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Nærværende arbeide er grundlagt paa «Geschichte des von Restorff schen Ritterschaftlichen Gutes Werle c. p. Hiihnerland und Wanzlitz, Amts Grabows, udgivet i
Schwerin 1908 af grev v. Oeynhausen, »Meklenburgisches Urkundenbuch», udgivet
i Schwerin fra 1863, samt paa talrige velvillig meddelte oplysninger fra Geh.archivrath dr. Grotefend i Schwerin. Ved siden heraf er benyttet en række ældre actstykker og documenter, tilhørende den norske gren af ætten, og delvis den i 1881
[ved kgl. fuldmægtig P. Fay] udgivne stamtavle i patent over «Familien von Ditten».
Ved udmerket velvilje af arkivregistrator i Danmarks Rigsarkiv P. B. Grandjean
er det lykkedes at erholde detailler om ættens danske medlemmer.
Christiania i mai 19 1 1.
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V.

DITTENS VAABEN

Vaabnet er en rød krebs i sølvfelt. Paa hjelmen en opretstaaende rød krebs mellem to sølvstave. Hjelmdækket
rødt og sølv. Symbolet: Eile mit weile.
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DITTEN

I

begyndelsen af 1200’tallet optræder i egnen om Hildesheim en slegt Paschedach,
der tilhørte den derværende ridderslegt v. Lengede, Gunzelinus v. Lengede
havde en yngre bror Henricus Paschedach, der i 1220 tilkaldtes som vidne ved
en contract mellem Conrad v. Dinklar og Det hellige K ors’ kloster i Hildesheim *.
Dernæst viser Paschedach’erne sig i greverne af Dannenbergs følge, da disse
herrer, som var udgaaet af Henrik L øve’s vasaller i de af ham erobrede slaviske
lande, havde underlagt sig betydelige landomraader i det Mecklenburgske, Liineburgske og Magdeburgske. Til saadanne herrer som disse grever sluttede sig tal
rige riddere, der enten søgte gods og eventyr som lykkejæger eller tilhørte den
indfødte adel. Blandt dem var Herman Paschedach, der optræder i grev Adolph
af Dannenbergs følge i 1259 og tilligemed M artin Paschedach og flere andre med
utvilsomme vendiske navne bevidner grevens dotation til Eldena kloster. I 1263
nævnes brødrene Herman, M artin og Johannes Paschedach2, og de to sidste atter
i 1285, da grev Volrath af Dannenberg skjænkede endel gods til St. Georgs kirke,
den nuværende sognekirke, i Grabow.
Da greverne af Dannenberg uddøde i 1306, søgte fyrsterne af Mecklenburg,
greverne af Schwerin, hertugerne af Lauenburg og Brandenburg at tilvende sig
deres landomraader, og de Paschedach’er søgte, sig herunder nye herrer. Allerede
s. a., 1306, har saaledes en Heinrich Paschedach taget tjeneste hos grev Nicolaus
af Schwerin, og i 1329 nævnes en ung adelsmand Albertus Paschedach ved siden
af flere riddere i en kundgjørelse, som fyrst Albrecht af Mecklenburg lod udgaa
i hint aar3.
Oplysningerne om de Paschedach’ers jordegods paa 12 ’ og 130 0’tallet flyder
meget sparsomt. Deres første besiddelse under greverne af Dannenberg var i1
1 Mecklenb. Urk.-Buch 265. — * Mecklenb. Urk.-Buch 990 og 1795. — * Mecklenb. Urk.-Buch 3 118 .

2
andsbyen Karentz [Karnitz] ved Domitz, som de havde før 1263, dernæst nævnes
Beckentin, hvor brødrene Liideke [Ludecinus] og Henning Paschedach havde eiendom i 1336, og Balow. I et pergament af e/i 1356 skriver Ludecinus Paschedach
sig til Werle og kalder sig «den ældre Ludicinus’s søn», hvorved det bliver sand
synlig, at hans far allerede tidligere har eiet godset Werle. Ved denne leilighed
fremtræder det Paschedach’ske vaaben for første gang, idet resterne af Ludecini
segl vedhænger pergamentet og viser en o p r e ts ta a e n d e k re b s , omskrevet
. . . S. L V D [ 0 ]LFI. P A S . . . — Til Paschedach’erne paa Werle høres imidlertid
intet videre i det følgende, og godset Werle forsvinder saa at sige af historien
for en længere tid, uden at det dog lader sig eftervise, om det i lighed med flere
af de omliggende godser, som f. ex. Mollenbeck, Menzendorph og Repzin er bleven
herjet og ødelagt under de talrige feider og røvertog, som i hin tid hørte til dagens
orden i disse egne. Derimod dukker nu frem en æt, der i de følgende aarhundreder indehavde W erle’godset som Paschedach’ernes umiddelbare efterfølgere.
Denne æt var v. Ditten.
Navnet v. Ditten forekommer første gang i en kundgjørelse af 9/s 1375, hvori
familien viser sig at staa paa en god fod med Eldena kloster, som oftere fik bevis
paa dens velvilje1. Brødrene Tiideke, Barthold og Liideke v. Ditten bevidner heri
sin gjeld til klosteret paa 20 mark lybske, men pergamentet mangler saavel utstedelsessted som angivelse af herrerne v. Ditten’s bosted. Ved documentet hænger
imidlertid fremdeles rester af udstedernes segl, og heri sees den o p r e is t e k re b s;
af omskriften kan med tydelighed læses: D IT T E N .
Det viser sig saaledes, at herrerne v. Ditten fører nøiagtig samme vaaben som
slegten Paschedach, og en sammenhæng mellem begge har i virkeligheden ogsaa
fundet sted. Thi allerede i 1388 optræder Liideke v. Ditten som vidne ved et
salg, Wipert v. Liitzow afsluttede med fru Margrete Wacker af en andel i Beckenkin, og ved denne leilighed bliver Liideke v. Dittens navn tilføiet «a n d e r s ghen o m e d P a s c h e d a c h * 2. Da dernæst et aar senere Liideke Paschedach paa
Zierzow sælger en andel i Beckentin, som Coppe Wacker bebor, til sognepresten
Nicolaus Suckow, bliver hans navn tilføiet » a n d e rs g e n o m e t van D it te n * 3.
Det gjælder visselig her én og samme person; i ethvertfald er udtrykkene bevis
nok for en særdeles intim forbindelse mellem de to ætter. Nu er det ikke ubekjendt, naar talen er om de tidligere vendiske landomraader, at visse uradelige
familier, hvis godser grænsede nær til hinanden, førte selvsamme vaaben. De vil
sees at have udgaaet fra samme stamfar, men har ved landets germanisering
tillagt sig forskjellige familienavne efter sine forlehninger, familiegodser m. v., men
som tegn paa det indbyrdes slegtskab bibeholdes det fælles vaaben, saaledes: v. Hahn
1 Mecklenb. Urk.-Buch 10700. —

- Mecklenb. Urk.-Buch 12033.

8 Mecklenb. Urk.-Buch 12057.
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og Dechow, Biilow og Briitzekow, Bibow og Hardenack, og flere andre. Dette vil
ogsaa være tilfældet med v. Ditten og Paschedach; thi om end den sidste æt, saavidt kjendskabet naar, tidligst optræder ved Hildesheim, saa lader dog dens for
bindelse med greverne af Dannenberg formode, at dens senere hjemsted vil være
at søge i Elbegnen. Den samme anskuelse gjør sig ogsaa gjældende, naar slegten
Roskule, som paa 130 0’tallet optræder i det sydvestlige Mecklenburg, fører den opretstaaende krebs i sit vaaben*1.
Efter almindelig tysk genealogisk betragtning antages v. D it t e n at v æ r e
d en o p r in d e lig e s le g t , fra hvilken Paschedach og Roskule er udgaaet, og naar
pludselig Ludeke v. Ditten tilføies navnet Paschedach, vil dette bero paa en særlig
foranledning, der meget vel kan søges i den nær forestaaende uddøen af ætten
Paschedach®.
v. Ditten anføres i de forskjellige adelslexica gjerne som en «uradelig» mecklenburgsk æt. Da den imidlertid ikke kjendes længere tilbage end til 1375, er hin
anførsel noget dristig; dens eneste hjemmel er visselig Andreas Angelus, der lader
v. Ditten være en af de ætter, som ydede keiser Henrik Fuglefænger hjelp til at
undertvinge Slaverne i Brandenburg og til tak herfor blev adlet ved stadens beleiring i 927 — en uholdbar digtning fra en tid, da det var en behagelig syssel
at udklække navne og vaaben for familier, som dermed skulde tilføres en særlig
høi alder.
Herrerne v. Ditten deltog som hertugerne af Mecklenburgs haandgangne
mænd i deres feider og røvertog i Marck og Prignitz. I 14 10 indehavde Heinrich
v. Ditten med sine sønner Heinrich, Claus og Ja sp a r borgen Gorlosen i amtet
Grabovv som pant, og fra 1420’aarene sad de som fogder paa Hermensmiihle mellem
Niendorf og Schlesien og paa Redefin. Ogsaa i Karentz havde de eiendomme,
— vistnok som arvtagere efter de Paschedach’er — i Grebs og Grabow, thi B a r thold
v. Ditten, som var præpositus ved Eldena, tillagde dette kloster en del indkomster
af disse eiendomme.
I modsætning til Bartholds fredelige tilværelse holdt Heinrich v. Ditten det
fordelagtigere at sidde i stigbøilerne. I 14 19 deltog han sialedes med Helmold
v. Piessen og mange andre i det hertugelige røvertog til Gi oss-Hasselow, hvor de
plyndrede den geistlige residents for alt dens kvæg, skjønt byen havde betalt en
klækkelig tribut for at være i fred. Nogle aar senere gik det endnu voldsommere
for sig, da han med Ulrik Pentz, Hans Raven og en hel del af den Mecklenburgske
adel forøvrigt røvede og plyndrede hos Hans Quitzow paa Klenzendorf og Rockentin.
1
1

