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FOR ORD.

Da Jørgen Ahlefeldt-Laurvig i 1974-75 hav

nogle har vist deres velvilje ved at hjælpe med fo

de skrevet sine to udmærkede afhandlinger om "Sø

tografering af "olderne" og andre har hjulpet med

lyst” i Søllerødbogen, var det udgiveren, Histo-

gode råd og den meget krævende korrekturlæsning -

risk-topografisk Selskab for Søllerød Kommunes øn

kort sagt har den halve slægt været aktiviseret

ske at udsende dem som en særskilt bog. Jørgen Ah

for at fremstille dette lille hæfte - og de takkes

lefeldt-Laurvig bad da mig lave en slægtstavle som

herved alle hjerteligt for deres indsats.

supplement dertil. Alle de nødvendige oplysninger

For at gøre de tørre facts til mere end navne og

blev indsamlet, tavlen udarbejdet, og netop da he

datoer og prøve at få vore ukendte forfædre til at

le materialet lå klart til trykning, måtte udgi

fremtræde som mennesker, har jeg tilladt mig at for

velsen stoppes af økonomiske grunde.

tælle lidt om dem selv og deres tid.

Det store arbejde var således spildt; og

Forbløffende er det forøvrigt, at der af den me

det ærgrede mig at skulle kaste "den samlede fami

get talstærke familie i dag kun findes een bærer af

lie" i papirkurven. Da jeg var bange for, at for

slægtsnavnet Holm, nemlig Ida Marie Holm - tante

bindelsen mellem de forskellige slægtsgrene med

Dida, som er over 80 år gammel; hos hende er den o-

tiden vil blive stadigt mindre, og jeg under mit

vervejende del af det meget store materiale, der

arbejde havde mærket en stor, positiv interesse

danner grundlaget for de holmske levnedsbeskrivelser,

for en ajourførelse af slægtstavlen - den forrige

fundet. Vi tilhører en familie, der kun nødigt kas

kom for præcis 9o år siden! - lagde jeg mig i se

serer noget, hvad der kan være irriterende i det

len for trods alt at gennemføre udgivelsen. Ved

daglige, men her har hjulpet mig umådeligt.

anonyme gaver fra et par offervillige familiemed

For de indgiftede familier Smidt, Kampmand, Keh

lemmer lykkedes det til formålet at etablere et

let og Wests vedkommende er materialet lidet udtøm

lille "Fond". Det har desværre været nødvendigt

mende, der er sikkert endnu mange oplysninger at

at gøre opsætning og udstyr mere primitivt end op

hente i arkiverne, men jeg synes trods manglerne,

rindelig planlagt, men det er en glæde,at målet -

at materialer fortjener at offentliggøres nu.

slægtstavlens udgivelse - dog er nået.

Kirke-Hyllinge lo. december 1978

For at gennemføre en sådan opgave har det væ
ret nødvendigt at ulejlige en masse mennesker; u-

tallige er de telefonsamtaler, der har været ført^
breve har krydset sunde, bælter og verdenshave;

Agnes Guldbrandsen
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Knud Pedersen Holm

Christine Sophie Kampmand

skoleholder,

født lo. maj 1739 i Taarnmark,

født marts 1736 på Gunnerslevholm,
død

død 5. juli 1811 i København.

25. dec. 1774 i Skafterup.

I ældre familiemedlemmers gemmer finder man

17oo-tallet har været ansat på Vemmetofte, hvor

ofte to små stamtavler, nemlig H. Grandjeans "Stam

til Prinsesse Sophie Hedvig og Prins Carl, kong

tavle over Familien Holm" fra 1888 og Hauch-Faus-

Frederik d. IV’s søskende havde forlagt deres re

høls "Stamtavle for Thøger From og Hustrues Fidei-

sidens i protest mod kongens ægteskab med Anna

kommis" fra 1912. Begge disse bøger er gamle sager

Sophie Reventlow. Da prinsesse Sophie Hedvig, som

og behæftede med temmelig grove fejl, som jeg i det

den sidste af de to søskende døde i 1734» overgik

efterfølgende skal komme tilbage til.

Vemmetofte til et frøkenkloster, hoflivet døde

Ifølge "Stamtavlen over Familien Holm"

har

hen, og det er sandsynligt, at hofchefen Carl A-

Grandjean ført vores familie tilbage til Knud Holm,

dolf v. Piessen har sikret sig de dygtigste og

skoleholder i Skafterup; men det er givet, at

mest betroede folk til sine mange godser i Syd

kan komme endnu et led tilbage takket være

vi

oplys

sjælland. I 1736 finder vi indskrevet i Kirkebo

ninger i Slagelse lærde Skoles discipelprotokol.

gen for Gunnerslevholm Kirke, at "Knud ægteføed

Her gennemgår rektor Ottho Rhud skoleeleverne, een

i Mahlerens Huus ved Gundersløf Kirke af Peder

for een, og om Knud Holm hedder det bl. a.: "Født

Pedersen Fyen tienende under Gundersløfholm, og

i Martio 1736, Faderen har været Huusgeraadskarl

Anne Malene Knuds Datter" er blevet døbt d. 14.

ved Wemmetofte Hof, som siden boede med Pension paa

marts, "båren af Forvalterens Datter, Kirstine".

Gunnerslevsholm Gods, Moderen blev siden gift med

Faddere var bl. a. "Hollænderen", d.v.s. mejeri

Degnen Lave Walerius Liebst i Pedersborg, Forrige

sten, husfogeden og gartnerkonen, alle fra god

Sognepræst i Pedersborg Salig Hr. Kirksteen satte

set. At Peder Pedersen stammer fra Fyn ligger li

ham her i Skolen i min Formands Tiid ved Paasketi-

gefor, og at hans kone også er tilflytter, må man

der, da han var tretten, havde intet lært uden sin

gå ud fraj da der slet ikke er familie blandt den

Christendom"•

lille Knuds faddere.

Ved hjælp af dette lille udpluk af discipel

Da arkiverne fra Piessens godser fra denne

protokollen, kirkebøger og andre arkivalier kan man

tidlige periode er gået tabt, er det næsten umu

sammenstykke, at Knud Holms far i begyndelsen

ligt at spore vor husgerådskarl, det kan dog væ-

af
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re ham, vi møder i skattemandtallet over extra

dans på roser, det var det nederste trin på den

skatten fra 1743, han bor da i "Kockholmhuset' ‘i

gejstlige rangstige, og skoleholderen blev

Fuglebjerg sogn og lever af pension "dog ei loo

handlet derefter, han var ganske upåagtet og op

Rigsdaler aarlig - fattig, men fri”. Skatten er

pebar en meget ringe løn, hvoraf en del levere

på 2 rigsdaler. Kokholmhuset, der stadig ligger

des i naturalier, en pligt de fleste bønder prø

på en idyllisk plet ned til en lille å, har hørt

vede at "glemme". For at leve måtte skoleholde

under C. A. v. Piessens gods, Fuglebjerggaard.

ren ofte supplere sin løn med et lille landbrug

Hvornår Peder Pedersen er død, ved vi ikke,

men det er sandsynligt, at enken Anne Malene ef

be

og lidt håndværk.

Skolen i Skafterup var et lille bondehus på

ter mandens død er blevet gift med degnen Liebst

tre fag med to stuer og et lille køkken.

i Pedersborg. Her blev Knud Holms gode evner op

skiftet, der blev holdt ved skoleholderens død,

daget af sognepræsten, som fik udvirket, at Knud

ved vi lidt om, hvorledes skolehuset var indret

kom i Slagelse lærde Skole. Skolegangen har sik

tet, og ved fantasiens hjælp kan vi få et lille

kert været tung for den uvidende dreng - i en an

indblik i familiens liv.

søgning om kostpenge skriver rektor Rhud:

"Han

Fra

I den øverste stue, hvor familien holdt til

skikker sig godt, er beqvem, stræber det bedste

både dag og nat, stod et stort bord med seks rys

han kan", og efter 9 års slid går han i 1757 21

læderstole, et par mindre theborde, to dragkister,

år gammel op til Examen Artium ved Københavns

hvoraf den ene var af egetræ. Desuden et lille

universitet.

blåmalet skab, på væggen en gammel boghylde med

I 176o er han så heldig at få kaldet under

tre bundter bøger, deraf det ene med latinske

Holsteinborg som skoleholder i Skafterup, og sam

skolebøger, et forgyldt spejl, en glas pyramide!

me år d. 24. oktober gifter han sig med den dyg

- og husets fineste stykke, et stueur vurderet

tige snedker i Taarnmark Amdi Kampmands ældste

til 6 rdl. Stuen var opvarmet af en bilæggerovn.

datter, Christine Sophie. De flytter ind i det

Megen gulvplads har der ikke været i stuen, når

lille skolehus, hvor han har slidt i det med at

man hører, at der også tronede en himmelseng.

lære de uvorne unger fra Nyrup, Bisserup og Skaf

Skolestuen var møbleret med et gammelt bord,

terup at læse og afplapre deres katekismus - vil

en slagbænk, fem stole, en lænestol, en gåsebænk

le de lære at regne måtte forældrene betale extra

og endnu en himmelseng fyldt til overflod af ol-

skolepenge !

merdunsdyner og hovedpuder.

At være skoleholder var i de tider ingen

Husets sidste rum, køkkenet, har haft et ild
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sted i hjørnet. Køkkentøjet har været sparsomt,

først af alt betyde en bedre løn, og det var det

men man lægger mærke til to kobberbryggerkedler,

eneste håb om avancement en skoleholder havde.

ølkar og ølfjerdinger, som fortæller os, at fa

Desværre skulle det ikke gå sådan, idet Knud

milien selv har brygget øl, derimod mangler alle

Holm døde juledag 1774, kun 38 år gammel efterla

remedier til brændevinsbrænding. Selv i køkkenet

dende sig den unge kone på 33 år og fire drenge i

stod en seng, vi gætter på, at tjenestepigen og

alderen fra 14 til 4 • Det var en frygtelig situa

måske et par børn har sovet her.

tion for den unge enke, og af skifteprotokollen

En stald husede den stortskimlede ko, fem

får man et indtryk af den nød og elendighed, der

får og en vædder, en kalv, en gås og en gase ud

fulgte i kølvandet på skoleholderens død. Som skik

gjorde familiens hele dyrebestand, i haven stod

var, fik hun lov at blive boende i huset, medens

tre bistader.

boet blev ordnet; men meget hurtigt fik hun den

I årene 1761-73 så syv drenge dagens lys i

nye skoleholder Hans Hansen i huset, og hurtigt

skolehuset i Skafterup, men de tre døde som spæ

blev de to uenige om om, hvem af dem, der skal ha

de, alle blev døbt

ve det korn, der hørte til skoleholderens løn. En

i Kvislemark kirke, og blandt

fadderne var dels de skiftende forvalterfamilier

ken beder indtrængende provsten om at slippe for,

fra Fuirendal, skoleholderne i nabobyerne og for

at bohavet sælges på auktion, som sædvane var,

skellige medlemmer af Kampmandfamilien fra Taarn-

men nej - alle ejendele går på auktion i august

mark, som også i det daglige har udgjort fami

måned, og den stakkels Christine må der købe sine

liens omgangskreds.

ejendele tilbage - dragkiste, thebord, at par sto

Dagligdagen i hjemmet har været slidsom

og

le, lænestolen, to senge, boghylden og lidt køk

har nok ikke formet sig anderledes end i de fle

kentøj, dertil kommer får,vædder, kalv, gås og ga

ste andre hjem i landsbyen. Hverdagstøjet har og

se - og for tretten skilling over vurderingen til

så lignet naboernes, men af skiftet efter skole

bagekøbte hun husets pryd, det fine stueur!

holderen kan vi se, at han til pænt brug havde

Det eneste hun fik lov at beholde udenom auk

hele tre kjolesæt, et grønt, et blåt og et sort,

tionen, var noget linned og to kjolesæt "som en

det sidste utvivlsomt brugt i kirken, når han vi

ken angav at være høylig trængende til for nærvæ

karierede for degnen i Kvislemark. Selv har Knud

rende Tiid til Børnenes nødvendige Klæder".

Holm regnet med en dag at blive degn i Vemmeløv-

Da boet blev opgjort, blev der 39 rigsdaler,

Hemmeshøj sogne, da han havde fået lovning på

2 mark og 11 skilling til deling mellem enken og

dette embede, når det blev ledigt, det ville

de fire børn, d.v.s. at hvert barn arvede knap

5

5 rigsdaler efter deres far!

Christine Holm blev boende i et lille hus i

Torv, og senere flytter hun til sønnen Peter, der
havde slået sig ned som sejl-, flag- og kompasma

Skafterup, indtil hendes børn havde etablereet

ger i Nyhavn, her dør hun d. 5. juli 1811 "ey ef

sig i hovedstaden, da flytter hun til København

terladende sig meere end det, som vil medgaae til

Omkring 18oo bor hun hos Henrik Holm på Gammel

hendes Anstændige Begravelse".
Henrik Holm,

urtekræmmer

se side 6

g.m. Michaeline Dorothea Smidt,

Peter Holm, døbt 13.marts 1763, begr.25.apr. s.å. sst.

Amdis Kampmand Holm, døbt 3o.juli 1766, d. ???
udvandrede vistnok til Amerika.

Peter Holm,

sejl-, flag- og kompasmager,

f. 9.febr. 1764, d. 13.febr. 1812 (Garn.)
g. 3.dec. 1796 m. Madsine Sophie Lystrup (Nie.)
Knud Pedersen Holm

f. 3.sept. 1777 (Nie.), d. 16.okt. 1852 (Helligg.).
- 4 sønner, 2 døtre.

gift 24. okt. 176o i Kvislemark med
Jacob Holm, døbt 2.feb.l769, begr.15.feb. s.å. sst.

Christine Sophie Kampmand

Jacob Holm,

urtekræmmer, grosserer

f. 29.sept. 177o, d. 3.aug. 1845 (Vor Frels.)
g. 1° 9.dec.1795 m. Maria Lock, d.8.febr. 1811(Helligg.)
- 3 sønner, 5 døtre.
g. 2° lo.juni 1811 m. Christiane Schifter. (Helligg.)
f. 6.apr. 1785 (Nie.), d. lo.apr. 1825 (Helligg.)

- 3 sønner, 1 datter.
g. 3° 11.marts 1826 m. Anne Margrethe Clausen f. Kirke-

rup, f. 12.sep. 1782 (Vor Frels.), d,15.dec.l852 sst.
Johannes Holm, døbt 26.dec.1773, begr. 5.jan. 1774 sst.

Alle børn døbt i Kvislemark.
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HENRIK HOLM
urtekræmmer, kaptajn i borgervæbningen,

MICHAELINE DOROTHEA SMIDT
f. 7.juli 1773, d. 25.marts 1811 i København

f. 16. aug, 1761 i Skafterup,

d. 18. juli 183o i København.

Den ældste søn fra skolen i Skafterup, Henrik

den store ildebrand, der ramte København i 1795,

Holm, var allerede, da faderen døde i julen 1774,

gik der på brandens anden dag, d. 6. juli, ild i

sendt hjemmefra, idet han om sommeren var blevet

huset på Gammel Torv. Man prøvede energisk at stop

sat i lære hos urtekræmmer Weibel i Store Torve

pe ilden og nåede at få slæbt en del af varelage

gade på Christianshavn, og i de næste syv år var

ret ud, men selve huset blev lagt i aske. Tabet

han hr. Weibels eneste medhjælper; i 1881 havde

var stort, selvom både hus og lager var assureret.

han udstået sin læretid, men forsatte dog i sam

Naturligvis havde assuranceselskaberne ikke kapi

me forretning som svend, indtil han i 1786, som

tal til at dække folks tab fuldtud; Henrik Holm mi

25-årig, tog borgerskab som urtekræmmer og star

stede således ved husets brand 225o rigsdaler, og

tede sin egen forretning i kælderen på hjørnet af

ved varelagerets 5ooo rdl. For at hjælpe de brand

Vestergade og Gammel Torv,en forretning han lede

lidte samlede man ind i alle landets kirker; Hen

de til sin død.

rik Holm søgte nølende Collectkommissionen om øko

Han begyndte i det små med en læredreng til

nomisk hjælp,

”da jeg ansaa det for needrig Vin

at hjælpe sig, men takket være de gode tider,

ding at tilvænde mig een Hjælp hvor vigtig den end

handelen havde i Danmark under Napoleonskrigene,

var for mig, naar den kun alleene kunde stræcke

kunne han snart ansætte en uddannet urtekræmmer 

sig til den virkelig fattige Medborgers Understøt

svend, og senere fik han desuden en karl til det

telse, Jeg fandt den tillige skadelig for min Cre

grove arbejde i pakhusene, på lofter og i kældre.

dit og den Agtelse, som jeg hidtil har værende saa

Seks år efter Henrik Holm startede sin butik,

Lyckelig at beholde hos mine Medborgere"; men han

giftede han sig d. 16. maj 1792, 51 år gammel,med

havde rygtevis hørt, at det indsamlede beløb var

Michaeline Dorothea Smidt, en 18-årig forældreløs

meget stort, så han overvandt sine betænkeligheder,

pige, som i de følgende 21 år fødte ham ikke min

men fik vist ikke en skilling, da hans ansøgning

dre end 13 børno Vuggen har ikke stået stille

indkom for sent.

længe ad gangen i det hjem.

