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Nekrolog over  
 

kontreadmiral  
Hans Theodor Janus Nørregaard 

 
skrevet 

 af  
Paul Ipsen 

 
 
Kontreadmiral Hans Theodor Janus Nørregaard blev født den 17. januar 1872 som søn af forpagter 
Adolph Nørregaard og hustru Sophie Louise født Muxoll. 
 
Han blev kadet 1890, sekondløjtnant 1894, premierløjtnant 1899.  
Fra 1899-1902 gennemgik han Hærens Officersskoles ældste klasse, Artilleriafdelingen, og var i 
1906-07 med krydseren »Hejmdal« i Middelhavet.  
I 1907 med Det Østasiatiske Kompagnis skib »Birma« på Kong Frederik den VIII's rejse til Island 
og Færøerne.  
Blev kaptajn 1910 og var i 1913-18 chef for Matros- og Søminekorpsets 1. Afdeling 
(Mineafdelingen) samt i 1913-14 lærer ved Officersskolen.  
Under Sikringsstyrken 1914-18 chef for minespærringerne ved København, derefter chef for 
inspektionsskibet »Beskytteren« som mineskib, chef for mineskibet »Lossen«, dernæst chef for 
minespærringerne i Store Bælt, endelig næstkommanderende i panserskibet »Peder Skram«. 
I 1918-19 næstkommanderende i panserskibet »Herluf Trolle« i vintereskadre. 
I 1919-20 midlertidig vagerinspektør og fører af vagerinspektionsskibet »Løvenørn«.  
I 1920 chef for skonnerten »Ingolf« til Grønland som øvelsesskib for Konstabelskolen.  
Blev kommandør 1921, og var i 1921 og 1922-24 kommandant på Søværnets Kaserne, 1923-24 
fungerende ekvipagemester og stabschef hos chefen for Orlogsværftet.  
I 1924-25 fungerende chef for Dæksofficerselevskolen.  
1925-29 ekvipagemester og stabschef hos chefen for Flådestationen.  
1926 chef for kystforsvarsskibet »Olfert Fischer« og chef for Artilleriskole-delingen.  
I 1930-32 chef for Skibsdivisionen.  
1931 chef for Øvelsesdelingen. Samme år kontreadmiral.  
1932 afsked med ventepenge efter vedtagelsen af Søværnsloven af 1932. Samme år lodsdirektør 
fra hvilken stilling han søgte afsked i 1937. 
 
Nørregaard var en udpræget sømandstype med speciel interesse for den praktiske tjeneste; derfor 
gjorde han i særlig grad fyldest under sin tjeneste ved Minevæsenet og som farende officer. Han 
var et prægtigt, vennesælt og retlinet menneske, afholdt af alle, med et — i hans bedste år — 
strålende humør, hvorved han skabte arbejdsglæde og friskhed om sig. Efter sin hustrus død 
ønskede han at leve ubemærket og i ensomhed. 
 
Kontreadmiral Nørregaard blev Ridder af Dannebrog i 1917, Dannebrogsmand i 1923, Kommandør 
af Dannebrog i 1927 og Kommandør af 1. grad i 1932. 
 
Han blev i 1899 gift med Caja Sofie Mølmark (1873-1938) - datter af overlæge, professor Herluf 
Mølmark og hustru Ida Mølmark født Dohlmann. 
 
Han døde den 25. december 1952 og blev bisat i dybeste stilhed. 
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Note: 
 
Hans Theodor Janus Nørregaard og hans tvillingesøster Sophie Elisabeth Nørregaard bliver født den 
17. januar 1872 i Binnitze, Hillested sogn.  
 
De bliver døbt den 12. februar 1872 - forældreløse, idet moderen dør den 3. februar og faderen dør 
den 6. februar 1872. Begge forældre bliver begravet fra Hillested kirke samme dag som deres 
nyfødte tvillinger bliver døbt i kirken. 
 
Tvillingesøsteren dør 4 måneder senere, og Hans Theodor Janus Nørregaard vokser op hos sin 
halvbror Ludvig Ditlev Nørregaard og dennes ægtefælle Marie Elisabeth Nørregaard f. Riber. 
 
Da Hans Theodor Janus Nørregaard gifter sig den 25. maj 1899 med Caja Sophie Mølmark, er han 
sekondløjtnant i Marinen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Familierelationer: 
 
Hans Theodor Janus Nørregaard var gift med Caja Sophie Nørregaard alias: 
 
Caja Sophie Mølmark, der var datter af Lise-Lones oldefaster Ida Mathilde Charlotte Dohlmann og 
ægtefælle Georg Bartrum Herluf Mølmark, professor og overlæge ved Amtssygehuset i Svendborg. 