Mecklenb. Urk.-Buch 505 b., 8233.
Den r i d d e r s l e g t Paschedach, der har sit stede i Stargard og der har spillet en vis rolle, er
af en ganske anden oprindelse og fører tre pile i sit vaaben.
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Ved den ledighed kneb Heinrich v. Ditten 84 fede svin lige ud af gjødestien hos
Quitzow og 240 hos hans landbønder, dertil henved 60 kjør og 33 brugsheste.
Byttet drev de med sig til Hermensmiihle og Redefin, hvor Heinrich v. Ditten
var foged. I det hele synes Hermensmiihle at have været et formeligt røverrede, hvis
indehaver nok ikke stod sig daarlig paa den geskjæft!
Forøvrigt fik de v. Ditten’er ogsaa forlehninger hos markgreverne af Brandenburg. I 1470 besad de saaledes godset Baeck, og i 1499 aflagde brødrene Achint,
Cone og Hans v. Ditten lehnsed til kurfyrst Joachim i Perleberg, og kort efter ved
Achim’s og Cones død modtog Achim’s søn Paschen v. Ditten forlehninger af kur
fyrsten i Garlin, Reckensin og Warnow; i 1461 sad ogsaa en Hans v. Ditten i
Hagenow.
I en i den RestorfFske æt bevaret slegttavle over v. Ditten anføres, at en Achim
v. Ditten til Werle i 1472 nævnes som vidne i et af biskop Wedige af Havelberg
udstedt lehnsbrev1 ; dette beror imidlertid paa en misforstaaelse, idet det her
gjælder ovennævnte Achim v. Ditten paa Baeck. Det er dog sandsynligt, at v. Ditten
allerede dengang tillige sad med Werle, da Cone v. Ditten skrev sig til dette gods
i 1492. For v. Dittens directe succession af Paschedach’erne paa Werle taler ogsaa
den omstændighed, at herrerne paa Werle allerede tidlig besad den ene halvdel af
Zierzow [den anden halve del forblev i fyrstens besiddelse], hvilket gods i ethvert
fald ved overgangen til 1 500'tallet var gaaet over paa herrerne v. Dittens hænder.
Naar der gjennem næsten hele 1400’tallet saa godt som intet høres om Werle,
kan det være tegn paa, at godsets herrer forblev nogenlunde uberørt af de mange
røvertog, der herjede naboskabet. Den første underretning af betydning gives i det
følgende aarhundrede i en contract af 1505 mellem Heinrich, Hans og Paschen
v. Ditten paa Werle og Eldena kloster, og at de tre herrer v. Ditten dengang
havde hver sin anpart af godset fremgaar af rosstjeneste-mandtallet for 1505—06,
hvorefter hver af dem stillede 1 hest. Denne 3-deling af godset er i det store
taget en hovedfactor i dets historie, og det spiller en mindre rolle, at den ene
tredje-del allerede i 1527 atter er opstykket i to lige anparter mellem brødrene
Paschen og Achim v. Ditten og senere tildels skifter eiere i andre grene af ætten;
i skattemandtallet for 156 1 opføres saaledes: <s.Olde Achim, ju n ge Achim Paschens
sohn, Achim v. Ditten Hansens sohn und D iderik v. Ditten.» Paa de følgende
blade vil godsets historie i store træk blive meddelt i tilknytning til de genealo
giske data om ætten v. Dittens enkelte medlemmer. .
Cod. Dipi. Brandenb. */j p. 5 IC>.
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i. Heinrich v. Ditten indehavde i 14 10 sammen med sine sønner Heinrich jr.,
Claus og Ja sp a r v. Ditten borgen Gorlosen i Grabow amt som brugeligt
pant. Den B arthold v. Ditten, der i første halvdel af 1400’tallet var præpositus ved Eldena kloster, har formentlig ogsaa været en søn; han levede
imidlertid i ugift stand, og noget nærmere høres ligesaa lidt til ham som
til Claus og Jaspar, hvis familieforhold hviler helt i mørke. Derimod var sønnen:
2. Heinrich v. Ditten midt paa 1400’tallet foged paa Hermensmiihle og
en meget krigersk herre, der trods mange strabadser og et, som det
synes, temmelig voldsomt liv opnaaede en høi alder. Da hans sønner
optræder som parteiere i godset Werle, maa det vistnok ansees sand
synligt, at Heinrich ialfald paa sine ældre dage og for en større del har
indehavt dette gods. Fire børn kjendes [3. a. —3. d.]:
3. a. Cone v. Ditten, skrev sig til Werle gods i 1492 og døde ca. 1500.
3. b. Heinrich v. Ditten, stamfar for den gren af ætten, der kom til
Danmark og Norge, besad 1/s i godset Werle i 1505, i hvilket aar
han sammen med de to andre medeiere i godset havde en retstvist
med Eldena kloster. I rosstjeneste-mandtallet opføres han ogsaa
i 1506 og maa da have været en bedaget herre og neppe længe
efter afgaaet ved døden. Sønnen:
4. Kersten v. Ditten modtog i 1 506 godset Wabel ved Neustadt
i forlehning af hertugerne af Mecklenburg; forlehningen var
paa livstid, men ikke desto mindre frasolgte han efter nogen
tids forløb en del af markerne for 190 fl. til sine fættere
Achim v. Ditten og Paschen v. Ditten paa Werle, og da
senere hans sønner Fabian og Christoph atter vilde gjenerhverve denne parcel, men mødte afslag og derover klagede
til hertugen, inddrog denne ganske simpelt hele godset under
sig som forbrudt og henlagde det til amt Neustadt. Nogen
erstatning paa andet hold blev nok lovet, men aldrig givet.
Kersten v. Ditten besad forøvrigt godset Jabelsburg mellem
Goldenstadt og Banzkow og erhvervede i 1 519 godset Leisten
[Lehsten] ved Plau af Heine v. Pentz paa Toddin af huset
Redefin, med hvilket ætten v. Ditten var besvogret. Han
efterlod to sønner [5. a. og 5. b .j:
5. a. Fabian v. Ditten, yngste søn, overtog godset Leisten
efter sin far og døde i 1580’aarene efterladende tre
børn [6. a.— 6. c.]:
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6. a. Emerentia v. Ditten, døde ung og ugift.
6. b. Berend v. Ditten, overtog godset Leisten i 1570, men pantsatte det
paa 20 aar for 7000 mark lybske til Philipp Linstow paa Gartz i 1577
og døde i 15 8 1. Hans hustru Ilse v. Pentz var død forinden 16 15,
som det synes uden børn, i ethvert fald uden sønner.
6. c. Engel v. Ditten, var en af de sidste jomfruer i det i 1588 nedlagte
Eldena kloster.
5. b. Christoph v. Ditten modtog som ældste søn sin fars andel i godset Werle,
som allerede dengang maa have været en del beheftet, og døde i 1574 efter
ladende sin hustru M agdalena v. Stoisloff af huset Panckelow med tre umyn
dige sønner. A f disse levede Kerslen og Joachim v. Ditten paa Werle uden
at der erfares noget nærmere om deres familieforhold; den tredje var:
6. Johann v. Ditten, indløste i 1593 det af sin fætter Berend v. Ditten i
1577 pantsatte gods Leisten og laante i dette øiemed bl. a. 9000 tir.
af Berend v. Winterfeld paa Dalmin mod heftelse i godset, men da han
endnu i 1600 ikke saa sig istand til at indfri laanet, valgte han atter
at sælge Leisten og fandt en kjøber i sin svoger [paa hustruens side]
Heinrich Sprengel, der betalte ham 10 500 fl. Ved denne leilighed gik
Leisten for altid ud af ætten v. Dittens besiddelse.
Heller ikke den efter faderen modtagne andel i Werle, som Mag
dalena v. Stoisloff havde forvaltet i sønnens mindreaarighed, forblev
helt uberørt af de økonomiske vanskeligheder, der klæbede ved godset
Leisten. For at opdrive den hele løsningssum for dette havde Johann
v. Ditten nemlig ogsaa maattet angribe Werle og indgaaet en masceret
pantheftelse, der fik udseende af et salg med gjenkjøbsret, til en vis
David Schomann mod 10000 fl. i contante penge. Dog var fra salget
undtaget den tilhørende pertinents i Wanzlitz. Inden udgangen af
1590’aarene havde dog v. Ditten atter gjenerhvervet Werle med fuld
besiddelsesret, om det end vedblev at være adskillig beheftet, og ved
hans død i 1626 gik det over til hans sønner af ægteskab med E li
sabeth v. Bieschwang af huset Korchow, datter af B altzer v. Bieschwang
og Catharina v. Ziilow . Sex børn [7. a.— 7. f.]:
7. a. Achim v. Ditten, død før 16 12 uden børn.
7. b. Elisabeth v. Ditten, var i 1607 gift med D avid Ludw ig Graevenitz
paa Schilde og levede endnu i 1642.
7. c. Magdalene v. Ditten, levede i et jomfrukloster.
7. d. Anna Catharina Margrethe v. Ditten, forblev vistnok ugift.
7. e. Jiirgen v. Ditten, overtog 12/6 16 16 den del af Werle, der til den
tid havde tilhørt hans frænde Paschen v. Ditten, se s. 20, men
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afgik allerede i 1629 ved døden. Han havde 4/u 16 14 ægtet Lucia v. Flotow
af huset Stuhr, en datter af Hans Andreas v. Flotow og Anna Hahn, og
hun fik i sin enkestand at friste en i økonomisk henseende lidet betrygget
tilværelse i Ahrensbock, uden at nyde nogen hjelp af det under 30’aarskrigen
udsugede og yderlig forgjeldede Werle. I 1638 sendte hun sin eneste gjenlevende søn til Jesuiterne i Prag, og skjønt hertug Adolf Friedrich indtræn
gende anmodet hende om at redde sin søn fra deres lære, var hun kun glad
ved at han dog kunde faa en standsmæssig opdragelse. Fem børn [8. a.— 8. e.]:
8. a. Hans Andreas v. Ditten, var i 1632 feldknabe og døde forinden 1638.
8. b. Otto Christoph v. Ditten, kom, som allerede nævnt, i 1638 til Jesuiterne
i Prag, gik over til den katholske religion, og blev saaledes tidlig
fremmed for sin slegt og sin fødeegn. Strax efter opnaaet myndighed
overdrog han i 1652 fra Prag den andel, der tilkom ham i Werle, til
sine søstre, og siden høres intet til ham. Mandlige efterkommere har
han dog ikke havt.
8. c. Catharina Margrethe v. Ditten blev gift i 1658 med sin frænde Levin
v. Ditten, der var født 2%2 1624 og døde 24/7 1696 paa Werle. Sammen
med sine to yngre søstre fik hun i 1652 overdraget faderens andel i
Werle af broderen Otto Christoph, men da hun som den eneste gifte
søster ingen sønner fik i sit ægteskab, endte de forskjellige forhandlinger
om godsets skjebne med, at hendes ægtefælle fik hende og hendes søstre
til i 1678 at afstaa Werle til hans søn af iste ægteskab, Joachim. H artw ig
v. Ditten, som det s. 21 nærmere er meddelt, og dermed gik denne
andel af godset over i en yngre gren af ætten.
8. d. Anna Sophia v. Ditten, var blind og levede som stiftsdame i Dobbertin 1675.
8. e. Eleonora Elisabeth v. Ditten, var i 1646 kammerfrøken hos fyrstinde
Eleonore Sophie af Anhalt, gik over til katholicismen og døde ugift 1676.
7. f. Christoph v. Ditten, overtog i 1626 sin fars Vs’del i Werle i den sørgelig
forkomne tilstand, dette gods befandt sig efter 30’aars-krigen, og opnaaede
ingen forbedring i forholdene inden sin død i 1635, skjønt han havde erholdt
nogen formue ved sit ægteskab i 16 13 med Anna v. Koppelow af huset
Robbesin [R epzin]. I medgift fik hun 2200 guiden, dertil 200 i bryllupsgave
og IOO guiden i smykker foruden et rigeligt garderobe-udstyr. Alt, hvad
hun medbragte af pretiosa, perler og guldkjæder, blev under krigen opbevaret
i kirken i Grabow og der uden videre røvet af Svenskerne. I 16 3 1 afgik
hun ved døden, efterladende tre sønner og en datter [8. a.— 8. d.]:
8. a. Johann Vicke v. Ditten, døde ugift mellem 1654 og 1669.
8. b. Dorothea Elisabeth v. Ditten, døde ugift før 1669.
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8. c. Joachim v. Ditten, døde ugift før 1669.
8. d. Jiirgen Christoph v. Ditten, født 1622, var ligesom sine to brødre i felten
i mange aar og vendte først i 1654 tilbage til Werle, hvor han strax med
kraftig haand søgte at raade bod paa de trøstesløse økonomiske forhold. I
1669, da han er den eneste igjenlevende af søskenderne og saaledes enebe
rettiget til sin fars og forfædres Vs’del i Werle, faar han tilveiebragt orden
i de gamle pantedocumenter, som under krigen saa ofte havde skiftet inde
havere, at det i mange tilfælde ikke længer var paa det rene, i hvis hænder
de retmæssig befandt sig. Nogen afgjørelse, hvorvidt godset maatte afstaaes
til panthaverne, var imidlertid endnu ikke truffet, da han afgik ved døden i
1679 og blev bisat 12/s i Werle kirke.
Med sin efterladte hustru Catharina M aria v. Holstein af huset Redefin
havde Jiirgen Christoph v. Ditten foruden en ugift datter følgende fem børn
[9. a.— 9. e.]:
9. a. Philipp Christoph v. Ditten, den eneste af søskenderne, der var myndig
ved faderens død, tiltraaadte sin fars andel i Werle paa egne og yngre
brødres vegne s/6 1680, og ham lykkedes det efter mange vanskelig
heder at etablere en tilfredsstillende ordning med panthaverne, hvorved
godset i henhold til et forlig af 10/5 1693 og med brødrenens consens
skulde forblive i hans besiddelse. A f en retssag, han havde med hertug
Friedrich af Grabows enke, synes det at fremgaa, at Philipp Christoph
har været en myndig, maaske noget egenmægtig herre, men forøvrigt
nævnes intet om ham forinden hans død 19/i2 1702.
Gift 27/i 17 0 1 med Sophia Catharina v. Blucher af huset Suckow, der
døde 1744 som enke efter et nyt ægteskab med captein Ulrich A d o lf
v. K rassow i Pommern. En søn:
10. Ernst Christoph v. Ditten, født so/u 17 0 1 i Miillenbeck, havde tidlig
bestemt sig for den militære løbebane og, som tilfældet ofte var
efter 30’aars-krigen med mange andre unge mecklenburgske adelsmænd, øvede de nordiske lande en vis tiltrækning paa ham. Han
gik i d a n s k krigstjeneste, blev 25A 17 18 fendrik i Prins Christians
regiment, 2% 17 19 secondløitnant og 3/9 17 2 1 premierløitnant;
under 6/io 1727 fik han afsked som captein og døde ugift.
I fremmed land tabte han interessen for sine forfædres gamle
gods, lidet lystelig som dets tilstand var, og det faldt ham derfor
neppe vanskeligt 16/i 17 2 1 at overdrage sin fars andel i Werle til
sin frænde Joachim Hartwig v. Dittens søn Friedrich v. Ditten,
foreløbig som brugeligt pant paa 12 aar. Allerede 28/6 s. a. afstod
han imidlertid ogsaa sin ciendomsret, og dermed var det samlede
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9.
9.
9.
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gods Werle, som s. 23 nærmere anført, helt og holdent gaaet over paa
Friedrich v. Dittens haand for ikke senere atter at deles.
b. Jiirgen Ludwig v. Ditten, døde ugift 9%2 1693.
c. Achaz Friedrich v. Ditten, levede i 1699 i ægteskab med Catharina v.
Holeben, men døde uden børn.
d. Sophia Eleonora v. Ditten, døde 17 3 1 som enke efter Jiirg e n v. Oldenburg
paa Fedorow, født 6/u 1658 og død 2% 17 2 1.
c. Levin Ernst v. Ditten, født 2/o 1665 paa Werle, gik i dansk militærtjeneste
og blev 28/ii 1691 secondløitnant i Livgarden tilfods, 17/is 1700 premierløjt
nant. I 1703 sees han at være udgaaet af etaten, men blev 19A 1709 captein
i Prins Christians regiment, deltog i det følgende aar i felttoget i Skaane og
faldt 10/a 17 10 ved Helsingborg1.
Gift 8/s 1705 paa godset Linstow i Mecklenburg med M aria Catharina v.
Linstow, født 8A 1685 og død 2%2 17 19 i Meenburg i Marck, begravet i
Liittendorff kirke. Hun havde tidligere været gift 3% 1700 i Liichow i
Liincburg med Jiirg en Levin v. Bassew itz, der døde 12A 1703 sammesteds, og
havde med ham en søn C arl Levin v. Bassewitz, født 6/s 1702 i Wismar og død
1706. Som enke efter v. Ditten søgte hun a/u 17 12 om pension og fik ogsaa
50 rdl. aarlig2, som hendes to sønner i 17 19 androg om at beholde, saalænge de var umyndige3. 2 børn [10. a. og 10. b.]:
10. a. Christopher Ernst v. Ditten, født 10/ii 1707 i Kjøbenhavn, døbt n /n
i Garnisonskirken, blev fendrik i Prins Christians regiment 8/ia 1727 og
secondløitnant 28/6 1728, forflyttet til Grenadercorpset 29/i 17 3 1 og
premierløitnant 2A 17 34 ; captein 6/i2 1745 i Fyen ’ske gevorb. infanteriregiment, som fra 19A 1749 kaldtes Kronprins Christians regiment,
karakt, major sl/6 1758 med anciennetet fra 18/io s. a. og premiermajor
24/ia 17 10 . Under 12/9 1764 tog han afsked fra militærtjenesten og døde
9/ii 1765 i Slesvig4, begravet paa St. Michaels kirkegaard.
Gift 6A 1756 i Garnisonskirken i Kjøbenhavn med B irgitta Catharina
Schacht, der var født 13A 1738 i Kjøbenhavn, døbt 17A i Garnisonskirken,
og døde 26A 1785 sammesteds; datter af løitnant ved Fyen ’ske regiment,
senere captein ved Grenadercorpset Johan H enrik Schacht og M aria

1 Reg. N. 8 2 2 /17 10 og Ref. Sag. 29/s 17 10 § 40, Dansk Rigsarkiv. L . E . v. Dittens segl med krebsen
findes i Dansk Rigsarkivs seglsamling; skifte efter ham er derimod forgjæves eftersøgt.
2 Ref. Sag. *’ /« 17 10 § 3 1 og Postdirect. Forestill., Cancelliet, 2/n 1 7 1 2 og ’ /« 1 7 14. Dansk Rigsarkiv.
2 Postkass. Supplications Protokol 17 19 fol. 12 1 flg., Dansk Rigsarkiv; heri er sønnerne feilagtig ind
ført med navnene: »Christian Ernst* og «Le vin Frederik*, istedetfor: »Christopher Ernst* og »Hein
rich Friedrich*.
4 Gen. Krigsdirect. Meld. til Kongen af 28/i 1766. Dansk Rigsarkiv. — C. E. v. Dittens segl med
krebsen findes i Kgl. Exped. nr. 67 for 1762. Dansk Rigsarkiv.
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Anna de la M illiere [U A m illiere] , der blev viede 17/* 1736 i Garnisonskirken i
Kjøbenhavn. 3 børn [ n . a . — n .c .] :
1 1 . a. Eggert Ernst Balthazar v. Ditten, født 13/i 1759 i Kjøbenhavn, døbt 17/i i
Garnisonskirken, og død 18/s 1760 sammesteds.
1 1 . b. Friedrich Christopher v. Ditten, født 28/i 176 1 i Kjøbenhavn, døbt V2 i
Garnisonskirken, blev landkadet 13/s 1769, page hos H. M. Kongen Vi 1777,
secondløitnant i Kronprinsens regiment Vi 1779 og premierløitnant med secondløitnants gage i den Frederikshavnske bataillon 28A 1788. Under 24A 1789
blev v. Ditten befordret til N o r g e som captein i 2 Akershusske infanteri
regiment og chef for Eker’ske compani med anciennetet fra 29/s s. a. og 200
rdl. g a g e 1, fra Vi 1797 med fuld gage; blev UU 1806 reserve-major, commandør for regimentets 2den bataillon og chef for Vestre Laurvik’ske com
pani 2% 1808, forsat til Søndenfjeldske infanteri-regiments nationale companier V7 18 10 , hvor han blev oberstløitnant og commandør for iste bataillon
18/5 i 8 i i .
Som chef for en af Telemarkske og 2 Akershusske regimenter combinert
grenaderbataillon paa 850 mand deltog major v. Ditten i krigen i 1808. Over
dreven forsigtighed afholdt ham herunder fra at undsætte den tapre løitnant
Krebs ved Haneborg i Urskog 15/i, men fire dage senere deltog han med
kraft i Svenskernes fordrivelse ved Killingmo og tilhørte i de følgende dage
det armécorps, som under prins Christian Augusts personlige commando
opererte ved de fjendtlige angrebsfronter.
Under 21/ia 1809 fraskrev F. C. v. Ditten sig sine arverettigheder til Werle,
Balow m. v., som s. 25 meddelt. Efter adskillelsen i 18 14 forblev v. Ditten
i Norge og døde XU 1832 paa Kongsberg, begr.
Gift 9/s 1788 i Haugs kirke paa Eker med Sara Selchier, der var født
18/6 1764 paa Eker, døbt 26/6 i Fiskum kirke, og døde 15/i2 1835 paa Kongs
berg, datter af major Hans Selchier og Maren Harboe. 3 børn [12. a .—12. c.]:
12. a. Ernst Hans v. Ditten, født
1789 i Kjøbenhavn, døbt 3/7 i Garnisons
kirken, blev privat dimittert student ved Kjøbenhavns universitet i 1807,
candidatus juris med haud illaud. 13A 18 13 og s. a. ansat som bogholder
ved Kongsberg sølvverks offentlige fattig væsen, fra 18 15 tillige medlem
af bestyrelsen for og bogholder ved det militære uld- og linnedmanufactur;
døde Vs 1839 paa Rigshospitalet i Christiania efter at være rammet af et
slagtilfælde paa gaden udenfor det senere «Dittens complex* i Akersgaden.
Gift 28/8 18 13 , hjemmeviet paa Frederiksberg, i Kjøbenhavn2 med M arie
1
!

I norske militær-etater kaldes han oftere feilagtig: Frederik Christian v. Ditten.
Vielsen er indfort i Garnisons kirkebog.