Alt så lyst og lykkeligt ud, men ak! - Under

Allerede i foråret 1796 var Henrik Holm i fuld

gang med at genopføre sit hus, og det står den dag
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i dag i næsten samme skikkelse, som da det blev

er Boedpaneel bemalet, en støbt rund ovn, på Væg

bygget.

gen en fast Reol og en Hylle, Kakkelovnspladen mar

I kælderen indrettede han butikken, som i de

moreret. Pra Boutiken gives Adgang til dette Kon-

tailler er beskrevet i brandtaxationerne, således

toir af en enkelt Bylnings Dør, hvori et Vindue af

hedder det: "Kielderen, hvortil fra Torvet ad 2

4 engelske Ruder er anbragt". - Man ser det hele

Kampesteens Trin er Indgang, for Ingången dobbelte

for sig.

beklædte Dørre med indvendig Glas ditto. I denne

I de andre kælderrum har været lager, ligesom

Boutik, hvor Lofted er gibsed imellem Bielkerne,

både sidebygning og baghus har været indrettet som

samt malet med Oliefarve, Gulved lagt med Planker,

pakhus•

findes 2de Disker, derunder 16 Skuffer, Væggene o-

Bortset fra kælderbutikken var hele det tre e-

veralt besat med Reoler, i og under samme findes

tagers høje forhus indrettet med herskabelige lej

132 Skuffer, samt 2de Glas Skabe med forgyldte Li

ligheder, og der er ingen tvivl om, at man fra byg

ster, i Midten en Afdeeling

herrens side har lagt vægt på, at husets værelser

med forgyldte Lister

i og over samme ere 4 Skabe anbragte".

Butikken har været efter sidste mode i butiks
indretning,

hylder og skabe har været fyldt med

blev smukt udsmykket i tidens stil, idet urtekræm

merfamilien gennem Michaeline Holm var i nær for

bindelse med de kredse i København, der i de sid

urtekræmmervarer, dels de daglige fornødenheder,

ste årtier af 17oo-tallet var toneangivende på det

men også luksusvarer, hjemførte fra fjerne lande,

kunstneriske område. En af hendes morfars brødre,

f. eks. rosiner, the og exotiske krydderier, der

Søren Lauridsen Schifter, var gift med en søster

har fyldt lokalerne med vidunderlige dufte. Bag

til den store billedhugger Johannes Wiedewelt,

disken har et par urtekræmmersvende ekspederet

der selv var ugift; han var et vigtigt medlem af

kunderne, medens de stakkels læredrenge er blevet

familien i både hverdag og fest - til det sidste

sendt hid og did i kældrene og på lofterne for at

hørte, at han og hans søster var faddere ved næ

hente varer.

sten alle bamedåbe i Schifter-familien, og da Hen

Gennem en rude i døren fra kontoret ind til

butikken har Henrik Holm fra sin plads ved skri
vepulten selv kunnet følge, at alle var på plet

rik og Michaelines førstefødte blev døbt, var Wie

dewelt endnu engang på listen over fadderne.
Johannes Wiedewelt var, foruden en dygtig kun

ten, og ingen drev den af. Om kontoret hedder det

stner, også en lærd og kultiveret mand, som i 4o

i brandtaxationen: " I to Bag et Kontoir, Lofted

år var professor ved kunstakademiet, deraf beklæd

gibsed, Gulvet lagt med Planker, væggene, hvorom

te han i 18 år den vanskelige stilling som akade
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miets direktør, og han var blandt de første, der

kelslag, ziret med Rosetter” og af og til med

slog et slag for nyklassicismen i Danmark. Hans

”aparts Stokkaturarbeide" . Stuerne har været op

sidste år var meget triste, for som historikeren

varmet af høje støbejernsovne, der har stået på

P. E. Suhm sagde: ” Wiedewelt

er en fortræffelig

fliser, og kakkelovnspladsen var for et syns skyld

Billedhugger, men har intet andet at gjøre end

marmoreret, d.v.s. malet som marmor. I den fineste

Begravelsesmonumenter, da Nationen har det Rase

stue var lærredet, som væggen var tapeseret med,

ri hellere at ville begraves prægtig end bo præg

malt som løvværk!

tig”. Wiedewelt var i evig pengeforlegenhed, og

Ved at kaste et blik i de senere skiftepapirer

da han tilsidst ramtes af en uhelbredelig sygdom,

kan vi se, at familiens møbler og øvrige udstyr

slog det klik for ham; en kold decemberaften gik

har været af samme gode standard, som lejligheden

han fra sit hjem i Frederiksholms Kanal til Sor

selv. Man studser dog over, hvor sparsomt rummene

tedamssøen, hvor han druknede sig - en begiven

har været møbleret, men det var netop i tidens ånd.

hed, som må have virket meget oprivende på den

Af husets to opholdsstuer var den første, daglig

Holmske familie.

stuen, møbleret med et lille rundt bord, en sofa

Dette var et sidespring - nu tilbage til det

og seks stole i mahogni med grønt klædesbetræk,

nyopførte hjørnehus på GI. Torv. Som sagt var der

to taburetter; i en anden stue, hjørnestuen, var

indrettet tre lejligheder, og som altid i gamle

ligeledes et rundt bord, et ”skattol”, og i begge

københavnske ejendomme blev lejligheden på før

stuer var glaslysekroner og mellem vinduerne de

ste etage anset for den fineste, da der var hø

på den tid uundværlige consoller med marmorplader

jest til loftet. De to øverste lejligheder var

og spejle over.

lige store, tre-fire mindre og tre større værel

Af alt husgeråd var der tilsyneladende rige

ser, som var tre fag store. Man kan ikke lade

ligt; dækketøj, sølvtøj og porcelæn fyldte alle

være at tænke på, at hele skolehuset i Skafterup,

skabe. Det fine spise- og thestel var i muselmalet

Henrik Holms barndomshjem, var tre fag stort,

kongeligt porcelæn, og til klenodierne hørte to

altså nogenlunde

som et af de større værelser på

GI. Torv.

I lejligheden på første sal, som familien

chinesiske puncheboller..
Som nævnt havde handelen i Danmark en blom

stringstid i 179o’erne - og efter at have genop

Holm selv beboede, var næsten alle vægge betruk

ført sit hus i 1796, byggede Henrik Holm i 1797-8

ket med malet lærred, indfattet med malede eller

et pakhus på en brandtomt i Studiestræde - også

forgyldte lister, lofterne var udsmykket med ”Cir

dette hus findes i dag i nr, 11; men i stedet for
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pakluger er der hængt nogle nye, grimme altaner på

At Henrik Holm var en agtet borger i sin by,

det gamle hus. Dette pakhus var fyldt med alskens

har vi flere beviser på, han var således med

spændende varer, og i et skur i gården stod fami

blandt ”Stadens 52 Mænd” fra 1816-5o. Det var 52

liens to køer og en hest.

borgere af handels- og håndværkerstanden, som val

”Ude på landet” ved Vibenhus lå familiens

gtes af byens magistrat; de blev spurgt, når vig

landsted. Den vigtigste bygning var en oliemølle

tige sager, som magistraten ikke selv kunne afgø

ved navn ”Aldersro”, der har ligget, hvor Alders-

re, var på dagsordenen.

rogade ligger i dag. Her blev hørfrø malet til

Blandt Henrik Holms øvrige borgerpligter kan

linolie. Dette sted var naturligvis ikke et mon

nævnes, at han allerede som urtekræmmersvend blev

dænt landsted, som dem vi kender fra Øresundsky

tjenstgørende i byens borgervæbning - en pligt,

sten, men hovedbygningen, som indeholdt 5-6 væ

som påhvilede alle af håndværker- og handelsstan

relser plus nogle loftsværelser, var indrettet til

den. Borgervæbningen var en slags tvungent hjem

beboelse; her var flere møb

meværn, som blev sat ind, dels i krigstilfælde

ler end i lejligheden på GI.

og dels til at hjælpe med ordenens opretholdelse

Torv - og man må formode, at

ved optøjer og ballader i byen, desuden hørte det

familien har ligget på lan

til deres pligter at holde stadsgraven isfri om

det herude i lange perioder.

vinteren, så der var vand til rådighed i tilfælde

Her var også mange dyr: He

af ildebrand.

ste, køer og får, og der hør

Borgervæbningen var iført meget flotte, farve

te et landbrug til stedet,

strålende uniformer: kraprøde kjoler med ”svaleha

hvorfor der i gården stod bå

ler”, blå kraver og opslag, gult underfoer og hvi

de plov og harver. Til over

de bukser; men mandskabet var et sært skrabsammen

flødighed findes der også

af håndværkssvende og småhandlende, som det dagli

”lo Haugebenke”! Familiens

ge slid havde gjort rundryggede og skævbenede, og

mange børn - der kom punkt

selv ikke den fineste uniform formåede at skjule

lig et barn hvert halvandet

skavankerne. En del af officererne, der var over

år i ægteskabets første fem

den første ungdom, var desuden blevet så tykke, at

ten år - har rigtig kunnet

de havde det største besvær med at få plads til

boltre sig herude i de land

den trinde mave i de snævre hvide bukser. Det var

lige omgivelser.

således ingenlunde nogen martialsk flok, der et

lo

krigshistorien, at man bevidst er gået
til angreb på civilbefolkningen for at

fremskynde en bys overgivelse. Det må

have været frygteligt for de stakkels
familiefædre fra deres post på volden
at se englændernes bomber og brandpile

regne ned over byen, og for Henrik Holm

må det have været gruopvækkende at se
kvarteret omkring Frue kirke gå op i

luer, vel vidende, at hans meget frugt

sommelige kone og ti børn opholdt sig i

det fine nybyggede hus på Gammel Torv.
Heldet var dog med familien denne gang;
ilden stoppede ved Skindergade og den

par gange om året marcherede ud på fælleden til

øvelser og kongerevuer fulgt af koner og børn

med madkurvene; - men at se og more sig over det

te pompøse optog hørte til de virkelig folkelige
forlystelser i det gamle København.

Henrik Holm avancerede til kaptajn i borger
væbningen og gjorde tjeneste i Vester Kvarters
Compagni, hvis valgsprog var det beskedne: ”Rin

ge Magt - ey foragt!". At Henrik Holm som offi
cer har været med, da borgervæbningen blev sat

ind mod optøjerne under den såkaldte "Posthus
fejde", en kamp mellem officerer og studenter, i

1794, og under "Jødefejden" i 1819-2o, er tænke
ligt, og sikkert er det, at han har haft vagt på
Københavns vold i 18o7.

Som bekendt er det en af de første gange i

nærmeste ende af Nørregade, men et ner
vepirrende skue må det have været fra huset at følge

brandkorpsets kamp med flammerne. Barnet, som fami

lien ventede, blev født en snes dage senere, d. 26.

september - og fik, som det var højeste mode i de

dage, navnene Knud Forsete Bombardus.
Englændernes angreb gjorde, som det hed - grun

digt og for bestandig - ende på den "florissante"

handelsperiode; Danmark er aldrig kommet helt over

de sår, vi fik i 18o7 og de nærmest følgende år. Vi
var det sidste og eneste land i Europa, som på dette
tidspunkt holdt med Napoleon - og det kom os dyrt at
stå. Englænderne opbragte vore handelsskibe, der fra

Vestindien og Asien hjemfragtede kostelige varer til
butikkerne, al vor handel med udlandet gik i stå,
pengene mistede i værdi, og enden på legen blev
statsbankerotten i 1813 - efterfulgt af afståelsen
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af Norge i 1814.

En mængde af de store handelshuse, hvis eksi

stens var baseret på udenrigshandelen, gik fallit

og rev i deres fald en række mindre forretninger

udstået læretid hos en urtekræmmer i Næstved, til
bragte sine første københavnerår som svend hos

broderen.

Allerede i juli 182o blev Henrik Holms bo af

med sig, således var der i årene 1816-2o ikke min

sluttet, han fik en ordning med sine kreditorer,

dre end 25o københavnske forretningskrak - og Hen

fik knap 8oo rdl. tilbagebetalt af skifteretten og

rik Holm var en af dem. Han måtte den 9. marts

kunne fortsætte sine forretninger som hidtil, men

182o gå den tunge gang til Skiftekommissionen og

svære tider var det for ham, lige til han søndag

bede dem tage hans bo under behandling, da han ik

aften d. 18. juli 183o om aftenen døde af alderdom,

ke kunne tilfredsstille sine kreditorer. Beløbet,

69 år gammel. Hans kone lod i dødsannoncen i Dansk

han skyldte bort, var ikke stort, men da han ingen

Statstidende skrive: "Kun de som kiendte hans ædle

penge kunne skaffe, var der ingen vej udenom kon

Hierte og sieldne Kierlighed til sin Familie kunne

kursen.

fatte mit og mine Børns Tab".

Hans butik, hjem, pakhuse og oliemølle blev

MICHAELINE DOROTHEA SMIDT OG HENDES FAMILIE.

lukket og plomberet, varer og møbler blev vurde
Efter sin mands død flyttede Michaeline Doro

ret - og alt var parat til det store udsalg. Da
thea Holm med sine tre hjemmeværende børn op på

viste Henrik Holms yngste bror, ”grosserer, og

anden sal, hvor hun boede, til hun tretten år se
Ridder af Dannebroge" Jacob Holm sig som rednings

nere døde af kronisk bronchitis 71 år gammel. Hun

mand på arenaen og erklærede, "at han, for at Fal

efterlod sig seks døtre, fire sønner og en stor

lenten kan forblive i Besiddelse af Boets Meubler
gæld. Efter Henrik Holms død havde hun siddet i u-

og Effeeter, var villig og forpligtede sig til at

skiftet bo, men ved hendes mands død blev boet op

indestaa og tilsvare Effecternes Vurderingsbeløb".
gjort, og gælden var da på 3o.753 rdl og 8 sk, en

Ved denne broderlige gestus fra Jacob Holms side

del deraf var penge, som var i klemme i sønnen Mads1

var hjemmet reddet for den stakkels familie, og
endnu ikke færdigbehandlede fallitbo - og formuen
det er nok værd at betænke, at Jacob Holm, som al
på kun 234 rdl. gav jo absolut ikke kreditorerne
le købmænd selv har haft nok at kæmpe med i denne

satisfaktion.

krisetid - han klarede sig dog frelst igennem alle
Efter faderen død overtog sønnen Georg Frede

vanskeligheder og døde 3. august 1845, som en ho
rik Holm huset og forretningen på Gammel Torv, som
vedrig mand. At han har følt en vis tilknytning
han drev videre i mange år.

til Henrik Holms forretning kom af, at han efter
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Ifølge Grandjeans "Stamtavle over Familien
Holm" skulle Michaeline Dorothea Holm være dat
ter af klædeskræmmer Peter Julius Schmidt og Sa

og Faderen kort efter, en 8te eller 14 Dage, for
talte vor Moder".
Heri står intet om forældrenes fornavne, men

ra Bagger; hvor Grandjean har det fra, er ikke

sammen med dette brev ligger en afrevet bagklap

godt at vide; det har intet på sig.

fra en gammel, laset konvolut, hvorpå der hastigt

På Det kongelige Bibliotek findes en del map

og utydeligt er nedkradset: "Michael Olsen Smidt,

per med slægtsforskeren, kaptajn Lengnicks efter

Klædeskræmmer i Høibroestræde og Dorothea Schifter"

ladte brevskaber, deriblandt en del breve og no

- især navnet Schifter lyder jo bekendt, to af Hen

tater om familien Holm, bl.a. et par skrevet af

rik Holms sønner havde det som mellemnavn, og i

Henrik Holms sønner, de fleste indeholder intet

fadderlisten ved barnedåbe i famil i en Holm og Smidt

nyt. Et af disse er udateret og kun underskrevet

går det ofte igen - nu var det blot at se nærmere

"Holm", men formodentlig er brevskriveren konsump

efter dels i kirkebøger og dels i skifteprotokol

tionsskriver Michael Holm, Nørregade 233 D, og det

lerne - og gåden, om hvem Michaeline Dorotheas for

lyder som følger:

ældre var, blev hurtigt løst.

