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Correll-slægtens oprindelse 
 
Citat fra bogen 'Rudolf Schmidt En Digterskæbne': 
 
"Rudolf Schmidts Forældre var begge af fremmed Afstamning, Faderen (Simon Petrus Schmith) 
Søn af en indvandret Mecklenborger, Moderen (Ane Dorothea Corell) Datter af en Eskadron-
Sadelmager Corel (eskadronsadelmager Jørgen Corell), der formodedes at nedstamme fra en 
forjaget Huguenotfamilie."  
(Huguenotter - også kaldet de reformerte/kalvanisterne i Danmark - se  
http://www.huguenot-dk.dk/hugue.htm). 
Kilde: Holger Jørgensen's bog "Rudolf Schmidt En Digterskæbne", I Barndomshjemmet, side 4. 
 
Citat fra Illustreret dansk Literaturhistorie. Danske Digtere i det 19de Aarhundrede 
- Om Peter Carl Rudolph Schmidt, side 621: 
 
"Peter Carl Rudolf Schmidt var født i Kjøbenhavn den 25de Juli 1836.  
Forældrene var Smaakaarsfolk, Faderen af tysk, Moderen af fransk Afstamning". 
Kilde: http://runeberg.org/dandig19/0727.html 
 
Om Rudolf Schmidt's mor: 
 
"Ane Dorothea Corell's eneste erindring om sin slægts franske afstamning var en beretning - som i 
hendes barndom havde holdt sig - om en oldemor der engang i 3 dage og nætter havde siddet 
skjult i et pæretræ og levet af dets frugter.  
Efter al rimelighed har denne slægtens stammoder tilhørt en huguenotfamilie, som ved det 
Nantiske Edikts ophævelse er blevet forjaget fra Frankrig." (Nantes-ediktet - Ophævelsen af 
protestanternes frihed i Frankrig, 1685 - se 
http://verdenidanskperspektiv.systime.dk/index.php?id=1325) 
Kilde: Bogen "Husvennen" af forfatteren Rudolf Schmidt. Det Kongelige Bibliotek  
 
Kommentar: 
Den omtalte oldemor kan være identisk med  
Fru Ane Cathrine Correll (alias Anna Catharina Corels) der ca. 1714 gifter sig med Johann Correll.  
Johann Correll kan have været tilknyttet rytteriet i 2. jyske rytterregiment - måske som tjener for 
en ritmester. 
 
Citat fra Slagelse Sankt Mikkels sogns kirkebog om Anna Catharina Corels død 1766, 72 år gl.: 
"Lorens Corels Moder: Anna Catharina Corels blev begravet paa St. Michels Kirkegaard i det 2. 
qvarteer d. 4. Oktober (1766), 72 aar gl." 
Kilde: KB-opslag 237, nr. 39. Slagelse Sankt Mikkels sogn. E.M. År 1756-1814.  
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=205774#205774,39055213 
 
Correll-navnet 
Der er omsider fundet dokumentation for slægtsnavnet Correll. Slægtens ældste ane - der er fundet i 
Danmark - er: 
  
Johann Correll.  
  
Hans navn står indskrevet i Garnison sogns kirkebog ved datteren Maria Cathrine Johannsdatter 
Correll's fødsel og dåb. Se nærmere under hendes noter i slægtstræ: Correll Dohlmann. 
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En af Correll-slægtens efterkommere har denne teori om Anna Catharinas oprindelse: 
 
"Hendes forældre flygtede til Nederlandene efter 1685. Og hun blev født der i 1694.  
Hun må antagelig være en 10-12 år da hun sidder i pæretræet. Denne episode kan tidsfæstes til 
1706, under den spanske arvefølgekrig, Holland og England mod Frankrig fra 1701 til 1714.  
 
I 1706 var der et stort slag ved Ramillies hvor franskmændene blev slået.  
(Om Slaget ved Ramillies, se: http://da.wikipedia.org/wiki/Ramillies). 
 
2. Jydske Rytterregiment samt andre danske tropper deltog i denne krig fra 1701 til 1714.  
Ved krigens afslutning i 1714 er Anna Catharina fulgt med de danske tropper tilbage til Danmark. 
På den tid var det almindeligt at rytterne drog i felten med kone og børn, så Anna Catharina kunne 
være optaget i en af disse familier." 
 
Familierelationer: 
 
Johann Correll og hans hustru fru Ane Cathrine Correll er Lise-Lone's 5 x tipoldeforældre.  
Deres søn, murermester Lorentz Corell, er 4 x tipoldefar, og Lorentz' søn,  
eskadronsadelmager Jørgen Corell, er 3 x tipoldefar. 


