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500 Preislere i 500 år
eller

den danske gren af

Slægten Preisler
Mandslinien

Bearbejdet og udgivet af Bertel Preisler i 1984 
Emdrupvej 32 . 2100 København 0 . Danmark



Forord.

Idéen om at lave denne bog er - vel som for så man
ge andre - kommet lidt efter lidt. Det begyndte, da 
min faster Karen (nr.252) ved ”Gartner Preisler”s 
100 års jubilæum d. 15. juni 1978 forærede mig min 
farfars notesbog med hans kortfattede karakteristik
ker og små falmede fotos af sine forældre, søskende 
samt personer, der var knyttet til Preislers Hotel 
i Viborg.

I forvejen var jeg grundigt præpareret af min 
far med historier om min farfar og andre familiemed
lemmer. Jeg har tilladt mig at indflette nogle af 
disse familieanekdoter og håber, at læseren blot vil 
tage dem for, hvad de er, nemlig anekdoter.

Da jeg så i oktober 1978 fik lov til at flyve 
med Rie og Thomas (nr.378) til Bredstedt for at be
søge de gæstfri Georg og Martha (nr.301), og ved 
denne lejlighed så vort enestående 500 år gamle 
glaskrus, følte jeg, at det ville være en stor synd 
ikke at give min og andre familiemedlemmers viden om 
vore forfædre videre til de efterfølgende generatio
ner. I forbindelse med en efterhånden meget stor 
samling af fotografier og andre billeder giver denne 
bog et ganske godt indblik, ikke alene i vor slægt, 
men også i dens omgivelsers liv og levned. Hermed 
håber jeg at have bevaret noget værdifuldt - den 
fortid hvorpå vi bygger vor nutid, og hvorpå vore 
børn skal bygge deres fremtid.

En anden grund til at udgive denne bog er den 
nye navnelov i Danmark, hvorefter navnet Preisler 
ikke længere er et slægtsnavn, men blot et efter
navn.

Denne bog er skrevet af familien Preisler. 
Det meste af materialet er fremkommet ved brev
veksling og gennem samtaler med nulevende familie
medlemmer, idet jeg blot har revideret og evt. for
kortet lidt, men ellers bibeholdt stil og ordvalg. 
Meget er citeret fra gamle dagbøger, breve, histo
riske værker, arkiver, gamle aviser o.lign. Dette 
skulle gøre bogen afvekslende og ikke mindre inter
essant .

Grundlaget var ”Die Familie Preisler durch fünf 
Jahrhunderte” fra 1929, udgivet af Karl Preisler, 
Bredtstedt (nr.305). Men allerede ved århundredskif
tet var Oscar Preisler (nr.259) begyndt en slægts
forskning, og jeg skylder hans døtre, Esther (nr. 
341) og Birthe (nr.342) en stor tak for lån af hans 
notater og for deres personlige hjælp. En stor del 
af materialet skyldes det venlige og hjælpsomme per
sonale på Rigsarkivet, Landsarkiverne, Stadsarkiver, 
Det kgl. Bibliotek og Frederiksberg Bibliotek. En 
særlig tak vil jeg rette til Otto Vilh. Sommer, der 
ved sit utrættelige arkivarbejde og på grund af sin 
store kompetence og erfaring vedrørende slægtsforsk
ning, har været en uvurderlig hjælp. Også en særlig 
tak til de familiemedlemmer, der har støttet mig med 
korrekturlæsning og anden hjælp. Endelig en tak til 
Jørn Pedersen (nr.407), der ved sin tekniske viden 
har hjulpet til denne bogs endelige udformning.



Jeg har fundet det rigtigt at opdele bogen i 
tre afsnit - et for hver af de tre familiegrene - 
idet disse har udviklet sig så forskelligt. Man kan 
mange steder tydeligt se, at de arvelige anlæg og 
traditionerne præger os. Idéen er iøvrigt ikke min, 
men blev også brugt i "Die Familie Preisler durch 
fünf Jahrhunderte".

Denne opdeling og ved at føre hver enkelt fa
milie hele vejen op til vore dage giver, efter min 
mening, et bedre indblik i kontinuiteten, der så 
tydeligt ses i nogle af familierne.

København, marts 1984.
Bertel Preisler (nr.336)

Tegnforklaring :

* = født (geboren, born)

+ = død (gestorben, dead)

>> = gift (verheiratet, married)

Oversigtstavler på siderne 11,115 og 165.