"Angaaende de af Dem til mine Brødre gjorte

Den lille Pige blev

Spørgsmaal om mine Forældres Fødselsdage, undla

født d. 8. juli 1773, og

der jeg ikke herved at lade følge en Afskrift af

samme dag døde hendes fa

de Optegnelser, der findes i mit Værge, vor Mo

der Michael Olsen Smidt

ders Familie vedkommende". Her følger en kirke

"af en tærende Sygdom i

bogsudskrift om Michaeline Dorothea Smidt og hen

St. Kongensgade No. 59",

des to søstres dåb, og brevet slutter:

hvor han må være blevet

"Familie

navnet var Smidt, dette undlader jeg ikke at til-

plejet i sin sygdom, me

føie, da det ikke ses af denne Optegnelse. Hendes

dens hans stakkels kone

Forældre var Klædeskræmmerfolk og boede i Større-

lå i barselsseng i hjem

stræde. Faderen havde gjort en Tur til Vestindien,

met i Høibroestræde, den

men, som jeg troer at kunne huske, var kjed af

gade, der gik fra Amager

Kjøbmandslivet paa den Maade, og derfor valgte

torv til Højbro.

denne Levevej.
Moderen døde, som Følge af vor Moders Fødsel,

To dage efter Smidts

død bad klædeskræmmer Mar-

tin Hashagen, sammen med hvem Michael Smidt havde
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viceadmiral og over-eqvipagemester på Holmen. Deres

drevet en klædesbod, skifteretten tage hans og hans

yngste søster Christiane blev i 1811 gift med Henrik

kompagnons bo under behandling. Skifterettens folk

Holms yngste bror Jacob.

blev, som der står i forseglingsprotokollen, vist

Om Michaeline Dorotheas forældre har vi bortset

rundt i forretningen af to tjenestepiger og en lære

fra deres tidlige død endnu kun lidt kendskab. Fade

dreng, da "Rekvirentens Compagnons efterladte Enke

ren var født i Randers

befandt sig i Barselsseng liggende" - denne barsels

okt. 1764 borgerskab i København, som medlem af sil

seng blev dog sørgelig kort, da hun døde få dage ef

ke- og klædeskræmmerlauget. Om moderen Dorothea

ter, 24 år gammel og blev begravet d. 17.juli

Schifter ved vi intet, men vi er i den mærkelige si

Kim fire år var hun gift med Michael Smidt, og

omkring 1737, og fik d. lo.

tuation, at selvom vi ikke kender hendes forældre,

ved sin død efterlod de sig tre små, forældreløse

kan vi føre hendes slægt tilbage til 16oo-tallet.

piger. De to ældste blev sendt til slægtninge i Jyl

Det skyldes hendes farbror, kaptajn i Asiatiak Com-

land, medens den yngste Michaeline Dorothea blev ta

pagni Mads Schifter, der i sit testamente opgav, at

get i huset af moderens fætter, kaptajn i Asiatisk

hans arvinger var: "En afdød Broders Datters, navn

Compagni Christen Schifter og hans kone Karen. Hun

lig Dorthe, hendes i ægteskab med forrige Kiøbmand

blev opdraget sammen med familien fem børn, og selv

og Klædeskræmmer her i Staden Michael Smidt, avlede

om kaptajnen døde i 1783, beholdt de hende, formo

3de Døttre, navnlig a) Bolette, b) Cathrine og

dentlig til hun i 1792 blev gift. Senere flyttede

c) Michaeline.

hendes to fostbrødre Jens og Andreas ved deres mo

Endnu er det ikke lykkedes at finde nærmere om

ders død ind hos familien Holm på GI. Torv. Jens

kapt. Schifters bror, men vi ved, at slægten stam

Schifter læste til jurist og endte som stempelpapir

mer fra Estruplund sogn øst for Randers, og vi kan
nnqtillp -foil crpndp

forvalter for Danmark, medens lillebror Andreas blev

Bolette Catharina

Søren Pederssøn. gårdmand i Hulen, St. Sjørup

Smidt

f. ca. 1644, begr. 24.4.1712, gift med
Karen Andersdatter.
f. ca. 1642, begr. 13.3.1726.

Rasmus Rasmussen Schifter

gårdejer i Ingvorslev, gift med
Kirsten Andersdatter.
f. ca. 1661, begr. jan. 1742

J

Lauritz Sørenssøn

døbt 13. 7. 177o

gårdmand i Hulen,

Cathrina Maria

St. Sjørup, f. ca. 1671

Smidt

begr. dec. 1737, g. 12.6.

m. Dorethe Rasmusdatter.
døbt 29.g.l69o, død ?

døbt 26. 11. 1771
???

Michaeline Dorothea

Smidt

døbt 23. 7. 1773
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Knud Michael Holm,

døbt 28.marts 1793, d. 1796.

Karen Sophie Dorothea Holm.
f. 28.jan. 1795, d. 19.okt. 1887.
Christine Madsine Holm.

f. 2.febr. 1795, d. 16.juni 1865.
Michael Holm,
konsumptionsskriver ved Amager Port, cand. jur.,

f. 28.aug. 1796, d. 21.marts 1876.
Henriette Petrine Jacobine Holm,

f. 28.nov. 1797, d. 13.april 1877.
Georg Frederik Holm.
urtekræmmer, f. ll.febr. 1799, d. 5.jan. 1873,

g. 29.sept. 1838 m. Frederikke Brummer,
f. 18.marts 18o8, d. 23.marts 184o.

Mads Schifter Holm g.m. Hanne Jacobine Kehlet.

{

En søn, der ikke

efterlod sig børn

J Se de efterfølgen! de slægtstavler!

Henrik
Holm

g. m.

Christen Schifter Holm.
1 apoteker på Frederiks Hospital,

f. 2o.maj 18ol, d. lo.febr. 187o,

Michaeline g. 18.maj 1852 m. Anna Dorothea Rosenkrands.

Dorothea
Smidt

f. lo.aug. 1829, d. 21.marts 19o8.

Cathrine Marie Holm.

f. 3o.maj 18o3, d. 11.marts 1881.

Søren Johannes Holm.

præst i Reerslev-Vindinge,
f. 13.dec. 18o4, d. 13.juni 1889, g. 1° 17.okt.

1844 m. Christiane Cathrine Sophie Laurine Caro- J En søn, der efterline Akakis Wedelée. f.17.febr.l81o,d.21.2.1853; 1 lod sig mindst 5
g. 2° 17.okt. 1856 m. Natalie Caroline Holm f.
WUrtzen. f. 26.febr. 1811, d. 24.nov. 1898.

Knudine Vilhelmine Holm
f. 16.aug. 18o6, d. 9.april 18o8.

Peter Forsete Bombardus Holm.
f. 26.sept. 18o7, d. 5.juni 1812.

Peter Holm.
Præst i Lundforlund, f. 3.nov. 1813
g. 14.dec. 185o m. Else Margrethe Hedevig Sophie

Rosenkrands, f. 29.okt. 1824, d. 12.okt. 1914.

børn.
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MADS SCHIFTER HOLM

arkitekt og tømmermester

HANNE JACOBINE KEHLET
f. 28.apr. 18o9, d. 14.dec. 1875

f. 12.maj 18oo, d. 26,nov. 1874
Mads Schifter Holms livshistorie er ikke nogen

og i 182o den store sølvmedaille, så gode evner må

munter beretning; men. tiden, hvori han levede, var

han have haft. Han blev svend i 1818, og som ganske

vel også en af de fattigste perioder, Danmark har

ung var han en overgang konduktør hos Danmarks stør

oplevet - Københavns bombardement, flådens ran,

ste arkitekt C. F. Hansen, da han i begyndelsen af

statsbankerot og krigene 1848 og 1864, alt dette ske

182o’eme fuldendte det af Harsdorff tegnede Frederik

te i hans og hans kones levetid og var med til at

d. V’s kapel ved Roskilde Domkirke.

præge hele deres liv.
Han var født som fjerde søn af urtekræmmer Hen

I 1824 rejste Mads S. Holm på en studierejse til

Holland, Paris og München; fra denne by sendte han

rik Holm. Om hans barndom ved vi ikke meget, men han

direktionen for ”Fonden ad usus publicos” en ansøg

må have haft mere nemme for tegning og håndværk end

ning om tilskud til udgivelse af italieneren Vignolas

for boglige studier, da han i modsætning til brødre
ne, der blev akademikere, blev sat i lære hos tøm

værk om arkitektur; direktionen fraraadede at give
det unge menneske hjælp med begrundelsen

at skulle

mermester Kern. Fra 1815 gennemgik han bygningssko

værket genudgives, "maatte det besørges af en bygme

lerne på kunstakademiet, i 1817 vandt han den lille

ster, der kunde give Værket forøget Værd, enten ved
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sit berømte Navn, eller ved at berige det med et

sterstykket - en model - om, men han slap derfor "da

Tillæg". Frederik d. VI forbarmede sig dog over

det var et langvarigt og svage Øine - som Holms ere -

ham, gik imod direktionens ønske og bevilgede Holm

stærkt angribende Arbeide".

en understøttelse på 3oo Rigsdaler Sølvmønt.

Før sin afrejse havde Mads S. Holm kastet sig

Vel etableret som tømmermester og arkitekt gif
tede Mads Schifter Holm sig lo. nov. 1832 med den

over studiet af bro og vandbygningskunst; men herom

23-årige Hanne Jacobine From, datter af Chokolade-

skriver den høje direktion til kongen: - "et hen

fabrikør Reimer Th. Kehlet og Johanne Erigine From

sigtsmæssigt Studium af Vandbygningskunsten forud

f. West, der i sit andet ægteskab var gift med a-

sætter grundige Kundskaber ikke blot i den elemen

gent, hørkræmmer Bertram Jacob From.

tære, men i den højere og anvendte Mathematik; dis

Mads S. Holm var tilsyneladende en driftig mand,

ses Erhvervelse fordre et fleraarigt Studium, uden

men han slog større brød op, end han kunne bage -

at besidde dem vil en Rejse i dette vigtige Viden

endnu i 183o’erne var der i København mange ubebyg

skabsfag være af liden eller ingen Nytte, og af den

gede grunde efter bombardementet, og han kastede

Bane, Holm hidtil har gjort, kan man ikke skjønne,

sig ud i store byggespekulationer i kvarteret om

at han skulde være nogen grundig Mathematiker, - -

kring Vor Frue kirke. Husene tegnede han selv og

Saavel i Deres Majestæts Ingenieurcorps, som under

var også som bygmester med i byggeriet - men de

den Kongelige Søe-Etat findes mange Mænd, der i de

store fortjenester, som byggeriet skulle kaste af

hydrauliske Videnskaber have udbredte baade theore-

sig, udeblev, og i oktober 1841 gik han fallit med

tiske og practiske Kundskaber; og da næsten alle

brask og bram, han skyldte ca. loo.ooo rigsdaler

Vandbygningsarbejder af nogen betydning ere offent

væk og endte med at rejse fra byen - måske for at

lige, saa fattes Staten ikke Embedsmænd, til hvem

undgå gældsfængsel?

de kunne betroes". - Basta!

Senere rejste han på studierejse et par år

Mads S. Holm slog sig ned i Hamborg, hvor han

atter gik i gang med at bygge. Han søgte i 1847 em

til Rom, vendte hjem, søgte of fik i marts 1829

bedet som stadsbygmester i Altona. Christian d. 8.,

borgerskab som tømmermester efter en lang diskussion

arkitekt C. F. Hansen, minister Bille og andre nota

mellem tømmerlauget, Det kgl. Akademi for de skiønne

biliteter lovede at lægge et godt ord ind for ham;

Kunster og Københavns Magistrat, idet hans tegning

men da slog krigen 1848 alle planerne overende - en

til mesterstykket efter sagkundskabens mening var

tysker fik posten, og Mads S. Holm måtte forlade

behæftet med konstruktionsmæssige fejl, han måtte

Hamborg og tage tilbage til Danmark, "da al Fortiene-

forandre den, og egentlig skulle han også lave me

ste som Dansk vilde være umulig i Hamborg og Altona".
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Tilsyneladende rejste han til provinsen, vistnok

Som sagt slog Mads S. Holm sig efter opholdet i

til Thisted og søgte derfra ledige stillinger. I et

Hamborg ned i Thisted, hvor hans spor er vanskelige

brev til kunstakademiets direktør om et ledigt byg

at følge. Dog ved vi, at han i 1856 blev konstitue

ningsinspektørembede taler han om den sørgelige stil

ret i stillingen som brandcapitain og chef for brand-

ling, hvori han nu lever ”uden Erhverv og fjernt fra

og politikorpset i Thisted; forudsætningen må være,

mit Hjem, imedens mine bedste Aar gaae hen i Uvirk

at han allerede i sin københavnertid som bygnings

somhed” - og han omtaler også "mine bedrøvelige For

håndværker var tvunget til at gøre tjeneste i brand

hold i mit Hjem”.

korpset, hvori han indtrådte i 1829 og avancerede til

Da Mads S. Holm i 184o’erne rejste til Hamborg,

efterlod han kone og de fire børn, der blev født i

premierløjtnant.

I sin korte glansperiode i 185o‘ernes København

ægteskabet, i København. De havde intet at leve af,

var han ivrigt medlem af flere af de københavnske

da husfaderen, som han udtrykte det "bestandig er un

klubber - fornemst var Det kongelige Skydeselskab,

der ulyksalige Fallitforhold", og af folketællingen

hvor han gav skive i 1856; den smukke skydeskive fo

1845, hvor familien bor i St. Kannikestræde 55 B,

restiller gaden Pustervig set fra Hauserplads - huset

fremgår det da også, at Hanne Jacobine Holm "under

tilvenstre må være Hauserplads nr. 14, der er opført

støttes af sin Fader Agent From". Selv var hun som

af Mads S. Holm og som endnu i dag står næsten uænd

kvinder dengang ude af stand til at tjene det mindste!

ret. Af den selskabelige foreninge Kongens Klub var

I 1859, godt to år efter Jacob Froms død, blev
Mads S. Holm og hans kone separeret "i Henseende til

han medlem til sin død.
Efter årene i Thisted finder vi omkring 187o at

Börd og Seng, som det hed, efter at de i mindst 15

ter Mads S. Holm i hovedstaden, hvor han bor i et af

år de facto havde levet hver for sig. Når separatio

ham selv tegnet hus, Nørregade 5o; i samme hus bor

nen gennemføres på dette tidspunkt, mærker man, at

flere af hans gamle søskende, så lidt hyggeligt har

agentinde From, Hanne Jacobines mor, står bagved -

han måske haft det de sidste år han levede. Trist er

hun var nu en gammel enke på 74 år - og levede øjen

det dog at læse, at da han d. 26. november 1874 dør

synlig i angst for, at svigersønnen, der bestandig

på Frederiks Hospital af "senilitet", averteres døds

var i økonomisk uføre, skulle snuppe alle pengene

faldet kun af hans søskende, og ved skifteforretnin

ved hendes død. Ved separationen, hvor formuefælles

gerne i hans lejlighed er det brorsønnen, apoteker

skabet mellem ægtefællerne blev ophævet, fik manden

F. H. Holm, der repræsenterer familien - hans børn,

af svigermoderen 6oo rdl. kontant, en livrente på

der var arvinger til hans lille formue, har tilsyne

1.4oo rdl. samt eftergivet al gæld til svigermoderen.

ladende afbrudt enhver forbindelse med faderen-hvis

18

hele livet såvist ikke var nogen dans på roser!

det i et pigeinstitut, da moderen havde klaget over,

at "han overdrog Barnets Bleie, Omsorg og Opdragel
HANNE JACOBINE KEHLET.

