 8/12-1935. Gift Reiding siden Thomsen og er i
skrivende stund bosat

i Danmark.

Søren Johnsen, født 18/1-1937, arkitekt var dansk gift med Mette Johnsen,
født Jakobsen.
b. Mikael Lars Pavia Tønnes Lynge (Mikaallinnguaq), født 21/6-1909.
3 af Sørens børn døde uden efterkommere, den yngste som blev opkaldt efter faderens afdøde
yngre bror og efter sønnen Mikael, blev som sin fader og afdøde storebror medhjælper ved
K.G.H. Ved pensionen blev Mikael Lynge hædret med en belønningsmedalje. Han var af natur stilfærdig og yderst pligtopfyldende. Han blev gift med Minna Charlotte Emilie Lynge,
født Mølgård, 27/7- 1920. Sammen fik de børnene:
Esther Lynge, født 8/10-1954. Lærer.
Peter Lynge, født10/5-1956, Tekniker ved KNR.
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Ane Lynge, født 10/2-1960.
Nis Lynge, født 11/11-1961.

Mikaallinnguup Miinallu qitornai suli innuusukkamik ilaallu suli

ilinni-

arnerminnik ineratik, taamaattumik suli kinguaaqanngillat. Lynge-mik naggammik ingerlatitseqqinnissaat ilimanarpo Her må Her slutter vi Søren og
Augustas efterkommere.
V. Marcus' yngste søn Aron Klaus Sivert Karl Lynge (Aalooq), født 21/8-1853. blev uddannet
kateket ved Seminariet i Nuuk i 1880. Blev ansat i Tissaaluk ved Paamiut hvor han i 1884
blev viet til Regnata Ambrosia Edel Louise Schmidt, født 1862. De blev først bedt om at flytte
til Maniitsoq og i 1891 til Atammik, som på daværende tidspunkt hørte til Godthåb præstegæld. Siden blev Atammik en del af Maniitsoq Præstegæld- af trafikale årsager. Aron var kateket i Atammik resten af sine dage. Ved hans død flyttede nogle af hans efterkommere tilbage
til Nuuk hvor Aron stammede fra.

Af Aron og Louises efterkommere kan vi nævne John Lynge, som må være født omkring
1885 og som efter endt uddannelse blev kateket i Itilleq. Efterkommerne blev i Sisimiut. Han
formodes at have 3 sønner. Af Aron og Louises øvrige børn vil vi nævne tvillingerne Pavia
(Paaviaaraq) og Simon (Siimuut).
a. Markus Pavia Vilhelm Lynge, (Paaviaaraq) født 8/5-1894.
Aron har opkaldt sønnen efter sin far. Markus ernærede sig som maler og var dygtig til det
fag, som der dengang blev selvstændigt håndværksfag. Han blev i 1928 gift med Karitas Bang
og fik 2 døtre. Den ældste Karla Louise Bebiane Rosine Lynge, født 21/6-1928. Blev siden
gift Lennert.
Karen Lynge, født 5/10-1933, blev gift i Danmark døde tidligt uden efterkommere.
b. Den anden tvilling Peter Simon Isak Lynge (Siimuut), født 8/5-1894
ernærede sig som fisker. Hustru Katrine Ane Charlotte (Saalutta), født 8.1.1904. Tvillingerne
førte efternavnet Lynge videre til de næste generationer.
Den anden tvilling Simon og hustru Katrines (Saaluttas) efterkommere:
Ester Augusta Margrethe Sofie Lynge, født 23/7-1928, blev gift Laursen og flyttede
til Danmark.
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Sivert Hans Nikolaj Mads Lynge, født 2/2-1930, olietransportchauffør.
Knud Salomon Sakarias Anders Lynge, født 7/8-1931, medhjælper i præstegældet/
vicebispeembedet.
Steffina Louise Irine Priscilla Lynge, født 20/6-1937, blev gift Christensen, arbejder
på Landshospitalets vaskeri.
Her skal nævnes de af efterkommerne der førte slægtsnavnet Lynge videre:
Sivert Hans Nikolaj Mads Lynge, født 2/2-1930, gift den 10/3-1957 med Andrea Kathrine
Simone Dorthe Lynge, født Absalonsen, den 29/5-1935.
Susanne Jokibed Lynge, født 13/7-1956, ekspedient i Maniitsoq.
Ane Marie Lynge, født 8/12-1958, uddanner sig til fotograf.
Frederik Anton Karl Lynge, født 26/11-1959, i lære som rørlægger.
Simon Arnold Lynge, født 31/1-1960, HF studerende i Danmark.
Pavia Ville Lynge, født 2/2-1961, skibsmontør.
Sivert Abraham Lynge, født 11/12-1963,
John Emil Lynge, født 28/11-1964,

Knud Salomon Sakarias Anders Lynge, født 7/8-1931, gift 24/9-1950 med Sofie Magdalene
Frederikke Vilhelmine Lynge født 14/7-1925. De fik følgende børn:
Najaaraq Ane Malene Karitas Lynge, født 30/1-1949. Barnemedhjælper. Gik ind i
slægtsnavnet Heilmann gennem ægteskabet i 1975 med Vittus Heilmann ansat som
portør ved Dronning Ingrids Hospital.
Simon Gedion Paviaaraq Peter Lynge, født 20/1-1951, Uddannet lærer. † 1981
Karen Amalie Rasmine Lynge, født 16/8-1953, Advokatsekretær.
John Aron Ville Lynge, født 17/9-1955, Ingeniør.
Amalie Marie Eli Lynge, født 9/1-1957, Børnehavepædagog.
Kirsten Charlotte Louise Lynge, født 25/10-1958, bankassistent.
Knud Karl Lynge, født 21/3-1960, Tekniker ved KNR.

c. Aron og Louises eneste datter Sofie Karen Judithe Lynge, født 7/1-1897, gik ind i slægten
Berthelsen gennem ægteskabet med Vittus Berthelsen (inspektørens medhjælper). Ægteparret
fik en søn som de opkaldte efter bedstefaderen Aron Berthelsen. Sofie og Vittus fik ikke flere
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børn. De døde begge i en tidlig alder.

d. En af de yngste af Aron og Louises børn er Abel Albrecht Nathaniel Lynge, født 9/8-1901.
Abel Lynge ernærede sig som fisker og da rentabiliteten inden for fiskerierhvervet ikke længere var til stede, blev han medhjælper ved skolevæsenet og sørgede for at lokalerne var opvarmede ved at tænde- og fyre op i kakkelovne, efter overgang til radiatoropvarmning blev
han ansat i fiskefabrikken. Abel blev gift 20/7-1929 med: Henriette Marie Lea Julia Lynge,
født Eliassen født 16/11-1908. Abel Lynge blev enkemand efter at have fået 3 børn og giftede
sig igen 18/4-1938 med Cecilie Malene Alhed Willumsen født 18/5-1908 med hvem han ikke
fik børn. Cecilie tog børnene fra mandens første ægteskab til sig som sine egne. Abel blev atter enkemand ved Cecilie Lynges død i 1974. Abel Lynges børn fra første ægteskab er:
Mikael Klaus Terkel Sakarias Lynge, født 11/1-1930.
Ester Augusta Antoinette Marie Lynge, født 3/4-1931.
Grethe Marie Vitta Bolette Lynge, født 11/3-1933.

Mikael Klaus Terkel Sakarias Lynge, født 11/1-1930, Var ansat som portør på Dronning Ingrids Hospital. Blev gift 14/4-1952 med Karen Lynge, født 24/3-1930, Ægteparret fik en søn:
Pavia Daniel Johannes John Lynge, født 28/8-1956, sømand.
Ester A. A. M. Lynge, født 3/4-1931, gift Larsen og bosat i Danmark.
Grethe A. A. M. Lynge, født 11/3-1933, gift 1953 ind i slægten Johnsen gennem ægteskabet
med selvstændig tømrer Ludvig Johnsen.

e. Aron og Louises yngste søn Ezekias Pavia Hans Lynge (Eziki), født 5/9-1904 † 1974.
Eziki blev uddannet som smed og blev siden maskinarbejder og var med til at reparere og
vedligeholde KGH's bådpark, og havde i takt med udvidelsen af fiskerflåden rigeligt at se til,
og behovet for etablering af et værft under Grønlands Tekniske Organisation (GTO) opstod.
Ezekias Lynge som var efterkommer af Marcus Lynge, blev 26/12-1928 som 24-årig gift med
Maren Jakobina Silpa Lynge, født 25/8-1909, født Lynge og som var efterkommer af Tilliv,
således kunne 2 fra hver sin gren af Lyngeslægten mødes, blive gift og på den måde bibeholde
slægtsnavnet. I fritiden bestred Ezekias Lynge en længere årrække formandsposten for den
kristne vækkelsesbevægelse “Peqatigiinniat”. Ezekias Lynge blev dekoreret med en beløn-
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ningsmedalje. Ezekias Lynges hustru og børn vil blive nævnt under hustruens gren af Lyngefamilien (Tilliv Lynge). Her slutter beretningen om Aron og Louise Lynges- og dermed
Marcus og Sofies efterkommere.

B. Tilliv Lynge og hans efterkommere.
Lars Albrechtsen Lynge og hustru Kirstine Methea Lynge, født Alsbachs anden søn hed Jens
Tilliv Jeremias Lynge (kaldet Tiili - aktuel stavemåde Telef) født 3/2-1820. Han blev i lighed
med Marcus Lynge stamfader til en anden gren af Lyngeslægten. Tiiliv Lynge var ikke så høj
som Marcus og hans efterkommerne- omend de var kraftigt byggede var de for de flestes
vedkommende knapt så høje. På daværende tidspunkt var ansættelse som medhjælper ved
KGH den eneste mulighed for lønnet erhverv, og Lars Albrechtsen Lynges 3 børn var blandt
dem der blev rekrutteret. Tilliv rejste som ganske ung til Danmark for at uddanne sig til udstedsbestyrer/bødker. (Det blev først senere muligt at uddanne sig til bødker i Grønland).

Da Tiiliv blev ansat som medhjælper ved KGH, blev han boende i Nuuk for at være i nærheden af sin gamle mor og sine søskende. Som 23-årig den 4/9-1843 blev han gift med Ane
Louise Marie Lynge født Berglund født 24/7 1824 † 5/6-1864 fra Qeqertarsuatsiaat /Fiskenæsset. Tiiliv og Ane Louise mistede deres førstefødte som barn. De næste 2 børn fik efterkommere. Derefter fik de endnu 3 børn som også døde som børn. De 2 sønner som fik mange
efterkommere var:
1. Andreas Elias Hans Lars Lynge (kaldet Eliarsi), født 19/5-1849, (forfatterens morfar). Tiiliv har opkaldt sønnen efter sin onkel Elias Albrechtsen Lynge som døde 3/31852. Tilliv lod sin dengang 74-årige mor Kirstine Methea opkalde sønnen efter sin
oldefar Hans Egede og sin mand Lars Albrechtsen Lynge som døde året forinden. 4
år efter fik Tiiliv og Ane Louise endnu en søn :
2. Sivert Elias Kristian Karl Lynge, født 4/2-1853

Efter at Tilliv blev enkemand og moderen var død, var der intet der hindrede ham i at flytte
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fra Nuuk. Han blev udstedsbestyrer i Qoornoq. Hans ældste søn Elias Lynge var omtrent 16
år, og var i pleje hos Samuel Kleinschmidt hvor han samtidigt kom i lære i hans bogtrykkeri.
Inspektør H. J. Rink rekvirerede 2 bogtrykkermaskiner, den ene til informationsformidling og
som Aqqaluk Lars Møller blev ansat til at varetage, og den anden til udgivelse af lærebøger,
og som Samuel Kleinschmidt startede og Elias Lynge siden overtog ). Tiiliv Lynge kunne derfor ikke tage sønnen Elias med, da han allerede havde fået en læreplads. Broderen den omtrent 12 årige Karl Lynge tog med faderen til Qoornoq. På den måde blev de 2 brødre adskilt.
Elias Lynge forblev og varetog sit arbejde i Nuuk og Karl Lynge kom til Qoornoq sammen
med faderen.

Tiiliv blev efter 5 år som enkemand gift med Andrea Rachel Magdalene født Egede født
7/7-1840, som oprindeligt kom fra Maniitsoq og havde danske og grønlandske aner. Andrea
Egede var gift med: Poul Johannes Josva Egede, medhjælper for lægen, og som var en af
stamfædrene til Egede slægten i Nuuk (om grønlandske lægemedhjælpere se Otto Rosings
bog om Samuel Petrus Kleinschmidt side 56-57- beretningen om Lindorff).

Magdalene blev gift med lægemedhjælper Poul Egede i 1858, men blev kort efter enke og efter 11 år blev hun den 21/6-1869 gift med enkemanden Tilliv Lynge.

Tiiliv og Magdalene fik en datter i 1872 som døde som barn og som de opkaldte efter Tillivs
første hustru. Tiiliv og Magdalene fik derefter en søn som skulle vise sig at få efterkommere,
som vil markere sig særligt i landets historie:
3. Pavia Benediktus Jakob Lynge, født 25/8-1874.

Siden fik Tilliv endnu en søn som døde før voksenalderen. Tiiliv og Magdalene havde således
kun Pavia Lynge sammen. Tiilivs 3 sønner Elias, Karl og Pavia førte slægten videre og fik alle
mange efterkommere. De 2 ældste med samme forældre og den yngste med en anden mor.

Hvornår Tilliv ophørte med at være udstedsbestyrer og flyttede tilbage til Nuuk, kan jeg ikke
præcisere. Vi ved at han blev (datidens højeste avancementsmulighed) formand for de ansatte
i kolonien Nuuk. Tiiliv døde tidligere end sine øvrige søskende, men efter datidens gennem-
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snitlige levealder blev han gammel, idet han døde (af en lungesygdom) i en alder af 69 år
18/8-1889.