II
Meitzner, der var født 6/n 1796 i Sigdal1 og døde bU 1886 i Kjøbenhavn hos sin
datter fru Heramb, begravet paa Assistens kirkegaard; hun var datter af oberst
Christian M eitzner og Anna M ichelet2. 6 børn [13. a.— 13 . f.]:
13. a. Christian Friedrich v. Ditten, født 28/s 18 15 paa Kongsberg, døbt 12A ; druk
nede i Laugen paa en skøitetur 13/u 1827, begravet 20/u paa Kongsberg.
1 3 . b. Sara Ernstine Marianne v. Ditten, født 19/a 18 18 paa Kongsberg, døbt 18/e;
døde 28/9 1887 under et besøg paa Skovbøllegaard i Købelev sogn paa Lol
land, begravet *5/io paa Errindlev kirkegaard.
Gift 15/7 1841 i Helligaandskirken i Kjøbenhavn med Thor Johan Christian
Heramb, der var født 27/is 18 16 paa Kongsberg, søn af overmagazinbestyrer,
justitsraad L ars Gulbrandsen Heramb og Ursula Christiane Grønlund. Student
ved Kjøbenhavns universitet 1834 og theologisk candidat med laudabilis 19/'i 1840,
blev Heramb const. adjunct ved Frederiksborg skole 29A) 1840, fik dansk indføds
ret UL 1841, udnævnt adjunct sammesteds 12/e 18 4 1, sogneprest til Taagerup og
Thorslunde i Maribo amt u /io 1844, ordinert 29/n s. a., og befordret til sogne
prest til Errindlev og Olstrup i samme amt 19/s 1848. Her afgik han ved
døden 18/s 1858, «en overordentlig elskværdig mand, en alvorlig prest og et
lyst hoveds3. 7 børn.
13. c. Hans Selchier v. Ditten, født Vs 1820 paa Kongsberg, døbt 17/s, blev discipel
ved sin fødebys apothek 14A 1834 og candidatus pharmaciæ 18/6 184 1. Under
24/e 1843 modtog han ansættelse som amanuensis ved Universitetets chemiske
laboratorium og forblev i denne stilling til 1857, hvorhos han under en vacanse i vedkommende professorat fungerte som lærer og examinator i fysik
og chemi ved Den militære Høiskole og samtidig ledede den practiske under
visning i laboratoriet; somrene 1855, 1856 og 1857 fungerte v. Ditten desuden
som feltapotheker ved leirsamlingerne paa Gardermoen og Stjørdalshalsen.
Den 4/7 1857 erholdt v. Ditten bevilling til at drive det under V12 1856 med
personligt privilegium oprettede «Rigshospitalets Apothek* i Christiania, som
han aabnede Vi 1858 i Akersgaden nr. 55 og snart fik landets største omsætning.
Fra 1857 til 1880 var han medlem af den pharmaceutiske examenscommission.
1 Ifl. daabsattest i Den norske Enkekasse: døbt °/i 1 1796 i Sigdal; ifl. kirkebogen: hjemmedøbt i
novbr. 1796 [vistnok paa fødselsdagen] og daaben stadfæstet i Sigdals kirke 5/j 1797.
5 Oberst Christian M eitzner var født ‘ /s 1 753 i Kjøbenhavn, døbt •/> i den Tyske menighed, og døde
'V i 18 14 i Kjøbenhavn, Trinitatis sogn, begravet paa Assistens kirkegaard; søn af captein Baltzer
Christian M eitzner og 2den hustru Else Gyrsting.
Han blev gift *% 1788 i Garnisonskirken i Kjøbenhavn med Anna Michelet, der var døbt
'•/11 1769 i Trinitatis kirke i Kjøbenhavn og døde der *°/9 18 5 1, begravet paa Assistens kirke
gaard; datter af gjestgiver P au l Christopher Michelet af den norske æt og 2den hustru Anna Cathrine
Petersen fra Nakskov.
* Wibergs danske prestehistorie I s. 324.
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Den 16/s 1865 blev v. Ditten udnævnt til hofapotheker og Via 1885 til ridder af den
svenske Wasa-orden. Som stifter af og formand i «Foreningen til Fremme af Fiskeriet
i Christianiafjorden indenfor Drøbak* har v. Ditten foreslaaet og faaet udvirket
forskjellige kgl. resolutioner angaaende fredning af fiskebestanden paa dette fjordomraade, ligesom han i samme øiemed til overholdelse af love og fredningsbestem
melser siden 18 71 skaffede midler tilveie til lønnet opsyn og bragte istand en ved
politiets hjelp udført offentlig fisketælling ved Christiania brygger og bazarer. Ved
den internationale fiskeriudstilling i Berlin 1880 tilkjendtes ham som den eneste
blandt 24 concurrenter sølvmedaille med diplom for besvarelsen af den af kongen
af Sachsen udsatte prisopgave: Vorschlåge zur Desinfizirung von Fabrik-Abwassern.
Forøvrigt har v. Ditten saavel i dagspressen som i specialafhandlinger levert ad
skillige indlæg til belysning af norske fiskeriforhold, ligesom flere chemiske af
handlinger foreligger fra hans haand1 *3.
Paa grundlag af erfaringer fra den uhyggelige theaterbrand i Wien 8/is 1881
experimenterte v. Ditten helt privat med sikkerhedsforanstaltninger for Christiania
Theaters vedkommende, og construerte en afløbsventil for ild og røk over scenen.
Da theaterdirectionen imidlertid nølede med at anordne constructionen, skjønt over
bevist om dens nytte, tilbød v. Ditten selv at bekoste anlægget, hvilket med tak
blev modtaget i november 1887*. Systemet har senere fundet sin anvendelse flere
andre steder, blandt andet ved Nationaltheatret i Christiania.
Industrielt var v. Ditten interessert i en række foretagender, tildels af bane
brydende art, og sad i syttiaarene som medlem af og tildels formand i directionen
for flere industrielle selskaber, saaledes for Vallø Saltverk. Dette støttede han
financielt langt over sin actionærforpligtelse, men ved misligt forhold fra den
administt erende directørs side i 1879 tabte han derved betragtelige midler, ca.
85000 kr.8
Foruden Akersgaden nr. 55 eiede v. Ditten det tilstødende omtrent 5 maal
store haveareal Apothekergaden nr. 1, 3, 5 og 7, som han indkjøbte for 18000
spd. [72000 kr.]. Her lod han paa den indre del af tomten opføre en 3’etages
betragtelig murbygning, som blev bortleiet til Den kgl. Kunst- og Haandverkskole
og i nogle aar ogsaa husede Nationalgalleriet; derhos lod han foran denne og frem
til Apothekergaden bygge to kasserner til brug for militæretaten som leieboer.
1 Herom henvises til J. B. Halvorsens: Norsk Forfatter-Lexikon, II bind. — Om de af v. Ditten
fremstillede bekjendte mavestyrkende og regulerende piller se bl. a .: Morgenbladet for 24 novbr.,
30 novbr. og 2 deebr. 1876.
* Se herom: Morgenbladet bl. a. for 14 novbr. 1887.
3 Om v. Dittens personlige optræden overfor direetøren og dennes paafølgende sagsanlæg, hvorved
v. Ditten gjennem alle instanser frikjendtes, se byretsdom i Morgenbladet for 15 jan. 1880, A og B,
og højesteretsdom i samme blad for 26 juni 1880, A og B.
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Disse eiendomme1 blev med den senere indkjøbte Theatergaden nr. 8 fuldt bebygget
i 1904 og almindelig kaldet «Dittens com plex*; dette fik i 1905 en skattetaxt af
900000 kr. og blev i 19 10 solgt af hans arvinger til Christiania commune for
800000 kr. — I Aker kjøbte v. Ditten i begyndelsen af 1860’aarene løkken Kjeldsbæk, 40 maal, for 4000 spd. [16000 kr.]; heraf afhændede han henved halvparten
i parceller, og den øvrige del med den af ham opførte trævilla blev 16 marts 1898
solgt til verkseier Thune for 205 500 kr.
Hofapotheker v. Ditten var af strengt conservativ anskuelse, men besad dyb
modvilje mod enhver befatning med politiske gjøremaal. Han afgik ved døden
3% 1891 i Christiania og blev begravet 5/s.
Gift s/s 1847 i Christiania med Johanne Theodora D øderlein, der var født
27/s 18 19 i Christiania, hvor hun døde 14/s 1907, datter af kjøbmand og stadscaptein, senere bogholder i Norges Banks afdeling i Christiania Johannes Winther
Døderlein og Cecilie Cathrine Tambs. I 1898 kjøbte enkefru v. Ditten gaarden
Incognitogaden nr. 16 for 75000 k r.; den blev efter hendes død i 1907 solgt til
professor Birkeland. 4 børn [14. a.— 14. d .]:
14. a. Johannes Marius v. Ditten, født 13/s 1848 i Christiania, døbt l5h i Vor
Frelsers kirke; gjennemgik i aarene 1868—69 det R c y ’ske handelsinstitut i
Liibeck, indtraadte som commanditær i firmaet De Choudens & Cie i Paris,
tabte imidlertid sine penge og gik over til journalistik. I 18 7 5— 76 var
J. v. Ditten saaledes redactør af Drammens Tidende, boede derefter i flere
aar som journalist i udlandet, stadig paa reiser, dog med kortere besøg
i hjemlandet. — I 1880’aarene begyndte han at male, hovedsagelig norske
tjordlandskaber, og studerte blandt andre steder i Diisseldorf og Bruxelles.
I 1889 kjøbte v. Ditten ca. 100 maal af gaarden Ormelet paa Tjømø og
lod her indrette badeanlæg2*, som blev aabnet sommeren 1890 under navnet:
Tjømø Kystsanatorium; i novbr. 1891 solgte han dette til D. V. Blauw i
Christiania.
Efter sin fars død har v. Ditten for en stor del været optaget med at
varetage familiens fælles forretningsanliggender. I 1881 modtog han Justits
departementets beskikkelse som translatør i tysk, fransk og engelsk.
Gift iste gang 24A i Notre Dame des Lorettes i Paris med M arie Anne
Therese Gabrielle Bernard-Gjertz, født 23/ts 18 5 1 i Paris, datter af fransk
handelsmand Gabriel B ern ard og Jakobine Sofie [M arie] Gjertz. Dette ægte
skab blev efter separation af aug. 1883 opløst i mai 1S87.
1

Billede bl. a. i: Allers Journal 13 marts 19 0 4 ; her sees Rigshospitalets Apothek til høire, de to
kassernebygninger til venstre.
s Morgenbladet for 6 febr. 1890 og 6 novbr. 189T.
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Gift 2den gang */6 1887 i Den norsk-svenske legation i London med
Bertha Catharina Sandstrom, der er født 29A 1858 i Stockholm, datter af
landtmåterisecretær C arl E rik Sandstrom og Anna E rik a Hallstrom. 2 børn:
15. a. Hans Ragnvald Louis Carl Eugéne Marie v. Ditten, født l5/5 1874 i
Auteuil, Paris, og død 13/i 1875 sammesteds.
1 5 . b. Oelgard Eleonora Theodora Erica v. Ditten, født 24/s 1889 i Christiania,
døbt so/6 i Trefoldighedskirken.
Gift 10/n 1909 i Trefoldighedskirken i Christiania med baron Nathanael
Renatus S ieg fried von Stackelberg, født 3/g, efter russisk tid 28/s, 1885 i
Reval, Estland, søn af godseier til Laserowo i Pleskan’ske guvernement
i Rusland, adelsmarskalk i Pleskan’ske guvernement, pastor 18 7 1— 75
ved St. Olaikirken i Reval, baron Nicolaus C arl Gustav Bruno von
Stackelberg [af den baltiske gren] og 3die hustru Caroline D eringer.
Baron Nathanael von Stackelberg blev i mai 1907 filosofie magister ved
universitetet i Helsingfors og filosofie licentiat ved samme universitet i
decbr. 19 10 . Valgt ritterschaftssecretær i Estland 2/s 1 9 1 1 , bosat i Reval.
14. b. Theodora Zachinca v. Ditten, født 31/s 1 8 5 1 i Christiania, døbt 10/io i Vor
Frelsers kirke; bosat i Christiania.
Gift 9/n 1872 i Trefoldighedskirken i Christiania med Peter Johan Nicolay
F a y, der var født 5/n 1842 paa Bragernes, søn af adjunct Theodor F a y og
E lise Gude. Peter F a y blev, dimittert fra Drammens skole, student 1861,
cand. philos. 1862 og juridisk candidat 1868, hvorefter han gik ind i Marineog Postdepartementet og blev her udnævnt til kgl. fuldmægtig 23/3 1880. I
april 1881 blev F a y inspectør og kasserer ved «Arbeiderboligerne» i Chri
stiania, i 1885 kasserer i Lodsunderstøttelseskassen og medlem af bestyrelsen
for «Foreningen til Fremme af Fiskeriet i Christianiafjorden indenfor Drøbak*.
Den 11/i 1890 valgtes han til corresponderende medlem af det kort før under
ærespræsidium af Jules Simon i Paris stiftede «Societé frangaise des habitations
å bon marché*. Fay, der var ridder af svensk Wasa-orden og fransk Officier
d’Académi, afgik ved døden 14/a 1899 i sit hjem «Elvely» paa Bygdø.
14. c. Inga Johanna v. Ditten, født V2 1858 i Christiania, døbt 31/s i Trefoldighedsk.
Gift 25/9 1881 i Trefoldighedskirken i Christiania med In g o lf S eil, der er
født 16/io 18 51 paa Brateid ved Trondhjem, søn af geschworner, senere sølvverksdirectør Johan Andresen S e il og M aria Susanna Cold. Seli tog pharmaceutisk examen ll/ia 1873, fik i det følgende aar ansættelse ved Rigshospi
talets Apothek i Christiania, hvor han fra juni 1874 til jan. 1891 var provisor
og efter hofapotheker v. Dittens død fra la/a 1891 til 1893 som constituert
bestyrede apotheket i de to aar, dette førtes for enkefru v. Dittens regning.
Under 3/u 1894 modtog Seil bevilling til at oprette apothek i Sandviken,
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Bærum, hvor han byggede egen gaard, og 6/s 1901 blev han apotheker paa
«Orion» i Christiania. Her kjøbte Seli Torvgaden nr. 28 for 175000 kr.
Mellem aarene 1878— 1890 var Seli guardein i Christiania og statens guardein 1891 — 1895; han er formand i «Spareforeningen Bien» og har i »Tids
skrift for praktisk Medicin* skrevet flere afhandlinger.
14. d. Thor v. Ditten, født ls/9 1860 i Christiania, døbt
1861 i Trefoldighedskirken,
blev student med realartium 1878, cand. philosophiæ 1879 og juridisk candidat
med laudabilis 1883. Efter nogen tids tjeneste i det daværende Indredeparte
ments consulatcontor kom v. Ditten 16/6 1885 ind i Udenrigsministeriet i
Stockholm som attaché, blev 10/7 1886 ansat som attaché i Wien, tjenstgjorde
som 2den secretær i Udenrigsdepartementet fra 12/i 1887, chargé d’affaires i
Wien 9/e— 21/n 1890, tilforordnet chef for Udenrigsdepartementets kammeralafdeling s. a., afdelingschef 19/6 1891 og n/7 1891 blev han chef for ministeriets
handels- og consulatafdeling. Fra 22/s til 10/io 1893 var han derpaa tilfordnet
chargé d’affaires i Konstantinopel, tilforordnet chargé d'affaires i London
fra 3/s til 10/io s. a., chargé d’affaires i Madrid 7/is 1897 til 2% 1898, i London
fra 3/s til 16/io s. a.
Under excellencen Lagerheim som udenrigsminister blev Thor v. Ditten
28/s 1900 udnævnt til cabinetssecretær, en udnævnelse, der betragtedes som
en ganske usædvanlig imødekommenhed fra svensk side overfor Norge. Høsten
1902 og vinteren 1903 fungerte han som secretær under de forhandlinger,
som efter initiativ af den daværende udenrigsminister dengang førtes mellem
den norske og den svenske regjering om en opløsning af det fælles consulatvæsen. I 1902 blev han tilbudt ministerposten i St. Petersborg, som han
dog ikke modtog dels paa grund af det for v. Ditten behagelige samarbeide
med Udenrigsdepartementets daværende chef, dels i paavente af ledighed i en for
hans helbred mere egnet post, og 8/s 1903 blev han derpaa udnævnt til
norsk-svensk minister i Rom. Kun i 2 aar skulde imidlertid v. Ditten blive
siddende som de forenede rigers fælles repræsentant.
Da unionsopløsningen indtraadte 7/6 1905, reiste v. Ditten hjem for paa
nærmeste hold at vie fædrelandet alene sit arbeide, og dette fik i den derpaa
følgende tid sin betydning gjennem hans personlige medvirkning ved de
mange nye opgaver, som meldte sig til løsning saavel under selve unionsafvik
lingen som ved organisationen af udenrigsdepartement og diplomati. I october
1905 gik v. Ditten som den norske regjerings repræsentant til Stockholm for
at forhandle om Carlstad-conventionernes franske redaction og paa Norges vegne
retsgyldig at undertegne dem, efterat Sverige havde anerkjendt opløsningen.
I statsraad 21/s 1906 modtog Thor v. Ditten udnævnelse til overordentlig
udsending og befuldmægtiget minister [Envoyé extraordinaire og Ministre pléni-
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potentiaire] i Berlin og 7 * s. a. tillige i Wien og Rom, hvilke embeder
han fremdeles beklæder.
Blandt de talrige reiser i udlandet, som v. Ditten har foretaget ogsaa
udenfor sine diplomatiske gjøremaal, kan nævnes, at han i 1894 og 1896
ledsagede kong Oscar som dennes secretær paa reiser i Nord-Italien og
Syd-Frankrige1. Under kong Haakon V II’s kroning i Trondhjems dom
kirke 22/e 1906 fungerte v. Ditten som over-ceremonimester.
Den 26/9 1897 blev v. Ditten ridder, 7 5 1903 commandør af 2den kl.,
2% 1906 commandør af iste kl. af St. Olavs orden; modtog 1906 Kroningsmedaillen. — Storkors af spanske Isabella-orden, ridder af preussiske
Krone-orden iste kl., storkors af italienske Krone-orden, af serbiske
St. Sava orden, af bulgarske Civil fortjeneste-orden; tyrkisk Medjidie
orden 2den kl., storofficer af græske Frelserens orden; commandør
af iste kl. af spanske Carl III’s orden, af svenske Nordstjerne-orden,
af mecklenburgske Grif-orden, ridder af østerrigske Jernkrone-orden 2den
kl., a f russiske St. Anna-orden 2den kl., commandør af fyrsten af
Monacos St. Carls orden, ridder af nederlandske Løve-orden og af sia
mesiske Krone-orden 4de kl. Under 1/s 1899 udnævnte den tyske keiser
v. Ditten til æresridder af Den preussiske Johanniter-orden2, og 24/« 1908
modtog han i Sonnenburg ridderslaget som retsridder.
13. d. Louise Friedrica v. Ditten, født u /i 1822 paa Kongsberg, døbt 1R/io, døde
18/s 1886 i Kjøbenhavn, begravet paa Assistens kirkegaard.
Gift Vi2 18 51 i Helliggeists kirke i Kjøbenhavn med Jø rg en Marcussen,
der var født 19/io 18 13 paa Høgholm i Tirstrup sogn, Randers amt, søn af
eier af Høgholm, generalkrigscommissær, senere postmester i Vejle Poul M ar
cussen og Louise Elisabeth Henriette Saabye. Efter at have taget juridisk examen
i 1834 og derefter i mange aar været fuldmægtig ved byfoged- og birkedommercontoret i Hillerød, blev Marcussen constituert by- og herredsfoged i
Frederiksund, deltog i felttoget 1849— 5° som hjelpeintendant ved den active
armés corpsintendantur, blev 7 n 1750 constituert som birkefoged i Lygum
Kloster birk [i Tøndern] og foged i Abel, Svanstrup, Skjerbæk, Alslev, Rav1