Var Mads Schifter Holms skæbne trist, var hans

se til et - frugtsommeligt - Fruentimmer, der endog
har været min Tienestepige". Senere "river han med

kones det ikke mindre. Hun fødtes i København af Jo

eet Barnet fra Instituttet, lukker sin Bod paa Ama

hanne Erigine West, der da i fem år havde været u-

gertorv og rejser med Barnet bort herfra" til Fyn.

lykkelig gift med Reimer Kehlet. Den lille pige så

Moderen prøver at få magistraten til at skride ind,

dagens lys d. 28. april 18o9, men naturligvis formå

men lader pludselig sagen falde; først i 1814 hører

ede hendes komme ikke at redde forældrenes ægteskab.

vi nyt, da forældrene søger skilsmisse. Efter meget

Allerede et års tid senere flyttede de fra hinanden,

skriveri frem og tilbage bevilges den dem, og d. 19.

og i juli 1812 enedes de om at søge separation. Et

juli 1814 bliver moderen gift med hørkræmmer Jacob

af punkterne i separationsbevillingen var:

From. Denne får d. 11. okt. s.å. lov at adoptere

a. "At vores sammenavlede Barn Johanne Jacobine

den 5-årige steddatter, og i 1815 får de sammen en

staar under Faderens Værgemaal og Opsyn og at

lille pige. Man må formode, at det ældste barn, det

han, naar han forlanger det, maa tage det til

omstridte skilsmissebarn nu omsider får en rolig

sig uden Indvending fra Moderen eller andre,

tilværelse.

dog betaler han intet til Barnet, omendskiønt

Den lo. november 1832 blev den 23-årige Hanne

Moderen maatte tage det til sig og besørge dets

Jacobine From gift med den ni år ældre Mads Schif

Underholdning og Opdragelse."

ter Holm. Hun gik ikke uforberedt ind i ægteskabet;

Man skal ikke være hverken jurist eller psyko

endnu findes den lille bog, hvori hun har afskre

log for at gætte, hvorledes dette endte; naturlig

vet en konfirmationsprædiken, breve fra en nygift

vis fortrød moderen, hvad hun havde indvilget i ved

veninde og uddrag af opbyggelige bøger, der alle

at give faderen lov til at tage barnet "uden indven

giver gode råd om ægteskabet. Veninden skriver f.

ding fra Moderen"; men formedelst et pænt vederlag

eks. om en kones pligter overfor husherren: "Be

til faderen blev denne paragraf ændret - og i 3-4

vidn ham med Handlinger mere end med Ord, hvilke

år gik alt godt. Men pludselig dukker faderen op,

dog, sparsomt brugte ogsaa have Følger, din Højag

tager barnet og nægter at tilbagelevere det, med

telse for hans Fortienester. Viis en glad Tilfreds

mindre moderen ville give ham looo rdl. i "løsesum".

hed hver gang, du ser ham. Lad ham i dit klare Øie

Moderen fandt det dog "upassende at kiøbe sit eget

læse den Overbeviisning, at du med Fornøielse skyl

Barn". Det blev da hos faderen, som dog anbragte

der ham dit lykkelige Liv, Lad ham ved din Side al-
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tid finde sikker Tilflugt, et sødt og roligt Hvi
lested efter Arbeidernes Møie - din Haand aftørre
ham Ansigtets Sveed, med hvilken han maae ernære

dig, og ganske være du en Engel fra Himlen, der

vifter ham Kølighed med sin Palme og styrker ham,
naar Bekymringer rynke hans Pande, eller Gienvor-

digheder møde ham”.

Pet virker i dag 15o år senere som en sværme

tig nok”. - Ja, det har hun såmænd ret i! Et sid

ste ord bør vi måske tage med: ”Mændene ere ei saa
slemme, som mange af vort Kiøn troe! Kun at vi al

drig hørte op at være dem det, Naturen bestemte os
til paa deres Vandring giennem Livet - deres gode

Engle”•

Med alle disse højstemte råd og formaninger in
mente er det trist at vide, at ægteskabet

allere

risk gang ”øregas”, men ind imellem al svulstighe

de efter 9-lo år knagede i fugerne. Mads S. Holm

den får man et lille Indblik i de nygiftes liv.

rejste og kom aldrig tilbage til familien.

Hanne Jacobine skriver således til veninden: "Ved

min elskværdige unge Mands Side er jeg saa lykke
lig, som den lykkeligste dødelige” - og i et brev
skriver veninden: ”Du kysser gierne, har jeg mær

ket dig af, og, som han siger, kysser du sødt; men
husk for denne Sødheds Skyld skal du kysse sielden
og næsten aldrig uopfordret. Pornøielser, naar de

ere altfor mange eller nydes for ofte, ere søstre
til Kiedsomhed og Væmmelse”.

Et lille fødselsdagsbrev fra den 9-årige Johan

nes til moderen giver måske lidt af stemningen i
det splittede hjem:
Kjære Moder!

jeg gratulere Dig, og siden det er din Fød

selsdag forære jeg Dig et Par Støvler, som Du ikke

maa forsmaae. Siden Du kun er 55 Aar og er saa

svag ønsker jeg, naar Du bliver gammel, at Du saa
maa blive sundere endnu. - Lev vel!

Din artige Søn

I ægteskabet blev der født tre sønner og en

datter, og om børnene siger den formanende veninde:
”Bliv engang, om Forsynet vil det, en lige saa tro

28. april 1844

Johannes

Som før nævnt sad Moderen alene tilbage med de

fire børn, som dog, takket være Jacob Froms hjælp,

fast Moder, som Ægtefælle. Erkiend i begge Hense

kom vel i vej. Den ældste Jacob, blev læge, Johan

ender dit høie Kald, og opdrag de uskyldige, som

nes overtog som 21-årig firmaet Thøger From, og A-

skulle kalde dig Moder, saaledes, at de kunde bli

dam studerede jura, men druknede som 19-årig under

ve nyttige Borgere i Verden, og hisset engang ned-

badning ved Klampenborg; mærkeligt er det, at bed

falde omkring dig med Moderkranse i Hænderne og

stefaderen Jacob From averterer dødsfaldet, og ikke

taknemmelig Jubel paa Læberne, fordi du fødte dem

den unge mands far, skønt forældrene endnu ikke er

til Saligheden - dog mere om de sidste Pligter,

separerede.

naar Tiden kommer. Jeg har allerede været vidtløf

Den eneste datter Karen, der boede hos moderen,

2o

var en meget dygtig og flittig malerinde, og utal

konomiske bekymringer, der ellers havde præget

lige er de malerier, tallerkner, kagefade,

hele hendes liv.

brev

pressere etc., som endnu findes i familien fra

En af Hanne Jacobine Holms gode veninder, som

hendes hånd. Kort før moderens død stiftede hun

nok bør nævnes her, var den store sangerinde, frø

sammen med en veninde, Rosalie Petersen, et bør

ken Sophie Østergaard, som i mange år turnerede i

nehjem. Hun skænkede en grund til formålet og vie

Europa for at ende som direktrice for Czarens ita

de resten af sit liv til dette uselviske arbejde.

lienske opera i Moskva. Frøken Østergaard bad den

Broderen Johannes hjalp de to damer med råd og dåd

unge Johannes Holm om hjælp med sine pengesager, og

og sad i bestyrelsen som kasserer. Karen Holm te

da hun døde i 1866, arvede familien Holm mange af

stamenterede sin villa til veninden og sin formue

hendes kostbarheder, således hendes portræt malt

til børnehjemmet.

af C. A. Jensen, og de to store brocher, i fami 1 i -

Hanne Jacobine Holm boede i al den tid, hen

ens kreds kaldet "Kejseren af Rusland" og "Kongen

des mor levede i umiddelbar nærhed af familiedo

af Holland", da de var gaver til Frøken Øster

micilet i Rosenborggade nr. 1; men i sine sidste

gaard fra de pågældende regenter.

år flyttede hun til det nye kvarter i St. Kongens

Den 14. december 1875 døde den 66-årige Hanne

gade. Hun var vist altid et lidt begrædeligt men

Jacobine Holm og blev seks dage senere begravet

neske; men da moderen døde, arvede hun det meste

på Assistens kirkegård fra Trinitatis kirke.

af formuen, så i hendes sidste år forsvandt de ø
REIMER THIMOTHEUS KEHLET.

Vi er nu færdige med Holm*ernes livsløb -

som vi har set, havde de et jævnt og virksomt,
men ikke særlig muntert liv på jord; hver gang

de fik næsen over den økonomiske vandskorpe kom
der krige,, ildebrande og kriser med deraf føl
gende nedgangstider og fallitter, og så kunne de

fabriqueur Reimer Thimotheus Kehlet. Han levede i

de samme krigs og krisetider, men i modsætning
til de stræbsomme Holm’ere, der gik ad den slagne

vej, kastede Kehlet sig ud i allehånde morskaber,
ægteskaber og dårskaber, hans liv var som en rut-

chebane; men det eneste han ikke prøvede var at

begynde forfra.

Helt anderledes

skal følge - Hanne Jacobine Kehlets far chokolade-

er det med den mand, vi nu

gå fallit, skønt han fortjente det mere end alle
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REIMER THIMOTHEUS KEHLET.

JOHANNE ERIGINE WEST

Traktør og Chokoladefabrikør

f. 19.sept. 1785, d. 5.juni 1866.

f. 19.aug> 1774, d. ll.febr. 1856

Holm*ere tilsammen.
Egentlig er det for tidligt at skrive om ham, for

Sammen lod de sig indskrive ved det teologiske fa

kultet, men bror Axel opgav hurtigt studeringen,

di hans liv rummer så mange overraskelser; hvor gang

nedsatte sig i stedet for i Compagnistræde i Kø

man tror at have fundet alle brikkerne til hans livs

benhavn som lysestøber og giftede sig med Karen

mønster, dukker stadig nye detailler frem - dog kan

West, husejerens ældste datter; i 18ol søgte og fik

vi her slå hovedpunkterne fast.

han borgerbrev som The og Porcelainshandler.

Reimer Thimotheus Kehlet blev født d. 19. august

Reimer Kehlet kastede sig efter studentereksa

1774 i Stenløse præstegård syd for Odense, som anden

menen med mere eller måske navnlig mindre energi o-

søn af sognepræsten Japhet Kehlet og hans kone Sidsel

ver studierne; men da han selv måtte tjene til li

Reimer; de havde ialt syv børn. Vi må regne med, at

vets ophold, og København i 179o*erne var en munt

han har gået i skole hjemme i præstegården, indtil

rere og mere løssluppen by end Stenløse, gled læs

han,sammen med den et år ældre bror Axel, blevsat i

ningen mere og mere i baggrunden, og trods over lo

Odense Katedralskole, hvorfra de i 1794 blev sendt

års studietid fik han aldrig sin embedseksamen.

til Københavns Universitet for at tage Examen artium.

Han boede sammen med tre andre studenter til
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leje hos en øltapper Petersen i samme hus som bro

deren Axel i Compagnistræde, og her kastede han

var da også i den genre, han senere slog sig igennem.

Sin borgerpligt opfyldte han som Commander-ser

sine øjne på husværtens yngste datter Johanne Eri-

geant i Studentercorpset, og ligesom Henrik Holm har

gine West, hun var elleve år yngre end han, men

han sikkert været at finde på vagt på volden under

det forhindrede ikke, at de d. 22. febr. 18o4 gif

bomberegnen i 18o7. Hans kone, som endnu var barnløs,

tede sig, han 29 år gi., hun blot 18.

er sikkert tyet hjem til forældrenes gård i Rosen

Dette ægteskab blev aldrig lykkeligt. Konen

borggade, der med nød og næppe undgik at blive an

påstod, at manden var både "særsindet og vankelmo

tændt; genbohusene på Købmagergade blev alle flammer

dig", og hjemme var han vist aldrig. For at tjene

ne bytte, så det har været tæt på.

penge tog han forskellige stillinger, han kaldte

Efter fem års ægteskab, d. 9. juni 18o9 blev æg

sig i de følgende år kontorist og fuldmægtig, og

teparrets første barn, Hanne Jacobine, født - og et

en overgang var han vært i "Det harmoniske Selskab",

år senere fik de vistnok en søn, Niels, som dog døde

en af de mondæneste københavnske klubber - han har

af krampe fjorten dage senere. Ganske vist er han i

sikkert været en ypperlig forlystelsesråd, og det

Heiliggeists kirkebog indskrevet som søn af Rasmus

Kehlet, men adressen er Reimer og Hannes i Studie

stræde no. 56, så der er nok tale om en fejlskrivning.
Deres eneste lille pige kunne ikke klinke stum
perne af forældrenes delvist forliste ægteskab, og af

de senere separationspapirer fremgår det da også, at
mand og kone allerede i 181o "levede som Adskilte,

ikke søgte Seng med hinanden og beboede hver sine Væ
relser i Huset" - det hele behørig attesteret af tje

nestepigen! I 1812 fik ægteparret af Københavns magi
strat bevilling til separation. Ved gennemgang af be
tingelserne, synes man jo nok, at det var Kehlet, der

skummede fløden! Bortset fra, at faderen intet skulle
betale til hverken barn eller moder i understøttelse,

skulle han af konen have 5ooo rigsdaler for deres
fælles bohave, som hun fik lov at beholde - det var

ikke småpengeJ til sammenligning kan tjene at en
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mand, som Anders Sandøe Ørsted på dette tidspunkt

torier - eller Cafeer. R.T. Kehlet indsaae manglen

tjente 2.3oo rdl. om Året!

og besluttede at bøde derpaa. Paa Hjørnet af Go-

Året forinden, i 1811, havde Reimer Kehlet de

thersgade og Store Grønnegade oprettede han et Con-

finitivt opgivet sine teologiske studier og slået

ditori og Café, der var udstyret med en vis Luxus,

sig på handel. Det er ejendommeligt at se, hvorle

forsynet med en Del Lecture, inden og udenlandske

des alle fire præstesønner fra Stenløse fulgte sam

Blade og Tidsskrifter, og med Varer til særdeles

me bane gennem livet: Alle rejste de efter skoleti

billige Priser. Noget hidtil uhørt var det f. Eks,

den til København, alle fire fik de borgerskab som

at man her kunne drikke en Kop god Chokolade for

The- og Porcellainshandlere, senere slog de sig me

16 à 2o Sk. Det gjorde formelig Epoke, og Søgningen

re på urtekræmmerfaget, hvorefter to af dem endte

var så stor, at Lokalet næsten ikke kunde rumme de

som traktører og chokoladefabrikører.

mange Gjæster. Senere flyttede R.T. Kehlet til et

Refiner Kehlet fik i april 1811 borgerskab som
The- og Porcellainshandler, og i 1814 købte han sam

større Lokale på et andet Sted i Gothersgade" .

Man kan ikke undgå at få den tanke, at Kehlet,

men med den yngre bror Frederik et hus på Amager

der efter separationen var blevet mere eller mindre

torv, hvor de allerede på et tidligere tidspunkt

hjemløs, selv har følt savnet af et hyggeligt sted

havde indrettet en butik, men det var ham ikke nok.

at spise og slå tiden ihjel, og derfor har hans u-

København havde på den tid kun få og meget tar

velige restauranter. J. Davidsen skriver i sin bog
”Fra det garnip Kongens Kjøbenhavn": "Den primitive

lykkelige forhold hjulpet ham ind på den bane, hvor
han i mange år fik så stor succes.
Vi vender endnu en gang tilbage til det forli

Tilstand, hvori de offentlige Beværtningssteder i
Kjøbenhavn befandt sig i en lang Række Åar, under

at få ægteskabet opløst, men magistraten sagde sta

gik en pludselig Forandring ved den Energi, hvormed

dig nej, efter reglen skulle der gå tre år fra se

en Mand pludselig optraadte som Reformator i denne

paration til skilsmisse - basta! Men i juni 1814

Retning. Denne Mand var R.T.Kehlet. Som alt anført,

fik Johanne Erigine pludselig et trumfkort på hån

existerede der i Kjøbenhavn kun nogle faa Condito-

den - hun fik nys om, at et fruentimmer, Cathrine

rier, etablerede af Schweizere. De besøgtes kun af

Poulsen havde bedt magistraten hjælpe sig, da hun

den noble Verden, og Priserne vare efter de davæ

ventede et barn, til hvilket chokoladefabrikør R.

rende Forhold temmelig høie. For de egentlige saa-

T. Kehlet var far. Hun krævede ham til "Efter Loven

kaldte Borgerklasser i den Forstand, hvori denne

at bidrage til det af dem sammenavlede Barns Opdra

Betegnelse dengang anvendtes, var der ingen Condi-

gelse, samt at give hende en hæderlig Hjemgift og

ste ægteskab; gang på gang forsøgte Johanne Erigine
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passende Oprejsning for hendes Æres Krænkelse og

Lykkes Fortabelse”. Johanne krævede straks fra ma
gistraten at få en genpart af sagen, og med den i
hånden lykkes det hende omgående at opnå skilsmis
se, og en måned og nitten dage senere d. 19. juli