Tiilivs søns Elias Lynges efterkommere:
I. Andreas Elias Hans Lars Lynge, født 19/5-1849 (forfatterens morfar)
Vi har tidligere hørt at Elias Lynge som omtrent 16 årig var plejesøn og elev hos Samuel Kleinschmidt. Personlige kvaliteter som den meget travle Samuel Kleinschmidt satte pris på, var
lydighed, stabilitet og præcision, og Elias Lynge var en af hans foretrukne. Før der blev bygget et særskilt trykkeri var trykkeriet placeret i Samuel Kleinschmidts hus. Elias Lynge bestyrede Kleischmidts hus og var samtidigt elev i bogtrykkeriet. Samuel Kleischmidt drev selv
trykkeriet i starten, men blev i forbindelse med ansættelsen som seminarielærer anmodet af
Ministeriet om, at medvirke ved udarbejdelsen af- og siden trykning af lærebøger (eleverne
skrev selv deres lærebøger i hånden). Derudover blev Samuel Kleinschmidt af Ministeriet
bedt om at oversætte bibelen og sende oversættelserne løbende til Danmark med henblik på at
få det samlet og mangfoldiggjort.

Arbejdet i Samuel Kleinschmidts trykkeri foregik manuelt. Samuel Kleinschmidts tid blev for
kostbar til selv at drive trykkeriet, samtidigt med førnævnte opgaver var han i gang med videnskabelige projekter, hvorfor han må overdrage selve trykningen til anden side. Samuel
Kleinschmidt fik oplært Elias Lynge i den manuelle bogtrykkerkunst, hvorefter han overdrog
opgaven til ham. På daværende tidspunkt begyndte man at benytte Samuel Kleinschmidts
grønlandske retskrivning. Elias Lynge var kvik og lærte hurtigt at beherske- og siden undervise skoleelever i Samuel Kleischmidts retskrivning. Ved Samuel Kleincshmidts død i 1886
blev trykkeriet overtaget af Seminariet og flyttede i eget hus kaldet "Naqiteriveeraq”(det lille
trykkeri) opført øst for den gamle kirkegård lige over den nordlige ende. Med Elias Lynge
som leder og med Niels Egede og Johannes Heilmann som trykkere blev der udgivet lærebøger, meddelelser og menighedsblade.

Som for øvrige ansatte i kolonien var der til ansættelsen knyttet særlige løn-og ansættelsesvilkår. Da det nye Seminarium blev ibrugtaget og et nyt og mere effektiv trykkeri placeres i et af de bagerste lokaler, fortsatte Elias Lynge sit arbejde. Det oprindelige trykkeri blev
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ombygget og brugt til indkvartering for nogle af de mange seminarieelever, for siden at blive
kondemneret og nedrevet. På dette tidspunkt blev trykkeriet automatiseret og samlet i et nyt
Kujataata Naqiterivia.

Efter dette historiske sidespring vender vi atter tilbage til Elias Lynge. Elias Lynge blev den
22.10.1871 som 22 årig gift med en af de kvindelige medlemmer fra den berømte Rasmussenslægt og den yngste i søskendeflokken Cecilie Ane Benigne Sara Rasmussen, født 4.3.1851.
(se afsnit 4 Lynge- og Rasmussenslægten blandes). De fik 6 børn som vi senere vender tilbage
til. Benigne Lynge døde 16.8.1896 før vi de ældste af børnebørnene blev født. Hun var ikke
med på et foto af alle søskende, idet hun formentlig døde før fotografiapparatets indtog i
Grønland. Elias Lynge forblev enkemand til han som vi børnebørn klart erindrer døde
18.1.1909. Ved begravelsen blev han æret af seminarielever som han forsynede med lærebøger.

Tiilivs barnebarn Elias Lynge og hustru Benigne Lynges efterkommere:
1. Den ældste Augustinus Peter Morten Lynge, født 12.1.1872 i Nuuk
Elev fra det gamle seminarium 1888-94 (var ældste elev mens hans onkel Pavia Lynge var
yngste elev, de var formentlig tæt knyttet, idet de begge havde tilknytning til samme hus). Da
han var færdig på seminariet, blev han ansat i Aasiaat præstegæld, efter 1 år i Akunnaat flyttede han til Aasiaat. Mens han var i Aasiaat, giftede han sig med en fra den navnkundige
Brandt-slægt Juliane Brandt født 13/6-1873 datter af Andreas Brandt og hustru Marie Steenholdt, de fik en datter ved navn: Karen Lynge (hvis fødselsdato/år jeg ikke er i besiddelse af).
Augustinus Lynge døde desværre efter få år som kateket i Aasiaat. (Siden kom Juliane og
datteren Karen på besøg hos Elias i Nuuk). Datteren Karen blev gift Siegstad. De fik ingen
børn og Karen døde tidligt, hvorfor denne gren af familie stoppede der.

2. Benediktus Kristian Johannes Lynge, født 20.6.1874.
(blev navngivet og kaldt Bendt, præsterne på daværende tidspunkt skrev de latinske navne og
har derfor anført navnet Benediktus). Elias og Benigne var klar over at deres ældste søn Augustinus Lynge efter endt uddannelse kunne beordres til at flytte for at blive kateket i et andet
præstegæld, de valgte derfor at beholde Bendt hjemme og begyndte at træne ham i at blive
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fanger. Han var efterhånden habil til fangst med kajak, da han kom ud for en ulykke til havs i
1891 17 år gammel. Ægteparret Elias og Benigne mistede en søn for første gang (han blev
fundet og begravet på land). Få år efter da den føromtalte bror kateketen Augustinus Lynge
døde i Aasiaat, mistede de 2 ældste af deres børn og gennemlevede nogle traumatiske år med
sorg over tabene.

3. Den næste i rækken og den eneste datter var: Ane Bolette Maren Lynge, født 12.12.1876.
(forfatterens mor). Traditionen med at opkalde børn efter slægtninge fortsatte. Elias opkaldte
datteren efter sin mor Tillivs første hustru. Maren stammer formentlig ikke fra Markus og hustrus datter som på det tidspunkt levede, men Lynge slægtens stamfaders Lars Lynges hustrus
navn. Ane var en alsidig kvinde med gode evner for hvad der på den tid var kvindens arbejde
herunder skindbroderi (avittat) og madlavning. Hun var boglig dygtig, og havde potentiale,
såfremt det på hendes tid var muligt for kvinder at uddanne sig. Jeg fik selv glæde af hendes
evner. I en meget tidlig alder før der fandtes trykte tabeller, lærte hun mig tabellen således at
jeg kunne den fejlfrit udenad. Ud over at sørge godt for mig, lærte min mor mig at være
hjælpsom over for dem der led nød. Efter at jeg var præsteviet døde min mor Ane Lynge i
Nuuk den 17.7.1935 kun 59 år gammel.

4. Abel Niels Tønnes Lynge, født 14.9.1880.
Elias og Benigne fik endnu en søn Abel Lynge, som de ikke agtede at træne på samme måde
som den afdøde ældre bror Bendt, dertil var erfaringerne for dyrekøbte. Abel var den højeste
af Tillivs efterkommere. Da han ikke måtte få en kajak, fik han i stedet en robåd som han flittigt brugte til fangst og fiskeri, suppleret med en indtjening ved rævejagt ved brug af fælder.
Dengang var det ikke muligt at købe mælk, hvorfor alle danske embedsmænd måtte holde geder der så leverede den mælk de skulle bruge. Abel var den eneste der slog græs, som blev
flittigt brugt som foder til gederne. Dengang Nuuk ikke var større og ikke var bebygget som
nu, brugte Abel arealer et stykke uden for byen til græsmarker, som han gødede med det
yderst effektive fiskeaffald, og han høstede og tjente godt i en tid hvor indtjeningsmulighederne var sparsomme. Abel var overordentlig flittig- før salg af fisk overhovedet kom på tale,
tjente penge han ved at sælge friske og tørrede fisk. Han var ene på fangst og fiskeri for gi-
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vetvis at finde egnede steder. Afhængig af tilstrømning af varm havstrøm og dermed tilstedeværelsen af plankton som mange hvaler og fisk lever af langt tilbage i tiden, kom og forsvandt
torsken fra de grønlandske farvande med nogle års mellemrum. (samtidigt med torskens ankomst ses plankton som små lysende masser i havet ). I perioden uden torskebestand blev
Abel anmodet om at samle mikroskopiske dyr ved at trække dem ind i en dertil indrettet opsamlingsenhed, hvis indhold blev undersøgt ved hjælp af sundhedsvæsenets mikroskop.

På den måde fandt Abel ud af at torsken formentlig var på vej tilbage. Torsken vendte som
bekendt tilbage og var en god indtjeningskilde. Abel og hans familie levede af egen fangst og
brugte penge primært på tøj. Han sparede op og fik bygget et hus, siden endnu et som stadig
eksisterer som et af de fredede huse ved kolonihavnen. Statsminister Stauning besøgte den
driftige fisker Abel Lynge under et ophold i Nuuk, og gav ham et billede med en hilsen påført
bagsiden. Siden fik Abel Lynge Kong Christian den X`s æresbevisning i form af et diplom
medfølgende et pengebeløb.
Abel Lynge blev som 24-årig i januar 1905 gift med Karen Sofie Kirsten Lynge født
27.1.1881- en efterkommer af Markus og datter af Søren Lynge. Efterkommerne af ægteparret
Abel og Karen Lynge fik således direkte linje tilbage til Lynge gennem begge deres forældre.
Ægteskab mellem 2 grene af Lyngeslægten som har haft andet efternavn hører til sjældenhederne. Karen Lynge døde 20.11.1942 og Abel Lynge 26.9.1947- efter at alle børnene var
kommet godt i vej. Begge er begravet i Nuuk. (Abel var forfatterens onkel og blev af ham
kaldt "angassuaa").

5. Augustinus Efraim Morten Lynge (Kaldenavn Aggooraq), født 1.1.1885 i Nuuk.
Aggooraq var oprindeligt i lære som bogbinder. Økonomien tillod ikke udvidelse af trykkeriets personale, og da han ikke kunne få job i perioder med få ordrer, var han tvunget til at forlade bogbinderfaget. Han begyndte at sejle, men også her kunne der ikke tilbydes stillinger på
fuld tid, og Aggooraq måtte overveje en anden levevej. På dette tidspunkt var der mærkbar
mangel på beskæftigelse til den opvoksende generation i Nuuk. Så kom en periode med minedrift, hvor der i Nordgrønland først i Qaarsuarsuk og siden i Qullissat oprettedes kulminer.
Der blev søgt arbejdskraft fra Nuuk og flere andre byer med løfter om fast arbejde. 5 unge fra
Nuuk rejse nordpå heriblandt Aggooraq. Under sit ophold i Qullissat og i 1926 giftede han sig
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med Hansine Margrethe Helene Jensen, de fik 2 børn:
Marius Lynge og
Emma Lynge.
Marius fik job inden for søfart og bosatte sig i Danmark. Emma blev i Qullissat til sin død.

6. Samuel Mikael Hans Lynge, født 28.7.1888, (med kaldenavnet Saamuileeeaq).
Født 2 år efter velgøreren og læremesteren Samuel Kleinschmidts død, opkaldte Elias sønnen
efter ham. Der var ingen tvivl om at Samuel var afholdt. Omtrent på dette tidspunkt hvor fotoapparatet blev indført i Nuuk, blev han foreviget sammen med faderen. Samtidigt blev vi
beriget med billedet af vores bedstefar. Efter billedet at dømme havde de iklædt sig deres bedste klæder, som kun blev anvendt ved særlige lejligheder. Elias bar således en kort inderpels
beklædt med sort stof, havde bukser af skind fra en ung klapmyds, og så vidt det kunne ses
festkamikker med hvid skindbroderi foran. Saamuileeraq bar som 5-6 årig en anoraq syet af
sort stof kantet med bred sælskind omkring hætten ærmerne og for neden. En sådan anoraq
var moderne i Nuuk dengang og blev kaldt Nansen. Inspireret af den norske polarforsker
Fridtjof Nansen som krydsede Indlandsisen og overvintrede i Nuuk. Saamuileeraq den afholdte og den yngste af børneflokken døde som 7 årig den 16.8 1895.

Året efter på Samueleeraqs dødsdag den 16.8.1896 døde moderen (vores bedstemor Benigne
Lynge født Rasmussen). Man kan formode at yndlingens død har været så traumatisk, at det
kunne have haft en medvirkende årsag, hun var af samme grund ikke med ved familiefoto
sammen med sine øvrige søskende. Vores bedstefar levede omtrent 13 år som enkemand, og
vi de ældste børnebørn lærte ham derfor godt at kende.

Tiilivs efterkommere gennem Elias Lynge.
Vi har erfaret at Elias Lynge ikke fik efterkommere gennem de 2 ældste af børnene, man må
så drage videre i slægtsforskningen gennem efterkommere efter deres eneste datter. Dvs. mine
efterkommere. Vi kan på forhånd afsløre at Elias og Benigne Lynge fik flest efterkommere
gennem deres 2 børn Ane Lynge og Abel Lynge. Flere kvindelige medlemmer af slægten blev
gift ind i andre slægtsnavne.
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3. Ane Lynge fik 3 børn heraf 2 piger som døde henholdsvis ved fødslen og som 12 årig,
begge yngre søstre til forfatteren til denne slægtsbog Benediktus Augustinus Nis Lynge, født
22.1.1901 hvis far var kolonibestyrer Axel Vinterberg født 13.11.1876.
Med de 2 første navne blev jeg af mine bedsteforældre opkaldt efter mine 2 ældste afdøde onkler. Med det sidste navn er jeg opkaldt efter Marcus Nissen Myhlenphort Lynge som døde i
slutningen af 1896 og som var den yngste af de navnkundige Lyngebrødre, som er grundstammen til Lyngeslægten fra Nuuk (en yngre bror til Marcus og Tilliv). (Kirkebogsskribenterne har noteret Nis selvom det reelt skulle være Nissen).
Curriculum vitae: Jeg var elev ved Seminariet i Nuuk i perioden 1915-21 suppleret i Danmark
i perioden 1922-24. Efter at have været overkateket i Maniitsoq 1 år blev jeg ordineret til
præst i Nuuk den 6.9.1925 Ordinationen blev foretaget af min mentor provst Frederik Balle.
Jeg var præst ved flere præstegæld nogle steder 2 gange ( Maniitsoq, Qaqortoq, Nuuk) andre
steder een gang (Nanortalik, Ilulissat, Aasiaat, Qeqertarssuatsiaat, Paamiut). 1932-45 var
jeg ene præst i Nuuk sammen med provsten, hvis opgaver var mere knyttet til provstiet, hvor
jeg tog mig af de opgaver der var knyttet til præstegældet. Jeg tog mig af præstegældets og
provstiets regnskaber og vi underviste kommende kateketer ved seminariet (for min del såvel
ved Seminariet som ved Højskolen). Jeg tog mig ligeledes af forarbejdet til trykning af "Nalunaarutit" som vedrører menighedstjeneste, og nogle af lærebøgerne. I årene 1939-45 blev arbejdsbyrden øget betragteligt uden kompensation i form af ekstra ressourcer. Under Danmarks besættelse af tyskerne og forsyningerne kom fra USA centraliseredes hele indkøbsfunktionen, og alle varer der blev rekvireret såvel fra præstegæld som fra skolevæsenet skulle efter
ankomsten til Nuuk distribueres videre til de enkelte distrikter efter rekvisition. Jeg tog mig af
den omfattende opgave at føre regnskabet, for hele det samlede skolevæsen og kirke (det var
nødvendigt fordi USA under krigen havde brug for flåden og måtte rationere hvor dette var
muligt, Nuuk, Qaqortoq og Aasiaat blev anløbet og mindre fartøjer tog sig af den videre befordring af varerne). Da Danmarks Riges Grundlov ved ændringen af 1953 indlemmede
Grønland som en ligeværdig del af det danske rige, åbnedes der samtidigt op for muligheden
for andre trosretninger at operere i Grønland. Der kom 3 religiøse sekter (Pinsemissionen,
Adventisterne og Jehovas Vidner ) til Sydgrønland, og jeg blev anmodet om at tage embedet
som præst i Qaqortoq. Jeg var ene præst og måtte være en del fraværende fra hjemmet på