Paa en reise i Spanien under den spansk-amerikanske krig oplevede v. Ditten det eventyr at blive
arrestert som amerikansk spion og escortert af bevæbnede gendarmer, der rettede sine skarpladte
geværer mod ham ved enhver mistænkelig bevægelse.
5 Denne, verdens ældste endnu bestaaende ridderorden, der er stiftet i Amalfi 1048 og kun optager
adelspersoner, medfører for sine indehavere ikke ubetydelige udgifter i veldædige øiemed. Ordens
tegnet: et guldkantet hvidt Johanniterkors med den preussiske ørn mellem armene bæres i sort
baand om halsen; desuden et hvidt emaillekors paa venstre side af brystet. T il højtideligheder
bæres en pragtfuld ordensdragt i skarlagenrøde og hvide farver.
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sted og Frøsherred samt branddirectør i Lygum Kloster amt. I disse
embeder fik han kgl. udnævnelse
18 5 1 og blev virkelig cancelliraad
5/i 1859.
Fordrevet fra Lygum af tyskerne i 1864 bosatte Marcussen sig i
Kolding og blev ad interim constituert som branddirectør for Nørre
Tyrstrup herred i Vejle amt Vs 1865; i 1870 modtog han constitution
og Vs 1872 udnævnelse som branddirectør for Am ager med bolig paa
Christianshavn, i hvilken stilling han forblev til 1886. Den V10 1893
afgik han ved døden paa Sygehjemmet i Kjøbenhavn og blev begravet
paa Assistens kirkegaard.
13. e. Johan Ernst v. Ditten, født 31/s 1827 paa Kongsberg, døbt 11/n, og
død 9/s 1829 sammesteds, begravet u /a.
13. f. Christiane v. Ditten, født 14/n 1829 paa Kongsberg, døbt 18/s 1830,
døde 24/e 19 1 1 i Kjøbenhavn, begravet paa Assistens kirkegaard.
Gift 2% 1857 i Errindlev sogn paa Lolland med N iels H a j F riis,
der var født 7/is 1806 paa Poulstrup i Vindeby sogn paa Lolland, søn
af gaardmand Rasmus F r iis og Caroline Lang. Friis lærte landvæsen
hos justitsraad Frederiksen paa Nøbbøllegaard paa Lolland, var derefter
bestyrer af forskjellige gaarde og forpagter paa Lungholm under baroniet
Sønder-Karle [Bertouch-Lehn], I 1858 kjøbte han godset Nøjsomhed i
Købelev sogn paa Lolland paa 43 td. hartkorn, 400 td. land, og eiede
dette til 1886, i hvilket aar han solgte det for 385000 kr. og flyttede til
Kjøbenhavn, hvor han afgik ved døden 15/s 1888.
I 1895 maatte enkefru Friis atter overtage Nøjsomhed for priorite
terne, ca. 220600 kr., og fik det først i 1901 igjen afhændet paa rimelige
vilkaar til den nuværende eier, proprietær Schultz. 1 ugift datter.
12. b. Marianne Birgitte v. Ditten, født 16/i2 1790 i Eker, hjemmedaaben 18/is s. a.
stadfæstet 21/i 17 9 1; døde 22/s 1850 paa Nymoen paa Kongsberg, begravet sl/6Gift 2% 18 12 paa Kongsberg med Johannes Zacharias Steenstrup, der
var født V12 1787, døbt 4/i 1788 i Sandsvær1 og døde 25/s 1854 paa Kongs
berg, hvor han fra 27/s 18 12 var bogholder ved det i 1809 gjenoptagne og
i 1840 atter nedlagte jernverk; søn af foged i Numedal og Sandsvær, fra 1797
assessor i Overbergamtet Je n s Vogelius Steenstrup og 2den hustru Mette
Am alie Beske [Besche], 12 børn, hvoraf kun en datter naaede ud over
myndighedsalder.
12. c. Johan Christian v. Ditten, født 3% 1792 i Eker, døbt 6/u i Fiskum kirke,
og død l5/s 1802 sammesteds.
Han kaldte sig se lv: Johannes Vogelius Steenstrup.
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1 1 , c. Johan Ernst v. Ditten, født 14/s 1765 i Kjøbenhavn, døbt *% i
Garnisonskirken, blev surnumerær cancellist i General- og Commissariats-Collegiet og Bogholdercontoret med 4 rdl. maanedlig
gage af Extrafondet Vi 1790 fra 5/s s. a. at regne, karakterisert
krigscancellisecretær 19/s 179 7; afgik med 190 rdl. i vartpenge
12/i 1798. Blev i 1800 branddirectør i Kjøbenhavns amt; etatsraad
og V 1 1 1828 ridder af Dannebrogs-ordenen. Døde 17ti 1839 i
Kjøbenhavn.
Gift iste gang 26/s 1794 i Garnisonskirken i Kjøbenhavn med
H edvig Lorentine Clausen, der var født 21/s 1773 og døde 22/s 1802.
Ingen børn.
Gift 2den gang 30/io 1802 med Mathea Karen Marianne Wilster,
der var født 24/6 1780 i Garnisonens menighed sammesteds og
døde n /io 1872 som priorinde i Estvadgaards stiftelse, Estvad i
Ringkjøbing amt, datter af major Cæsar August W ilster og Char
lotte Elisabeth Schacht. Ingen børn.
Under 8Vis 1809 fraskrev v. Ditten sig sine arverettigheder til
Werle, Balow m. v., som s. 25 meddelt.
10. b. Heinrich Friedrich v. Ditten, født 17A 1709 i Kjøbenhavn, døbt 19A
i Garnisonskirken, blev cornet i 5te jydske nationale rytterregiment
9/i 1732, løitnant s/is 1732, og garnisonerte fra 17 4 1 til 1745 i Horsens,
hvor han afgik ved døden 28A 1745 og blev begravet 5/s; ugift1.
3. c. Hans v. Ditten, levede endnu i 1506 som besidder af Vs’del i Werle gods,
hvilken anpart efter hans formentlig ikke meget senere indtrufne død gik over
til hans to sønner. A f disse forsvinder den yngste, Dietrich v. Ditten, omkr.
1560, uden at der nævnes noget nærmere om hans familieforhold, men sand
synligvis er han død ugift, siden der senere ikke fremkommer noget krav paa
lehnsarveretten til Werle fra dette hold; den anden og ældste søn var:
4. Achim v. Ditten, overtog sin fars Vs’del i Werle og efterlod ved sin død
i 1560 godset i temmelig beheftet stand til enken Elisabeth v. Konigsmarck, datter af Christopher v. Kdnigsmarck og M argrethe v. Rohr, med
en datter og tre endnu umyndige sønner [5. a.— 5. d.]:
5. a. Melchior v. Ditten, døde ugift i pesten 1580.
5. b. Achaz v. Ditten, døde ugift i pesten 1580.
1

Ifl. Horsens kirkebog: »1745, S mai, kast. jord paa lieutenant Friedrich Levinfsen] von Deden[!]
ved obrist Reichous comp.> Cfr.: Ref. Sager 2’/o 1 745 S
Dansk Rigsarkiv. Ifl. oberstltn. Hirsch’s
mscr. om den dansk-norske officersstand [Det K gl. Bibi. i Kjøbenhavn]: hans navn »skrives under
tiden Deden». — I Skanderborg, hvor han ifl. familiebibelen angives at være død i 174 5, findes
ingen v. Ditten begravet.
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5. c. Catharina v. Ditten, blev gift i 1581 med Jiirg e n Kam ptz paa Dratow
og levede i 1586.
5. d. Hans v. Ditten, overtog efter sine brødres død faderens ‘/s’del i Werle
10/9 1580, men pantsatte godset allerede i december samme aar til sin
svoger, ovennævnte Jiirgen Kamptz, for 10 000 guiden paa 30 aar, idet
han dog forbeholdt sin mor en bygning paa Werle og desuden sikrede
sig selv andelen i pertinentset Wanzlitz; ogsaa denne sidste pantsatte han
imidlertid strax efter til Marquard v. der Jahn paa Neese. Da han for
blev ude af stand til atter at betale de laante summer, indløste hans
frænde Levin v. Ditten, s. 20, det hele gods i 1580. Hans afgik ved
døden i 1589 paa Werle, ugift eller iallefald uden at efterlade børn.
3. d. Achim v. Ditten, forekommer i 1472 som vidne paa et a f biskop Wedege i
Havelsberg udstedt forlehningsbrev og levede endnu i 1492. Han har sikkerlig ved siden af sine to brødre Heinrich og Hans besiddet den tredie
Vs’del i Werle, da denne ved hans død, som er indtruffet før 1505, sees delt
i to anparter mellem sønnerne [4. a. og 4. b .]:
4. a. Achim v. Ditten, underskrev Instrumentum unionis minus i 1523 som
eneste repræsentant for ætten, levede i 1542 i Priegnitz og opnaaede
en høi alder, tolde Achim«, ved sin død i 1562. Han efterlod neppe
børn, da den anpart i Werle, han besad, blev forenet med den til
svarende del, som havde tilhørt hans bror Paschen v. Ditten.
4. b. Paschen v. Ditten, besad i 1505 sammen med sin bror Achim Vs’del
i Werle, hvilken i 1527 befandt sig delt lige mellem de to brødre, et
forhold, der varede til efter Paschens død omkr. 1545. Hans søn:
5. Joachim v. Ditten, alm. kaldet tjunge Achim«, overtog efter opnaaet myndigheds alder faderens andel i Werle, hvortil senere ogsaa
kom farbror Achims, saa han i 157$ sad som besidder af den
Vs’del af godset, som vel oprindelig havde tilhørt farfaderen. Heller
ikke Joachim skulde undgaa den skjebne, der rammede hans frænder;
ogsaa han saa sig nødsaget til at reise pengelaan paa godset og
pantsatte sin andel i 1580 til Liitke Below for 1000 fl.; kort efter
afgik han ved døden i december 1580 og efterlod det hele i tem
melig miserabel stand til sin enke, født v. K rosigk, og fem tildels
endnu umyndige sønner [6. a.— 6. e.J:
6. a. Caspar v. Ditten, aflagde lehnseden 18/i 1582 og var den
eneste gjenlevende af søskenderne i 16 12 ; synes død ugift.
6. b. Dietrich v. Ditten, aflagde lehnseden 18/i 1582 og døde ugift
før 1590, vistnok i Priegnitz, hvor han skal have erhvervet
eiendom.
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6. c. Joachim v. Ditten, var død i felten forinden 16 2 1 ; ugift.
6. d. Paschen v. Ditten, overtog med sine brødre nominelt faderens stærkt beheftede
gods, som i den følgende tid dog kun stadig skiftede panthavere for omsider
i 16 16 at komme over paa hans frænde Jiirgen v. Dittens haand, som s. 6
meddelt. Paschen var da forlængst afgaaet ved døden, før 1595.
6. e. Levin v. Ditten, den ældste af brødrene, indløste i 1580 sin fars fætter, Hans
v. Dittens Vs’del af Werle med Wanzlitz, som s. 19 meddelt, og aflagde
lehnseden 18/i 1582. For at bringe det stærkt forfaldne gods paa fode og
tillige befri sig for generende creditorer optog han i 1590 et laan paa
10000 fl., amortisabelt i 30 aar, hos ridder Georg v. Stoisloff og arbeidede
af al kraft paa Werles gjenreisning indtil sin død i 1609.
Med sin hustru Ida v. Schack, der overlevede ham og døde omkr. 16 15,
efterlod Levin v. Ditten to sønner [7. a. og 7. b.]:
7. a. Dietrich v. Ditten, født omkr. 1585, optog sammen med broderen Joa
chim det trøstesløse arbeide at redde det gamle fædrenegods fra økono
misk misære, brandskattet og udplyndret som det blev under 30’aarskrigen. Hertil var han imidlertid ikke manden og det endte med
konkurs; godset blev gjenstand for panthavernes administration, der
endnu vedvarede, da Dietrich afgik ved døden i 1639. Han efterlod sin
hustru Elisabeth H edew ig v. Quitzow af huset Eldenburg, med hvem
han i 16 13 havde faaet en medgift af 6500 fl. og som var en datter af
Heinrich v. Quitzow, med fire døtre [8. a.— 8. d.]:
8. a. Catharina Margrethe v. Ditten, døde ugift 1644.
8. b. Elisabeth v. Ditten, blev gift først 2/a 1646 med svensk furer Johann
DitteI, og derpaa 28/io 1668 med Joachim Schmidt i Wanzlitz; hun
døde 1669.
8. c. Anna Dorothea v. Ditten, blev gift 1645 med Heinrich W ulf paa
Oldegamme.
8. d. Anna v. Ditten, født 1624, blev gift med Hans Schell, bonde
under Werle, og døde 1689.
7. b. Joachim v. Ditten, født omkr. 1587, deltog med broderen Dietrich i
kampen mod de økonomiske vanskeligheder paa Werle og maatte som
han finde sig i at det sattes under administration af panthaverne. I
1632 blev brødrenes samlede Vs’del af godset værdsat til omtrent
23600 rtl.; gjelden anføres ikke. Han døde 1638 paa Werle.
Gift 1623 med Dorothea v. Bieschwang, datter af D aniel v. Bieschw ang;
hun bragte ham 4200 fl. i medgift, men maatte som enke friste en
kummerlig tilværelse i Hamburg, hvor hun levede i 1642 med sine
døtre. Fire børn [8. a.—8. d.]:
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8. a. Ida Margrethe v. Ditten, døde ugift.
8. b. Anna v. Ditten, blev gift 1703 med løitnant Asmus friherre v. Junghenngen-M unzer
v. Mohrenstamm.
8. c. Elisabeth v. Ditten, døde ugift.
8. d. Levin v. Ditten, ældste barn, født S0/i2 1624 paa Werle, gik tidlig i svensk
krigstjeneste og vendte i 1645 tilbage til Werle for at gjøre sin ret gjældende
til sit fædrene gods. Helbreden havde lidt en del under anstrengende militær
liv, og det varede nogen tid, inden han blev fuldt restituert, men da be
gyndte denne overmaade dygtige mand sit arbeide paa godsets gjenreisning.
I rigtig forstaaelse af at saa først med varig fordel kunde ske, naar det blev
samlet til ét hele, søgte han, saavidt hans evne naaede, at forene de forskjellige andele paa sin haand. Først lykkedes det ham at istandbringe en ordning
med sin fars og farbrors creditorer, hvorved han fik raadighed over den 7 3’del
i Werle, som disse i mange aar havde administrert, og dernæst greb han det
gunstige øieblik, da hans hustrus søstre, Jiirg e n v. Dittens døtre, søgte en
ordning med deres Vs’del og fik denne i 1678 overdraget til sin søn af iste
ægteskab Joachim Hartwig. Paa denne maade fik han saaledes forenet de
Vs’dele af godset.
Levin v. Ditten var en udmerket økonom, som i forholdenes medfør maatte
styre med streng haand, og viste sig snart at være en fortrinlig godseier.
Under betryggede økonomiske forhold traadte han i 1685 tilbage fra godsets
bestyrelse til fordel for sin søn Joachim Hartwig, og inden sin død 2V7 1696
havde han opnaaet at se lyse og lykkelige dage oprinde paa det gamle Werle.
Levin v. Ditten var tre gange gift og fik i ethvert fald med iste og antagelig
ogsaa med 3die hustru arvemidler, der tør antages at have spillet en rolle i
hans landhusholderiske økonomi.
Gift iste gang 1653 med M aria Elisabeth v. Berkentin, der døde i 1657
i Grabow, datter af W ulf Ludolph v. Berkentin og Sidonia v. W interfeld.
Gift 2den gang 1658 med Catharina M argrethe v. Ditten, datter af Jiirg e n
v. Ditten og Lucia v. Flotow ; se s. 7. Hun døde uden børn 1667.
Gift 3die gang med Anna M argrethe v. Z iilow , der levede i 1679.
I sine ægteskaber havde v. Ditten ialt sex børn, to med iste og fire med
3die hustru [9. a.— 9. f.]:
[9. a. Joachim Hartwig v. Ditten, født s5/n 1634, anføres af practiske grunde
s. 22 som den sidste af søskenderne.]
9. b. Franz Carl v. Ditten, blev døbt 3% 1657 i Grabow og døde strax efter.
9. c. Dorothea Sophia v. Ditten, døde ugift.
9. d. Friedrich Julius v. Ditten, gik i ungarsk militærtjeneste og døde som
captein uden at efterlade børn.