1814 bliver hun i grosserer Thøger Froms hus i Ro

senborggade viet til sønnen Bertram Jacob From.
Kehlet var dog heller ikke længe om at trøste

sig - han nåede endog at glemme Trine Poulsen og
hendes datter - og den 24. okt. 1814 gifter han
sig i præstegården på Frederiksberg med den 3o-årige Ane Catrine Rye fra Taarnborg ved Korsør. I

dette ægteskab fødes hurtigt fem børn, tre døtre
og to sønner, hvis fadderliste spænder ligefra e-

tatsrådinde Brinch Seidelin i Bredgade over falle

rede løjtnanter til jomfru Møller fra landet!
Foruden at drive konditoriet i Grønnegade,
fremstillede Kehlet på sin chokoladefabrik samme

steds kogechokolade, som blev solgt fra butikken

på Amagertorv. I tiden omkring 182o - den fattig
ste Danmark har kendt - havde folk få og beskedne

fornøjelser, de hyggede sig i hjemmene med themaskinen eller over en kop chokolade - her gjorde

lig vrøvl - efter fjorten års ægteskab blev han i

Kehlet strygende forretninger. Omkring 182o købte

febr. 1828 separeret og tre år senere skilt fra Ane

han en landejendom "Rosenlund” beliggende på hjør

Catrine. Hun fik de fem børn, og denne gang slap Keh

net af Frederiksberg Allé og Værnedamsvejen, dér

let ikke for at betale sin del af gildet.

hvor posthuset ligger i dag; hertil flyttede han
sin chokolade- og løvetandsfabrik.
I disse år tjente Kehlet formentlig en del pen

ge, men med pengesager og ægteskaber havde han ide-

Hver gang Kehlet blev skilt, fik han altid sine
mest geniale ideer - således også denne gang med at
omdanne Rosenlund til en forlystelseshave, eller Vaux-

hall, som det hed på den tid. Foruden restaurant var
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der luftballoner, fyrværkeri, sang og

musik - i en annonce i Adresseavisen

i 1834 skriver Kehlet: "På en Tid, da
Musikken er saaledes yndet i vor Ho
vedstad, at næsten ethvert dannet Men
neske behandler et Instrument, finder

jeg det upassende at bebyrde musikal

ske Ører med Bierfidler-Musik, jeg øn
sker derfor at henvende et dannet Pub-

licums Opmærksomhed på en bedre og mu
sikalsk Aftenunderholdning, og da den

Yndest Rosenlund i de senere Aar har
nydt, og hvorfor Stedets Ejer er Pub
licum megen Tak og uendelig Opmærksom

hed skyldig, bliver det mig en kjær og
behagelig Pligt, om jeg ved et Arran

gement, som ikke har kostet mig ubety
deligt, kunde fremdeles gjøre Stedet

Rosenlund.

værdigt et dannet Publicums Opmærksom
hed; jeg tillader mig desårsags at gjøre bekjendt,

Kl. 5 Eftermiddag og siden ved Indgangen. - - - Ingen

at et Musikcorps paa 26 gode musici 1 å 2 gange u-

undtagen velklædte Personer tilstædes Adgang."

gentlig vil give store Harmonie-Conserter i det

Koncertnumrene var udtog og arier af tidens svul

dersteds indrettede Lokale, hvor ca. 6oo Personer

stige operaer - Rossini, Aubér, Boieldieu var de mest

vil finde bedækket Sæde, og indbyder jeg for første

yndede komponister. Kehlet fandt ustandselig på nye

Gang i Anledning af den for hver dansk Undersaat u-

attraktioner, og i annoncerne fortæller han gerne,

forglemmelige 3die

August til Deeltagelse paa Ro

senlund i Concert, Vauxhall etc., Onsdagen den 2o.

hvad "mit speculative gamle hoved, der kjender sin
tid og dens fordringer" har fundet på.

August. Indgangen aabnes Kl. 6 og Concerten begyn

Stedet var så populært, at Th. Overskou lod en

der mellem 7 og 8. Entrébilletter til 24 Sk. udle

del af handlingen i sin komedie "Capriciosa" foregå

veres i mit Chokolade-Udsalg paa Østergade 69 til

på

Rosenlund; her synger opvartningspigen Lene bl.a.:
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Her er harmonimusik
af et fuldt orkester;

De kan også haven få
smukt illumineret:

men den gode, gamle skik
for gentile gæster,
at tallerkenen går om
mellem hvert et nummer,
den har her mar byttet om
med bestemte summer.

lamper gule, grønne, blå,
rødt og figureret.

Stort, brilliant fyrværkeri

mellem blus og kærter
og et transparent, hvori

navnetræk og hjerter.

Det gamle hovede var nu ikke så gammelt endda,

Vi har og en luftballon,
dersom De vil se’er,
der er af en ny facon,
husbond gav ideen;

og jog svær* Dem til, ved gud,
at de ting er gode,
som vor husbond ruger ud,
i sit gamle ho’de.

overfor på Højbroplads; da bror Reimer etablerede kon

for endnu engang var det fyldt af giftetanker -

ditori, ilede Christian med at gøre det samme i Erich

d. 5. april 1831 fik Reimer Kehlet skilsmisse fra

sens Palæ på Kongens Nytorv - den senere Handelsbank,

Ane Catrine Rye - og dagen efter, d. 6. blev han

og minsandten om ikke historien gentog sig, da Kehlet

56 år gammel atter gift i Frederiksberg kirke, den

lavede forlystelseshave på Rosenlund - få år efter

ne gang med den 28-årige Nicoline Hermandine Petri

efterabede Christian ideen på Alleenberg på Frederiks

ne Clausen, som allerede da boede på Rosenlund, og

berg, hvor han etablerede et forlystelsessted, som

tretten dage efter fik hun deres første barn - en

dog overgik bror Reimers i både skønhed og opfindsom 

lille pige. Derefter gik det slag i slag, på lo år

hed - her var teater, kinesisk lysthus med hornmusik,

fødte hun ham fem drenge og to piger! Line Kehlet

asfalterede promenadestier, skydebane, en jernbane,

var en dygtig kone, som med myndighed stod for sty

og alt var oplyst af gasblus fra Kehlets eget gas

ret på Rosenlund, hvor Kehlet selv kun viste sig om

værk!

aftenen, og "lå på landet om søndagen" - selv sty

Både Rosenlund og Alleenberg gik strålende,og alt

rede han af med kafeen i Grønnegade og senere i Go-

var godt, indtil en vis løjtnant Carstensen dukkede

thersgade, disse var meget søgt af studenter, der

op på arenaen; han interviewede især bror Christian,

smigrede Kehlet med at kalde ham kollega, så han

som villigt fortalte alt om sine fantastiske frem

gav dem kredit!

tidsplaner, lidet anende, at Carstensen ved at indyn

Som før sagt havde Kehlet-brødrene den vane at

de sig hos kongen havde fået bevilling på at etable

gå hinanden i bedene; da brødrene Reimer og Frede

re sin egen forlystelseshave på fæstningsterrænet

rik startede deres thehandel på Amagertorv, indret

lige udenfor Vesterport. Folk fandt naturligvis hur

tede bror Christian straks een af samme slags skråt

tigt ud til det nye "Tivoli",

hvor Kehlets ideer
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gjorde stor lykke; de svigtede Rosenlund og Alleen

Da hans bo gøres op, opgiver hans enke, at han efter

berg, hvortil der var meget længere at gå - og beg

lader sig tre døtre og to sønner - nemlig børnene af

ge steder gik da hurtigt ned ad bakke og blev de

andet ægteskab. Mon det er hans anden kone, der op

graderet til tarvelige dansehaller og spisehuse.

træder som enke ved denne lejlighed, eller er Line

Christian Kehlet nåede dog knap at opleve dette,

blevet økonomisk tilgodeset ved den besynderlige se

han døde i 1846, men bror Reimer levede videre på

paration ni år tidligere?

Forøvrigt efterlod han sig absolut intet!

ruinerne af sit værk. Kehlet var nu gammel og træt,
og ideerne sprudlede ikke mere - men han havde end

Reimer Kehlets børn af -

nu en overraskelse i behold, idet han i 1847 75 år

gammel, for tredie gang blev separeret! Konen Line

1. ægteskab
med Johanne

fik både hjem og børn, medens Kehlet måtte nøjes

Erigine West I Niels K. ??? - f. og d. sept. 181o.

Hanne Jacobine K. g.m. Mads Schifter
J Holm - se efterfølgende slægtstavler.

med lidt møbler; men tilsyneladende flyttede han
Henriette Johanne Adelaide K.. f. 14.

slet ikke, i de følgende folketællinger 185o og 55

er hans bopæl stadig Colosæum, som Rosenlund var

2. ægteskab

med Ane Ca-

døbt om til, så Line har vel ladet nåde gå for ret
- eller har det været et nummer for at komme af med

Alle døbt i
Holmens K

pågående kreditorer?
I

Berlingske Tidende

trine Rye.

februar 1856 læses føl

aug 1815, g. 11.apr. 1838 m. skrædder
Carl Ferdinand Lembke (Vor Frue).
<
| Emilie Cathrine Timothea. f,29.jan.1817.
Jochum Henri Wildebrandt Køppen K.,
f. 15.aug. 1818.

gende :
Reimer Timotheus K., 25.april 182o.

Mandagen d. 11. Februar om Aftenen Kl. lo
hensov blidt og roligt Oldingen, theologisk Kandi

Anne Cathrine K.. f. l.jan, 1822.

dat og Chokoladefabriqueur Reimer Kehlet i en Al

Nicoline Thimothea K., f.19.apr•1831.

der af 82 Aar efter et langt og smertefuldt Syge

3. ægteskab

leje. Dette bekjendtgjøres for Slægt og Venner af

hans dybtsørgende Efterladte. - Begravelsen finder

med Hermandine Nicoli-< ^coline Cec^ie

Sted i Frue Kirke Løverdagen d, 16. Februar Kl. 12

ne Petrine

Den gamle forslystelsesråd havde endelig fået
fred - og den teologiske embedseksamen, han aldrig

fik tid til at tage i levende live, fik lov at
prange i dagspressen. En gåde efterlod han sig dog.

Çlausen.

Reimer Johannes K.« f. l.maj 1832.

Thorwald K.. f. 4.dec. 1835.

Ferdinand Thimotheus K., f. 24.sep.1837.

Alle døbt i
Frederiksberg WigË° Mads Wlndlns
K.

2o.marts 1834.

’ f‘ 3o'ian- 184°-

Herman Harald K.« f. 7.juni 1841.
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1» generation,

Johan Reimer

Berthe Sophie, f. 15.nov. 177o, d. 15.juni 184o
(St, Knud, Odense), g. 8.dec. 1797 i Stenløse m.

I

Kom i 1644 hertil fra Ditmarsken, købmand i

Rasmus Andreas Eibe, sognepræst i Vigerslev og Vef-

Maribo, g.m. Vibeke • • •, begr. 3.nov.l688.

linge, f. 11.juni 1769, d. 19.aug. 18o8.

- Havde vistnok 6 børn.
2. generation.

I

Reimer Johansen

Axel, f. 12.marts 1773, d. ?, the- og porcellainshandler, senere tobaksfabrikør, g. 16.apr. 18oo i

Købmand i Maribo, begr, 2.marts 1684, g. m,

København (Nie.) m. Cathrine (Karen) Laurentine

Karen Bruun. - Havde vistnok 4 børn.

West, døbt 4.febr. 1777 (Holmen\d. 28.sept. 181o
(Helligg.), g. 2° m. Cathrine Marie Petersen,

I
3. generation.

Johan Reimer

skilt i 1821.

Købmand, postmester og prokurator i Maribo,

begr. 11.jan.1751, g.7.nov.l7ol m. Sidsel
Reimer Thimotheus , - se forrige sider.

Sørensdatter, begr. lo.juli 1751. - lo børn.

I
4. generation.

Hans Christian, f. 9,febr. 1776, d. december 1782.

Reimer Johansen

Sognepræst i Stenløse, døbt 18.juli 171o i Ma
ribo, død 15.apr. 1769 i Stenløse, g. 1° 7.okt.

Albertine Christine, f. 12.juni 1779.

1738 i Køl s trup in. Anna Maria Samsing, døbt 5.
Mogens Friderich. urtekræmmer, f. 5,febr, 1782,

aug.1716 sst., begr. 4.aug. 1745 i Stenløse,

g.m. Helene ....

6 børn.
g. 2° 6.okt. 1746 i Svendborg m. Kirsten Thor-

bjørnsdatter, døbt 4.febr. 1726 sst., d.24.juli

1783, d. 18.okt. 1846, g. 28.maj 1811 i Stenløse m.

18o2 i Stenløse, datter af købmand i Svendborg

Oline Jørgine Bang, f. 3o.apr. 1789 (Vor Frue,Odense)

Thorbjørn Andersen. - 11 børn.
I

5. generation.

Christen, traktør og chokoladefabrikør, f. 25.okt.

d. 5. juni 1839

Sidsel Johanne Reimer

Maria Margrethe, f. 14.Febr. 1785, g. 6.juni 1818 i

døbt 2o.febr.1752, d.l.maj 1842, g.16.dec.1769

m. sognepr. Japhet Kehlet, søn af byskriver

—

Stenløse m. fuldmægtig Carl Lichtenstein.

Hans Kehlet og Ingeborg Cathrine Lassen, døbt

2o.dec.1733, døbt Jeppe. Begr. lo.dec. 181o

Christiane Cecilie, f. 17.sept. 1787, g.24.okt. 18o5
m. Degn i Stenløse Samuel Frederich Schønberg.
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JOHANNE ERIGINE WEST
Reimer Th. Kehlets første kone - Johanne Erigi-

ne West var født d. 19. maj 1785, som yngste datter
af norsk postbud Jens Hansen West og hans anden ko

steren Lydia, var faddere ved Johanne og Reimer Keh

lets datters, Hanne Jacobines dåb. Efter brylluppet
i 1814 var et af Jacob Froms første skridt da også d.

11. okt at adoptere den lille pige. Året efter fik

ne Anna Elisabeth Løndorph, der på den tid boede i

ægteparret, som nævnt, sammen en lille pige, der fik

eget hus i Pilestræde nr. 75. Hun blev døbt i Niko

navnene Karen Thøgerine.

laj kirke d. 19. sept., og fadderne var tilsynela

Jacob From arbejdede, som eneste søn, i faderens

dende en særdeles håndplukket flok: Justitsråd Fi

store hørkramforretning. Thøger From var en ”self

scher, grosserer Falk, fru agentinde Erichsen og

made” mand, en degnesøn fra Jylland, som i 1775 fik

frøken v. Berger. I kirkebogen er pigens mærkelige

borgerskab i København, i 1779 giftede han sig med

mellemnavn stavet Erichginne - men hver gang man

en 29-årig hørkræmmerenke Karen Svane, og oparbejde

senere i arkivalierne støder på navnet, er det sta

de med stor dygtighed en god forretning. De hårde år

vet forskelligt: Irgine, Erintine, Irigine, Erikgine,

omkring og efter statsbankerotten klarede Thøger

Regine, Eringine - alle stavemåder findes, dog er

From glimrende, hans forretning var især lagt an på

Erigine det mest brugte, hvorfor vi bruger det her.

handel med Norge og Island og ikke egentlig udenrig-

Hendes daglige kaldenavn var dog altid Johanne

handel som de andre store handelshuse, så han kom

eller Hanne.

frelst igennem de vanskelige kriseår.

Efter i sin barndom at have boet forskellige

Om Thøger From og hans forretninger kan man læse

steder i det indre af København med forældrene,

nærmere i Jørgen Ahlefeldt-Laurvigs afhandling i Søl

blev den unge pige 18 år gammel viet til Reimer

lerødbogen 1974. Her bør dog nok lige nævnes, at Thø

Thimotheus Kehlet - et skridt, hun hurtigt fortrød.

ger From og hans kone d. 25. juli 1829 fejrede guld

Vi har allerede trådt nok i dette triste giftermål

bryllup, og ved festen blev en meget tidstypisk sang

og den følgende skilsmisse, som blev bevilget d. 1.

sunget, hvoraf to vers skal gengives:

juli 1814; 19. juli stod hun for anden gang brud,

Thøger! - From i Navn og Færd!

hun var da 28 år, og brudgommen Bertram Jacob From

Stærk mod svundne Dages Kummer,

var 5o, forlovere var grossererne Thøger From og

Krigens Luer, Havets Skjær, -

Rasmus Faber.

Som Din Borg mod Bretlands Bomber!