3! 6
grund af rejseaktivitet til alle bosteder i præstegældet. Alle 3 sekter fornægtede barnedåbsritualet; med retten til forsamling og med adgang til at benytte forsamlingshuset, hvor mange
interesserede tog imod invitationen- og med en leder der har en journalistisk baggrund, publicerede de et tidsskrift med stærk kritik af kristen Lutheransk livsførelse.
Jeg skrev i et nyt menighedsblad artikler som afslørede hvad de religiøse sekter egentlig var,
og efterhånden dæmpedes aggressiviteten. Menigheden i Qaqortoq distrikt forblev loyale mod
deres værdigrundlag. Året efter skiltes sekterne hvor nogle flyttede til Nuuk. Siden bosatte de
sig i de større byer- interessen var dog afdæmpet og det var mærkbart at kalaallit stod vagt
ved deres fælles værdigrundlag. I 1958 blev jeg atter anmodet om at flytte til Nuuk. I henhold
til gældende lovgivning på tjenestemandsområdet, gik jeg på pension i 1960. Samme år fik jeg
tildelt Dannebrogordenen.

Mod særlig honorering ud over pensionen blev jeg anmodet om at være skiftende danske
provster behjælpelige. Udover administrative- og bogføringsopgaver ved provstikontoret var
jeg i 15 år redaktør for menighedsbladet "Ilagiinnut atuagassiaq" og "Juullisiutit" som Grønlandsk Kirkesag lod trykke (opgaven blev siden overtaget af pastor Otto Sandgreen). Dødsfald- eller tilbagetrækning af anden årsag reduceredes salmebogsudvalgets medlemmer og
provst Svend Erik Rasmussen supplerede udvalget med de manglende medlemmer, hvor jeg
blev valgt som medlem og sekretær. Jeg varetog al skrivearbejdet forud for trykning af de nye
salmebøger under Landsprovst Lauritsen. Af kapacitetsmæssige årsager blev salmebøgerne
trykt i Danmark
Vintervejrlig og deraf følgende trafikale problemer blev salmebøgerne trykt uden korrektur på
grund af tidsnød, salmebøgerne var berammet til at udkomme i 1971 i forbindelse med 250
års jubilæet for Hans Egedes ankomst til Grønland. Korrekturen blev foretaget efterfølgende
(lærer, digter, forfatter og tidligere radiofonichef Frederik Nielsen deltog i korrekturen). I forbindelse med Landprovst Christian Lauritsens fratræden i 1973 og indtil Jens Chr. Chemnitz
tiltrådte stillingen- og gennem en særlig dispensation fra Kirkeministeriet, fungerede jeg som
provst i 2 måneder. For at kompensere for den store mangel på kateketer i Grønland, blev kateketuddannelsen etableret ved lærerseminariet i 1973-78. Uddannelsesordningen blev til under Landsprovst og lektor Christian Lauritsen. Da det ville være tidskrævende at få trykt lærebøger til målgruppen, sørgede jeg for at udarbejde materialet, som blev udleveret i form af
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kopier og trykkeriet sørgede for sammenhæftning og bogbinding, ligesom jeg også stod for
lærebøgerne som bestod af Homiletik I (fra Avent til Pinse) og Homiletik II (Søndage efter
Trinitatis) med forklaringer på ritualer og vejledning til aftenprædikener herunder skrive
prædikener. Af undervisningsmateriale blev bl.a. benyttet en direkte oversættelse og stærkt
forkortet udgave (og derfor ikke et retvisende indtryk af biblens ord) af Falk & Lillelunds forord til biblen. Jeg udarbejdede et nyt forord med større vægt på gengældelseseffekten af biblens ord, og som kunne anvendes som forord i såvel kateket som præstestudiet. Jeg takker med
glæde for muligheden for i 20 år efter min pensionering at få lov til at arbejde med førnævnte,
som jeg selv opfattede som væsentlige opgaver. Afsnittet der omhandler menigheden i Nuuk
som jeg beskrev i jubilæumsbogen udgivet i forbindelse med Nuuks 250 års byjubilæum i
1978, bør ligeledes nævnes.

Mit øvrige forfatterskab oversættelser inklusive som ikke er

nævnt her, findes i slutningen af min bog om Hans Egede udgivet 1971. Denne slægtshistorie
såfremt den bliver udbredt, vil formentlig være den sidste udgivelse fra min side (den kommende generation vil selv kunne fortsætte hvor jeg slap). Derudover blev det også til en række
radioudsendelser.
Den 24. maj 1925 blev jeg gift med Amalie Sara Føbe Lyberth fra Maniitsoq født 7.6.1898.
Datter af formand Karl Lyberth dekoreret med Belønningsmedalje og Ridderkors og hustru
Hanne Malene født Biilmann. I skrivende stund har vi været gift i omtrent 55 år og sammen
fik vi børnene:
1. Karl Elias Lauritz Bendt Lynge, født 22.4.1926.
I 1937 fulgte jeg med ham da han var på vej på uddannelse i Danmark. Efter endt realskole
startede han på uddannelsen inden for KGH. Et uheldigt sammentræf - 2. Verdenskrig brød ud
og forsinkede hans returrejse efter endt uddannelse og flere gange blev han udsat for fare fra
den tyske værnemagt i forbindelse med engagement i modstandsbevægelsen. Karl Arbejdede
som handelsassistent i Qaqortoq, Qasigiannguit og Uummannaq, i skrivende stund er han ansat som handelsfuldmægtig i KGH. Karl blev gift med Anne-Marie Rosing født Heilmann
født 23.8.1923 datter af pastor Karl Heilmann og hustru Kirstine), de blev gift 24.5.1950.
Anne Marie arbejder som tolk på lands hospitalet (Sana). Karl er opkaldt efter sin morfar og
er opkaldt efter min morfar Elias navnet Bendt har min hustru valgt. Karl er autodidakt inden
for det musiske, har særlige evner hvad angår klaver/orgelspil og har fra tid til anden vikarieret for organisten ved gudstjenester og ved andre lejligheder. Sammen fik de børnene:
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a. Flemming Bendt Karl Lynge, født 9.9.1950. Flemming fik desværre en
kronisk sygdom og måtte afbryde uddannelsen i Danmark (er opkaldt efter begge sine bedstefædre).
b. Mona Rosing Lynge, født 3.5.1953. Efter endt realeksamen gennemførte
hun læreruddannelsen på Seminariet i Nuuk. Mona blev gift med radiofonichef Finn Lynge
født 22.4.1933. De blev gift den 28.8.1976. Finn Lynge er i skrivende stund Hjemmestyrets
udsending i EF parlamentet. Sammen fik de børnene:
Kristoffer Rosing Lynge
Karina Rosing Lynge, født 27.12.1978.
Kristina Rosing Lynge

c: Frederik Lynge, født 6.12.1956. Uddannet diakon i 1980. Uddannet ved
politiet, blev gift med Anna Kirstine, født Kristensen, født 12.12.1954, de blev gift
24.7.1976. sammen fik de børnene:
Peter Lynge, født 13.7.1977.
Merjam Vita Lynge, født 10.1.1980.
Malik Lynge født..........

d. Kirsten Amalie Lynge, født 8.5.1962. Uddanner sig i skrivende stund på
Handelsskolen.

2. Anna Kirsten Amalie Lynge, født 17.9.1927
er den næste i rækken af vore børn. Efter endt uddannelse på børnehjemmet Norgesminde i
København blev hun ansat på børnehjemmet i Qaqortoq, siden flyttede familien til Nuuk,
hvor hun blev forstander på det kommunale børnehjem.
Anna blev gift ind i slægtsnavnet Hansen gennem sit ægteskab med smedemester og siden
varmemester i Nuuk Svend Aage Hansen, fra Blans i Sønderjylland født 2.2.1924, de blev gift
19.8.1952. Sammen fik de børnene:
a. Bent Lynge Hansen, født 7.3.1953.
Flymekaniker uddannet i Grønlandsfly.
b. Metha Lynge Hansen, født 14.10.1954.
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Efter endt uddannelse som trafikassistent blev hun ansat i Grønlandsfly hvor hun bl.a. arbejder som stewardesse og afløser for stationsledere.
c. Per Lynge Hansen, født 2.3.1960 uddannet som flymekaniker i 1981 ansat
i Grønlandsfly
d. Ole Lynge Hansen, født 11.1.1962 uddannet HK assistent i 1981, efterfølgende ansat ved KGH og siden i Grønlandsfly

3. Karla Ane Lynge født 2.12.1929

Vores datter var som ung ansat i tandklinikken som tandtekniker, som hun siden opgav til fordel for mand og børn. Da børnene er kommet godt i vej bestred hun kompetent posten som
kredsdommer i Narsaq, og var desuden medlem af kvindeforeningens bestyrelse. Karla blev
20.7.1957 gift med tømrer Henning Olesen, født 2.6.1929. Henning fik god brug for sin erfaring som byggeleder i Narsaq og alt hvad det indebar af opgaver inden for økonomi og rekruttering af medarbejdere, da han siden sammen med en partner var med til at starte eget virksomhed. Siden blev han direktør for firmaet- et veldrevet entreprenørkompagni som bl.a. tog
sig af vejanlæg, herunder et velanlagt vej til uranbrudet i Kvanefjeld, kloakering, boligbyggeri, snerydning samt etablering af drift af tankanlæg. Ved siden af de i KGH's fabrik beskæftigede medarbejdere, kunne firmaet i perioder beskæftige 50 familieforsørgere. Efterkommerne
er:
a. Edvard Olesen, født 14.4.1954. uddannet tømrer i DK siden HF i Nuuk
og nu ansat som funktionær i Grønlandsbanken. Edvard er forlovet med Pauline Oline Juliane
Schmidt, født 22.10.1959.
b. Ingelise Olesen, født 9.4.1961. HF studerende, har planer om at tage en
sundhedsuddannelse
c. Lillian Olesen, født 7.9.1967. er folkeskoleelev.
4. Juliane (Jane) Johanne Marie Lynge
Vores datter født 27.12.1933 blev uddannet lærer i DK og er lærer i Greve Strand. Juliane
blev gift 4.7.1959 med lærer siden skoleinspektør Jørn Knudsen, født 26.10.1934. Efterkommerne er:
a. Yvonne Knudsen, født 16.7.1958. har planer om at starte på en uddannel-
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b. Naja Lynge Knudsen, født 21.4.1960 er fortsat under uddannelse.
5. Ane-Lise Lynge, født 8.1.1936
Vores datter var i lære som telegrafist, men forlod det da hun blev gift 7.6.1954 med installatør Holger Vestergård Nielsen født 14.3.1930. Parret bosatte sig i Narsaq, siden DK hvor Holger startede som privat installatør i Lolland med Ane-Lise som bogholder, de flyttede siden
tilbage til Narsaq. Efterkommerne er:
a. Svend Lynge Nielsen, født 7.8.1954, bor og arbejder som maler i DK.
b. Axel Lynge Nielsen, født 16.4.1959, er i gang med uddannelsen til elektriker
c. Lis Lynge Nielsen, født 5.12.1962, er HF studerende i Nyborg.
6. Inga Lynge, født 2.12.1937.
Vores datter er uddannet i DK som sygeplejerske og arbejde en årrække på Sana. Hun har
specialiseret sig inden for røntgen og arbejdede som røntgensygeplejerske. Inga blev gift i
Nuuk den 11.7.1970 med dyrlæge Charles Howard Rose (Chuck) født 17.3.1942 og gik dermed ind i slægtsnavnet Rose. Charles Rose (Chuck) amerikansk tidligere militærperson i Pituffik. De boede efter brylluppet en kort periode i Amerika, flyttede derefter til DK hvor
Chuck lærte sig det danske sprog på universitetet med henblik på at søge stilling som veterinær i Grønland. Efter relativt hurtigt at have tilegnet sig det danske sprog, fik han en stilling
som dyrlæge i Qaqortoq. Forud for dette boede de i Spanien hvor Chuck ligeledes var ansat
på den amerikanske militærbase. Blandt de opgaver han som veterinærkontrollant tog sig af,
var kvalitetskontrol af lammeslagtning i Narsaq og daværende rensdyrslagtning i Itinnera. Da
lammeslagtning og rensdyrslagtning foregik næsten samtidigt, blev der truffet beslutning om
at der skulle være 2 dyrlæger til levnedsmiddelkontrollen i Grønland. Den ene skulle tage sig
af området fra Nuuk og nordover og den anden skulle tage sig af området fra Nuuk og sydover. Området syd for Nuuk fik Chuck til opgave at kontrollere. Inga arbejdede som sygeplejerske på det nye sygehus i Qaqortoq og afløste indimellem den ledende sygeplejerske. Inga
fik følgende efterkommer:
a. Poul Erik Lynge, født 5.3.1956. På grund af moderens uddannelse tog vi
ham til os som spæd. Han var med sammen med de yngste af vore børn i forbindelse med
flytning til Qaqortoq og Nuuk og betragtede os som forældre. Efter et års ophold i DK tog han
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realeksamen for siden at komme i lære som flymekaniker. I forbindelse med afslutningen af
uddannelsen modtog han en anerkendelse. I dag arbejder han som flymekaniker i Grønlandsfly. Han gennemgik typekursus i fastvinget fly efter endt uddannelse som helikoptermekaniker. Poul Erik blev gift 30.10.82 med Karno Hammeken og sammen fik de følgende efterkommere:
Nuuni Lena Lynge, født 4.6.1982.