22
9- e. Christoph Hans v. Ditten, gik i dansk militærtjeneste og blev fendrik i
Riberstift’ske nationale infanteri-regiment 26/s 17 0 1, forsat til Prins Georgs
regiment ’ % s. a., forsat tilbage til førstnævnte regiment som løitnant 6/s 1703
og ansat ved dragoncompaniet; med dette gik han over til Jydske land
dragoner og blev her capteinløitnant 5/is 1705. Regimentet blev u /i 17 10
omdannet til kyrasserregiment under navnet Jydske nationale rytterregiment
og i dette tjenstgjorde han til 17 2 1, da han blev reducert, og døde 1725 i
V e jle 1. Ugift.
9. f. Levin Hartwig v. Ditten, døde ugift.
9. a. Joachim Hartwig v. Ditten, var, som ovenfor meddelt, født 25/n 1654 i Grabow,
døbt 4/i*, gik tidlig i tysk militærtjeneste og avancerte til ritmester. Nomi
nelt overtog han i 1678 en del og 22/s 1685 faderens eiendom i Werle, ialt
Vs’dele af godset. Under 25/t 1680 fik han af Victor v. Winterfeld godserne
Balow og Huhnerland som brugeligt pant i 10 aar for 14000 fl., opnaaede
i 1696 lehnsretten over disse godser og kjøbte i 1699 godset Malow med
pertinentser for 8000 tir. af Alexander v. Weisin. Til disse erhvervelser
sattes han istand ved de betydelige midler, han fik med sine hustruer.
Paa sine gamle dage havde J. H. v. Ditten den sorg at se landsbyen
Werle herjes af en voldsom brand 26/e 17 19 . Den gamle herskabelige vaaning
blev dog uberørt, derimod ødelagdes en del a f kirken med de i familiens
gravcapel indsatte ligkister. Inden restaureringen var fuldført, afgik v. Ditten
ved døden as/3 1720 efter et i fremtrædende grad virksomt liv. Han havde
styret med fast haand, maaske med noget haard haand, men i denne var
Werle gaaet en lysende fremtid imøde; den gamle æt stod nu paa høiden
af sin magt og indehavde en fremtrædende position i den gamle landadels rækker,
saalænge der endnu var et mandligt skud igjen af Joachim Hartwigs efterslegt.
Gift xste gang s/6 1679 med M argrethe Elisabeth v. Dorne, enke efter
hertugelig holstensk geheimeraad, cancellidirectør og domdecan i Eutin Chri
stian Cassius. Hun bragte ham 10000 tir. i medgift og døde 19/± 1680.
Gift 2den gang Ve 1682 paa Werle med 0 elgard v. Wenckstern, født
10/e 1 666 og død 9/ia 1739 i Huhnerland, datter af den grundrige Conrad
L u dw ig v. Wenckstern til Lenzerwisch og Anna M argrethe v. Oertzen.
A f iste ægteskab ét og af 2det elleve børn [10. a.— 10. 1.]:
10. a. Barthold Levin v. Ditten, født Vi 1680 paa Werle, døbt 10/i, gik i dansk
militærtjeneste, blev her premierløitnant 19/s 1700 og tjenstgjorde i keiserligt
sold i Italien først i bataillonen Prins Carl fra 15/io 17 0 1 og dernæst som
captein 7/io 1702 i Trampes dragonregiment til sin død 5/i 1704; ugift.
1 Supplicat. 17 2 5 ; Ref. Sager 18/i 17 18 , hvori findes hans segl med krebsen.
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[io. b. Friedrich v. Ditten, født 2SA 1683, anføres af practiske grunde efter sine
søskende nedenfor.]
10. c. Elisabeth Margrethe Sophia v. Ditten, født 15A 1684, levede 1734 i ægte
skab med Georg Ltitzow til Perlin og Renzow, hvem hun havde ægtet i 1703.
10. d. Joachim Hartwig v. Ditten, født 21/e 1685, faldt ved Hochstådt 13/s 1704.
10. e. Curd Ludwig v. Ditten, født 2% 1687, overtog godset Malow efter faderen,
men mageskiftede dette med undtagelse af en del pertinentser til sin fætter
løitnant Ludwig Werner v. Wenckstern mod dennes gods Dambeck, og døde
2/s 1738, begravet paa Werle.
Gift omkr. 1722 med Christina M arie v. W interfeld, der var født 22/9 1702
og døde 3% 1744. Fire børn [ u . a . — u . d .] :
1 1 . a. Joachim Friedrich v. Ditten, født 12/7 1723, døde 12/u 1738, rammet
af vaadeskud paa en jagttur; begravet paa Werle.
n .b . Lewin Wilhelm v. Ditten, født 21/u 1726, druknede 18/io 1739.
11 . c. Oelgard Dorothea v. Ditten, født 10/6 1728, døde 14/i 1792 paa Hiihnerland; gift 1745 med sin fætter Friedrich L udw ig v. Ditten, s. 24.
1 1 . d. Heinrich Ernst Ludwig v. Ditten, født 1730, overtog efter sin far godset
Dambeck, som ved hans død 2u/6 1754 gik over. til søsteren og hendes
ægtefælle. Han var en vældig Nimrod og førte et temmelig voldsomt liv,
der tidlig ødelagde hans helbred; ugift.
10. f. Lucia Augusta v. Ditten, født 1688, blev gift med H artw ig Christoph v. Passow
til Passentin, der var født 2U 1687 og døde u /5 1740; hun var hans 2den hustru.
10. g. Wilhelm Carl v. Ditten, født 16/io 1689, døde ugift.
10. h. Catharina Eva v. Ditten, født 16 9 1, døde 9/s 1694.
10. i. Sidonia Dorothea v. Ditten, født 1692, døde 2*/s 1754, ugift.
10. j. Christiane Juliane v. Ditten, født 1694, døde 28/i 1699.
10. k. Oelgard Eleonora v. Ditten, født 1695, døde 1700.
10. 1. Maria Catharina v. Ditten, født 1698, blev i 1 7 1 7 gift med sin fætter Curd
Ludw ig v. Wenckstern paa Neese, død 1733.
10. b. Friedrich v. Ditten, var, som ovenfor anført, født 23/i 1683 paa Werle, døbt 26/7,
blev dragoncaptein i den mecklenburgske armé og overtog sin fars Vs’dele i Werle,
Balow m. v. Under 2S/e 1 721 erhvervede han endelig, som s. 8 nævnt, den
sidste Vs’del af sin frænde Ernst Christoph v. Ditten og s a a l e d e s v a r h e l e det
g a m l e æ t t e g o d s W e r l e s a m l e t p a a en h a a n d og s k u l d e f r a nu a f
o g s a a f o r b l i v e s aml et .
Friedrich v. Ditten fuldendte kirkens restaurering
og var en dygtig godsherre. Han gik almindelig under tilnavnet «WeissPeriick» og døde paa Werle 26/* 1746.
Gift 1706 med Catharina Charlotte v. Goben af huset Bresen, født 1686
og død sl/8 1759 i Hiihnerland, begravet paa Werle; ældste datter af captein
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Peter v. Goben til Semlow og Bresen og A delheid M argrethe v. B dhr. Hun bragte
sin ægtefælle en medgift paa 8000 fl. og fik selv i morgengave af ham 4000 fl.
Fem børn [ n . a.— 1 1 . e.]:
11. a. Anna Margrethe v. Ditten, født 1708, døde ugift 1766.
11. b. Joachim Hartwig v. Ditten, født 1709, døde 1732 som fendrik i preussisk
tjeneste.
11. c. Peter Christoph v. Ditten, født 1713, faldt som preussisk ritmester i slaget
ved Collin 18/e 17$7, gjennemboret af sex kugler; hans sønderskudte kyrads
findes paa Werle.
11. e. Carl Friedrich v. Ditten, født 10/i 1723, studerte jurisprudents i Jena og
levede siden hos broderen paa Werle, efter hvis død i 1785 han flyttede til
Grabow og døde der 21/io 1787; ugift. Han var en religiøs og meget godgjørende mand, der af sin formue oprettede to penge-fideicommiser til fordel
for slegten, til hvis historie han ogsaa indsamlede materiale.
1 1 . d. Friedrich Ludwig v. Ditten, næstyngste søn, var født 6A 1 71 5, gik i preus
sisk militærtjeneste og tog afsked som captein 1746 for at overtage Werle og
øvrige godser efter faderen, hvilket skeede med brødrenes consens 29/n s. a.
I 1755 tilfaldt ham gjennem hustruen ogsaa fætteren og svogeren Heinrich
Ernst Ludwig v. Dittens gods Dambeck. I 17 7 3 — 74 opførte han den nuvæ
rende hovedbygning paa Werle, senere ogsaa kirken i Balow m. m. og be
rømmes som en from og godgjørende herre. Han døde 2% 1785.
Gift i 1745 med sin cousine O elgard Dorothea v. Ditten, født 10/a 1728
og død 14/i 1792 paa Huhnerland, se s. 23. Fire børn [12. a.— 12. d.]:
12. a. Joachim Hartwig v. Ditten, født omkr. 1 751 paa Werle, blev officer i
det hertugelig mecklenburgske grenaderregiment og døde som captein
i Parchim i 1830. Han havde alle dage vist sig som en daarlig hus
holder, hvorfor faderen havde forbigaaet ham ved godsernes overdragelse
til hans yngre bror og alene tilstaaet ham en aarlig rente. Som lydig
søn fraskrev han sig da for denne gang sin lehnsarveret, men da god
serne i 1809, som det nedenfor vil omtales, atter skiftede eier, gjorde
han sin arveret gjældende og fik sig udbetalt en affindelsessum1.
1

Heraf udsatte han 6000 tir. som livrentecapital for sin udenfor ægteskab fødte søn og dennes mor,
frøken Schmidt. Denne søn, som han i 1826 adopterte og lyste i kuld og kjøn, var: Hermann
Georg H einrich v. D itten, født i/i 1804, blev landmand og levede senere som rentier i Parchim. A f
iste ægteskab med H erm ina Hanke havde han fire børn, hvoraf en datter blev gift, og af 2det
ægteskab, 1836, med D oris Palm fra Liibz tre børn, hvoraf to sønner:
a. Robert v. D itten, kjøbmand i Hamburg, og
b. Waldow v . D itten, oberstløitnant i Sassnitz, er nu med sine børn de eneste bærere af navnet
v. Ditten i Tyskland [bortseet fra nordmanden Thor v. D itten, der er norsk minister i Berlin].
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Gift med en frøken v. Loos, der afgik ved døden efter faa aars ægteskab,
efterladende ét barn :
13. Henriette v. Ditten, afgik ved døden 13U 1869 i Biitzow.
Gift m ed. sin fætter Friedrich C arl H artw ig v. Restorff\ der var her
tugelig mecklenburgsk captein, bekjendt for sit kartverk over Mecklenburg, og døde 17/* 1859 i Biitzow; søn a f generalmajor Gustav L udw ig
v. R estorff og Charlotte Christiane Dorothea v. Ditten. 1 søn.
12. b. Charlotte Christiane Dorothea v. Ditten, født 19/e 1753 paa Werle og død
10/s 1 81 3 sammesteds.
Gift 22/9 1769 paa Werle med Gustav L udw ig v. Restorff, født 2Vn 1735
i Neustadt og død 3l/7 1804 som hertugelig generalmajor og commandant
paa fæstningen Domitz; søn af hovmester hos prinsesse Ulrike Sophie i Riihn
August Christian v. R estorff og Eleonore Am alie v. Bergholtz. 3 sønner1.
12. c. Ernst Franz v. Ditten, født B/io 1 7 5 7 , blev den sidste herre til Werle,
Hiihnerland, Wanzlitz og Balow af den urgamle æt v. Ditten. Ved sin død,
som indtraf 16/io 1809 paa Werle, efterlod han kun døtre, hvorfor hans
ældre bror captein Joachim H artw ig v. Ditten i Parchim blev nærmest arve
berettiget til lehnsgodset. Da denne herre imidlertid levede uden ægte mand
ligt afkom, og de dernæst lehnsarveberettigede var de i Danmark og Norge
bosatte fjerne frænder brødrene Friedrich Christoph v. Ditten og Johan Ernst
v. Ditten, fremkom Ernst Franz v. Dittens svigersønner Friedrich v. R estorff
og Wilhelm v. Flotow under en conferance paa Werle 2Vi2 1809 med til
bud om at overtage godset. Efter nærmere forhandlinger kom det til forlig
2/6 1810, hvorved samtlige godser blev overdraget til herrerne v. Restorff og
v. Flotow for 205005 tir.2* samt en affindelsessum paa 10000 tir. til de to
brødre v. Ditten i Danmark og Norge; paa den anden side fraskrev samtlige
herrer v. Ditten sig enhver arveret til lehnsgodset. Indbyrdes indgik de nye
eiere saadan contract, at v. Restorff skulde overtage Werle med Hiihnerland
og Wanzlitz, v. Flotow godset Balow. Under 10/s 1 81 0 blev liqvidationen i
1

Disse var:
a.