Vi må regne med, at familien From har været

gamle venner af Johanne, da løjtnant Jacob From,
som hendes senere mand da kaldtes, sammen med sø-

Eegenlig, Du bærer kjækt

Din Alders Vægt

Ædle Viv! Den bedste Skat,

ges det altid, at Jacob From var en

Gjæve Thøger fik til Eie!

udygtig mand, som næsten kørte det

Dig har Himlen blandt os sat

gamle firma i sænk, men dels var

Eegestammen huldt at pleie.

det stadig hårde tider for handelen

Fromme Moder! Jubelbrud!

i Danmark, og dels måtte Jacob From

Dig lønne Gud.
Knap to år senere døde

gennem alle årene foruden sin egen
store husholdning også holde datte

Thøger From 87 år gammel,

rens, Hanne Jacobines menage gående -

på hans nu sløjfede grav på

hendes mand ydede hende intet! Lillesøsteren Karen

Assistens kirkegård stod

måtte o.gså støttes økonomisk, hun blev i 1855 gift

denne svulstige indskrift:

med løjtnant Nikolaj Ludvig Bruns fra gården Lille

Mørkebjerg i Jylland. De fik året efter en søn, Ber
Thøger From - Grosserer
født 1744 d. 28de Maii Omslynget af Borgertroeskabens Egeløv den ægteskabelige Kjærligheds gyldne Jubelkrands -

bøiede det graa Hoved sig til Hvile

1831 d. 21de Marts -

Børns og Børnebørns hede Taarer Venners stille Veemod -

Enker og Faderløses dybe Sukke -

vidnede høit Han var en ædel Mand!
Jacob From, der blev grosserer og kongelig

tram, og endnu et år senere d. 22. nov. 1857 døde

den unge Karen Bruns pludselig under et besøg hos

forældrene. Jacob From havde ved datterens forlovel

se forpligtet sig til at forstrække løjtnant Bruns
med 64o rigsdaler årligt - et løfte han og senere

hans enke holdt til de døde.
Da ægteparret From blev ældre, tog de barnebarnet

Johannes Holm i huset, han blev oplært i handelen,og
da Jacob From d. 12. marts 1857 døde af vattersot i

brystet, var den knap 22-årige Johannes sin bedstemor
en god støtte - så god, at hun allerede året efter

overdrog ham hele firmaet Thøger From, som han ved

agent, overtog efter faderens død forretningen,

enestående flid og dygtighed i løbet af kort tid at

og Johanne From styrede med sikker hånd hjemmet i

ter fik bragt på fode. 15. maj 1865 blev Johannes

stueetagen i Rosenborggade. I forretningen beskæf

Holm gift med Sophie Holm. Det unge par flyttede ind

tigedes en hob af kontorister, karle og kuske, man

på 1. sal i Rosenborggade, hvor den gamle bedstemor

ge af dem boede i huset og var på kost, så der har

stadig boede i stueetagen - udslidt og senil. Hun

været nok at holde styr på. I familiens kreds si

døde tre år efter d. 5. juni 1866 ”af alderdom”.

31

I en sang fra firmaets loo års jubilæum d. 19. dec. 1894 skrev Johannes Holms ældste søn, Thøger bl. a.;

I Byens Larm den rolig staar,
nu som i Thøgers Dage,
den kære, gamle, røde Gaard,
og skuer stolt tilbage.
I fordums Tid ved Nørreport
den knejsed mellem Rønner,
man saa strax, den var noget stort —
ej alle nu det skønner.
JENS

HANSEN

1 Tidens Løb en. stor Bedrift
var i den gamle Rede,derom vi vil i Sagas Skrift
engang omsonst ej lede.
Fra Gaarden udgik først Idéen
til Vinland Skib at sende,
ej for at hente Vin, nej — men
med Olie hjem at vende.

WEST

Mens Aar svandt hen, er meget sket!
Bagved de røde Mure
har Slægter jubler, Slægter leet,
naar alt gik godt i Skure,og naar det ikke gik saa let,
naar Sorg og Modgang mødte,
har Slægter sørget, Slægter grædt
bagved de Mure støtte.
ANNE

norsk postbud,

ELISABETH LINDORPH

f. 1744, d. 28. jan. 1816

f. 1743, d. 27. feb. 18o8
Johanne Erigine Wests far var norsk postbud

for de trætte, skrumplen-

Jens Hansen West. Stillingen Norsk Postbud lyder

de passagerer inde i vog

pudsig i moderne ører, men for at forstå, hvad det

nen.

te begreb dækker, skal man vide, at der i København

Om Jens Wests foræl

omkring 18oo-tallet var tre forskellige postkonto

dre og fødsel ved vi in

rer: Det danske, det helsingørske-lollandske og det

tet; første gang vi stø

norske. Postbud var titlen på de ryttere og kuske,

der på ham, er i Vor Frue

der bragte posten frem til postkontorerne i Køben

kirkebog i København,

havn, medens de mænd, der bragte posten ud til a-

hvor der står, at han d.

dressaterne, kaldtes postbærere. Formodentlig har

4. oktober 1773 blev viet

Jens West været agende post mellem Kristiania og

til Cathrine Lyndorph fra

København; men helt sikker er jeg ikke derpå. Den

Kattesundet. Tre kvart år

ordinære post kørte kun hver tredie uge imellem

efter købte han en ejen

Norge og Danmark; den medbragte foruden breve og

dom i Hummergade nr. 364.

pakker også passagerer. Det var en lang og streng

Med sin unge kone beboede

tur, især om vinteren, både for kusken på bukken og

han selv en af lejlighe-
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derne, resten lejede han naturligvis ud og tjente

hærgede København, blev familien Wests huse skånede;

derved en extraskilling. Ægteparret fik to børn,

sidste gang var det på et hængende hår - både genbo

ved den yngstes fødsel døde den unge mor, og blev

huset og nabohuset blev ramt af englændernes bomber

begravet fra Holmens Kirke d. 26. februar 1777.

og blev luernes bytte, det må have været frygtelig

Den stakkels ægtemand, der sad tilbage med de
to små børn, måtte naturligvis have hjælp, og alle

nervepirrende at se ilden nærme sig huset fra alle

sider!

rede d. lo. sept. 1777 giftede han sig på Fyn med

27. februar 18o8 døde postbud Jens West 65 år

sin kones søster, Anna Elisabeth Løndorph, der på

gammel af nervefeber og blev begravet ved Frue Kirke.

det tidspunkt var husholderske på Boltinggåard ved

Hans kone og ugifte datter blev boende i huset i

Ringe. Ganske vist er hun opskrevet som Løn- og

Fiolstræde, og begge døde i 1816, moderen d. 28. ja

ikke Lyndorph, men den slags småting hængte man

nuar af brystsyge 72 år gammel og datteren af kirtel

sig ikke i dengang - af og til kaldes hun også for

syge to måneder senere.

Lindorff!
De nygifte rejste tilbage til lejligheden i
Hummergade for omkring årsskiftet 1779-8o at købe
et hus i Pilestræde nr. 73, hvor deres tre børn

fødtes.

I de følgende år.møder vi vort postbud i en ny
rolle: - som byggespekulant! I 1791 byggede han

først et hus i Springgade 13,senere kaldet Pile
stræde nr. 55, dette hus blev for kun få år siden

revet ned. I 1797-98 byggede han endnu et hus i

Kompagnistræde Nr. 11, som ligger der endnu i dag.

I dette hus var det Kehlet-brødrene lejede sig ind,

giftede sig med døtrene - og glemte deres lektiebø

ger for at lege købmænd.
Sidste gang postbud West flyttede, var da han i

sommeren 18o5 købte huset Lille Fiolstræde 196. Her

tilsmilede lykken familien; ved de to store ilde
brande, der med få års mellemrum i 1795 og 18o7

Hans. f.ca. 1775, død før 18o8

Jens Hansen West,

Karen Laurentine, døbt 4.2.1777

f.ca.1744, d.27.2.
18o8. g. 1° 4.10.

Holmens, død 27.3.1816 Vor

1773 i Vor Frue m.

The- og Porcellainshandler

Cathrine Lyndorph.

Axel Kehlet, f. 12.3.1773

f.ca.1743, begr.
26.2.1777 Holmens,
g 2° 10.9.1777 Rin

Frue, g. I6.4.I800 Nikolaj m.

Caroline Dorothea, døbt 17.1.
178o Holmens, død 27.3.1816

Vor Frue
ge Kb. m Anne Eli

sabeth Løndorph.

f.ca.1744, d.28.1.
1916 Vor Frue.

Peter Christian, f. 27.4.1783
Nicolaj, løjtnant

Johanne Erigine. f. 19.5.1785

se side 29
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NAVNER EGISTER.

For personer med flere fornavne er kun kaldenavnet taget med, kvinderne er indskrevet med deres
pige- og giftenavn, og af pladshensyn er mændene

kun indskrevet med een titel.

Det første tal - romertallet - henviser til tavlenummer, det andet tal til generationen

Ahlefeldt- Laurvig, Astrid f. Holm

III - 3

Breit, Julie f. Holm

II

- 3

II

-

3

I

-

3

-

- , Birgit f. Møller

III

-

4

-

- , Christian

III

-

5

-

- , Elisabeth

III

-

5

- , Cathrine

I

-

5

-

- , Elisabeth f. Steensen- LethiII

-

4

- , Christian, direktør

I

-

2

-

- , Frederik, sergent

III

-

5

- , Ellen, lærerinde

I

-

3

-

- , Jørgen, godsejer

III

-

4

- , Elsebeth g. Ohrt

I

-

4

-

- , Kai, kammerherre

III

-

3

- , Gudrun f. Nievenhuis Møller

I

-

3

-

- , William, stud, polyt.

III

-

5

- , Hanne f. Holm

I

-

2

- , lan, gymnasiast

I

-

5

Andersen, Kis Krüger g. Schaffalitzky

de Muckadell
Bardenfleth, Birgitte f. Møller

-

, Kai, proprietær

Brodersen, Astrid g. Kiørboe

III

-

4

- , Ove, adjunkt

I

-

4

II

-

4

- , Paul, stiftprovst

I

-

3

-

9

Christian

II

-

5

- , Suzanne f. Ramm

I

-

4

-

9

Claus

II

-

5

- , Vibeke g. Steinthal

I

-

4

-

9

Elisabeth f. Holm

II

-

3

Dahl, Dagmar g. Holm

I

-

2

-

9

Helene g. Harboe

II

-

4

Eriksen, Karen g. Sporon-Fiedler

III

-

3

-

9

Hemming, creditkassedirektør

II

-

3

Flick, Mary Anne Louise g. Sporon-Fiedler

III

-

5

-

9

Henrik, kontorchef

II

-

4

Gautier, Jacqueline g. Bardenfleth

II

-

4

-

9

Jacqueline f. Gautier

II

-

4

Grüner, Cecilie g. Holm

II

-

2

-

9

Jørgen, stud, polyt.

II

-

5

Guldbrandsen, Agnes f. Helweg

1-4, II

-

4

-

9

Kirsten f. Warrer

II

-

4

- , Axel, uddannelseskonsulent

1-4, II

-

4

-

9

Marianne, sygeplejeelev

II

-

5

- , Ivar, gymnasiast

I - 5, II

-

5

-

9

Niels Gustav, afdelingschef

II

-

4

- , Karen f. Øllgaard

I

-

3

-

9

Ove, reklamebureaudirektør

II

-

4

- , Martin, hypotekforeningsdirektør

I

-

3

III

-

5

- , Martin M. Mads, trafikassistent I- 5, II

-

5

Bergqvist, Dorrit g. Sporon-Fiedler
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Guldbrandsen, Olav, gymnasiast

I - 5, II

- 5

Holm, Benedicte g. Helweg

II

- 3

- 5

-

9

Cecilie f. Grüner

II

-

2

III - 5

-

9

Christian, direktør

III

-

2

II

- 4

-

9

Dagmar f. Dahl

I

-

2

II

- 4

-

9

Elisabeth g. Bardenfleth

II

-

3

- , Morten, akademiingeniør

II

- 5

-

9

Emilie

III

-

2

- , Peder, stud, pharm.

II

- 5

-

9

Florentine f. Lannes

I

-

1

- , Søren, akademiingeniør

II

- 5

-

9

Hanne g. Brodersen

I

-

2

II

- 4

-

9

Ida Marie

II

-

3

- , Ole

II

- 5

-

9

Ingeborg f. Mamsen

III

-

2

- , Sten, adjunkt

II

- 4

-

9

Jacob, læge

I

-

1

- , Vibeke

II

- 5

-

9

Johannes

III

-

2

II

- 4

-

9

Johannes, grosserer

II - 1, III

-

1

- , Helene

II

- 5

-

9

Julie g. Breit

II

-

3

- , Inger Margrethe f. Helweg

II

- 4

-

9

Karen

III

-

2

- , Niels, stud. med.

II

- 5

-

9

Karen Thøgerine

III

-

1

- , Peter, stud, scient.

II

- 5

-

9

Marie

I

-

2

II

- 4

-

9

Louise g. Øllgaard

I

-

2

- , Anne Lisbeth g. Willerup

II

- 4

-

9

Rosalie f. Holm

II - 1, III

-

1

- , Benedicte f. Holm

II

- 3

-

9

Rosalie

III

-

2

- , Bodil g. Haukland

II

- 4

-

9

Sophie f. Holm

II - 1, III

-

1

- , Inger Margrethe g. Heegaard

II

- 4

-

9

Thøger, ekspeditionssekretær

II

-

2

- , Kirsten g. Riemer

II

- 4

-

9

Vilhelm, sagfører

I

-

2

- , Theodor, civilingeniør

II

- 3

III

-

6

I

- 3

Hansen, Margrethe Lind g. Aabo
- , Vibeke g. Sporon-Fiedler

Harboe, Gunner, gårdejer

- , Helene f. Bardenfleth

Haukland, Bodil f. Helweg

Heegaard, Hans Jørgen, afdelingsleder

Helweg, Agnes g. Guldbrandsen

I

Innes, Andrew

-

9

Benjamin

III

-

4

-

9

Else Merete f. Sporon-Fiedler

III

-

4

III - 5

-

9

Erik, civilingeniør

III

-

5

III - 1

-

9

Genine f. Swan

III

-

5

- , Anna g. Sporon-Piedler

III - 2

-

9

Jennifer Suzanne

III

-

6

- , Astrid g. Ahlefeldt-Laurvig

III - 3

-

9

Karen, cand. psych.

III

-

5

Hjorth, Ketty g. Øllgaard

Hoffensetz, Winnie g. Schaffalitzky
de Muckadell
Holm, Adam, stud. jur.
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Innes, Mary Anne Louise f. Flick

III - 5

- , Robert, stud, polit.

III - 5

- , Stephen, cand, philol.

III - 5

Jacobsen, Agnete, skiltemaler

Müller, Karen f. Øllgaard
- , Palle
Møller, Birgit g. Ahlefeldt- Laurvig

I

- 4

I

- 4

III - 4

III - 5

- , Birgitte g, Bardenfleth

II

- 4

- , Elise f. Maarup

III - 4

- , Gudrun Nievenhuis g- Brodersen

I

- 5

- , Harald, pedel

III - 4

- , Nanna g. Sporon-Fiedler

III - 3

- , Henrik

III - 5

Maarup, Anna Sophie g. Oien

III - 4

- , Søren, stud, mere.

III - 5

- , Christen, forpagter

III - 3

Jepsen, Kirsten g. Maarup

III - 4

- , Christen, gymnasiast

III - 5

Kiørboe, Astrid f, Brodersen

I

- 5

- , Elise g. Jacobsen

III - 4

- , Fritse g. Aabo

I

- 4

- , Erik, direktør

III - 4

- , Gunner, fuldmægtig

I

-3

- , Karen f. Sporon-Fiedler

III - 3

- , Kirsten f. Lindholm

I

- 4

- , Kirsten f. Jepsen

III - 4

- , Preben, kontorchef

I

- 4

- , Mette, sygeplejeelev

III— 5

- , Susanne, gymnasiast

I

-5

Nielsen, Annie g. Sporon-Fiedler

Kortegaard, Nanna, sygeplejerske

I

- 4

Nissen, Karen g, Schaffalitzky de

Lannes, Florentine g. Holm

I

- 1

Muckadell

Larsen, Jytte g. Mielehe

III - 5

Ohrt, Anne Merete, student

Lindholm, Kirsten g. Kiørboe

I

-, Søren, fuldmægtig
Mamsen, Ingeborg g. Holm

-5

, Elsebeth f. Brodersen

I

- 4

, Erik, direktør

I

- 4

III - 5

, Henriette, gymnasiast

I

-5

III - 5

Oien, Anna Sophie f. Maarup

III - 4

III - 2

, Birgit, sygeplejeelev

III - 5

-

, Lisbeth, korrespondent

III - 5

-

, Sven

III - 4

- 4

Mielehe, Anna Elisabeth f, Schaffa
litzky de Muckadell

III - 5

I

Malling- Olsen, Marie f. Schaffalitzky

de Muckadell

III - 4

III - 4

- , Chara

III - 6

Pors, Annelise g. Sporon-Fiedler

III - 3

- , Erik

III - 4

Ramm, Suzanne g. Brodersen

I

- 4

- , Jytte f. Larsen

III - 5

Riemer, Anne, elev

II

- 5

- , Paul Erik

III - 5

- , Benedicte, fritidspædagog

II

- 5

- , Elisabeth, sygeplejerske

II

- 5

Müller, Charlotte

I

- 5
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Riemer, Finn, oberstløjtnant

- , Kirsten f. Helweg

Ryder, Paul, generalkonsul

II

- 4

Sporon-Fiedler, Frants, cand, polit.