7. Karen Aleth Sara Lynge, født 18.1.1943
Vores datter Karen er opkaldt efter afdøde slægtninge og efter sin afdøde storesøster som var
opkaldt efter et af vores bedstemors navne Sara. Karen fik efter realeksamenen i Nuuk handelsskoleuddannelse herunder stenografi i DK. Karen var sekretær for KGH's direktør i København indtil hun flyttede sammen med sin tilkomne til Holbæk. Karen blev den 18.6.1971
gift med Bjarne Amnitzbøl Hansen, født 3.4.1944. Bjarne som oprindeligt er uddannet maskinsnedker er en af drivkræfterne på et børnehjem hvor han arbejdede som pædagog. Bjarne
totalrenoverede deres nye hjem. Sammen fik de følgende efterkommere:
a. Steen Ambitzbøl Hansen, født 28.8.1963, uddannet slagter.
b. René Ambitzbøl Hansen, født 29.2.1972. fortsat i skolesystemet. De bor
alle i DK. Slægtsnavnet Lynge kan ikke videreføres når kvinder træder ind i mandens slægt.
Karen genoptog sit HK-arbejde i Holbæk da den yngste dreng startede i skole.
8. Maybritt Karen Lynge, født 22.10.1950. Maybritt er oprindelig datter af vores anden datter Karla Lynge. Vi tog Maybritt til os som spæd på grund af moderens uddannelse,
tog hende med da vi flyttede til Qaqortoq tilbage til Nuuk og hun betragter os som forældre.
Hun tog på efterskole i DK siden realskole i Aasiaat og fik sin sygeplejerskeuddannelse i DK.
I dag er hun ansat som afdelingssygeplejerske på Sana. Maybritt var med til at opkvalificere
fødselshjælpersker til sundhedsmedhjælpere og uddanne sundhedsmedhjælpere, og har i den
forbindelse oversat lærebog i lægemiddellære med titlen "Nakorsaatinik ilinniutit". Maybritt
blev gift ind i slægtsnavnet Andersen da hun den 5.8.1972 blev viet til Kaj Kyllesbæk Andersen, født 29.3.1949. De fik følgende efterkommere:
a. Bendt Lynge Andersen, (Benne), født 1.7.1972, er skolesøgende
b. Malene Lynge Andersen, (Malle), født 3.3.1975.
Efter skilsmisse dannede Maybritt par med Kunuk Lars Pavia Kristiansen, født 13.9.1955
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sammen fik de:
c.Vivi Lynge Kristiansen, født 12.4.1980, (Viiveeraq).

Familiemedlemmer som er afgået ved døden som børn er fravalgt i denne slægtshistorie. Her
slutter Ane Lynge-s slægt gennem Bendt Lynge.

De næste i slægtens historie er Abel Lynge og Karen Lynges efterkommere (et møde mellem
Telliv og Marcus' efterkommere). Børnene er efterkommere af Lyngeslægten såvel fra fædrene som fra mødrene side.

1. Augustinus Pavia Hans Mikael Lynge, født 24.5.1905
Augo har gode evner inden for det håndværksmæssige og valgte også at uddanne sig som
tømrer. Han var på Teknisk Skole i DK og fik der en sølvmedalje som vidnesbyrd på at han
blandt medstuderende fortjente en hædersbevisning. En periode var han privat erhvervsdrivende, var med til at bygge KGH's bygninger og indimellem byggede han et hus til sig, selv
sine forældre, forfatteren samt andre. Augo Lynge blev gift den 23.9.1946 med pastor Sejer
Abelsens datter Dana Kristine Emilie Kathrine Abelsen født 14.1.1915. Augo og Dana Lynge
fik ingen børn, men de påtog sig forældrerollen overfor Augos søskendebørn.
Augo Lynge er dekoreret med Kong Frederik den IX`s Belønningsmedalje.
De havde følgende børn i pleje:
a: Auslag Anna Karoline Rathach Christiansen (Karo), født 30/4-1941. Karoline blev
gift dansk og bosatte sig i Danmark. Parret fik 3 børn.
b: Abel Ole Jørgen Lynge, født 11/9-1947, (Augo Lynges afdøde bror Steffen Lynges
søn, opkaldt efter sin bedstefar, og som de tog til sig og opdrog som deres egen, da hans far
døde)
Abel Lynge arbejdede i Grønlandsfly i Narsarsuaq.

2. Benigne Ane Charlotte Lynge, in 5/2-1907.
Opkaldt efter sin bedstemor Benigne (vores afdøde bedstemor, Ane efter Tillivs afdøde hu-
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stru, Charlotte efter Karens afdøde mor, og således opkaldt efter bedstemødrene såvel fra
fædrene som mødrene side). Benigne blev gift i Danmark med Ib Christiansen, De fik ingen
efterkommere og blev boende i Danmark.

3. Maren Jakobine Silpa Lynge (opkaldt efter Marcus og Sofies datter), født 25/8-1909.
Hun blev gift med den yngste af Marcus' sønner Aron Lynges yngste søn Ezekias Pavia Hans
Lynge, født 5/9-1904. Ezekias arbejdede i KGH som en habil smed og har primært beskæftiget sig med reparation af bådmotorer. Ezekias og Marens børn har fået slægtsnavnet Lynge
såvel fra mødrene som fra fædrene side. Ezekias døde i 1974. (selv om de på fædrene side er
Marcus' efterkommere og kunne placeres der, er børnene så nært knyttet til familien på
mødrene side, og blev efter Ezekias død placeret under Tiilivs efterkommere). Maren er
æresmedlem af den kristelige forening “Peqatigiinniat”. Ezekias og Maren fik følgende børn:
a: Hans Søren Aron Samuel Lynge (Hansinnguaq), født 5/12-1929, (alle navne er
opkaldt efter afdøde slægtninge). Navnene Hans og Lars går igen fra generation til næste generation, og stammer fra Hans Egede og Gertrud Rasks oldebarn Kirstine Methea Lynges
navngivning efter sin far og sin mand Lars Albrechtsen Lynge. Hansinnguaq var i lære som
maskinsmed i Danmark. Da han flyttede til Nuuk arbejde han for GTO, og brugte tillige meget tid som rejsende reparatør af båd- og andre fartøjsmotorer. Til sidst fik han et stationært
job i Grønlandsfly. Hansinnguaq blev gift som 24-årig med Kathrine Jakobine Else Egede fra
Narsaq født 7/6-1929, (Katrine var økonoma ved Seminariet og senere arbejdede hun i forretningen Kamik), de blev gift den 26/12-1953 og fik 5 børn:
Else Egede Lynge, født 30/1-1956. Blev færdiguddannet lærer ved Seminariet i Nuuk og arbejder som lærer i Paamiut.
Knud Karl Lynge (Aqqaa), født 20/12-1958. Han blev uddannet i 1980 som
studietekniker ved Radiofonien i Nuuk og i Danmark.
Rosa Sofie Lynge, født 5/5-1961. Rosa er i lære i Grønlandsbanken.
Sofiannguaq Egede Lynge, født 2/1-1964, er fortsat i folkeskolen.
Bertha Karen Lynge, født 23/4-1967. Er i skrivende stund endnu ikke konfirmeret.

b. Louise Henriette Rebekka Margrethe Lynge, født 12/2-1935, blev den 6/3-1955
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gift med lærer Peter Karl Ludvig Knud Petersen født 13/12-1934. Peter er desuden fra 1971
og frem til skrivende stund valgt ind i kommunalbestyrelsen. Louise blev færdig med sin læreruddannelse i 1978. Børnene der alle tillige bærer moderens efternavn er følgende:
Marie Kristine Debora Lynge Petersen, født 15/1-1954. Er i gang med læreruddannelsen. Blev gift med automekaniker ved GTO Jakob Hans Johannes Peter Mikaelsen født 24/3-1950. De fik sammen 3 børn:
Anna Mikaelsen født 27/8-1973.
Gitte Mikaelsen, født 31/3-1976.
Maren Mikaelsen, født 16/3-1979.
Kirsten Benigne Ane Lynge Petersen, født 3/3-1956. Er medarbejder ved
Skatteinspektoratet fik 2 børn:
Jørgen Lynge Petersen, født 10/1-1972.
Ulla Lynge Johansen, født 26/10-1978.
Kristian Poul Abel Lynge Petersen, født 7/7-1957. Uddannet finmekaniker
gift 1978 med kontorassistent ved et revisionskontor Lisbeth Petersen, født 18/10-1957.
Sammen fik de:
Louise Lynge Petersen, født 4/7-1978.
Kirsten Arnannguaq Lynge Petersen født 2/2-1959. Under uddannelse
Sofie Karline Lynge Petersen, født 27/5-1961. Under uddannelse
Peter Sejer Lynge Petersen, født 3/9-1962. Under uddannelse
Jakob Gedion Lynge Petersen, født 1/12-1963. Skoleelev.
Isak Hans Lynge Petersen, født 11/9-1965. Skoleelev.
Kathrine Lynge Petersen, (Naja) født 14/2-1968. Skoleelev.
Erik Frederik Lynge Petersen, født 18/5-1969. Skoleelev.

c. Aggooraq Daniel Vittus Steffen Lynge, in 2/1-1939.
(Opkaldt efter slægtninge ). Var ansat ved radioen, uddannede sig siden som tolk i Danmark,
var ansat som tolk først i Landsrådet og siden i Landstinget. Var i 1980 i Danmark for at uddanne sig som translatør. Den 17/9-1960 blev han som 23-årig gift med Margrethe Johanne
Else Sofie født Møller, født 10/6-1937. Hustruen arbejdede inden for sygeplejen i sundhedsvæsenet. Sammen fik de 3 sønner og 1 datter:
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Frederik Knud Lynge, født 21/12-1960. Politiaspirant
Steffen John Lynge, født 28/6-1962.
Steen Lynge, født 28/11-1963. Er netop færdig med folkeskolen
Magdalene Lynge (naja), født 18/12-1964. Er fortsat i folkeskolen.

d. Gedion Pavia Kaarali Abel Lynge, født 7/7-1944, † 1975.

4. Stephen Elias Mikael Johan Lynge, født 17/9-1912.
Tog fra Nuuk til Qullissat som ung for at arbejde i kulminen. Blev i 1936 gift med Laura
Markussen. Sammen fik de børnene:
a. Else Steffiina Signe Anna Lynge, født 21/12-1937. Uddannet socialpædagog
b. Ane Marie Mariane Amalie Lynge, født 7/4-1940. Blev gift med ingeniør Albert
Rasmussen. Sammen fik de 1 pige og 1 dreng.
c. Søren Jakob Abel Lynge, in 6/8-1942. Arbejder ombord på et af KGH `s skibe.
d. Hans Erik Lynge, født 1/4-1945. Uddannet elektriker blev i 1969 gift med Liselotte født Sørensen, født 18/12-1947. Sammen fik de sønnerne:
Danny Nuka Lynge, født 14/4-1969
Simon Miki Lynge, født 4/11-1971.
e. Abel Lynge. Er tidligere nævnt under Augo og Dana Lynge

De næste søskende er tvillingerne Ole og Marie Lynge
5. Ole Frederik Apollo Lynge, født 18/12-1914, (tvilling 1)
Var i Qullissat som ung maskinarbejder og boede der en del år. Siden flyttede de til Nuuk hvor
Ole blev ansat som skipper ombord på GTO's båd. Frem til sin pension var han varmemester i
Nuuk. Under opholdet i Qullissat blev han i 1939 gift med Juliane Mariane Augustine Birgithe Kleist, født 7/9-1918. Sammen fik de børnene:
a. Theodora Anina Kristine Lynge, født 20/2-1941. Som fik børnene:
Jørgen Balle Lynge, født 19/7-1961.
Debora Inger Lynge, født 19/1-1963.
Gitte Lynge, født 13/8-1970.
b. Karen Klara Lynge, født 13/8-1943. Uddannet sundhedsmedhjælper.
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c. Steffina Hansine Lynge, født 1/8-1948. Kontoruddannet, blev gift i 1970 i Danmark med Henning Rasmussen. Sammen fik de Janet Rasmussen, født 18/11-1971.
d. Sejer Abel Steffen Lynge, født 8/12-1950. Maskinarbejder.
e. Ole Vittus Lynge, født 28/11-1954. Sportsentusiast. Dyrker elitesport.
f. Erna Anina Lynge, født 31/12-1960. Overassistent i Hjemmestyret

6. Marie Ane Sofie Kathrine Lynge, født 18/12-1914, (tvilling 2).
Blev gift den 6/5-1936 med telegrafist Hans Peter Sivert Kristian Kristiansen fra Ilulissat, født
21/7-1913. Kort tid efter blev telegrafisten forflyttet til Ilulissat. Deres børn blev født dels i
Nordgrønland og dels i Midtgrønland (Maniitsoq). På daværende tidspunkt var der kun få
grønlandske telegrafister og blandt dem, blev de mest kompetente udvalgt til posten som afløser for den ledende telegrafist under dennes 1 år lange permission.
Sammen fik parret følgende børn:
a. Helene Christiansen (Heliinnannguaq), født 25/11-1936, uddannet lærer programmedarbejder i Grønlands Radio. Blev gift Riisager.
b. Steffen Christiansen, født 25/2-1940
c. Thue Christiansen, født 25/2-1940, Lærer, politiker, kunstner, Landsstyremedlem i
Hjemmestyret.
d. Karoline Christiansen, født 30/4-1942, Gift og bosat i Danmark.
e. Karen Christiansen, født 29/10-1944, Bosat i Danmark.
f. Elisebaaraq Lynge, in 1/6-1946, Arbejder i Kangerlussuaq.
g. Inger Christiansen, født 29/11-1949, Kontoruddannet.
h. Hans Christiansen, 26/6-1952, Politibetjent.
i. Kaj Christiansen, 29/3-1954, Lærer.