Navneregister på siderne 337 - 351.
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Slægtens oprindelse og navn

Hvor gammel slægten Preisler er, hvorfra den oprindelig stammer, hvad det 
oprindelige navn har været, det vides ikke og vil næppe nogensinde blive opklaret. 
Navnet Preisler, stavet på denne måde, optræder så vidt vides første gang officielt 
il511 på en fortegnelse over husejere i Kreibitz (Chribska) i daværende Böhmen.

Ifølge dr. Friedrich Parsche, der i 197 7 i München udgav en lille bog på 76 sider 
med titlen »Das Glasherrengeschlecht Preisler in Böhmen, Bayern und Schlesien« 
(hvorfra flere af de nærværende oplysninger er lånt og som kan anbefales interes
serede) skulle Kreibitz være oprindelsesstedet for en meget udbredt glasmager-, 
glasmaler- og glashandlerslægt, der spredte sig over de bjergrige egne, der 
omkranser det daværende Böhmen (se nedenstående kort).

Bohmisk glashytte fra 1600-tallet.



Efterhånden bredte slægten sig yderligere ud over mellem- og det nordlige 
Europa, men dele af den forblev dog i Kreibitz, og så sent som 1908 fandtes der 
således i byen en husejer ved navn Johann Preisler.

Middelalderligt vue over byen Kreibitz

Hvad angår selve navnet Preisler er det blevet og bliver stadig stavet på mange 
forskellige måder: Preisler, Preissler, Preysler, Praisler, Preischler, Preusler, 
Preussler, Presler, Pressier, Prayzlar (se desuden nr. 50 - 54: Preutzler og 
Preitzler), og Otto Preussler, Berlin, skriver Juni 1907 i et tidsskrift »Mitteilungen 
Nordböhmischen Exkursions = Klubs«, at navnet Preuseler ofte forekommer i 
byen Dux’ (Duchow) »Stadtbuch« i 1389. I samme »Stadtbuch« findes navnet 
Jakesch Pruseler og en dommer Nikl Pruseler. Så det må siges, at der gennem 
årene har udviklet sig mange varianter af navnet.

Hvad angår betydningen af navnet Preisler skulle det ifølge Emst Schwarz’ 
»Sudetendeutsche Familienamen« betyde »Preiseibeerhändler«, altså tytte- 
bærhandler, mens prof. Albert Heintze i »Die deutschen Familiennamen« mener, 
at navnet betyder enten en possementmager eller en snurrepibemager.



Glaskruset

Slægtens største klenodie er uden tvivl det 500 år gamle glaskrus, der er gået i 
arv fra far til søn og stadig er i familiens eje (nuværende (1982) opholdssted er 
Bredstedt).

Det er efter al sandsynlighed lavet i eller omkring Kreibitz, og blev af eksperter 
fra Germanisches Museum i Nürnberg betegnet som sandsynligvis stammende fra 
1400-tallet.

Kruset, der er 25 cm. højt, var oprindelig mørkegrønt, men har gennem de 
mange år mistet farven og står i dag som næsten gennemsigtigt. Mens halsen og 
hanken er af glas, er låghængslet og låget af sølv- indvendig forgyldt- og foden er 
forsynet med en pyntering af sølv. En mærkværdighed ved låget er, at der er 
indfældet en mønt, hvis overside viser Kurfyrst Moritz af Sachsen (1521 - 53), 
omgivet af ordene: ELECDV - SACBVRC - MAGDER - POLAND. Undersiden 
viser Kurfyrst Johann Friedrich af Sachsen (kopieret efter Lucas Cranach den 
Ældres maleri fra omkring 1525), omgivet af ordene: DVXSAX - ONIFIER - 
FECZ - MAVKITIV. Hvornår og hvorfor mønten er anbragt i låget vides ikke.

Hvornår de første indgraveringer er foretaget vides heller ikke, men de otte 
felter, der udformet som våbenskjolde med åbent hjelm visir er typisk barok, altså 
fra slutningen af 1600-tallet til begyndelsen af 1700-tallet. Dette taler for, at 
indgraveringerne samt sølvudsmykningen er foretaget i Dresden. Det er meget 
sandsynligt, at det er nr. 17, Daniel, der har foretaget disse tilføjelser, bl.a. viser 
den omstændighed, at der på hans felt på kruset mangler dødsåret, der står kun 
17--, d.v.s. at han formentlig levede endnu på det tidspunkt, da indgraveringerne 
fandt sted. En ganske morsom detalje ved disse otte våbenskjolde er, at man har 
brugt de forskelliges professionssymboler som hjelmtegn, f.eks. en hammer til 
låsesmeden, en panserklædt arm med tre tordenkiler til brandmajoren, snedker
værktøj til hofsnedkeren og en blomst til gartneren.