III

-

4

II

- 4

-, Frederik, hofjægermester

III

-

2

- , Frederik, student

III

-

5

-, Gustav, stud, scient.

III

-

5

-, Ivar, skovejer

III

-

3

III - 4

-, Jacqueline

III

-

6

- , Jeanette

III

-

6

-, Karen, f. Eriksen

III

-

3

III - 4

- , Tove f. Schaffalitzky de Muckadell III - 4

Schaf:falitzky de Muckadell, Anna
Elisabeth g. Mielche

-

~

9

Caroline

III - 6

“

9

Christian

III - 6

”

9

Frederik

III - 6

-, Karen g. Maarup

III

-

3

“

9

Hans Ulrik, cand, pharm.

III - 5

-, Nanna f. Møller

III

-

3

"

9

Karen f. Nissen

III - 5

-, Valborg g. Schaffalitzky de

“

9

Kis Krüger f. Andersen

III - 4

III

-

3

"

9

Marie g. Mailing-Olsen

III - 5

III

-

5

"

9

Mogens, ingeniør

III - 4

""

9

Ove,

III - 3

III

-

4

*"

9

Ove Bernhard, læge

III - 5

I

-

4

“

9

Tove g. Ryder

III - 4

, Louis

I

-

5

“

9

Ulrikka

III - 6

, Vibeke, f. Brodersen

I

-

4

“

9

Valborg f. Sporon-Fiedler

III - 3

Swan, Genine g. Innes

III

-

5

“

9

Winnie f. Hoffensetz

III - 5

Warrer, Kirsten g. Bardenfleth

II

-

4

Schuitemacher, Theodor

III - 4

Willerup, Anne Lisbeth f. Helweg

II

-

4

Sporon-Fiedler, Anna f. Holm

III - 2

- , Frederik

II

-

5

-

- , Annelise f. Pors

III - 3

- , Henriette

II

-

5

-

- , Annie f. Nielsen

III - 4

- , Mathias

II

-

5

-

- , Axel, ambassadør

III - 3

- , Ole, direktør

II

-

4

-

- , Axel, stud. ing.

III - 5

I

-

3

-

- , Charlotte, student

III - 5

- , Frands, vanddirektør

I

-

2

-

- , Dorrit f. Bergqvist

III - 5

- , Henrik

I

-

5

-

- , Else Merete g. Innes

III - 4

- , Karen g. Guldbrandsen

I

-

3

-

- , Erik

III - 3

- , Karen g. Müller

I

-

4

-

Muckadell

-

-, Vibeke f. Hansen

Steensen-Leth, Elisabeth g. AhlefeldtLaurvig

Steinthal, Herbert, redaktør

Øllgaard, Ejnar, amtslæge
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Øllgaard, Ketty f. Hjorth

I

-3

Aabo, Carsten, gymnasiast

I

- 5

- , Louise f. Holm

1-2

-, Christian

I

- 6

- , Mogens f. Holm

1-3

-, Fritse f. Kiørboe

I

- 4

- , Niels, læge

1-4

-, Henrik, stud, mag,

I

- 5

- , Thomas

1-5

-, Margrethe Lind f. Hansen

I

- 5

Aabo, Børge

1-4

-, Torben, stud. mere.

I

- 5

SYNONYM-NAVNEREGISTER.
Det kan måske synes ejendommeligt i en slægts tavle at lave en liste over kælenavne, men i tilfældet

”Familien Holm", hvor særdeles kreative navnemager e har haft frit løb, hvorfor 22% af de optegnede perso
ner har kælenavne, er det næsten nødvendigt med et register.

Adda - se Karen Holm

III -

2

Jokum - se Jørgen Bardenfleth

II

- 5

Adi - se Astrid Holm

III -

3

Karina - se Karen Eriksen

III

- 5

Bamse - se Erik Maarup

III -

4

Kim - se Karen Innes

III

- 5

Ben - se Benjamin Innes

III -

4

Kisser - se Kirsten Jepsen

III

- 4

Bene - se Benedicte Riemer

II

-

4

Lisbeth - se Elisabeth Riemer

II

- 5

Betse - se Anne Lisbeth Helweg

II

-

4

Lise - se Annelise Fors

III

- 3

Bibi - se Benedicte Holm

II

-

3

Lise - se Elisabeth Bardenfleth

II

- 3

Bim - se Elisabeth Steensen-Leth

III -

4

Lolla - se Julie Holm

II

- 3

Mik - se Christian Bardenfleth

II

Mimi - se Emilie Holm

III

Monner - se Karen Sporon-Fiedler

III - 3

Bitte-Mie - se Marie Schaffalitzky
de Muckadell

III -

5

Buller - se Hans Ulrik Schaffalitzky
de Muckadell

- 5

-2

III -

5

Mor 011 - se Louise Holm

I

-2

Bussen - se Karen Sporon-Fiedler

III

-

3

Mukke - se Ove Schaffalitzky de Muckadell

III

-5

Dida - se Ida Marie Holm

II

-

3

Nønne - se Else Merete Sporon-Fiedler

III

-4

Fie - se Karen Sophie Øllgaard

I

-

3

Onkel Arthur - se Hemming Bardenfleth

II

-4

Flora - se Florentine Lannes

I

-

1

Fjøtter - se Anna Elisabeth Schaffalitzky

Fætter Vilhelm - se Vilhelm Holm

1-2

Gitte - se Birgitte Møller

II

-

4

de Muckadell

Fusser - se Anna Sophie Maarup

III - 4
III

-4
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Robbie - se Robert Innes

Rose - se Rosalie Holm

III - 5

Søster - se Anna Elisabeth Schaffalitzky

de Muckadell

II - 1, III - 1

III - 4

Sardar Singh - se Stephen Innes

III - 5

Søster - se Elise Maarup

III - 4

Sassi - se Rosalie Holm

III - 2

Søtter - se Inger Margrethe Helweg

III - 4

Seva Kaur - se Genine Swan

III - 5

Tø - se Elise Maarup

III - 4

Stevie - se Stephen Innes

III - 5
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KNUD PEDERSEN HOLM og CHRISTINE SOPHIE KAMPMAND.

Gunnerslevholm kb. dåb 1756
Kvislemark kb. fødsel 1759, død 1774
København garnison kb. død 1811
Folketælling, Øster Flakkebjerg hd., Kvislemark
sogn 1787 R & L
" , Kbh. Vester Kvarter 231 18ol R & L
Extraskattemandtal Antvorskov amt, Fuglebjerg
sogn 1745
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L.
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L.
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Herreds Degnehistorie

Herred, comm. = Kommission, R. = Rigsarkivet,
Lengnicks Kirkebogsuddrag, Kvislemark, vielse
A. Pedersen: Sjællands Degnehistorie
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HENRIK HOLM og MICHAELINE DOROTHEA SMIDT.
Kvislemark kb., dåb 1761
København Nikolaj kb. dåb 1775
” , Helliggejst kb. bryllup 1792
” , Vor Frue kb. begravelse 183o og 1843
Folketællinger København Vester Kvarter 231
1787 - 18ol - 184o
"
København Strand Kvarter 37 1787
Urtekræmmer, Issenkræmmer og Sukkerbagercompagniets Samlings og Sessionsprotocol
L
Svendeprot. for Urtekræmmerlauget 1696-1847 L
Indskrivningsprot. for Urtekræmmer og Sukkerbagerlauget
Kbh. Borgerskabsprot. med Bilag S
Kartotek over Rådmænd etc. S
Kollektkomm. 1795-99, bilag til Registreringsprot.
nr. 18
Kbh. Brandforsikring, taxationer Vester Kv. 39
Kbh.s Skiftecomm., skifteprot nr. 6 182o, nr. 1
1845, hvidebog 183o.
Det kgl. Bibliotek, Ny kgl Saml. 745° 2° Nr. 1
brev 24 - Lengnick
MADS SCHIFTER HOLM og HANNE JACOBINE KEHLET.

Kbh., Vor Frue kb. dåb 18oo, begravelse 1874,
"
Trinitatis kb. dåb 18o9, bryllup 1832
"
St. Pauls kb. begravelse 1875
Folketællinger Kbh.
Vester Kvarter 231 18ol

39

Folketællinger, Kbh. Klædebo Kv. 197 184o,
" 35 B 1845, 149 185o, 156 A 1855 og I860,
St. Kongensgade 55 187o, Nørregade 3o D
187o
Kbh. Borgerskabsprot. med bilag S
Ancienitetsliste over Brandcorpsets Officerer
1781-1835
S
Enkekassens Arkiv nr. 18o98
R
Tømmerlaugets Regnskabs- samt Udskrivningsprot,
Kbh.s Skiftecomm., skifteprot. nr. 6 184o-41,
nr. 2 1874» hvidebog 1875 L
Fonden ad usus publicos R
Det kgl. Bibliotek, håndskriftssaml, brev fra
Mads Sch. Holm til Jørgen Hansen
Danske Kancelli, 2. deptm,, Registrant 16-1814
REIMER THIMOTHEUS KEHLET

Stenløse kb. dåb 1774
Kbh. Helliggejst kb. bryllup 18o4
Frederiksberg kb. bryllup 1814 og. 1831
Kbh. Vor Frue kb. begravelse 1856
Folketællinger Odense amt og hd, Stenløse s 1787
’’ , Kbh. Snarens Kv. 52 I80I,
“
Kbh.s amt, Sokkelund hd., Frederiksberg
nr. I06 184o, nr. Io9 1845, nr. 94 185o,
Colossæum 1855
Danske Kancelli, 2. Deptm., Registrant 1814,
1817, 1818, 182o, 1829, 1831
R
Kbh.s Søndre Birks Dødsanmeldelse og skifteprot.
1856
Kbh.s Søndre Birks Realregister
Personalhistorisk Tidsskrift 14.rk.6,bd.
Historiske Meddelelser for København
Adresseavisen 9.3.1831, 18.8.1834, 8.9.1834
Knud Bokkenheuser: Vesterbro
JOHANNE ERIGINE WEST
Kbh. Nikolaj kb. dåb 1785
Helliggejst kb. bryllup 18o4 og 1814
Trinitatis kb. begravelse 1866
Kbh.s Skiftecomm, executorbo nr. 38/16
Historiske Meddelelse for København i960
Verden og Vi 1912

JENS HANSEN WEST og ANNE ELISABETH LINDORPH
Kbh. Vor Frue kb. bryllup 1773, begravelse I808
og 1816
Ringe kb. bryllup 1777
Folketællinger Kbh. Købmager kv. 73 1787
"
"
Snarens kv. 52 I80I
Kbh.s Skiftecomm. skifteprot. 1818 og Ylli L
Hof- og Stadsretten samfrændeskifter L
Kbh.s Politi, tinglysningskontor, realregistre
Malling: Vielser i danske Landsogne R & L
Charles Haugbøll: Vores Postbude

TAVLE

EFTERKOMMERE EFTER

1

MADS SCHIFTER HOLM

HANNE JACOBINE KEHLET

Jacob Henrik Thøger Holm

1.

1. GENERATION

OG

læge, f.9.lo.1853, d.5o.1.1916, g.4.11.1858

m. Florentine Johanne Marie Lannes,
f.20.8.1853, d.20.2.1919

2. GENERATIOH.______________
^Vilhelm Johannes Thøger

Holm, sagf., f.3o.lo.l859

J ohanne

d.3.7.1917, g.28.6.1899 m,

Holm

Dagmar Catharina Fritsine
Dahl, f.14.11.1865
3. GENERATION.
/'Ellen

_________________________
Hanne Jacobine Holm

Karen Marie

f. 27.8.1866, d.9.7.193o,

f.51.7.1868, d.14.4.1955, g.9.5.

g. 2o.5.1890 m. Christian Ju

1895 m. Frands Vilhelm Ferdinand

lius Brodersen, dir, c.polyt

f.6.lo.1861,

1892, d. 5. 7.1974,

g.11.9.1925 m.
Gudrun Nievenhuis Møller.

f.11.5.1891,
d.26.11.1966

f.17.9.19ol, d.30.10.1967

Brodersen

pianist,

f.2.9.1928,

1978, g.5.9.1919 m.

d.26.lo.194o,

dr.med., f •5.5.19o2, gaard,

Gunner Kiørboe.

g.19.12.1924 m.
Martin Guldbrandsen.

1938 m. Ketty Agnethe som

dir.,c.jur.,f.6.2.1893

Hjorth, f. 3o.7.19o9

fuldm., f.11.4.1893,

d.19.7.1964

Mogens

011-

d.16.1.1978, g.2.6.

X

Ove Brodersen Ï

( Fritse Kiørboe

adj., c.polyt,

korresp., f.26.1.

g.7.2.1959 m.
Suzanne Bir-

Børge Christian

gitte Ramm,

Aabo, eksp.sekr.,

c.jur, f.11.5.1918,

thal, red., f.

f.lo.4.1936

f.29.8.1924

1.11.15, skilt
1

skilt

A
Louis

( lan

James

Chri-

Cathri*-

stian
Broder-

Merete

riette

Ohrt

Ohrt

Stein-

stud.

gymn.

thal

f.25.7 •

1921, d.14.1.1978,

f.1.4.1931,

dir,c.polyt,

f. 5 o. 8.
1966

Iben

død
spæd

f.1.9.

Øllgaard

Øllgaard

tæller i

læge, f.24.1.

f.9.12.1925,

nat.banken,

g.16.1.1953 m.

g.8.5.1954 m.

Kirsten Lind-

Agnes Cecilie

skilt

Æ
' ( Henrik Birger

Guldbrandsen

f.26.3.1925,

holm, hibliot.

Elisabeth Helweg,
f.1.12.1928

f.29.4.1926
x
1

f.14.5.1939,
g.27.lo.1962
m. Palle MÜ1-

f. 12.6.1945

1er, skilt
______ ,
1

Carsten^

Susanne

f Martin

Olav

Ivar

Anders

lotte

Jakob

Müller

ne Bro-

st.mag, f.4.1.

Aabo

Aabo

Kiørboe

Mads Guld-

Flemming

Jacob

dersen

1951,g.21.6.75 st.mere.

gymn.

gymn.

brandsen

Guldbrand

Guld-

f.25.2.

f.12.5.

f.29.5.

traf ikass.

1955

1961

196o

f.4.6.1947

I

Christian

Erik Aabo
f.30.6.1977

børnene

Axel

Elisabeth

Lind Hansen

gaard, sygepl.,

A
Torben

Ulrick

m. Margrethe

1942. Har med
Nanna Korte-

Erik

1964

-A--------- Niels '

udd.kons.,c.jur.

Kiørboe

kont.ch., c.jur.

g.4.9.1948 m.

f Karen

Axel Frands

Preben

Thorkild Aabo

sen,gymn. f.14.9.
1961

6. GENERATION.

Øllgaard, amtslæge,

f.24.4.1934,

g.7.2.1959 m.
m. Erik Ohrtf Herbert Stein-

1962

f.19.5.1898,

oversætter,

g.15.12.1956

1958

Ejnar Niels Jacob

f.26.1.1896, d.21.4.

X

Vibeke

Brodersen

f.8.2.

fKaren Sophie Øllgaard

1

4.. GENERATION.
(Elsebeth

5 > GENERATION.
/Anne
Hen A

polyt, f.27.2.1856, d.1.4.1911

--------- -----------Astrid Brodersen »

stiftprovst, f.15.12.

lærerinde,

Ahlefeldt Øllgaard, vanddir., c.

f.2.5.1855, d.19.12.1928

d.9.3.1929

Paul Christian Brodersen

Brodersen

Louise Frederikke Holm~^

Michael

sen, gymn. brandsen

f.26.7.

f.7.7.

gymn., f.

1955

1958

19.lo.6o

Char- ’ Thomas

Henri]

Kristiai

011-

011-

f.18.4 . gaard

gaard

1965

f.18.6.

f.28.4

1973

1975

TAVLE

2

EFTERKOMMERE EFTER
MADS SCHIFTER HOLM

1. GENERATION.

HANNE JACOBINE KEHLET

OG

Johannes Michael Holm gift med

2.