Heinrich Joachim Franz v. Restorff, født */iz 1774 i Ludwigslust og død n /i 1824 i WendischWarnow; preussisk major, ridder af Jernkorset. Ugift.
b. Friedrich Ludw ig C arl Ulrich v. Restorff, født 19/c >776, se s- 26.
c. Friedrich C arl H artw ig v. Restorff, se ovenfor. Dennes eneste søn August v. Restorff, død i 1864,
efterlod én søn: Franz Sylvius H artw ig v. Restorff, der døde 18 9 1 i Amerika, hvor han var
gift og havde to sønner Alexander og Wilhelm Georg v. Restorff, fødte i Baltimore henholdsvis
s,/s 1880 og 18/i 1883.
s Heraf tilfaldt der captein Joachim Hartwig v. Ditten en ved underhaandsaftale bestemt sum, af
hvilken han udsatte 6000 tir. som livrentecapital for sin udenfor ægteskab fødte søn Hermann Georg
Heinrich og dennes mor frøken Schmidt, se s. 24.

— 26 —
et og alt meddelt fornøden lehnsherrelig bekræftelse, og g o d s e t We r l e g i k
s a a l e d e s f r a nu a f o v e r til æ t t e n v. R e s t o r f f .
Ernst Franz v. Ditten blev:
Gift S1/r 1788 paa Werle med Albertine Ju lian a Johanna v. Wartenberg,
der var født 24/9 1769 og døde 17’/s 1807 paa Werle som følge af de kvæ
stelser, hun fik paa en kjøretur ved at vælte med vognen; datter af captein
Hans Georg v. W artenberg paa Luppendorff og H edw ig Eleonore v. Plote
af huset Kuhwinkel. 3 børn [13. a.— 13. c.]:
13. a. Friederike Louise Charlotte Eleonore v. Ditten, født 9/e 1789 paa
Werle, døde 16/i 1844 paa Ludwigslust.
Gift 4/d 1807 med sin fætter, hertugelig mecklenburgsk captein
Friedrich L u dw ig C arl Ulrich v. Restorff\ født 19/e 1776 i Ludwigslust
og død 18/i8 1 821 paa Werle, hvilket gods han som ovenfor meddelt
overtog
1810, søn af generalmajor og commandant paa fæstningen
Domitz Gustav L u dw ig v. R estorff og Charlotte Christiane Dorothea
v. Ditten. 1 søn1.
13. b. Wilhelmine Johanne Dorothea v. Ditten, født ibU 1790 paa Werle,
døde 19/i 1855 paa Balow.
Gift 15/9 1809 paa Werle med dommer i Balow Philipp August
Wilhelm v. Flotow , født 3Vs 1787 i Baireuth og død 13/7 1853 som
godseier til Balow2 *4
5; søn af landraad v. Flotow paa Briitz og Diestelow.
13. c. Friedrich Gustav Carl Franz v. Ditten, født 7/i 1797 paa Werle, døde
27/s 1797 sammesteds.
12. d. Friederike Eva v. Ditten, født 1758 paa Werle, døde 1 81 6 paa Trebbow.
Gift 1774 med Heinrich Fran z v. B arner, født 1753 og død 1789, dansk
kammerherre, domherre til Liibeck, arveherre til Trebbow. Uden børn.
1 Denne var Gustav v. Restorff, født 10/ø 18 10 paa Werle og død ’ /a 1874 i Htihnerland, godseier til
Werle, Htihnerland og Wanzlitz. Gift iste gang s0/e 1835 med Therese v. Passow af huset Grambom, og 2den gang med Caroline v. Flotow, født 10/s 1806 og død 80/ø 1864, datter af Ernst
v . Flotow til Benten og Sophie v. Flotow. Foruden tre døtre havde han sønnerne:
a. R u d o lf H ans Theodosius Friedrich v. Restorff, født n /» 1834, godseier til Werle, Hilhnerland og
Wanzlitz; gift 9/e 1863 med Elisabeth Theodora N athalie v. Stiilpnagel af huset Grunberg, født
4/ø 1840 og død 9/io 1895.
b. Friedrich [F ritz ] Wilhelm Albert Gustav v. Restorff, født J1/io 1838, ritmester, ridder af Jern
korset, ophøiet til baron 1850, bosat i Wien; gift med Octavia M aria Antonie v. Weigelsberg.
c. C arl Friedrich H artw ig v. Restorff, født 8l/s 1842, oberstløjtnant, ridder af Jernkorset, død
S8/» 1873 i Hannover.
5 Deres søn Albert v . Flotow, født 20/b 18 10 , overtog godset Balow i 1848; gift ‘ /io 1836 med
Rosalie La-Roche v. Starcketifels.
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ptegnelserne er ført i en hos Joh. Weppling i Rostock 1702 trykt bibel, paa rene
blade, som er indbundet bagefter bibeltexten; denne sees forøvrig at være noget
defect, idet sidste del, Luthers kathecismus, mangler 5te part, Alterens sacramente.
Bibelen er i octav, indbundet i brunt skind med læderspænder, af hvilke nu kun rester
af den ene er tilbage; paa ryggen er med guld trykt: BIBLIA, og paa permen: C. E. v. D.
[o: Christopher Ernst v. Ditten]. — Paa 3die side er skrevet: Diese Bibel verehrt seiner
lieben Schwester Frauen Maria Catharina von Baswitzin, gebohren von Linstmvin, zum
guten andencken Dero Getrauer und lieber Bruder Christoffer Ernst von Linstow. Copenhagen den 27 Novembr. 170J.
Optegnelserne gjengives nedenfor bogstavret, altsaa ogsaa med sine orthografiske og
andre feil. De strækker sig over 1 1 blade; derefter kommer 4 blade med notater fra
nyere og nyeste tid, hvilke er benyttet i stamtavlen og derfor er anseet unødvendig at
gjentage, og endelig følger en række ubeskrevne blade til fremtidige optegnelser.

O

Anno 1700 d. 30 Aprill håbe ich 1 mich mit meinem liebsten H : Ju rg en Levin
von Bassewitz copuliren lassen zu Lucau, die Copulation ist geschehen von H: Johan
Bilefelten, paster zu Berershagen.
Anno 1703 d. 12 Aprill ist mir mein Seliger Mann Ju rg en Levin von Basse
witz von meiner Seiten gerissen durch Einen sanfften und seligen Todt zu Lucau,
auch daselbsten begraben worden.
Anno 1702 ist mir mein Sohi [!] C arl Levin von Bassewitz gebohren auf
Sontag Abendt Ein virtel vor 10 Uhr zu Wismer im Stier d. 5 Mers; getaufft
d. 7 dito von d.H: Pelowim, sein gevattern sind gewesen DH: Obrist. Palmqvest,
Major Brun, H. All: Koy, Frau Staven, Freul. Hove; Gott lasse Ihm wachsen in
seiner gnade an aller Weissheit und verstandt, damit Gott und Menschen durch
ihm mogen Erfreuet werden.
Anno 1706 ist dieser Mein Sohn gestorben.
Anno 1685 d. 3 Aprill bin ich M aria Catrina von Linstow Gebohren.
1