7. Ulrik Terkel Mads Lynge, født 14/10-1917.
Ulrik var elev på Seminariet i perioden 1936-42. Det var under anden verdenskrig, hvor det
ikke var muligt at rejse til Danmark. Da han var færdig på Seminariet var Ulrik en periode i
Paamiut men vendte tilbage kort tid efter for at være i nærheden af forældrene. Han foretrak
at arbejde med regnskaber og var ansat i KGH hele sin aktive arbejdsliv, (da han på grund af
følger efter polio var lettere gangbesværet, undgik han derved forflyttelser, der følger med en
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stilling som lærer). Ulrik blev under opholdet i Paamiut den 13/11-1923 gift med Henriette
Thale Debora Sabine Jonassen. Sammen fik de børnene:
a. Pavia Anders Gerth Abel Lynge, født 8/7-1944, arbejdsmarkedskonsulent, gift
13/3-1976 med Anna Lynge. Børnehavepædagog.
b. Karen Marie Steffine Lynge, født 24/11-1946. Er ved at færdiggøre læreruddannelsen gift 9/1-1971 med Poul Emil Lund født 28/12-1942 Overassistent. Sammen fik de børnene:
a. Piitaq Mads Lund, født 9/4-1970.
b. Naja Lund, født 6/4-1973.
c. Ulrik-Jakob Lund, født 17/3-1980.
c. Steffine Petrine Kristine Theodora Lynge, født 3/12-1948. Gift med fisker og trawlerejer Lars Tobiassen fra Paamiut. Trawleren ejes og drives af Lars Tobiassens brødre, som er
gift med Petrine Lynges søstre i et partnerskab sammen med nogle af Petrines brødre. Petrine
beholdt efternavnet Lynge sammen fik de børnene:
a. Ane Marie Lynge, født 12/6-1969.
b. Ulla Kristine Lynge, født 19/12-1980.
d. Emma Helleborg Anine Kaalat Lynge, født 15/8-1951, Børnehavepædagog, gift
med Nikolaj Tobiassen. Fisker. Sammen fik de børnene:
a. Niels Tobiassen, født 27/10-1966.
b. Lars Jørgen Tobiassen, født
c. Gitte Tobiassen, født
e. Steffen Lynge, født 31/1-1956, Ingeniør. Gift med Anna Ulrich efterkommere:
f. Kirsten Lynge, født 12/10-1959. Gift med fisker Ole Petersen. Sammen fik de
børnene:
Knud Lynge Petersen
Gert Lynge Petersen.
g. Kristian Lynge, født 26/6-1961, fisker, (partner).
h. Debora Lynge, født 1/4-1965

8. Kirsten Lynge, blev gift Mortensen, omkom sammen med sin adoptivsøn da Hans Hedtoft
forliste i 1959.
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Det var Abel og Karen Lynges efterkommere.

Tilliv Lynges efterkommere som gennem den anden søn Karl Lynge bosatte sig i Qoornoq.
II. Sivert Elias Kristian Karl Lynge, født 4/2-1853.
Det blev tidligere nævnt at Tilliv Lynge tog sin søn Karl Lynge med da han tiltrådte stillingen
som udstedsbestyrer i Qoornoq. Han har formentlig ikke haft et ønske om at han skal trænes i
fangst med kajak. Da sælfangst må anses som ensidigt og ikke særlig lønsomt erhverv, og for
at undgå ulykke til havs, har han bedt sin søn om at ernære sig ved fangst på land. På daværende tidspunkt var der ingen rationering på fangst af rensdyr, og rævejagt med gevær og ved
hjælp af fælder var en god indtægtskilde, det samme gjaldt jagten på ryper. En jæger fra fjorden havde på den måde gode indtjeningsmuligheder. Og det var på den baggrund Tilliv bad
sin søn om at erhverve sig ved jagt på landdyr. Karl blev stedkendt, kunne lide sit erhverv og
anså sig selv efterhånden som fastboende i Qoornoq. Et af de mest afgørende i denne betragtning var hans ægteskab med Batseba Sara Juliane Helene Meyer født 11/8-1876 til hvem han
blev viet den 7/7-1856.
Stedet med gode fangstmuligheder, hustruen og ægteparrets børn som blev født i Qoornoq,
bandt ham til stedet da faderen flyttede tilbage til Nuuk. På den måde blev Karl stamfader til
Lyngeslægten fra Qoornoq. Sammen fik parret børnene som videreførte slægten:
1. Ane Sophie Lynge.
2. Mikael Lynge.
3. Augustinus Lynge.
4. Frederik Lynge.
5. Ketura Lynge.
6. Ludvig Lynge.
7. Agnete Lynge (Aaniit).
Slægten voksede flyttede siden til Nuuk, mens andre flyttede til Nordgrønland (Aasiaat, Qullissat) og til Sisimiut. Vi vil her nævne dem og deres efterkommere:

1. Magdalene Ane Sophie Lynge, født 15/3-1879.
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blev gift den 20/3-1903 med storfanger Adam Apollo Josva Nielsen født 26/7-1879. Parrets
hjem bar præg af pertentlighed og en velstillet familie, de fik 5 børn, heraf blev 2 fangere og
alle 3 døtre fik gode stillinger. Familiemedlemmerne havde kort levetid; på nær bedstemoder
og 2 børnebørn døde resten kort tid efter hinanden. Bedstemoderen var hos sine børnebørn i
Sydgrønland og døde siden som 80 årig i Qoornoq. Børnebørnene som er bundet til Lyngeslægten gennem bedstemoderen er:
Adam Nielsen. Blev gift og fik de 4 børn. Børnene som nu er voksne er bl.a. uddannet som lærer, sygeplejerske og en er jurastuderende.
Det andet barnebarn er:
Najannguaq Kristiane Nielsen, blev gift i Qaqortoq og fik efternavnet Knudsen.
2. Mikael Josef Mads Lynge, (Mikaalleeraq), født 24/7-1882.
Ernærer sig som øvrige bygdefæller som fanger. Han var tillige formand for den kristelige
forening Peqatigiinniat. Igennem en lang årrække afløste han i perioder kateketer. Han blev
gift 13/10-1907 med Sofie Elisabeth, født 1890. Nogle af de ældste børn er afgået ved døden,
de øvrige nævnes her:
a. Sivert Elias Seth Niels Lynge, født 15/5-1914, har talevanskeligheder, har formået
at forfatte bøger. Var ugift og døde i 1980.
b. Helene Marie Ketura Lynge, (Heleennaaraq), født 16/11-1916, blev gift den
6/2-1953 med fisker Jakob Egede, født 30/12-1925, sammen fik de børnene:
Frederikka Egede, født 13/3-1951.
Mannarseeraq Egede, født 16/10-1960.
c. Terkild Stefanus Rasmus Lynge, født 18/6-1919, (†1946), blev gift den 21/10-1942
med Milka Lynge født Jørgensen, født 14/8-1923. Sammen fik de 2 sønner som bærer slægtsnavnet Lynge:
Mikael Lynge, født 21/2.
Vittus Lynge, født 30/7.
d. Arnarsaq Kathrine Mettea Lynge, født /12-1928, blev gift 10/7-1960 med chauffør
og organist John Egede født 18/9-1926, sammen fik de børnene:
Kiista Henriette Lynge Egede, født 18/9-1958, bosat på Færøerne
Sara Jakobine Kristiane Lynge Egede, født 11/2-1960, ekspedient.
Otto Isak Ove Lynge Egede, født 30/8-1962, bosat i Danmark.
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Kathrine Nikoline Atsa Lynge Egede, født 22/5-1964, går i skole
Julius Lynge Egede, født 26/6-1965, går i skole
Lars Mikael Lynge Egede, født 22/11-1966, går i skole
e. Steffen Lynge, født 29/10-1933. Flyttede til Aasiaat som adoptivsøn (i pleje hos
Ketura og Kasper ), og arbejder ved minen i Maamorilik. Fik 2 døtre- er nu enkemand.
f. Milka Lynge, født 29/1-1933. Flyttede til Aasiaat blev gift ind i slægtsnavnet
Storch gennem sit ægteskab med Jens Storch.
Det var Mikaalleeraq fra Qoornoqs efterkommere.

3. Augustinus Berthel Enok Lynge, født 28/9-1886.
Jeg er ikke klar over hvor navnet Augo som Elias og Karl viderefører stammer fra. Navnet
Berthel er opkaldt efter Saras far. Augo er som Mikaalleeraq en habil fanger såvel til havs
som på land. Den 2/10-1909 blev han som 23 årig gift med Sofie Johanne Kathrine Lucia
Josvassen, født 4/10-1891. De er begge afgået ved døden. I skrivende stund er følgende af efterkommerne i live:
a: Amalie Martha Louise Ane Lynge, født 3/1-1911. Blev gift ind i slægtsnavnet
Falksen gennem ægteskabet med fanger Tønnes Falksen. Ægtefællen er afgået ved døden.
b: Karl Apollo Salomon Lynge, født 6/5-1914. Kaaleeraq ernærede sig ved fangst, da
Qoornoq blev affolket og indbyggerne flyttede til Nuuk, arbejdede han på fiskefabrikken.
Kaaleeraq blev gift 29/9-1938 med Ane Ellen Jakobine Dortea Lynge, født Poulsen, født 1/121916. Ægteparret fik flere børn og børnebørn. Kaaleeraq blev og forblev enkemand. Sammen
fik de følgende børn:
Peter Johannes Augustinus Karl Lynge, født 21/3-1941, tømrer, han fik følgende børn:
Ella Margrethe Skifte Lynge, født 28/7-1964.
Peter Jakob Skifte Lynge, født 31/7-1965.
Sara Karla Pauline Lynge, født 6/9-1943, Husassistent, fik sønnen:
Niels Lynge, født 29/3-1969.
Nuka Cecilie Batseba Sofie Lynge, født 27/6-1946. ekspedient, fik sønnen:
Bjarne Lynge, født 10/8-1965.
Boa Helene Rosine Pernille Lynge, født 18/3-1949, husmoder, blev gift med
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entreprenør Kaj I. Nielsen. De fik børnene:
Birgitte Lynge Nielsen, født 30/1-1973,
John Lynge Nielsen, født 27/4-1978.
Dina Kristine Inger Sofie Lynge, født 26/7-1952, husassistent.
Kathrine Ajaaraa Louise Ellen Lynge, født 26/12-1956, husassistent, fik
sønnen:
Kristian Lynge Madsen, født 22/6-1979.
c: Cecilie Lynge, (Ceciiliaaraq). Afgik ved døden og hendes efterkommere blev overtaget af søsteren Nahome.
d: Adam Paulus Rafael Ludvig Lynge, født 24/10-1923. Udstedsbestyrer i Kapisillit
gift 27/7-1952 med Ane-Martha Karie Agnes Lynge, født Johnsen, født 4/1-1926, sammen fik
de følgende børn:
Sara Albertine Ane-Sofie Lynge, født 23/10-1951, assistent i KGH.
Blev gift 28/3-1977 med stationsleder Niels Erik Rasmussen-mik, født
11/10-1951, fik følgende børn:
Dan Emil Lynge Rasmussen, født 2/8-1974.
Erik Tittus Lynge Rasmussen, født 2/4-1976.
Victoria Kathrine Ruth Magdalene Lynge, født 18/12-1955, chefsekretær.
Aqqaluartaa Tønnes Andreas Pavia Lynge, født 10/4-1958, anstaltsbetjent.
Inga Henriette Nielsine Dorthea Lynge, født 10/7-1961, under uddannelse
ved Tele Greenland.
Mathæus Malakias Jens Lynge, født 3/11-1962, under uddannelse inden for
jern og metalbranchen.
Sofie Helene Marie Lynge, født 23/9-1965, skoleelev.
Rasmus Vittus Adam Johnsen Lynge, født 7/12-1970, skoleelev.
e. Arnarsaq Bolethe Batseba Augusta Wilche født Lynge, født 23/11-1926. Gift med
tømrer Hugo Wilche, født 28/2-1919, Arnarsaq er uddannet inden for ……. De har følgende
efterkommere:
Frank Nielsen, født 15/4-1950, elektriker ved Grønlandsfly.
Ole Wilche, født 26/10-1952, tømrer.
Karen Wilche, født 12/6-1952. Børnehavelærerinde, har sønnen Napaartoq
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Jon Wilche, født 4/7-1957, elektriker.
Verner Wilche, født 23/3-1959, flymekanikerlærling.
f. Nahome Boa Benedikte Lynge, født 8/6-1929. Kontorassistent ved Radiohuset.
Har adopteret sin afdøde storesøsters tvillinger som er:
Ane Ella Sofie Lynge, født 24/2-1964.
Julie Charlotte Kristine Lynge, født 24/2-1964.
g. Klaus Ludvig Mathæus Stephen Lynge, født 21/6-1932. Gift 18/7-1954 med Vitta
Amalie Dorthe Lynge, født Lennert, født 4/1-1931, sammen fik de børnene:
Vittus Søren Lars Hans Lynge, født 1/4-1955. Lagerarbejder KGH.
Haldora Martha Julie Charlotte Lynge, født 5/10-1957, Bor i DK arbejder
som trafikassistent ved KGH, har sønnen:
Rene Lynge Rasmussen, født 1/1-1978.
Aqqalunnguaq Ludvig Johannes Martin Lynge, født 15/11-1959, Assurandørass. Kgl. Brand.
Benigne Ane Hansigne Lynge, født 18/2-1961, Handelsskoleelev, datter:
Inge Rikke Pia Lynge, født 18/4-1979.

4. Frederik Mikael Jakob Lynge, født 1/8-1889.
Kolonibestyrer, Folketingsmand. Blev gift i Ilulissat, 2/11-1913 med Louise Magdalene Marie
Lynge, født Fly, født 23/4-1895.
Frederik studerede på Seminariet i Nuuk i perioden 1903-09. Han startede på det gamle seminarium og fik sin eksamen på det nye seminarium. Ordningen med at 2 studerende som har
opnået de bedste resultater kunne fortsætte deres studier i DK, blev indført ved lov i 1905. De
første 2 der ved hjælp af denne ordning kom til DK i 1906 i forbindelse med teologistudium
var Mathias Storch og Karl Chemnitz.
Overkateket Johan Chemnitz ønskede som den første i 1909 at gennemgå læreruddannelsen i
DK, dette blev desværre forhindret på grund af sygdom. Frederik gennemførte sin uddannelse
som planlagt.