1) Sophie Rosalie Petronella Holm

2) Rosalie Mathilde Theodora Holm
se tavle 5

2. GENERATION.

1) ’Sophus Johannes Thøger From Holm

eksp.sekr., c.jur., f.15.3.1864,
d.29.8.1914, g.12.2.1897 m.
Cecilie Sida Marie Grüner
f. 31.7.1864, d.16.6.1940

3. GENERATION.
(ida Marie

Elisabeth Sophie Wivet From Holm

Wivet From

f.5.6.1899, g.lo.8.1923 m.

Holm
f.3Ï1.1898

Hemming Løvenørn Bardenfleth

Helene Mathilde Benedicte Wivet From Holm

creditkassedirektør, c.jur.,

f.2o.8.19o2,

Wivet From Holm

g.16.2.1928 m.

f.31.8.1903,
g.4.11.1952 m.

Hannibal Theodor Helweg

f.8.1.1896

4. GENERATION

Julie Philippa Cecilie^

civilingeniør,

Kai Breit, proprietær,

f.24.11.1894, d.12.11.1975

f.17.111885, d.lo.4.1973

X

f Henrik Vilhelm

Helene Cecilie Bardenfleth

Løvenørn Bardenfleth

kontorchef,f.2o.5.1924,

g.15.12.1951 m.

g. 25.9.1948 m.
Gunner Johannes Gunnersen Harboe

Inge Birgitte Møller

Niels Gustavl

Ove Løvenørn

Johannes Løvenørn

Bardenfleth

f .5.4.1927,

Bardenfleth

reklamebu

reaudirektør,

afd.ch.,f.31.12.

f.6.6.193o,

f .7.11.1922

1934, g.14.12.

korrespondent,

g.4.4.1959 m.

f.24.3.1926

Kirsten Warrer

1963 m. Jacaueline

Gautier, korresp. ,
f.13.9.1941

f.20.7.1935
5>. GENERATION.
^Marianne

J ørgen

Elisabeth

Vilhelm

f

Søren
Hemming

Morten
Gunnersen

Bardenfleth

Løvenørn

korrespond.

Bardenfleth

sygepl.elev,

st.polyt.,

akad. ing.,

f.6.3.

f.28.2.1953

f.7.11.1955

f.7.6.

1954

Gunnersen

Harboe

1951

Harboe

akad• ing.,

Peder •
Gunnersen

Harboe

st • pharm.,
f.l5.1o.

1956

_______ -------• Claus
Christian^ ^Martin

Kirsten Elisabeth

Inger Margrethe Helweg

Elisabeth Helweg

Helweg

danselærerinde 9

fotograf , f.1.12.

modedesigner,

i Agnes Cecilie

f.1.12.1932,

Ole Henrik Willerup

Finn Riemer

afdelingsleder 9

direktør, akad.ing.,

udd.kons •, c.jur.,

obers tlø j tnant 9

f.8.3.1931

f.9.12.1925

f.19.8.1929
__________ Zs____

X

^Niels

Axel

Olav

' Elisa-

Bene-

Anne

_____ X
Helene^

Frede-

Peter

Michael

Ivar

Anders

be th

dicte

Riemer

Henrik

Mikael

Benedicte

Mads Guld-

Flemming

Jacob

Riemer

Riemer

elev,

Helweg

Helweg

Helweg

Guldbrand

Guld

Heegaard

Heegaard

brandsen

trafikass.,

f.31.8.

1963

f.26.7.

196o

1955

sen, gymn. brandsen

f.7.7.
1958

gymn.,f.

19.lo.6o

fri-

f.3.12.

Heegaard

f.1.6.

tidsp.

1957

.

st. me cU,

1953

f.5.7.

f.5.12.

1955

1959

sygepl.,

st.scient,

f.1.3.

f.5.12.

1963

- 1959

rik
Wille
rup
f.3o.3.
1968

'I

c.philol, f.13.1.1937,
(Navneforandring til
Haukland)

f.2o .2.1939

Bardenfleth

1941, g.17.12 .1966 m.
Sten Hansen. adjunkt,

Guldbrandsen

Løvenørn

f.29 •lo.

f.17 .2.1940,
g.lo. 4.1965 m.

g.5.11.1955 m •
Hans Jørgen Heegaard

Bardenfleth

sygeplejerske , f.18.6.

g.13.7.1952 m

Løvenørn

st.mere.,

korrespondent,

1928, g. 8.5.1954 m .
Axel Frands

f.7.1.1930,

Bodil Merete Helweg

Anne Lisbeth Helweg

—A___________
HenMathias’

______ x_
fVibeke

Ole^

Haukland

Martin

Wille-

rup

f.16.3.

Haukland

rup

f.ll.:1.

197o

f.27.9.
1972

riette

f.11.7.

1969

Wille-

1972

TAVLE

EFTERKOMMERE EFTER

3

MADS SCHIFTER HOLM

1. GENERATION.

2.

OG

HANNE JACOBINE KEHLET

Johannes Michael Holm

3. Adam Vilhelm Holm

grosserer, f.26.9.1835, d.11.8.1912, g. 1) 15.5.1863 m. Sophie
Rosalie Petronella Holm, f.8.3.1836, d.24.2.19oo, g. 2) 19.9.19ol

m. Rosalie Mathilde Theodora Holm, f.26.2.184o, d.ll.2.19o7

Karen Thø

4.

stud, jur.,

f.18.6

f.1.8.1837,
d.7.8.1856

d.9.12

2. GENERATION.
Alle børn er af 1. ægteskab:

Anna Sophie Holm

Rosalie

Elisabeth

f.6.lo.1866, d.17.6.1951,

Alexandra

Holm

g.6.9.1889 m.
Frederik Sporon-Fiedler

f.16.9.1868,

Emilie

Ældste søn

Thøger Holm.
se tavle 2

f.lo.4.1865,

hofjm, f.11.3.1861, d.6.3.1933

d.20.4.1944

3

Holm
d.22.7.1934

GENERATION

^Axel Casper Frederik Sporon-Fiedler

Valborg Sporon-Fiedler

f.24.lo.1892,

ambassadør, c.jur., f.13.12.189o,

g.l9.6.1915m. Baron

d.8.5.1966, g.20.12.1921 m.

Ove Schaffalitzky de Muckadell

Karen Frederikke Nødager Eriksen

f.7.5.1890,

f.21.12.1889, d.13.lo.1973

d.16.7.1976
4

Erik Johannes

Karen Margr

Frederik

Fiedler, f

Sporon-

g.3o.6.

Fiedler

Christen
forpagter,

f.21.lo.1893,
d.l.lo.1918

d.26.2

GENERATION

^Frants Sporon-Fiedler

f Baron Mogens Schaffalitzky de Muckadell
ingeniør, f.8.6.1916,

Else Merete

cand. polit.,

Sporon-Fiedler

f.3.12.1922,

cand• mere•,

g.25.7.1948 m.

f.3.4.1927,

g. 5.6.1943 m.

Kis Krüger Andersen
f.26.7.1921

Sporon-Fiedler

Char-

Fiedler, st.

lotte

Frede-f
rik

st.ing.,f.24.4.

scient, f.5.4.

Sporon-

Sporon-

1952,g.20.1.73
m. Dorrit Berg-

1954,g.2.6.78

Fiedler

Fiedler

m. Vibeke Hansen

qvist, fritidsp •
f.22.7.1951

seminarist,

f.18.5.1951

stud.
f.7.12.

1957

stud.

Sporon-Fiedler
f.6.7.1973

Sporon-Fiedler

f.24.4.1975

1949
Jaco

søgsleder, c.agro,

skilt

Mielche, f.2.1.

gen.kons.,c.jur, f. 1.

f.9.lo.1922

19o9, skilt
11
1
Paul Erik: Mielche

11.1892, d.4.12.1972

Karen

Innes,civ.ing.

Elisa-

f.11.7.1949
beth
g.24.1o.l97o m. Innes

Mary Anne

c•psych.

f.23.1o. Louise Flick,
skilt

( Jennifer

1925

1922, g.19.9.1952
m. Sven Oien,for

f.26.3.

1951

Benjamin

Robert •

fßaron Ove Bernhard

Baron Hans Ulrik

Baronesse Birgitte^

Stephen Innes

Dibblee

Schaffalitzky de

Schaffalitzky de

Marie Schaffalitzkv

Innes

Muckadell, læge,

c.philol.,

f.26.4.1954,
g.14.4.1978

m. Genine Swan
f. 1953

stud.

f.4.8.1944,g.l8.

polit.

2.1967 m. Karen

f.5.11.

1959

Muckadell,c.pharm. de Muckadell,c.mag.
f.3.4.1946,g.1.8. f.14.1.1951,g.29.
197o m. Winnie

6.1974 m. Søren

Marie Nissen,afd.

Hoffensetz,lærer

Malling-Olsen

lab.,f.16.5.1948

f.24.12.1946

_______ A_________ V------- A------Jeanette Sophie 1

c.agro,f.23.11.

1943 m. Theodor Schui5.6.1954 m. Paul Ryder

6. GENERATION.

C Jacqueline

falitzky de Muckadell, f.18 .6.1917,

Maar

Christence Maarup

temacher, skilt, g.2)

Erik Alexander

1959

Elis

falitzky de Muckadell
f.8.6.1921,g.1) 3o.l.

Elisabeth Schaf-

g.21.8.1938 m.

5. GENERATION.

Gustav Sporon-

f Anna Sophie

Erik Lacoppidan

g.1947 m.

f.1.7.1927

Cåxel Frederik

Baronesse Tove Schaf- 1

Benjamin Innes

Annie Elna Kirstine Nielsen
korrespondent,

Baronesse Anna

Andrew

Suzanne Innes

Benjamin Innes

f.25.11 .1971

f.12.5.1973

’Baronesse Caroline
Schaffalitzky de
Muckadell
f.17 .6.1972

Baron Frederik ^Baronesse Ulrikka
de Muckadell

de Muckadell

f.21.5.1975

f.27.lo.1973

de Muckadell
f.15.6.1976

Karen

Agnete

sygepl.

elev

f.31.5.

skilte-

f.23.3.

1957

maler,

f.6.4. 194o

1955

korresp. Jacobser

f.21.5«
1951

Chara Ashly
Schaffalitzky

Oien

Jytte Larsen,

Baron Christian^

Schaffalitzky

Oien

Lisbeth^

f.8.4. 1939,
g.29.6. 1963 m.

c.jur.f.10.2.1951

Schaffalitzky

( Birgit

f.

Mielche.
r. 9.lo.1964

EFTERKOMMERE EFTER
MADS SCHIFTER HOLM
2.

OG

HANNE JACOBINE KEHLET

Johannes Michael Holm

3. Adam Vilhelm Holm

grosserer, f.26.9.1835, d.11.8.1912, g. 1) 15.5.1863 m. Sophie
Rosalie Petronella Holm, f.8.3.1836, d.24.2.19oo, g. 2) 19.9.19ol

m. Rosalie Mathilde Theodora Holm, f.26.2.184o, d.ll.2.19o7

Karen Thøgerine Holm

4.

stud, jur.,

f.18.6.1839

f.1.8.1837,
d.7.8.1856

d.9.12.1897

________________________________________________

Anna Sophie Holm

Rosalie

Johannes Holm

Albert Christian Valdemar From Holm

Karen

f.6.lo.1866, d.17.6.1951,

Alexandra

f.13.7.1871

direktør, f.17.12.1872, d.lo.5.195o

Nathalie

Holm

d.24.4.1929

g.6.9.1889 m.
Frederik Sporon-Fiedler

hofjm, f.11.3.1861, d.6.3.1933

Valborg Sporon-Fiedler

f.24.lo.1892,
g.l9.6.1915-m. Baron
Ove Schaffalitzky de Muckadell

f.7.5.1890,

d.16.7.1976
fBaron Mogens Schaffalitzky de Muckadell

__________________ Æ
Baronesse Anna

Christen Maarup

Baron Hans Ulrik

. Innes
ol.,

Dibblee

Schaffalitzky de

Schaffalitzky de

Marie Schaffalitzkv

Innes

Muckadell, læge,

.1954,

stud.

f.4.8.1944,g.18.

Muckadell,c•pharm. de Muckadell,c.mag.
f.3.4.1946,g.1.8. f.14.1.1951,g.29.

.1978

polit.

2.1967 m. Karen

ne Swan

f.5.11.

Marie Nissen,afd.

Hoffensetz,lærer

1959

lab.,f.16.5.1948

f.24.12.1946

197o m. Winnie

_______
Baron Frederik X?ar i
onesse Ulrikka
Schaffalitzky
Schaffalitzky
de Muckadell

de Muckadell

f.21.5.1975

f.27.lo.1973

6.1974 m. Søren

de Muckadell
f.15.6.1976

Erik Johannes
Søren Frederik

f.16.lo.189o, d.13.4.1973

Greve Jørgen William Ahlefeldt-Laurvig

godsejer, mus.insp., cand. agro.,

1925, g.14.lo.

Maarup

1943 m. Theodor Schui-

1949 m. Harald

dir., ing., f.9.12

f.29.11.1924,
g. 1) 26.9.1954 m. Elisabeth Marie

1927, g.29.9.1955
m. Kirsten Jepsen,

g. 2) 3o.11.1966 m. Birgit Møller,

5.6.1954 m. Paul Ryder

f.15.6.1918

Mielche, f.2.1.

gen.kons.,c.jur, f. 1.

f.9.10.1922

sIXÜS. Larsen,
f.6.4. 194o

Laurvig, kmhr., hofjm., c.jur.,

c.agro,f.23.11.
1922, g.19.9.1952

Jacobsen, pedel,

Malling-Olsen

Schaffalitzky

Elise Margrethe

søgsleder, c.agro,

f.8.4. 1939,
g.29.6. 1963 m.

f.16.10.19o2, g.16.10.1920 m.
Greve Kai Frederik Sophus Ahlefeldt-

Annelise Pors, f.17.4.1914

Maarup, f. 1.5.

m. Sven Oien,for

Oien
sygepl.
elev
f.23.3.

Lisbeth 1 1 Karen

Oien

Agnete

f.20.3.1943

1927
____

Æ

( Birgit

Johanne Steensen-Leth, skilt;

sygepl., f.25.12.

11.1892, d.4.12.1972

1955

c.jur.f.10.2.1951

Baron Christian

Christence Maarup

temacher, skilt, g.2)

11
Paul Erik: Mielche

I

------------- -----------------------------------

f Anna Sophie

Erik Lacoppidan

g.21.8.1938 m.

f.29.5.1875,
d.3.9.1912

Astrid Ingeborg Margrethe From Holm

5.1927 m. Nanna Møller,
skiltjg. 2) 22.12.1935 m.

forpagter, f.lo.5.1885,
d.26.2.196o

f.21.lo.1893,
d.l.lo.1918

dell, f.18.6.1917,

Baronesse Birgitte^

Muckadell
f.17.6.1972

Fiedler

f.8.6.1921,g.1) 3o.l.

^Baron Ove Bernhard

Schaffalitzky de

skovejer,c.agro., f.28.7.
1899,d.3.6.1955,g. 1) 17.

g.30.6.1921 m.

falitzky de Mucka

Robert

Baronesse Caroline

Fiedler, f.27.3.1898,

Sporon-

g. 5.6.1943 m.

19o9, skilt

53

Frederik

falitzky de Muckadell

min

f.1.12.1878, d.26.3.1957
Ivar Sporon-Fiedler1

Elisabeth Schaf

f.26.7.1921

d.22.7.1934

Karen Margrethe Sporon-

ingeniør, f.8.6.1916,
Kis Krüger Andersen

Ingeborg Anna Kirstine Mamsen

Erik Johannes

Baronesse Tove Schaf- Ï

Agathe Holm

g.17.7.1901 m.

f.16.9.1868,

Søren
Christian

korresp. Jacobsen

Sylvest

f.31.5.

skilte-

1957

maler,

-

1
Henrik

Jacob

Mette

Christen

Maarup

Maarup

1)

Greve

Christian

Sylvest

stud.,

gymn.•

Jacobsen

Jacobsen

sygepl.

f.26.12.

st.mere,

f.4.1o.

elev

19 6 o

f.21.5.

f.6.9.

1963

f.31.1.

st.polyt.

1951

1954

1957

f.3.8.1955

William
Ahlefeldt-

Laurvig

(breve

Komtesse

2) Greve

Kai Vincens

Elisabeth

Hans

Frederik

Theodora

Christian

AhlefeldtLaurvig

Astrid
Ahlefeldt-

stud,sergent Laurvig, gymn .

f.20.6.1957

f.19.4.1962

Benedict

Ahlefeldt-

Laurvig
f.15.11.67

Chara Ashly
Mielche
f^9.1o.l964
afsluttet 1. nov. 1978