M aria Catharina v. Linstow , se s. 9.
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Anno 1705 d. 8 Augusti håbe mich zum Andermahl in Ein Ehe Verbundniss
Eingelassen mit den Wohlgebohrn H. Levin Ernst von Ditten, Capitain von Ihro
Konigl. Maiesten [!] von Deennemarck, bey Ihro Konigl. hoheiten Cron Printzen
Christian Regiment, die Copulation ist auf den Linstowen hoffe gewesen und hat
verrichtet der H: Hinrich Kriiger, Paster zu Piet.
Gott gebe zu diese [!] unsere [I] heyrath seiner gnade und allen himlischen Segen
im Geistlichen und Leiblichen und ewigen Giitern in Christu Jesu, Amen.
Anno 1665 d. 2. Septemb. bin ich gebohren L . E . v. Ditten.
Copenhagen Anno 1707 d. io " n November bin ich Christopher Ernst von
Ditten gebohren auf Donnerstag Morgen um halb 8 Uhr, getaufft den Freytag in
der garnsohne Kirche von d. H. Majester Elias Jacob Prediger zu der teutschen
gemeine1 2, die gefattern sind gewesen D.H. Ober Hoffmeister v. Holstein8, Christ.
Ernst von Linstow3, Capit. Holstein45, die freulein Holstein6 und Freulein Krabben.
Copenhagen A ° 1709 d. 17 Julij am Mittwogen abend um 8 Uhr ist mein
Bruder Hinrich Friedrich v. Ditten gebohren, den Freitag getaufft in der garnisons
Kirche von Majester Elias Jaco b ij1, die Gevatter sind gewessen Cammer-Juncker
v. Holstein, der Commendant Cormeljor6, obristl: Kleinow wie auch Prigadierin [1]
Beelcken 7 ud [!] Freulein Vierecken.
Anno 1745 d. 3' Maj ist E r in sein 36 Jahr gestorben zu Schanderburg.
Anno 17 10 Ist mein Vatter Levien E rn st von Ditten In der Campannie auf
Schonen geblieben.
Anno 17 19 d. 20 Decemb. ist meine Mutter M aria Catrina, geboren von
Linstow, zu Meenburg in der Marck gestorben und in der Lutendorffer Kirche
begraben worden.
Anno 1756 d. 3 Aprill håbe mich verheurathet mit die [!] Freulein Brigittha
* E lia s Jaco bi var tysk sogneprest til Garnisons- eller Den Herre Zebaoths kirke 16 9 5 - - 17 10 og
samtidig tysk capelian ved Vor Frelsers kirke paa Christianshavn fra 1696 til sin -j- 1 7 1 1 .
2 Formodentlig den senere statsminister Joh an Georg v. Holstein, født 1662, hofmester hos kronprinsen
170 6 ; •{• 1730.
2 Han var bror af M aria Catharina v. D itten, født v. Linstow.
4 Formodentlig Adam Joh an Christopher v. Holstein, captein 1704.
5 Formodentlig foregaaendes søster Elisabeth Sophie v. Holstein, født 1678; fra 17 15 hofmesterinde hos
prinsesse Charlotte Amalie og •}• 1736.
6 Charles Damas Cormaillon, fransk huguenot, blev dansk generalmajor 1684 og commandant i Kjøbenhavn 1700. -J- 17 12 .
7 Anne Christine Knuth, gift 1696 med Christian Frederik Christian Bielke, der blev brigadier 1708
og siden med bravour kjæmpede i Flandern, fik banesaar ved Malplaquet og
1709.
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Catharina von Schacht, die Copulation ist geschehen von d. H. garnisohn Prediger G iese1.
Anno 1738 d. 13 Aprill ist meine Fr: B rigith a Catharina, geboren von Schacht,
in dieser Welt getreten, von d. H. Pastor Grothusen2 in der Garnisons Kirche
getaufifet. DieGefattern sindt gewesen d. H. Capt. Eppinger, Capt. Schwan[f], Premier
Lieutenant Christ. de Lamilier, Majorin von Gramboo3* und Freulein von Behr.
Copenhagen A ° 1759 d. I 3 " n Januarij Sonnabendt Nachmittag um 3 Uhr ist
mein Sohn E ggert Ernst B altazar von Ditten gebohren, den Mittwochen Nach
mittag darauf in der garnisohn Kirche von d. H. Paster Giese1 getaufift; die gevattern
sindt gewesen d. H. geheimte-Rath ud [!] Hofif Meister von Linstowi , general
Major Hauch5, Capitain v. Schacht, Premier Lieut: Alexander de Lamillier, die
Fraun obrl. de Lamillier und Fraun Capitaine von Schacht.
Anno 1760 d. 18 Maij am Sontag Morgen um 12 7 a Uhr hat der Allerhochste
Gott diesen Sohn wieder zu Sich gerufen; und ist auf der garnisonij KircheHoff
begraben worden.
Anno 1761 d. 28 Januarij am Mittwochen friihe um \2lU Uhr ist mein Sohn
Friederich Christopher von Ditten gebohren, den dienstag Nachmittag in der garni
sonij Kirche von d. H. Paster Giese1 getaufift, die gefattem sind gewesen d. H. geheimte Conforentz Rath von Gram6, ober Seremonien Meister von Piessen7, geheim*: Rath graff von Reventklau8, general-Lieut: graf v. Ahlefeldt9, CammerJuncker v. Linstow 10, die Fraue geheimte-Rathin von Linstow11 und die Fraue
Obrist: Lieut: von Iohansen12.
Anno 1765 d. 14 Februarij am donnerstag um 7 Uhr ist mein Sohn Johann
Ernst von Ditten gebohren, den Mittwochen nachmittag darauf in der garnisonij
1 Adam L u dvig Giese, tysk sogneprest til Garnisonskirken fra 17 4 1 til sin
1762.
8 Albrecht Gabriel Grothaus, tysk sogneprest til Garnisonskirken fra 1728 til sin -j* 17 4 1.
8 Major, senere generalløjtnant Volrath L evin v. Grambows hustru Barbara Sophie v. d. Liihe. Deres
søn D iderik Otto v. Grambow var stiftamtmand i Trondhjem 1766 og fra 1772 i Akershus, -j- 1773.
* Eggert Christopher v. Linstow , født 1695 og søn af Levin Heinrich v. Linstow til Linstow i
Mecklenburg og Ursula Margrete v. Lehsten, blev i 1737 hofmester hos prinsesse Charlotte Amalie
og i 1746 geheimeraad; -j- 1774.
8 Andreas Hauch blev 1755 generalmajor, -j- 1782.
6 Friedrich C arl v. Gram, født 1702, amtmand over Frederiksborg og Kronborg amter 17 4 1, blev
geheime-conferensraad 1 749; j ‘ 1782.
1 Victor Christian v. Piessen, født 1696, blev over-ceremonimester 17 4 9 ; døde 17 7 1.
8 D itlev, greve Reventlow, født 17 12 , kronprins Christian, senere Christian V II’s bekjendte hofmester,
blev geheimeraad 17 5 9 ; -j- 1783.
8 Frederik, greve Ahlefeldt, født 1702, blev 1754 generalløjtnant og 17 6 1 general; -j- 177 3.
10 C arl Adolph v. Linstow, kammerjunker hos prinsesse Charlotte Amalie.
11 M argrethe Vind, født 1707 og *J* 1774, gift med Eggert Christopher v. Linstow , se note 4 ovfr.
18 Frederik Johannsen, født 1 7 12 i Rostock, blev oberstløjtnant 1754, oberst 17 6 1 og generalmajor og
commandant i Kjøbenhavn 17 7 3 ; -j- 1783.
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Kirche von d. H. Past. Sebuth1 getaufft. Die Gefattern sind gewesen d. H. geh:
Conf: Rath und Ober-Hoff-Meister W indt2, Obrist. Lieut. von Scholer, ob.l. v. Ahrenstorff, Comm: Capit Frisch, Lieut. v. Schacht, Die Frauw Conforentz Rathing [!]
von Klinggrafif und die Fraulein v. Schacht.
Anno 1765 d. 9*'° Novemb. morgens um 4 Uhr ist mein lieber Eheman den
Weylandt majoren Christopher E rn st von Ditten zu Schleswich aus diese Zeit in
die Ewigkeit gegangen, ist auch daselbst zu der St. Michaelis getneine begraben.
Anno 1785 den 26 "“ Aprill um 1 Uhr Mittags ist meine Mutter F r. Birgitta
Catharine v. Ditten gebor. v. Schacht von einer Emflamation in der Brust gestorben
und ist hier in Copenhagen in der Garnisons Kirche begraben worden.
Anno 1788 den 9 "“ August håbe ich mich mit der Fraulein Sara von Selchier
verheirathet; die Copulation ist gescheen auf Eger in Norwegen von dem dortigen
Prediger Hrr. Schmidt3. Anno 1764 d. 18 Junij ist diese meine Frau in Nor
wegen auf Eger in der Fiskum Kirche von dem Professor Grawe4 getaufet worden,
die Gefattern waren Madame Lemm ich5, Jumfr. K rum 6, Capitaine Harboe7, Capt.
Biornsen8 und der Prediger Muus9. Sie ist gebohren 18 Junij 17 6 4 10.
Anno 1789, am Freitage den I 2 ten Junij des Mittages 11V 2 Uhr ist mein Sohn
E rn st Hans gebohren und darauf den 3ten Julij s. I. in der Garnisons Kirche von
den Hrn Pastor Chemnitz11 gethauft, die Gefattern waren Madame Moller, Fraulein
Heymann, General Major Roepstorff12*, Major Wilster, Capitaine Staggem eyer1#,
Capitaine Graf Platen14, Lieutenant Kirchhoff15, Lieutenant Selchier.
1 Gottlieb Seeboth var tysk sogneprest ved Garnisonskirken 17 6 2 —-j- 17 7 1.
2 N iels Krabbe W ind, overhofmester hos dronning Juliane Marie.
* Johannes A agaard Schmidt blev residerende capellan til Eker 1776, fulgte i 1788 tropperne i felt
toget til Sverige som prest og feltprovst, og blev i 17 9 1 sogneprest til Nannestad; -J- 1 806.
4 Christian Grave var sogneprest til Eker 17 4 7 —*j* 17 6 3 ; titul. professor antiqvitatum.
6 Resideiende capelian til Bragernes fra 1742, sogneprest til Høland 17 7 7 —-j- 17 8 1 Seren Hansen
Lemmichs hustru Doroihea Larsdatter Hammer, -j- l2/n 1808, 94 aar gi.
6 Formodentlig en søster af den Jacobcea Krum , der ved ægteskab med kjøbmand i Drammen Jen s
Jacob K rum [o: Keyser\ blev mor til professor Je n s Jacob Keyser.
7 N ils Harbou, f. 173 0 og •{• 1806, blev captein 26/10 1759; generalmajor og commandant paa Kongsvinger, var morbror til Sara Selchier.
8 Otto Jo n a s Bjernsee, blev ll/t 1753 captein, fra 80/i 1760 ved Eker’ske compani; søn af general
Jonas Bjørnsee.
9 Peder M uus, informator hos provst Nyrup, blev 1769 resid. capellan til Fredrikshald.
10 Aarstallet 1764 er senere rettet til 1765.
11 Joh an Hieronymus Chemnitz var tysk sogneprest ved Garnisonskirken 17 7 2 — -j- 1800.
12 Casper Adolph v. Roepstorff, f. 172 5, generalmajor 178 8 ; -j- 21/s 1789.
18 Frederik H ans Staggemeyer, blev oberstltn. 18 0 3 ; afsked 1807.
14 H enrik Joachim L u dvig, greve Platcn-H allerm und, afsked som generalmajor 18 16 .
18 Joh an Hieronymus Kirchhoff, generalltn. 1828, afsked 1842.
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Anno 1790 Am Donnerstage den i !ten December des Abents um io sA Uhr ist
meine Tochter M arianne B irgithe gebohren und hat selbige den i8 " “ darauf den Nothaufe durch den Herrn Propsten Smith1 erhalten, den 2 i " nJanuarij 179 1 ist selbige in
dieser ihrer Thaufe durch den Herren Professor Strom2 bestaitiget worden. Die Gefattern waren Frau Professorin Strom 2, Jumfr. W insnæs3, der Capt: B lix 4, Lieut.
Dorph5, Lieut. Miiller6, der feldtprobst Smith1, Herr Testman7 und Herr L . Krum 8.
Eger in Norwegen den 2 i ten Januar 17 9 1.
1792 Am Sontage den 30ten September Abends um 9 Uhr ist mein Sohn
Johann Christian gebohren, am dienstage den 6ten November s. I. in der Fiskum
Kirche auf Eger in Norwegen von dem Pastor Solner9 gethaufet. Die Gefatteren
waren Madame Omsted10, Jfr. Preussu , der Myntzmeister Brandt12, Procurator
Knoph13, der Pastor Solner9, Hr. Frantz Testman und der Lieutenant M eyer14.
Sontag Morgen um 9 Uhr den 15 “ ° August 1802 ist dieser mein Sohn an
den Mahsern gestorben und in unsere Famillien gruft unter der Sacristey in der
Fiskum Kirche zu Eger in Norwegen beigesetzt worden.
18 12 Am Sontage den 20ten September ist meine Tochter M ariane B irgitte
v. Ditten an den Buchhalter Johannes Vogelius Steenstrup verheirathet. Die Copulation
ist zu Kongsberg durch den Prediger Finkenhagen15 in meinem Hause geschehen;
dieser mein Schwiegersohn ist den 1 " “ December 1787 gebohren. Ihre Kinder sindt [!]
Jen s Friederich geboren d. 28 Martz 18 13 .
Christiane Elisabeth gebohren d. 22 Aug. 1814.
Hans Selchier gebohren d. 1 Julii 1 8 1 6 1S.
1 Se note 3 paa side 32.
* Hans Strøm var sogneprest til Eker 17 7 8 —•{• 179 7 ; titulær professor theol. 1780. Hans hustru
Helene Dorothea Grave var datter af forann. sogneprest til Eker Christian Grave og M aren Lerche.
* Vistnok Charlotte Birgitte Winsnes, gift 1793 med foged i Østerdalen, kammerraad Christian L in d .
* Peter B lix , blev captein s/» 1790 ved 2 Akersh. inf.-reg.
1 N iels Jacob Dorph blev 1784 premierløitnant i I Akersh. inf.-reg.
6 Simon M uller blev 1790 secondløitnant ved 2 Akersh. inf.-reg.
I Sagfoged Joh an Peter Testmann, J* 1804, 7& aar gi., i Eker.
8 L ars Krum , proprietær til Fiskum i Eker,
1835, 79 aar gi.
9 N icolai Solner blev 17 9 1 residerende capellan til Eker og 1800 sogneprest til Seljord, hvor han •}• 18 10 .
19 Ellen M argrete Dedekam, gift 1768 med eier af Fossesholm paa Eker Otto Omsted.
II Sigismunda Henrikke Catharine Preus, datter af hytteskriver paa Kongsberg Johan Casper Preus og
senere gift med sagfoged i Vestfossen H ans Peter Testmann, der -J- 1820 50 aar gi. i Kjøbenhavn,
hvortil familien flyttede i 18 17 .
12 Myntmester paa Kongsberg Hans Jacob Arnoldt Brandt.
ls E rik Otto Knoph, overretsprocurator i Sandsvær, f. 1764 paa Eker og -[- 1825.
u Løitnant, senere major, Christian Burchard Meyer, f. 1762 i Volden og -j- 1837 i Drøbak; gift
1794 med Dorothea E dler Neuenann, datter af Jacob Hansen Neumann til Hassel jernverk.
18 Jon as Christian Finkenhagen, sogneprest til Kongsberg 1808— 18 14 .
10 Ifl. Kongsberg kirkebog havde forældrene ogsaa en d ø d f ø d t s ø n , født 19 juli 18 18 .
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1 8 19 den 18 September Helene M a ria 1.
18 2 1 d. 26 Ianuarii P a u l Johannes.
1823 d. 29 Maij Sara Am alia. [De yngre børn er ikke indført i bibelen.]
18 13 den 28 August ist mein Sohn E rn st Hans v. Ditten an die Fraulein
M aria M eitzner verheirathet. Die Copulation ist geschehen von dem Pastor T h ye2
in Friederichsberg bey Copenhagen; dieser [!] mein Schwigertochter ist gebohren den
6ten November 1796.
18 15 den io " n Martz ist ihr Sohn Friederich Christian gebohren und d. 12
Julii zu Kongsberg gethauft8. Die Gefattern waren Frau v. Ditten4, Jumfr. Bonnevie5,
Assessor Steenstrup6, Bergmeister Steenstrup 7, Buchhalter Steenstrup8, Geschworner
Knoph9, Advocat K noph10 und Geschworner K lem 11.
18 18 Donnersdag den 19“ ” Februarii ist ihre Tochter Sara Em estine M ariane
gebohren des Morgens um 9 Uhr und am Donnerstag den i8 teD Junii s. I. in der
Kirche zu Kongsberg durch den Pastor Bonnevie12 gethauft; die Gefattern waren
Frau Assessor Steenstrup18, Jumfr. Branth14, Oberst Lieut. Ditten, Directeur Baumann15, Verwalter L ohberg16, Lieutenant Horst17, Fabriqueur B ugge18 und Schichtmeister Kruuse19.
1 Kongsberg kirkebog har feilagtig fødselsaar, l8/» »1820*, daaben er derimod rigtig anført ll/t 1820.
2 M athias Thye var dansk sogneprest til Garnisonskirken 179 7 — -j- 18 14 .
* Ifl. Kongsberg kirkebog var barnet født 28 marts 18 15 og ved daabsdatumet 12 juli s. a. staar tilføiet: «NB. Endskiønt Faderen selv Hr. Bogholder von Ditten havde opgivet Barnets Navn, blev
det dog ved Daaben kaldet Christian Friederich i Stædet for Friederich Christian.*
* Sara v. D itten, født Selchier, se s. io.
5 Anne Cathrine Bonnevie, f. 1795 og -j- 1868 i Kragerø, datter af sorenskriver i Numedal og Sandsvser
Niels Cornelius Bonnevie og gift 18 2 1 med Alogens Gabriel Buchholm.
6 Je n s Vogelius Steenstrup, assessor i overbergamtet, se s. 17.
7 P a u l Steenstrup, f. 1772, directør for Kongsberg sølvverk, -j* 1864.
8 Johannes Zacharias Steenstrup, se s. 17.
9 Caspar H enrik Knoph, const. oberbergkasserer ved Kongsberg sølvverk og geschworner; se note 9
paa s. 35.
10 Procurator E rik Otto Knoph, se note 13 s. 33.
11 H enrik Jø rg en Schløsser Klem , f. 17 8 1, geschworner, fortjent medlem af Kongsberg sølwerks
direction, -j- 1840.
12 Andreas Bonnevie, sogneprest til Kongsberg 18 14 — 1842.
18 Mette Am alie Steenstncp, født Beske, se s. 17.
14 Benedicte Brandt, datter af magasinforvalter Kaj Brandt og Olea Knoph og -j* 1845 paa Kongsberg.
16 August Baum ann, sølwerksdirectør, f. 17 7 0 og -j- 18 3 1.
16 Anders Løberg, forvalter og bogholder paa Kongsberg, f. 1779 i Nykirke og søn af Nils Nilsen
[Tandberg] paa Koboltverket.
17 Løitnant Frederik Holm [ v .] Horst, synes reducert i 18 18 .
18 M athias Je n s Bugge fra Kjøbenhavn blev i 18 12 ansat ved Klædemanufacturet paa Kongsbergj
hvor f 1865.
19 Joh an M ichael Kruse, senere myntmester; billedhugger Julius Olaus Middelthuns pleiefar.
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1 820 Montag den i ten Maij Morgens um 7 Uhr ist ihr Sohn Hans Selekter
gebohren und den 17 1™ August Selbigen Jahres durch den Pastor Bonnevie zu
Kongsberg getauft. Die gefattern waren Frau Mariane Steenstrupl, Jomfr. Lotte
Steenstrup, Capitaine Brueneck2, Statfogt Koefoed3, Oberforster Tillisch4, Procurator Thrap5, do. Knoph6, Bergmeister Strom 7.
1822 Am 14"" Julii des Morgens um 9 Uhr ist ihre Tochter Louise Friderica
gebohren und den i8 ten October selbigen Iares[!] in der Kongsberg Kirche durch
den Pastor Brochman8 gethaufet, die Gefattern waren Frau Knoph9, fraulein Bauman10,
Sorenschreiber Bonnevie11 *, doctor Hasberg13, Lieutenant Ju ell18 und Johan B u gg e14.
1827 Am Freitage den 3 i ten August Morgens um 3V2 Uhr ist ihr Sohn Johan
Ernst geboren und den 1 i " n November selbigen Jahres durch den Probsten Bork15
zu Kongsberg gethaufet; die gefattern waren Frau Jessen 16, Jumfr. Borup17, Artillerie Hauptman Mejn18, Kaufman B. W ith19, Verwalter K alm er20, Myntzmeister
Kruse21 und Herr Madsen22.
I
8
8
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6
0
7
8
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10
II
18
18
14
18
16
17
18
19
80
81
88