Frederik bosatte sig i Ilulissat, men flyttede kort efter til Aasiaat for at arbejde ved KGH. På
daværende tidspunkt var Aasiaat en stor koloni med mange bygder. Kolonien havde få ansat-
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te, hvorfor man var bagud med gennemgang af kolonibestyrernes regnskaber. Fr. Lynge varetog denne opgave. Han interesserede sig for politik og blev valgt ind i Landsrådet flere gange.
Senere flyttede de til kulminebyen Qullissat, hvor han ligeledes dyrkede sin interesse for politik. I Qullissat blev han udnævnt som den første grønlænder til handelsforvalter. Frederik var
kompetent og med gode politiske intensioner, var respekteret af sine foresatte og af borgerne.
I forbindelse med indlemmelse af Grønland som en ligeværdig del af DK og Grønland skulle
have en repræsentant i Folketinget, valgte Nordgrønland Frederik Lynge ind sammen med
Augo Lynge, som Sydgrønland valgte ind i Tinget som deres kandidater. Den grønlandske
økonomi blev styret fra Grønlandsministeriet og grønlandsministeren havde stor indflydelse
på prioriteringen inden for bygge og anlæg. Alle prioriterede erhvervsområdet. Men når det
kom til statens anlægsplaner, var der tendens til tovtrækkeri mellem handel, uddannelse, kirke
m.fl. På daværende tidspunkt var rammerne inden for alle områder stramme, (Augo som var
skolelærer påpegede behov for skolebyggeri, Frederik prioriterede kirkebyggeri, specielt steder med mange indbyggere). Frederik der var klar over stridspunkternes og problemernes omfang, og at man sjældent prioriterede menigheden, ønskede at man ændrede forholdene således – hvilket også blev fulgt- at den grønlandske menighed ikke skulle høre under grønlandsministeren som har rigeligt at se til, men under kirkeministeren i Danmark. På denne måde
kunne der komme lidt gang i opførelse af kirker, (i løbet af de senere år blev der bygget 6 nye
kirker og 2 kirker blev udvidet). Skiftet af ressortområde til det danske kirkeministerium var
mærkbar. Frederik Lynge blev hædret med et Ridderkors. Fr. Lynge fratrådte sin stilling i
Grønland, og var bosat i Danmark i hele perioden han var medlem af det danske folketing og
frem til sin død i 1957. Hans aske blev begravet i Qoornoq hvor han blev født, og han fik en
gravsten skænket af hans familie og venner. Frederik og Maaliannguaq fik følgende børn:
a. Christian Lynge.
b. Hans Lynge.
c. Ado Lynge.
d. Augustine Lynge.
e. Julie Lynge.
f. Kathrine Lynge.
g. Mikael Lynge.
Her følger de af børnene der fik efterkommere:
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a. Christian Lynge, født 4/12-1914, Aasiaat.
Efter at han i perioden 1928-34 har været på efterskole, højskole og på Seminariet, blev han
færdig som kateket i 1934. I 1960 blev han præsteviet i København. Han blev gift med Ane
Birgithe Mariane Karen Lynge, født Lyberth, født 4/12-1921, de blev gift i Qullissat
3/12-1939 og fik følgende efterkommere:
Dorthea Anna Juliane Karen Lynge, født Qulissat 4/11-1942, Pædagog i Nuuk.
Andre Eli Kristoffer Lynge, født 22/12-1943, Qullissat. HK-uddannet Nuuk blev gift
med pædagog Augustine Lynge, født Møller, de blev gift i Qeqertarsuaq 12/8-1973 og fik følgende efterkommere:
Kunuk Lynge, født 23/3-1973, Nuuk
Mariane Lynge, født 3/8-1978, Nuuk, tvilling
Lone Lynge, in 3/8-1978, tvilling
Hans Anton Lynge, født 9/7-1945. Lærer, Nuuk, sekretær i den grønlandske forfatterforening. Gift med Inge Lise, født Sørensen, Nykøbing Mors 19/2-1954, de blev gift i Upernavik 30/5-1977.
Therkild Anesen Lynge, født i Qullissat 16/10-1946. Elektriker, blev gift 16/7-1972
med Judithe, født Broberg Qeqertarsuaq.
Sara Lynge, født Qullissat 26/7-1948. Sygeplejerske, gift med lærer Bent Wernay
12/8-1973.
Angutinnguaq Emil Nuka Lynge, født Qullissat 10/12-1950, tømrer.
Frederik Lynge, født 23/11-1957, Qullissat, HF Åbenrå.
Det var Christian Lynges efterkommere.

b. Hans Jens Lynge, født Aasiaat 29/8-1916.
Radiooverassistent Aasiaat, han beskæftigede sig ligeledes med politik og blev valgt ind til
Landsrådet. Han blev gift 18/4-1938 med Benedikte Lynge, født Mølgård, født 27/2-1917. De
fik følgende efterkommere:
Karen Lynge, født 20/3-1938, ekspedient, blev gift med bådebygger Pavia Lange. De
fik følgende efterkommere:
Jørgen
Jens
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Louisannguaq
Rakel
Kunuuaraq
Rosa.
Miina Lynge, født 26/7-1943, blev gift med Ejnar Hansen, parret bor i Ollerup. De
fik 3 døtre:
Astrid
Helle
Sussi
Karla Lynge, født…. tolk, blev gift med Flemming Christensen, de fik følgende efterkommere:
Mikael
Tony
Aqqaluk Lynge, født 12/10-1947, Aasiaat, programsekretær, Kal.Nun.Radioa.
Janna Lynge, født 12/12-1952, turistguide, blev gift med landsinspektør Viggo Holm,
parret bor i København.
Elisa Lynge, født 27/12-1953, lærer.
Ole Lynge, født 12/3-1955, skibstømrer
Johannes Lynge, født 8/12-1957. Går fortsat i skole.
Det var Hans og Benedikte Lynges efterkommere.

c. Ado Frederik Lynge, født Akunnaaq, Aasiaat 12/12-1918.
Efter endt telegrafistuddannelse og efter ansættelse i hhv. Ilulissat og Uummannaq, vendte
han tilbage til Aasiaat i en statstjenestemandsstilling (samme vilkår som Hans var ansat under). De var som faderen Frederik Lynge interesseret i politik. Ado agerede inden for kommunalpolitik, og var den første der blev formand for kommunernes landsforening KANUKOKA.
Han blev gift 18/4-1938 med Carla Sigrid Ane Marie Lynge, født Danielsen, født 27/11-1919.
Hustruen døde i 1963 i Aasiaat. De fik følgende efterkommere hvoraf 3 døde i barnealderen:
Carl Berthel Lynge, født Umk. 16/9-1940. Programsekretær KNR, var leder af regionalradioen i Aasiaat. Han fik sammen med…..følgende efterkommere:
Tukka, født 29/8-1963
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Pele, født 21/7-1965.
Anda Lynge, født 9/11-1942, Arbejdsmarkedskonsulent Ilulissat.
Mads Lynge, født 29/8-1948.
Moorta Lynge, født 11/7-1950.
Niels Egede Fr. Lynge, født 17/2-1954.
Nina Sara Lynge, født 13/2-1958. Under uddannelse. Efterkommer:
Daniel Lynge Christoffersen, født 30/5-1977. DK.
Mads og Moorta er begge musikere.
Disse var Frederik og Louise Lynges efterkommere gennem Ado og Carla Lynge. Ado døde
efteråret 1980.

d. Augustine Jensine Lynge, født 24/6-1922, Aasiaat.
Børnehavepædagog. Gift med fanger David Clasen. Jeg har desværre ikke fået efterkommernes navne.

e. Julie Amalie Lynge, født 29/10-1929, Aasiaat.
Blev gift i Lyngby Kirke 9/3-1952 med civilingeniør Olaf Gjedde Olsen GTO, født 3/8-1921,
de fik følgende efterkommere:
Anne-Marie Gjedde Olsen, født i Nuuk 14/9-1952.
Preben Lynge Olsen, født Lyngby, 24/11-1953.
Lone Gjedde Olsen, født Lyngby, 27/2-1955.
Fik et barnebarn gennem Anne-Marie: Sara Line Lynge Olsen, født Nuuk 19/4-1976.
Disse var Frederik og Louise Lynges efterkommere gennem Julie Lynge og Olaf Gjedde Olsen.

f. Kristine Kathrine Dorthe Lynge, født Qullissat 16/9-1933.
Gift med maskinmester Henning Dibbern Pedersen, maskininspektør i KGH, født 31/12-1927
Kerteminde, blev gift 1955 i København, fik følgende efterkommere:
Peter Lynge Pedersen, født 7/3-1956.
Ruth Lynge Pedersen, født 5/8-1958.
Niels Henrik Lynge Pedersen, født 3/8-1963.
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Disse var Frederik og Louise Lynges efterkommere gennem Kathrine og Henning D Pedersen. Familien bor i DK.

g. Mikael Augustinus Lynge, født Qullissat 22/10-1935.
Frederik Lynge har opkaldt sin yngste søn efter 2 ældre brødre. Han er uddannet styrmand og
bor i København. Har så vidt vides og i skrivende stund endnu ingen efterkommere. Således
Frederik og Louise Lynges efterkommere.

5. Ketura Asuba Helene Lynge, født 6/6-1893.
Under Frederik og Louise Lynges ophold i Aasiaat tog hun til Aasiaat for at tjene hos dem.
Mens hun var i Aasiaat blev hun gift med en dygtig sjakformand og habil fanger ved navn
Kasper Brandt. De fik ikke selv børn men tog forældreløse søskendebørn til sig som deres
egne, og fik dem godt i vej.

6. Telev Lars Ludvig Lynge, født 25/5-1896.
Ludvig blev oplært som udstedsbestyrer i handel og kontorfunktionen i Nuuk. Da han blev
færdig med uddannelsen giftede han sig 26/8-1917 med medhjælper Elias Josefsens datter
Sophie Helene Asubua Josefsen, født 25/12-1894. Kort efter brylluppet blev de flyttet til Sisimiut. Deres efterkommere blev alle født i Sisimiut og arbejder der. Disse er:
a. Marie Lynge, født 15/5-1919.
b. Vittus Lynge, født 17/4-1921.
c. Anda Lynge, født 10/2-1925.
d. Jonas Lynge, født 9/11-1927.
e. Elias Lynge, født 9/11-1928.
f. Julius Lynge, født 16/8-1930.
a. Marie Lynge blev gift Lyberth, fik en datter som giftede sig til et andet efternavn.
b. Vittus Lynge, gift med Else…., født 23/2.1926.
Deres efterkommere: Marie Lynge, født 5/2-1945, gift 3/7-1966 med Ado Andersen,
født 14/6-1945 og fik følgende efterkommere:
Birgitte Andersen, født 6/2-1965.
Sofie Andersen, født 30/4-1966.
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Else Andersen, født 17/6-1967.
Karla Andersen, født 13/11-1968.
Anders Andersen, født 13/11-1969.
c. Anda Lynge, har ingen efterkommere.
d. Jonas Lynge, blev gift med Amalie Lynge, født 27/2-1931, og fik følgende efterkommere:
Lars Lynge
Marie Lynge, gift med Pavia Olsen
Beate Lynge
Juliane Lynge
Ludvikka Lynge
Telef Lynge
Birgitte Lynge
e. Elias Lynge, blev gift med Grethe Lynge og fik sønnen:
Jakob Lynge, født 14/2-1951.
f. Julius Lynge, gift med Johanne Lynge, født 2/2-1941, fik følgende efterkommere:
Ludvig Lynge
Aaneeraq Lynge
Ukannguaq Lynge
Kristiane Lynge
Sofie Lynge
Hans Lynge
Det var foreløbig Ludvig og Sophie Lynges efterkommere.

7. Agnete Ane Bolette Lynge (Aaniit), er Karl og Saras yngste barn, født 30/8-1899.
Hun blev gift 8/11-1920 med fanger Jakob Nielsen, født 24/9-1897, (ægtefællen bar tidligere
efternavnet Mathæussen). Ægteskabet var kortvarigt, manden omkom på havet. Sammen fik
de 2 døtre som fik følgende efterkommere:
a. Beathe (Biiaq) Pernille Boa Nielsen, født 12/4-1931. Køkkenmedhjælper på Seminariet og som fik følgende efterkommere:
Rosa Henriette Lynge Nielsen, født 18/1-1958, ligeledes køkkenmedhjælper
på Seminariet.

5! 9
Mariane Birthe Gunhild Nielsen, født 23/2-1963, ekspedient i Brugsen.
b. Julie Lynge, født 29/6-1928, arbejder i Teles cafeteria. Blev gift med Hans Holmsom siden blev programmedarbejder i KNR, de fik følgende efterkommere:
Agnethe Holm, født 18/9-1952, kontordame.
Johanne Holm, født 15/7-1955, telemedarbejder.
Diana Holm, født 9/9-1956, ekspedient.
Frederik Holm, født 25/4-1958, fisker.
Således blev samtlige af Karl Lynge og Saras efterkommere, som var født i Qoornoq og siden
flyttet til Nuuk nævnt.

