
Johan Friderich Jean 
 

Formodentlig født i tidsrummet 1766 – 1767 i Frankrig? 

Hvis navnet er stavet korrekt, er han muligvis fra Alsace? 

Er måske kommet til Danmark med Napoleonssoldaterne omkring 1807-08. 

Oplysninger fra Stadsarkivet i København 
Man var ikke særlige omhyggelige med at stave i 1814, man skrev i stor udstrækning det man 
troede man hørte, eller som man havde skrevet et tilsvarende navn, man havde hørt tidligere. 

Jeg har fundet en Johan Friderich Jean, da han bliver indlagt på Almindeligt hospital i København 
den 3. juni 1815, han er da 49 år (fødselsår 1766), han bliver indlagt fra 6. Distr:- Han bliver indlagt 
på afdeling H, og udskrives igen fra hospitalet 7. may 1816. 

6. Distrikt er sandsynligvis Fattigdistrikt 6, i gamle dage var København opdelt i fattigdistrikter 

I Vor Frue Sogn i København den 5. juli 1823 dør en Bagermester Johan Jean, han bliver begravet 
10. juli, han er da 56 år gammel (fødselsår 1767) 

Oplysninger fra Rigsarkivet 
Efter bombardementet af København i 1807 var det meget svært at skaffe brænde for borgerne i 
København. Det Danske Kanselli begyndte da at forsyne københavnerne med brændsel. I 
Rigsarkivet i København findes der brændselsregnskaber fra årene 1808-14, i disse regnskaber har 
jeg fundet følgende oplysninger: 

Nr. 724: Grethe Jean får året 1812-13 brændsel udleveret til 7 personer. Det er på adressen: 
Forhåbningsholm uden Vesterport. Det opgives, at familien har fået brænde til 7 personer forrige 
år og da fået udleveret 2 favne brænde, familien består stadig af 7 personer og man ansøger (Begjert 
Brænde) 6 favne, men får kun 2. Forhåbningsholm er formentlig det samme sted, som nu hedder 
Forhåbningsholm Allé på Frederiksberg. 

For året 1813-14 finder jeg Nr. 871: Grethe Jean igen i Nyegade 90, hvor hun sættes i forbindelse 
med en Niels Jensen, Sophiegade 341, 1 Sal. Nyegade er i 2. Fattigdistrikt i København (har jeg 
fundet i 1890, om det var anderledes i 1814, ved jeg ikke). 

Andre oplysninger 
Johans ankomststidspunkt til Danmark ukendt 

Ca. 1812 får Johan formentlig en søn, som bliver døbt Julius Jean 

Oplysninger fra Landsarkivet for Sjælland 
Johan Frederich bliver muligvis gift med en Margarethe (Grethe) Lund Jean. Margarethe Jean 
dør 24. december 1823 i Trinitatis Sogn i København. 

I kirkebogen for Trinitatis (Bog nr. 12-3-57) står den 24. december 1823, at Ane Margrethe Jaen er 
død 47 år gammel, desuden står en del oplysninger, jeg ikke kan læse. I Anmærkningen står et eller 
andet om den 5. oct. 1814 



Julius kommer i skomagerlære anno1826 den 10n Maii har Mester I. A. Thrane indskrive Drengen 
Julius Jean til at lære i 4 Aar, regnet fra 1ste Juli D. Aa. 

Udlært som Svend den 26. April 1830. Sdnbr. den 3d. maii 1830. 

I 1840 arbejder skomagersvend Julius Jean, 28 år, han arbejder og bor hos Skomagermester Ole 
Seiersen, 36 år, og dennes kone Mette Sophie Nielsen, 34 år. De bor på adressen Slotsgaden nr. 
125, Randers Købstad. Det må være en stor skomagermester for ud over Julius, bor der en sypige, 
to tjenestepiger, to skomagersvende mere og fire skomagerlærlinge på adressen. 

Oplysninger fra Sct. Mortens Sogns kirkebog i Randers 
Den 6. november 1840 bliver Ungkarl, Skomagersvend Julius Jean og Pigen Kirsten Marie 
Andersdatter, 21 år, gift i Sct. Mortens kirke i Randers. 

Derpå ved jeg meget om Julius og hans familie, han er min morfars morfar 

Familielegenden 

I familien har der altid været en historie, som fortalte, at en af forfædrene var en fransk officer, som 
var kommet til Danmark sammen med de spanske lejetropper, som kom til Danmark i 1807, han var 
indkvarteret på Koldinghus, da det brændte. Han skulle have truffet en dansk pige og derfor var han 
blevet i Danmark. 