M arianne Birgitte Steenstrup, født v. D itten, se s. 17.
yens Severin Bruenech, captein ved Numedalske comp., anføres ikke som fadder i kirkebogen.
H ans W einer Koefoed, byfoged paa Kongsberg 18 13 , sorenskriver i Numedal 1837.
H enrik Wilhelm Tillisch, født 1788 i Trondhjem, overforster ved Kongsberg sølvverk, -j- 1860.
N iels Andreas Thrap blev overretsprocurator 18 18 og adjungeret sorenskriver 1820 i Numedal og
Sandsvær; byfoged i Christiania 18 3 1.
E rik Otto Knoph, se note 13 s. 33,
Peter Strøm, bergmester i Vestre søndenfjeldske district 18 3 3 — 1852.
fø rgen Brochmann, sogneprest til Sandsvær 1807—J* 1829.
M aren Scheitlie, født 1790 og -f- 1874, gift med Caspar H enrik Knoph, const. oberbergkasserer og
geschwomer ved Kongsberg sølvverk, født 17 7 1 og ■ f 1837.
Sofie Augusta Baum ann, født 1804 og -j- 1895, gift 1826 med Honoratas Bonnevie, borgermester i
Trondhjem 1840.
N iels Cornelius Bonnevie, født 1756, sorenskriver i Numedal og Sandsvær fra 1798 til sin *j~ 18 36 ;
se note 5 paa s. 34.
Bernt Jørgen Hasberg, født 1789, bergmedicus paa Kongsberg 18 14 , -j* 1833.
Georg Ju e ll, født 1794 og -j- 1828, prcin.løitnant ved Sandsværske compani; bekjendt for sin glim
rende fremstilling af Hakon Jarls rolle i Oehlenschlagers tragedie af samme navn.
Ifl. kirkebogen var presten Brochmann Iste-fadder.
Abraham Borch, sogneprest til Kongsberg fra 1825 til sin *j* 1847.
K aren Olea Brandt, født 17 6 1 og -j- 1835, blev gift med P a u l Christian Jessen, lærer ved Kongs
berg skole, senere postmester sammesteds.
Johanne Borup, født 1799 og j 1874, blev gift med sogneprest til Helleland Je n s Schmidt, -}• 1866.
Frederik Meyn, artillericaptein 18 19 , bestyrer af Kongsberg vaabenfabrik 1824, felttøimester; afgik 1842.
Kjøbmaud Borger With, hvis datter Laura Marie With, født 1827, blev gift med sorenskriver C arl
Ferdinand Tillisch i Nordre Jarlsberg.
Materialforvalter ved sølvverket Sam uel Thoresen Kalm er, -j- 1832, 75 aar gi.
Se note 19 paa s. 34.
Fuldmægtig Mads Madsen, f 1830, gift med K aren Christine Poppe.
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1827 den I3 ten November ist ihr Sohn Friderich Christian im Fluss Laugen
vertrunken als er auf dem Eiss auf Schritschuhe gehen wolte und auf den Kirchhof
zu Kongsberg begraben worden.
1829 den 9ten februari ist ihr Sohn Johan E rn st am innern Schlachfluss gestorben und auf den Kirchhof zu Kongsberg begraben worden.
1829 Am Sonabent den 14“ ” November ist ihre Tochter Christiane gebohren
ud [!] am Mitwochen den 18 August 1830 durch den Prediger Wettergren12 in der
Kirche zu Kongsberg getauft, die Gefattern waren Frau Sara Ditten, Jumfer Netta
Kopp, geschworner K n oph3, Hr. Ludwig Bauman, Hr. Provisor Hartman3, der
Ober Lehrer Hansen4* und Hr. Ole With.
1832 Den i st' n April um 91/* Uhr des Abens ist mein Vater Friderich Chri
stopher v. Ditten zu Kongsberg in Norwegen gestorben.
1835 Den 1 5 " ” December um 9V2 Uhr des Vormittags ist meine Mutter Frau
Sara v. Ditten zu Kongsberg in Norwegen gestorben.
1839 Den 8 Mai um 12 Uhr des Abens ist mein Vater Ernst Hans v. Ditten
im Reichshospitalet zu Christiania gestorben.
1839 Den 17 April ist Etatsraad Johan Ernst v. Ditten zu Kopenhagen ge
storben.
1 Formodentlig Bernt Wettergreen, som fra 6/n 1827 var personel capellan i Botne og blev udnævnt
” /u 1829 til sogneprest til Laardal.
2 Se note 9 paa s. 35.
* P oul E rn st Wilhelm H artm ann, født 1802 og •}• 1876, blev provisor 1825 og apotheker 184 1 paa
Kongsberg.
* Digteren M auritz Christopher Hansen, født 1794 og -j- 184 2; blev i 1826 overlærer og bestyrer af
Kongsberg skole.
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Joachim Hartwig v. Ditten, 1654— 1720. Paa Werle.
Foregaaendes hustru Margrethe Elisabeth v. Dorne. Paa Werle.
Curd Ludwig v. Ditten, 1687— 1738. Paa Werle.
Foregaaendes hustru Christina Marie v. Winterfeld. Paa Werle.
Friedrich v. Ditten, 1683— 1746. Malet 1743 af Waetaet. Paa Werle.
Foregaaendes hustru Catharina Charlotte v. Goben. Malet 1743 af Waetaet.
Paa Werle. A f hendes forældre Peter v. Goben og hustru Adelheid Margrethe
v. Bahr hænger ligeledes portræter paa Werle.
Peter Christoph v. Ditten, 1 7 1 3 — 1757. Malet 1739 af Boison. Paa Werle.
Carl Friedrich v. Ditten, 17 2 3 — 1787. Malet 1765 af Kunkel. Paa Werle.
Friedrich Ludwig v. Ditten, 1 7 1 5 — 1785. Malet 1770 af Findorf. Paa Werle.
Den samme. Malet 1765 af Kunkel. Paa Werle.
Foregaaendes hustru Oelgard Dorothea v. Ditten. Maler 1765 af Kunkel.
Paa Werle.
Ernst Franz v. Ditten, 17 5 7 — 1809. Malet 1803 a f H. Lenthe. Paa Werle.
Foregaaendes hustru Albertine Iuliana Iohanna v. Wartenberg. Malet 1803
af H. Lenthe. Paa Werle.
Gustav Ludwig v. Restorff, 17 3 5— 1804. Paa Werle.
Foregaaendes hustru Charlotte Christiane Dorothea v. Ditten. Malet af Kunkel.
Paa Werle.
Heinrich Franz v. Barner, 17 5 3 — 1789. Paa Werle.
Foregaaendes hustru Friederike Eva v. Ditten. Paa Werle.
Friedrich Ludwig Carl Ulrich v. Restorff, 17 7 6 — 18 2 1. Malet af Suhrland.
Paa Werle.
Foregaaendes hustru Friederike Louise Charlotte Eleonore v. Ditten. Malet
af Suhrland. Paa Werle.
Den samme. Malet af H. Lenthe. Paa Werle.
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2 i. Wilhelmine Johanne Dorothea v. Ditten, 1790— 1855, gift med P. A. W.
v. Flotow. Malet 1789 af H. Lenthe. Paa Werle.
22. Hans Selchier v. Ditten, hofapotheker, 1820— 189 1. Malet 1844 af Johan
Eckersberg. Tlihører baronesse Oelgard von Stackelberg, født v. Ditten, Reval.
23. Thor v. Ditten, norsk gesandt i Berlin. Malet i Rom 1903 af Ross. Tilhører
baronesse Oelgard von Stackelberg, født v. Ditten, Reval.

REGISTER OVER PERSONNAVNE
[Personer med familienavnet v. Ditten ikke medtaget.]
Ahlefeldt, Frederik, greve 3 1.
v. Ahrenstorff, oberstltn. 3 1.
Barner, Heinrich Franz 26, 39.
Bassewitz, Carl Lewin 9, 29.
— Jilrgen Lewin 9, 29.
Baumann, August 34.
— Ludvig 36.
v. Belir, frøken 3 1.
Below, Ltttke 19.
v. Bergholtz, Eleonore Amalie 25.
v. Berkentin, Maria Elisabeth 2 1.
— Wulf Ludolph 2 1.
Bernard, Gabriel 13.
Beske, Mette Amalie 17 , 34.
Bibow, ætten 3.
Bielke, Chr, Fredr. Chr. 30.
v. Bieschwang, Baltzer 6.
— Daniel 20.
— Dorothea 20.
— Elisabeth 6.
Bilefelten, Johan 29.
Bjømsee, Otto Jonas 32.
Blauw, D. V. 13.
Blix, Peter 33.
v. Bltlcher, Sophia Catharina 8.
Bonnevie, Andreas 34, 35.
— Anne Cathrine 34.
— Honoratus 35.
— Niels Cornelius 34, 35.
— Sofie Augusta 35.
Borch, Abraham 35.
Borup, Johanne 35.
Brandt, Benedicte 34.

Brandt, Hans Jacob Arnoldt 33.
— Karen Olea 35.
Bresen, huset 23.
Brochmann, Jørgen 35.
Bruenech, Jens Severin 35.
Brun, major 29.
Brtltzekow, ætten 3.
Buchholm, Mogens Gabriel 34.
Bugge, Mathias Jens 34.
Btilow, ætten 3.
v. Bahr, Adelheid Margrethe 24,29.
Cassius, Christian 22.
Chemnitz, Johan Hieronymus 32.
Clausen, Hedvig Lorentine 18.
Cold, Maria Susanna 14.
Cormaillon, Charles Damas 30.
Dannenberg, Adolph, greve af I.
— Volrath, greve af 1.
Dechow, ætten 2.
De Choudens & C‘« 13 .
Dedekam, Ellen Margrete 33.
Deringer, Caroline 14.
v. Dinklar, Conrad I.
Dittel, Johann 20.
Dorne, Margrethe Elisabeth 22, 39.
Dorph, Niels Jacob 33.
Døderlein, Johanne Theodora 13.
— Johannes Winther 13 .
Eldenburg, huset 20.
Eppinger, captein 3 1.

Fay, Peter J. N. 14.
— Theodor 14.
Finkenhagen, Jonas Christian 33.
v. Flotow, Albert 26.
— Caroline 26.
— Ernst 26.
— Hans Andreas 7.
— Lucia 7, 2 1.
— Philipp Aug. Wilhelm 25,
26, 40.
— Sophie 26.
Frederiksen, justitsraad 17.
Friis, Niels Haj 1 7.
— Rasmus 17.
Frisch, com.captein 32.
Giese, Adam Ludvig 3 1.
Gjertz, M. A. Thérése G. Bernard-

13— Jakobine Sofie [Marie] 13 .
Graevenitz, David Ludwig 6.
v. Gram, Friedr. Carl 3 1 .
v. Grambow, Diderik Otto 3 1.
— Volrath Levin 3 1 .
— huset 26.
Grave, Christian 32, 33.
— Helene Dorothea 33.
Grothaus, Alb. Gabriel 3 1.
Grilnberg, huset 26.
Grønlund, Ursula Christiane 1 1 .
Gude, Elise 14.
Gyrsting, Else I I .
v. Goben, Cathr. Charlotte 23, 39.
— Peter 24, 39.
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Hahn, Anna 7.
v. Hahn, ætten 2.
Hallstrøm, Anna Erika 14.
Hammer, Dorothea Larsdtr. 32.
Hanke, Hermina 24.
Hansen, Mauritz Christopher 36.
Hardenack, ætten 3.
Harboe, Maren 10.
Harbou, Nils 32.
Hartmann, Poul Ernst Wilh, 36.
Hasberg, Bernt Jørgen 35.
Hauch, Andreas 3 1.
Heramb, Lars G. 1 1 .
— Thor I. C. 1 1 ,
Heymann, frøken 32.
v. Holeben, Catharina 9.
v. Holstein, Adam Johan C. 30.
— Catharina Maria 8.
— Elisabeth Sophie 30.
— Johan Georg 30.
— kammerjunker 30.
Horst, Frederik Holm 34.
Hove, frøken 29.
Jacobi, Elias 30.
v. der Jahn, Marquard 19.
Johannsen, Frederik 3 1.
Jessen, Paul Chr. 35.
Juell, Georg 35.
Kalmer, Samuel Thoresen 35.
Kamptz, Jtirgen 19.
Keyser, Jens Jacob 32.
Kirchhoff, Johan Hieronymus 32.
Kleinow, oberstln. 30.
Klem, Henrik J. S. 34.
v. Klinggraf, conferentsraadinde 32.
Knoph, Caspar Henrik 34, 35.
— Erik Otto 33, 34, 35.
Knuth, Anne Christine 30.
Koefoed, Hans Wølner 35.
Kopp, Netta 36.
v. Koppelow, Anna 7.
Koy, hr. 29.
Krabbe, frøken 30.
v, Krassow, Ulrich Adolph 8.

Krebs, løitnant [Samuel Andreas]
10.
v. Krosigk, frøken 19.
Krum, Jacobæa 32.
— Jens Jacob 32.
— Lars 33.
Kruse, Johan Michael 34.
Kriiger, Heinrich 30.
Kuhwinkel, huset 26.
v. Konigsmarck, Christopher 18.
— Elisabeth 18.
Korchow, huset 6.

v. Mohrenstamm, Asmus v. Junghenngen-Munzer, friherre 2 1.
Muus, Peder 32.
Muller, Simon 33.
Møller, madame 32.

Lagerheim, udenrigsmin. 15.
de L ’Amiliere se: de la Milliere.
Lang, Caroline 17.
v. Lehsten, Ursula Margrete 30.
Lemmich, Søren Hansen 32.
v. Lengede, ridderæt 1.
— Gunzelinus 1.
Lerche, Maren 33.
Lind, Christian 33.
v. Linstow, Carl Adolph 3 1.
— Christopher Ernst 29.
— Eggert Christopher 3 1.
— Levin Heinrich 3 1.
— Maria Catharina 9, 29, 30.
— Philipp 6.
v. Loos, frøken 25.
v. der Ltihe, Barbara Sophie 3 1.
v. Ltttzow, Georg 23.
— Wipert 2.
Løberg, Anders 34.

Palm, Doris 24.
Palmqvist, oberst 29.
Panckelow, huset 6,
Paschedach, ætten, 1 flg.
— Albertus I.
— Henning 2.
— Henricus I.
— Herman 1.
— Johannes 1.
— Ludeke 2,
— Martin I.
v. Passow, Hartwig Christoph 23.
— Therese 26.
Pelowim, prest 29.
v. Pentz, Heine 5.
— Ilse 6.
— Ulrik 3.
Petersen, Anna Cathrine 1 1 .
Platen-Hellermundt, H. J. L., greve

Madsen, Mads 35.
Marcussen, Jørgen 16.
— Poul 16.
Meitzner, Baltzer Christian I I .
— Christian 1 1.
— Marie I I , 34.
Meyer, Chr. Burchard 33.
Meyn, Fredrik 35.
Michelet, Anna I I.
— Paul Christopher 1 1 .
de la Milliere, Alexander 3 1.
— Christ., løitn. 3 1.
— Maria Anna 10.

Neumann, Dorothea■ 'Edler 33.
— Jacob Hansen 33.
v. Oldenburg, JUrgen 9.
Omsted, Otto 33.

32 .
v. Piessen, Helmold 3.
— Victor Chr. 3 1.
v. Plote, Hedwig Eleonore 26.
Poppe, Karen Christine 35.
Preus, Sigismunda H, C. 33.
Quitzow, Hans 3, 4.
v. Quitzow, Elisabeth Hedewig 20.
— Heinrich 20.
Raven, Hans 3.
Redefin, huset 5, 8.
Reichou, oberst 18.
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v. Restorph, ætten 4.
— Alexander 25.
— August 25.
— Aug. Christian 25.
— Carl Friedr. Hartw. 26.
— Franz Sylvius 25.
— Friedr. Carl Hartwig 25.
—• Friedr. Ludw. Carl Ulrich 25,
26, 39— Friedr. Wilh. Alb. Gustav 26.
— Gustav 26.
— Gustav Ludwig 25, 26, 39.
— Heinr. Joachim Franz 25.
— Rudolf Hans Th. Friedr. 26.
— Wilhelm Georg 25.
v. Reventlow, Ditlev, greve 3 1.
Robbesin [Repzin] 7.
v. Rohr, Margrete 18.
Roskule, ætten 3.
v. Roepstorff, Casper Adolph 32.
Saabye, Louise E. H. 16.
Sandstrøm, Carl Erik 14.
— Bertha Catharina 14.
Schacht, Birgitta Catharina 9, 30,

32 .
— captein 3 1, 32.
— Charlotte Elisabeth 18.
— Johan Henrik 9.
— frøken 32.
Schack, Ida 20.
Scheel, Hans 20.
Scheitlie, Maren 35.
Schmidt, Jens 35.
— Joachim 20.
— Johannes Aagaard 32, 33.
— frøken 24, 25.
Schomann, David 6.
Schultz, proprietær 17.
Schwan[?], captein 3 1.

Schøller, oberstltn. 32.
Seeboth, Gottlieb 32.
Seli, Ingolf 14.
— Johan Andresen 14.
Selchier, Hans 10, 32.
— Sara 10, 32, 34, 36.
Solner, Nicolai 33,
Sprengel, Heinrich 6.
von Stackelberg, Nathanael R . S.,
baron 14.
— N. C. G. B., baron 14.
Staggemeyer, Fredr. Hans 32.
v. Starckenfels, Rosalie La-Roche
26.
Steenstrup, Christiane Elisabeth 33.
— Hans Selchier 33.
— Helene Maria 33.
— Jens Frederik 33.
— Jens Vogelius 17 , 34.
— Johannes Zacharias [Vogelius],

17, 33 , 34 — Lotte 35.
— Paul, directør 34.
— Paul Johannes 34.
— Sara Amalia 34.
v. Stoisloff, Georg 20.
— Magdalene 6.
Strøm, Hans 33.
— Peter 35.
Stuhr, huset 7.
v. Sttilpnagel, Elisabeth Th. Nath.
26.
Staven, frue 29.
Suckow, huset 8.
— Nicolaus 2.
Tambs, Cecilie Cathrine 13.
Testmann, Frantz 33.
— Hans Peter 33.
— Johan Peter 33.

NOTE
Den paa s. 2 linie 9 fra neden i citat gjengivne
streng overensstemmelse med det originale document,
paa en tilfældighed i selve bogstavtegningen, hvorved
istedetfor et «o». Der skal saaledes rettelig staa «von

Thrap, Niels Andreas 35.
Thune, verkseier 13.
Thye, Mathias 34.
Tillisch, Carl Ferdinand 35.
— Henrik Wilhelm 35.
Viereck, frøken 30.
Vind, Margrethe 3 1.
W acker, Coppe 2.
— Margrete 2.
Wartenberg, Albertine Juliana Jo 
hanna 26, 39.
Wedige, biskop af Havelsberg

4 , 19.
v.

Weigelsberg, Octavia Maria
Antonie 26.
v. Weisin, Alexander 22.
v. Wenckstern, Conrad Ludwig 22.
— Curd Ludwig 23.
— Ludwig Werner 23.
— Oelgard 22.
Wettergreen, Bernt 36.
Wind, Niels Krabbe 32.
Wilster, Cæsar August 18, 32.
— Mathea Karen Marianne 18.
Winsnes, Charl. Birgitte 33.
v. Winterfeld, Berend 6.
— Christina Marie 23, 39.
— Sidonia 2 1.
— Victor 22.
With, Borger 35.
— Laura Marie 35.
— Ole 36.
Wulf, Heinrich 20.
Ziilow, Catharina 6.
v. Oertzen, Anna Margrethe 22.

læsning «van Ditten* er i
men beror selvfølgelig kun
der er fremkommet et «a»
Ditten*.