Tilliv Lynges efterkommere gennem den 3. af sønnerne Pavia Lynge som bosatte sig i
Alluitsoq.
I afsnittet omhandlende Tilliv Lynge har vi nævnt at han sammen med sin anden hustru Magdalene fik sønnen:
III. Pavia Benediktus Jakob Lynge, født 25.8.1874 Nuuk. Pavia var en del yngre end
sine øvrige søskende. Pavias far døde 1889 da Pavia var 15 år gammel. Da moderen fik enkepension og han derved ikke behøvede at bidrage i husholdningen, kunne Pavia som 17 årig
komme på Seminariet. Der udvælges de mest velegnede elever til de 8 pladser der var på Seminariet dengang. Han var seminarieelev i perioden 1891-97 (sammen med Elias Lynges ældste søn som var en af de ældste elever).
Da Pavia blev færdiguddannet som kateket kom han først til Fiskenæsset, han blev gift
14.8.1898 med Bendtia Else Ane Louisa Heilmann, født 11.2.1880 Nuuk. Mens de var i Fiskenæsset fik de sønnen Augo Lynge (vil blive præsenteret senere) 16.10.1899. Familien
Pavia Lynge flyttes fra Fiskenæsset til Narsaq Kujalleq/Frederiksdal da Augo endnu var en
lille dreng. Der var 2 væsentlige årsager til denne flytning:
1) brødremenigheden Hernhutternes ledelse i Tyskland og den danske regering var
blevet enige om, at brødremenigheden i løbet af år 1900 skulle betragte deres opgave som
løst, overlade menigheden til den danske folkekirke og forlade Grønland, de vigtigste Hernhutstationer ville da blive bemandet med præster eller uddannede kateketer.
2) på det tidspunkt tog nogle personer turen fra østkysten via Kap Farvel til Sydgrøn-
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land for at blive døbt. Idet disse personer forud for dåben skulle undervises i den kristne tro,
blev opgaven i missionsstationen Frederiksdal at betragte som dobbelt. 1) indlemmelse af tidligere medlemmer af brødremenigheden i den grønlandske menighed, 2) førdåbsundervisning
af hedninge. Brødremenighedens missionær som skulle rejse fra Frederiksdal blev derfor erstattet af præst Frederik Balle, som beherskede det grønlandske sprog lige så godt som befolkningen selv, og Pavia Lynge som nyligt debuteret fra Seminariet som kateket blev på
samme tid flyttet fra Fiskenæsset til Frederiksdal. Et minde om Pavia Lynges arbejde med
førdåbsundervisning af hedninge er den dejlige salme han skrev "Annaassiserput Jiisu" (Ny
salmebog nr. 127). Da opgaven var løst og præsten i Alluitsoq/Lichtenau skulle erstattes med
en anden, flyttede Frederik Balle og Pavia Lynge med familie til Lichtenau. Pavia og Bendtia
Lynge fik følgende efterkommere:
1. Augustinus Lynge.
2. Magdalene Lynge (gift Lund).
3.Agnethe Lynge (gift Lyberth).
4. Marie Lynge (gift Hansen).
5. Rosa Lynge (gift Lange).
6. Vilhelm Lynge.
Vi vender tilbage til disse søskende senere.
Pavia og Bendtia opkaldte deres børn efter familiemedlemmer. En søn blev opkaldt efter Elias
Lynges søn Augo som han gik på seminariet sammen med, og som døde mens han var ansat
som kateket i Aasiaat og sin far Tilliv samt den 3. af de navnkundige brødre Nissen Lynge
som døde for nyligt, (skrives Nis).
Således fik Pavia og Bendtias ældste søn navnene:
1. Augustinus Telev Nis Lynge, født 16.10-1899.
Augo kom til Nuuk for at studere på seminariet. Han var den bedste elev i perioden 1915-21.
Han valgte at uddanne sig til lærer for at undervise på Seminariet. På daværende tidspunkt var
der på Seminariet et stort behov for kompetente grønlandske undervisere, der kunne udarbejde undervisningsmateriale. Under sin ansættelse på Seminariet i Nuuk blev han valgt ind i
såvel kommuneråd som Landsråd. I forbindelse med grundlovsændringen i 1953 hvor Grønland skulle repræsenteres i det danske Folketing, blev han valgt ind som den første for den
Sydgrønlandske valgkreds sammen med Frederik Lynge, som blev valgt for den Nordgrøn-
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landske valgkreds. Det er glædeligt at vore stamfader Tillivs efterkommere som de første og i
de efterfølgende perioder valgt ind i det danske folketing. Stemmen fra Grønlands repræsentanter i Rigsfællesskabet i det danske Folketing var af stor betydning dengang. Efter min mening har Frederik Lynge og Augo Lynge opnået grundlaget for deres politiske mål i 1953.
Augo glemte ikke lærergerningen, da der på daværende tidspunkt var en stor årgang af skolesøgende og tydelig mangel på skolefaciliteter. Således ganske kort opridsning af deres politiske arbejde kan jeg blot tilføje, at gjaldt det væsentlige spørgsmål, var de ofte enige.
Da Augo bosatte sig og blev lærer på Seminariet blev han gift den 12.7.1925 med: Ketura Bolette Sofie Edel Heilmann, født 4.12.1901. Augo og Keturas børn blev gift og fik efterkommere og kvinderne blev gift ind i andre slægtsnavne. Ketura Lynge døde da de yngste børn
endnu var små.
Augo blev gift anden gang den 8.12.1940 med: Emilie Bolette Mariane Anna Lund, født
30.6.1914. Emilie og Augo fik 2 børn som vil blive nævnt sammen med deres øvrige søskende. Augo Lynge er dekoreret med Ridderkorset. Augo opholdt sig i Danmark under Folketingsarbejdet. Efter endt juleferie på vej tilbage med Hans Hedtoft omkom han i forbindelse
med skibsforliset ved Kap Farvel i 1959. Augo og Keturas fik følgende efterkommere:
a: Lars Peter Niels Lynge, født 29/1-1927. Han var blandt 3 jævnaldrende drenge
som tog til Danmark

for at gå på Realskole. Under skoleopholdet brød 2.verdenskrig ud

og Danmark blev besat af tyskerne. Lars Lynge opholdt sig en del år i Danmark efter endt
skolegang, og opholdt sig og arbejdede i Canada i 5 år hvorefter han vendte tilbage til Danmark. Lars Lynge fik følgende efterkommere:
Inga Lynge, født 26/8-1949, gift og bosat i Danmark.
Kim Augo van der Wehle Lynge, født 17/4-1959, er ved militæret.
René van der Wehle Lynge, født 9/7-1961, er ved militæret.
b: Martha Ane Lynge, født 24/4-1929, (Najattaa), gift Sørensen bosat i Danmark og
har følgende efterkommere:
Peter Sørensen, født 1952 maskiningeniør B&W
Lene Lynge, født 1955.
Tina Sørensen, født 1970.
c: Kunuk Pavia Lynge, født 5/10-1932, Maglegårdssogn København. HK uddannet.
Siden arbejdet som politibetjent, kredsdommer og som kommunalpolitiker og siden borgme-
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ster i Nuuk. Kunuk Lynge blev gift med: Birthe Elisabeth Nielsen, født 19/12-1937 Esbjerg.
Kunuk & Birthe Lynge fik følgende efterkommere:
Per Kunuk Lynge, født 24/9-1955, erhvervskonsulent.
Sussie Ketura Lynge, født 20/10-1958, Børnehavepædagog.
Tom Augo Lynge, født 30/1-1962, Fiskeskipper.
Steen Lynge, født 8/5-1963, Gymnasieelev.
d.Astrid Bendtia Lynge, født 1/3-1934. Gift Larsen bosat i Danmark fik 2 børn.
e. John Amos Lynge, født 30/9-1935, overassistent/kontorfuldmægtig i kommunen.
Hustru: Else Petrine Helene Ester Lynge, født Thomsen, 24/5-1938. Sammen fik de følgende
efterkommere:
Naaja Lynge, født 5/3-1961. farmaceutstuderende.
Augo Thomsen Lynge, født 16/10-1962. gymnasieelev.
Kirsten Nykjær Lynge, født 18/4-1971. skolesøgende.
f. Marie Gudrun Lynge, født 21/6-1938, (tvilling). Marie bor i Kangaamiut og blev
gift ind i slægtsnavnet Petrussen. Marie har 2 efterkommere.
g. Lise Helga Lynge, (Liisaaraq), født 21/6-1938, (tvilling). Gift Rasmussen og bosat i Danmark. Ægteparret Rasmussen fik 4 børn.
Som tidligere nævnt blev Augo enkemand efter Ketura Heilmann og blev siden gift med
Emilie Lund. Augo og Emilie fik 2 efterkommere:
h. Helga Ketura Kristine Lynge, (Helgaaraq), født 20/1-1945, gift Lillemark og bosat
i Danmark. Helga er kontoruddannet og har efterkommere.
i. Augo Lund Lynge, (Lillebo), født 12/7-1957.
Her slutter Augo Lynges efterkommere.

2. Den næste i rækken af Pavia og Bendtias børn er: Ane Bolette Magdalene Lynge, født
7/1-1902.
Pavia opkaldte datteren Magdalene efter sin mor. Magdalene blev gift ind i slægten Lund, da
hun giftede sig den 19/8-1924 med overkateket Niels Louis Jakob Lund, født 27/2-1900. De
fik følgende efterkommere:
a. Karl Lynge Lund, født 16/7-1925.
b. Dora Lund, født 18/8-1926, sygeplejerske, gift Holm.
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c. Flora Lund, født 17/8-1927, gift Petersen.
d. Malene Lund, født 2/6-1934, gift Schørring.
e. Henrik Lund, født 17/3-1939, Borgmester Qaqortoq
f. Poul Emil Lund, født 28/12-1942, Overassistent Nuuk Kommune (gift med Karen
Lynge en efterkommer fra Markus og Tilliv)

3. Pavia og Bendtias 3.barn: Agnethe Ketura Helene Lynge, født 17/10-1904. Gift 18/10-1942
med lærer og overkateket Efraim Lyberth født 14/1-1920. Manden døde 28/7-1966. Hun blev
boende i forældrenes hus i Alluitsoq /Lichtenau. Parret fik ingen efterkommere.

4. Pavias og Bendtias 4.barn: Marie Augusta Karen Lynge, født 20/4.1906.
Gift med udstedsbestyrer Sofus Hansen født 29/10-1904, begge er afgået ved døden. De
fik sønnen:
fåreholder Kristian Hansen hustru Theodora født Simonsen, de fik følgende efterkommere:
Bendt Hansen,
Inger Hansen,
Lene Hansen,
Marie Hansen.

5. Pavia og Bendtias 5.barn: Rosa Mariane Elisabeth Lynge, født 3/10-1910. Gift med Kristoffer Josva Lange, født 19/10-1913. De fik følgende efterkommere:
a: Storch Sofus Pavia Lange, født 8/2-1942, hustru Sygeplejerske Ruth B. Lange,
født 27/4-1947, De fik følgende efterkommere:
Kjeld Erik Lange, født 2.10.1967.
Iinnguaq Aka Lange, født 11/7-1982.
b: Pavia D.F.K. Lange, fisker, født 6/4-1945, hustru sundhedsmedhjælper Kirstine
M.B. Lange, født 28/8-1945, de fik følgende efterkommere:
Stine Marie Lange, født 15/3-1967.
Rosa S. Lange, født 20/11-1972.
Laila K.A. Lange, født 8/4-1978.
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Paarnannguaq Lange, født
c: Marie A.S. Lange, født 21/2-1946, sygehjælper, gift med maskinarbejder Anders
Leif Jensen. De fik følgende efterkommere:
Jørgen Jensen, født 26/10-1972.
Mia A.Jensen, født 22/5-1975.
Ole Jensen, født
d: Ketura D.A. Lange, født 1/5-1949, assistent. Fik følgende efterkommere:
Arnajaraq Rosing, født
Nukannguaq Rosing, født
e: Frederik Jakob Bendt Lynge, født 29/4-1951, fisker, hustru: tolk Naja K.J.A. Lange, født 20/1-1958. De fik følgende efterkommere:
Angunnguaq Lange, født 5/1-1980.
Aviaq Lange, født 15/7-1982.
6. Pavia og Bendtias 6.barn: Vilhelm Lynge, født 14/4-1913 i Alluitsoq/Lichtenau.
Organist i Qaqortoq, gift 3/5-1936 med Salome Lynge, født Bendtsen, 8/8-1915, efterkommere:
a. Grethe Marie Lynge født i Alluitsoq/Lichtenau 29/8-1937, socialmedhjælper, gift
med mekaniker Søren Kleist, født 17/7-1934, efterkommere:
Frederik Kleist, født 9/2-1957, hustru: Bertha Kleist, født Lennert, efterkommere:
Niviaq Helle Kleist, født 23/9-1981.
Helmer Lynge Kleist, født 17/9-1958, † 18/8-1981.
Bendt Lynge Kleist, født 19/1-1962.
b. Karl Lynge, født 4/6-1942. Assistent ved det grønlandske Hus i Holstebro, efterkommere:
Dorthe Lynge, født 26/3-1972.
Simon Lynge, født 22/1-1980.
c. Bolette Hard Lynge, født 16/1-1944, kontorassistent ved Qaqortoq Kommune, gift
med: fartøjsfører Hans Hard, født 15/1-1927, efterkommere:
Kristian Hard, født 18/8-1964.
Paulus Hard, født 25/10-1965.
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Vilhelm Hard, født 26/6-1967.
d. Jensigne Krog, født Lynge, 26/9-1946, tolk, gift med tømrermester Jørgen Krog
født 4/7-1940, efterkommere:
Marianne Krog, født 1/4-1966.
Jesper Krog, født 11/4-1977.
e. Elna Lynge, født 2/9-1952, bankassistent.
Disse var Pavia og Bendtias efterkommere.

C. Nissen Lynge og hans efterkommere.
Lars Albrechtsen Lynge og hustru Kirstine Metteas yngste søn Marcus Nissen Myhlenphort
Lynge (På grønlandsk Niiseqqortooq) født 1/5-1824, blev i lighed med sine øvrige brødre
stamfar til Lyngeslægten. Forældrene der havde en søn i forvejen med dette navn, kaldte ham
efter hans mellemste navn. Han blev ligeledes medhjælper i handelen og var over en længere
periode udstedsbestyrer i Kangeq ved Nuuk. I en alder af 23 år blev han gift 3/4-1847 med
Ane Mathilde Marie Kristiansen, født 7/12-1821. Hustruen døde relativ ung. Parret fik 4 børn
hvoraf 3 afgik ved døden uden efterkommere. Sønnen Vitus Lynge fik efterkommere. Nissen
Lynge blev gift anden gang 18/5-1863 med Kirsten Andrea Agnete (fødenavn ikke angivet),
født 28/8-1835. Med sin anden hustru fik han 4 børn der døde uden efterkommere. Nissen
Lynge vendte tilbage til Nuuk og blev formand for handelsmedhjælpere/kiffat. Hans anden
hustru døde før ham i 1888. Efter blot 8 år døde Nissen Lynge i Nuuk den 20/10-1896 i en
alder af godt 72 år. De 3 brødre døde i en høj alder efter datidens gennemsnitlige levealder. Vi
skal ikke glemme at Nissen Lynges 5. barn med sin anden hustru Vittus Lynge var den eneste
der fik efterkommere, dermed havde Vittus Lynge og Apollo Lynge gennem faderen halvbrødre og dem der fik efterkommere efter Nissen Lynge.
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Vi har tidligere nævnt Nissen Lynges søn af første ægteskab Lars Christian Rasmus Vittus
Lynge, født 25/7-1855. Han blev ansat som sin storebror som handelsmedhjælper. I en alder
af 24 år blev han gift 1/9-1879 med Vitta Pauline Ane Elisabeth Margrethe Elberg, født 7/121860. Vittus blev ansat som bødker og samtidigt fungerende udstedsbestyrer i Fiskenæsset, og
parret forflyttes dertil. Ægteparret boede resten af deres liv i Fiskenæsset. Parret fik 6 døtre.
Følgende døtre hvor næsten samtlige giftede sig til andre slægtsnavne er:

1: Hansine Rosine Kirsten Lynge, født 1/2-1886 (gift Møller – blev tidligt enke). Gift
2/6-1912 med kateket Jakob Peter Jonas Olsen født 22/11-1890. (Jakob Olsen der siden blev
kaldt angalasoq, idet han deltog i Knud Rasmussens ekspedition til vore stammefrænder i Canada og Alaska. Familien flyttede til Nuuk da Jakob tog med på ekspeditionsrejse). Efter at
være vendt tilbage til Nuuk fra ophold i DK for at forberede manuskrifter til bogudgivelser,
fik han en nyoprettet stilling som den anden sekretær for inspektøren. Hansine og Jakob er i
skrivende stund begge afgået ved døden. Følgende efterkommere er i skrivende stund i live:
a. Amalie Sabine Sofie Olsen, født 29/8-1915. Gift 1936 med udstedsbestyrer Niels Hammeken. Hun driver en forretning i en del af sin bolig primært dame og børnetøj
m.v. Ægtefællen Niels Hammeken afgik ved døden……….
b. Samuel Hendrik Amos Olsen, født 29/4-1922, Efter endt ansættelse ved
statens tjeneste i Grønland, tog han til Danmark og blev ansat ved Grønlandsministeriet.

2. Mathilda Kirsten Ketura Lynge, født 5/3-1889. Enlig uden efterkommere. Hun
tjente hos en dansk familie, som hun var hos frem til sin død.
3. Kirsten Helene Frederikke Lynge, født 8/3-1893. Gift 2/7-1912 i Upernavik med
overkateket Hans Lars Johannes Hansen, født 14/7-1890. Denne Hansenslægt som stammer
gennem moderen fra Lyngeslægten, har vi desværre ikke kunne få oplysninger på. Begge ægtefæller er afgået ved døden.
4. Ane Marie Benigne Lynge, (Aaneeraq), født 13/6-1896. Gift 22/7-1913 med motorpasser Nikolaj Peter Thorsten Hansen, født 18/12-1892, (dengang man slæbte fiskerne ud
til fiskepladserne med den eneste motorbåd der fandtes). Parret er afgået ved døden. De fik
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følgende efterkommere:
a. Vittus Jakob Steffen Hansen, (Vittooraq), født 7/7-1913, ansat ved KGH,
blev senere befalingsmand og fyrbøder indtil han blev pensioneret. Han blev gift 7/4-1940
med Albine Esther Elisabeth Tabea Hansen, født Frederiksen, født 24/3-1915. Efterkommerne
som er af Hansen slægten nævnes ikke her.
b. Hans Albrecht Noah Laarseeraq Hansen (Hansinnguaq), født 22/11-1925,
Programsekretær ved Grønlands Radio og siden direktør i Nuuk TV. Gift 28/12-1952 med
Charlotte Augusta Malene Hansen, født Johnsen (Sikaaraq), født 1/1-1932. Ægteparret stammer fra Lyngeslægten gennem deres mødre, Hansinnguaq gennem Nissen Lynges efterkommere (gennem moderen Aaneeraq), Sikaaraq gennem Markus' efterkommere (gennem moderen Sofie gift Johnsen). Det hænder at Lyngeslægten på den måde krydser hinanden.
Efterkommerne kom ind i andre slægtsnavne.
5. Bolette Edel Blandine Lynge, født 27/6-1899. Gift 9/11-1919 med medhjælper ved
KGH Adolf Johan Andreas Holm, født 2/4-1895. Ado er oplært som bødker og udstedsbestyrer, arbejdede som sådan da han blev forflyttet til Fiskenæsset. Fik følgende efterkommere
(flest døtre som giftede sig til andre slægtsnavne):
a: Nielsine Marie Benedikte Juliane Holm, født 25/9-1922. Gift den……
med tømrermester Steffen Møller, født 22/1-19.., og fik således slægtsnavnet Møller.
b. Johanne Martha Ane Holm, født 11/3-1928. Gift Nystrup. De fik 2 efterkommere.
c: Elisabeth Karen Holm, født 19/6-1930. Gift Hansen. Bosat i DK, har 2
efterkommere
d: Juliane Dorthea Agnes Kristiane Holm, født 16/9-1932. Gift Jørgensen. 4
efterkommere
e: Vittus Albrecht Karl David Holm, født 26/3-1935. Gift med Esther. Vittus
er forstander på Børnehjemmet "Gertru Rask Minde" i Sisimiut. 3 efterkommere.
Disse er Ado og Bolethes efterkommere. Ado døde 21/11-1978. Bolethe døde 1980.
6. Emma Juliane Thale Lynge, født 31/12-1902. Vittus og Margrethes yngste datter.
Har boet mange år i DK, har ingen efterkommere. Patienter der i forbindelse med behandling
opholdt sig i Danmark, og som fik besøg af landsmanden Emma har udtrykt glæde og taknemmelighed. Emma døde i Danmark i 1979. Efter hendes ønske bragte man hendes aske til
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kirkegården i Fiskenæsset, hvor hun er født, og hvor hendes forældrene ligger begravet.
Her slutter Vittus og Margrethe Lynges efterkommere.

Marcus Nissen Myhlenport Lynges første hustru døde tidligt og han giftede sig igen
18/5-1863 med Kirsten Andrea Agnete, født 28/8-1835. Parret fik 4 børn som alle døde uden
efterkommere. 2 yngste børn levede den ene Albrecht Apollo Jørgen Lynge, født 22/3-1874
fik efterkommere. Hans lillesøster Ane Sophia Dorthe Lynge, født 15/7-1879, gift med skipperen fra Jagt Karl Lund, fik ingen efterkommere. Vittus Lynge og Apollo Lynge var således
halvbrødre gennem deres far, og var de eneste der fik efterkommere. Apollo fik flest drengebørn. Den yngste af disse navnkundige brødre (som linkede Lynge slægten til Hans Egede
og Gertrud Rask) bar Lyngeslægten videre. Apollo Lynge var medhjælper i handelen. Han var
oprindelig sømand, men blev forflyttet til arbejde på land på grund af rygproblemer, Vi vil i
det følgende nævne ham og hans efterkommere.

Albrecht Apollo Jørgen Lynge, født 22/3-1874.
Blev gift i 1897 med Mikaeli Kristine Marie Rasmussen, født 4/1-1876. Efterkommere:
1. Marie Benigne Karen Lynge, født 14/12-1899, flyttede til Danmark og blev gift
Bloch Andersen. 1 efterkommer:
Jørgen Kent Lynge Bloch Andersen, født 8/1-1938.
Apollo og hustru førte Lyngeslægten videre gennem de mange sønner- specielt gennem de
ældste sønner. Vi skal her nævne dem kronologisk efter alder:
2. Nis Klaus Tønnes Karl Lynge (Niisi), født 11/5-1902. Apollo opkaldte ham efter
faderen Nissen men kirkebogsskribenterne havde brugt forkortelsen Nis. Niisi kom ganske
ung i lære som sømand hos den navnkundige kaptajn Hansen (een af KGH's tapre sømænd),
som på daværende tidspunkt var kaptajn på "Gertrud Rask”. Skibet var såvel maskindrevet og
bar sejl, og var derfor velegnet som læreplads for kommende søfolk udi navigation, håndtering af skibssejl m.m. Skibet sejlede mellem Danmark og Grønland. Nis der var een af de første grønlændere der fik en søfartsuddannelse og har formentlig haft god gavn af sin fysiske
styrke. Han var ikke meget for at fortælle om sine oplevelser normalt, men under et besøg fik
jeg ham til at fortælle, hvordan han under håndtering af sejl specielt under fastgørelse af for-
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sejl og skibet dyppede stævnen i hård sø på Atlanterhavet, tager vand ind og hvor man måtte
være ekstra opmærksom på ikke at blive kastet overbord. Nis blev kort efter kystskippereksamen skipper ombord på KGH's båd. Han var velkendt på grund af sine mange ture. Nis blev
gift 3/11-1929 med Ketura Kathrine Birgitte Bodil Egede, født 7/3-1911. Nis var foruden
skipper også havnefoged og lods. Nis og Kitura fik følgende efterkommere:
a: Grethe Marie Elisabeth Sibylle Lynge, født 17/5-1933, lærer gift med ingeniør Ludvig Lindenhann, de fik 2 efterkommere.
b: Juliane Lynge, afgik ved døden uden efterkommere.
c: Apollo Ujuunnguaq Moortaaraq Hans Lynge, født 11/1-1940. Arbejder
ved kommunen i Qasigiannguit. Gift med Birthe Nielsen, fik 3 døtre.
d: Andreas Elias Sakæus Peter Lynge, født 5/10-1941, fik ikke efterkommere.
e: Lars Nikolaj Gustav Manasse Lynge, født 17/4-1943. Telemedarbejder,
enlig.
f: Efraim Abel Sakæus Peter Lynge, født 24/12-1944, Radioprogrammedarbejder, enlig.
g: Bolette Sofie Dina Mikaeli Lynge (Tapata), født 23/12-1949. Lærer.
Disse er Nis og Kituras børn.
3. Apollo og Elis næste søn er Telef Lars Benediktus Jørgen Lynge, født 3/11-1904.
Apollo har opkaldt sin søn efter farbroderen een af Lyngeslægtens stamfædre. Telef Lynge var
seminarieelev i perioden 1921-27. Han var overkateket i mange år i Nuuk og blev præsteviet i
1965. Telef blev gift 31/7-1927 kort efter uddannelsen på Seminariet med Juliane Ketura Augusta født Motzfeldt, født 6/5-1905. De fik følgende efterkommere:
a: Henriette Benedikte Sofie Louise Lynge, (Jatti), alsidig kvinde, født
2/3-1928. Før ægteskabet var hun ansat ved radioen: Jette blev i 1953 gift med også den ligeledes alsidige og kompetente Ulloriannguaq Kristiansen, født….. Ægtefællen var journalist og
medlem af kommunalbestyrelsen i Nuuk, og var bestyrelsesmedlem i kommunernes landsforening Kanukoka. Begge har rødder i Lyngeslægten. Jette er gennem sin far knyttet til Nissen
Lynge, Ulloriannguaq er gennem sin farmor knyttet til Markus Lynge.
Adoptivdatter Paarnannguaq Kristiansen, født……
b: Ellen Juliane Karen Charlotte Lynge, født 5/7-1929. Gift 1952 med Hans
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Peter Jørgensen, ansat ved et af KGH's skibe, arbejdet en periode på fabrikken i Qasigiannguit
– er atter vendt tilbage til Danmark.
c: Apollo Hans Kristian James Lynge, født 10/2-1932. Forstander på det
Grønlandske Hus i Esbjerg. Gift i 1953 med Lilly. De fik 3 sønner:
Flemming Lynge, født 1954
Torben Lynge, født 1960.
Henrik Lynge, født 1966.
d: Knud Edvard Aqqaluk Sivert Lynge, født 13/9-1933. Er afgået ved døden, efterkommer: Peter Skifte Lynge, født 14/8-1965, er hos moderen Magdalene.
Telef blev enkemand mens nogle af børnene endnu var små og giftede sig igen i 1936 med
Elisabeth Dorthea Amalie Serie født Nielsen, (Najaaraq), født 2/6-1911. Sammen fik de følgende efterkommere:
e: Holbøll Karl Mikias Johannes Lynge, født 26/8-1937, Arbejder ved
"Allu" projektet og fik følgende efterkommer:
Tom Lynge, født 13/2-1970.
f: Mikias Vittus Jørgen Nikolaj Lynge, født 13/9-1940, (Miki), tømrermester
i Fiskenæsset blev i 1963 gift med Johansine født…., og fik følgende efterkommere:
Rudolf Lynge, født 24/1-1963.
Tonny Lynge, født 4/9-1965.
g: Juliane Agnete Bodil Matti Lynge, født 4/9-1943. Blev i 1966 gift med
Anders P. Larsen. Parret flyttede til Danmark. De fik 5 døtre.

Een af Apollo og Elis sønner 4) Pavia Peter Abraham Thomas Lynge, født 17/9-1907. Efter
overstået læretid arbejdede han med vedligeholdelse af fjernskrivere. Han var enlig og døde i
1948.
Apollo og Elis 5. søn 5) Lars Elias Andreas Niels Lynge, (Laarseeraq), født 21/6-1910. Tog til
Danmark var sømand, uddannede sig til styrmand og siden bosatte sig i Amerika. I begyndelsen af 2.verdenskrig mens han endnu sejlede var han med som kendtmand i forbindelse med
de grønlandske militærbaser og andre gange var han med i forbindelse med transport af
krigsmateriel. Han har ingen efterkommere. Han vendte til sidst tilbage til Danmark hvor han
boede indtil sin død.
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6. Apollo og Elis yngste søn Knud Kristian Terkel Lynge, (Kunuuteeraq), født
31/1-1913. Var ansat som smed i KGH og blev gift 7/12-1940 med Emilie Karoline Viborg
Bilha Knudsen, født 9/12-1915. Fødselshjælperske siden medarbejder på et hotel. De fik følgende efterkommere:
a: Knud Klaus Hans Lynge, født 31/7-1941, fagskolelærer, gift med Minna
født 11/10-1942, de fik 3 børn:
Ivan Lynge, født 19/5-1964.
Allan Lynge, født 26/8-1966.
Ella Lynge, født 27/1-1970.
b: Akka Pavia Apollo Peter Lynge, født 28/7-1948, bosat i Danmark ansat i
en ledende lærerstilling. Gift med Bente født… De fik en datter:
Mallo Lynge, født 31/5-1978.
Her slutter Apollo og Mikaelas (Eli) og deres stamfader Nissen Lynges efterkommere.

Vi kunne fortsætte, men har valgt at begrænse os til dette og takker samtidigt for at Lyngeslægten har haft mulighed for at kunne tjene det grønlandske samfund og menighed.