Kurfyrst Johan Frederik af Sachsen. Udsnit af maleri af Lucas 
Cranach den Ældre fra omkr. 1525.
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Heraldik

Det er desværre kun lykkedes os at finde ganske få våbenskjolde i Preisler
slægtens historie. Desværre, fordi et familievåben fortæller ofte en masse om 
indehaveren, hans erhverv, hvornår har har levet og hvor - til tider også noget om 
hans karakteregenskaber.

Det tidligste våben, vi finder inden for slægten, blev skænket brødrene Georg 
og Steffan Preisler, glasmagere, af den tysk - romerske kejser Rudolf den 2. i 
Regensburg i 1594. Sammen med våbenet fulgte et våbenbrev, ca. 40 x 50 cm, med 
et stort vokssegl vedhængt, og teksten er gammeltysk og håndskrevet på 
pergament.

Regensburg ved midten af 1500-tallet. Detalje fra samtidigt træsnit.

Våbenbrevet findes i Danmark i familiens eje.



Våbenet viser en hvid enhjørning på et rubinfarvet eller rødt skjold og en hvid 
enhjørning som hjelmtegn. Hjelmklædet er rødt - hvidt.

Ifølge dr. Parsches bog »Das Glasherrengeschlecht Preisler in Böhmen, 
Bayern und Schlesien« finder vi næste våben i 1640, idet en glashyttemester, Hans 
Preissler, i Bayerischen Wald, der kaldte sig for »hochfümehm« - uden dog at 
være adlet - lod sit eget våben lave.

Våbenet viser et gult felt med en hvid stenmur, på hvilken der står en mand i 
rødt gevandt, i højre hånd holder han hævet et kort sværd. Hjelmen har to 
vesselhorn og mellem dem en ung mand, ligeledes i rødt gevandt og med et sværd. 
Hjelmklædet er til højre hvidt - blåt og til venstre gult - rødt.

Det er sikkert samme våben, der er malet på en glaspokal, der befinder sig på 
Nationalmuseet i Stockholm, sandsynligvis lavet i 1700-tallet i Dresden. Bog
staverne PREV ses endnu på pokalen, resten af navnet er slidt af.

I 1675 lader glasdynastiet Preusler i Schlesien (nordsiden af Riesengebirge) 
lave et våben, der tydeligt viser deres erhverv, nemlig ved at sætte et glas 
(Kelchglas) og en glasmager i selve skjoldet samt en glasmager oven på en krone 
som hjelmtegn. En af dem, Johann Cristoph Preusler, bruger i stedet for 
glasmageren foroven en jomfru siddende i en båd, hvilket var Kreibitz’ byvåben, 
for derved at vise, hvor han stammede fra.

Våbenet er lodret delt og viser i venstre side et »Kelchglas« og i højre side en 
glasmager, der med højre hånd svinger en hammer og i venstre hånd holder en rød 
rose. Skjoldet er omgivet af en laurbærkrans og er udsmykket med en rød rose 
forneden og en foroven på skjoldkanten.

I nr. 33, Johann Martins segl ser vi det gamle schlesiske våben fra 1675 med 
glasset og glasmageren, hvilket fortæller, at kobberstikkerne godt vidste, at de 
stammede fra böhmiske glasmagere. I stedet for hjelm og hjelmtegn har Johann 
Martin brugt en krone for at vise sin rang, og i glasset har han plantet et træ for at 
fortælle, at slægten stadig er levedygtig og stadig sætter nye skud.

Preislervåbenet 
viser en hvid 
enhjørning på 
et rubinfarvet 
eller rødt 
skjold, og en 
hvid enhjørning 
som hjelmtegn. 
Hjelmklædet er 
rødt - hvidt.

Sønnen, Johann Georg, bruger samme våben, men anbringer som hjelmtegn tre 
tordenkiler i en panserklædt arm. Måske har han lånt dette fra brandmajoren, der 
jo brugte det som hjelmtegn i sit felt på Preislerglaskruset.
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1 George Preisler.

Glasmager i Böhmen.

* ca.1450 i Böhmen (sandsynligvis i Kreibitz), + 1516 
i Böhmen.

Børn: nr. 2 (det vides ikke, om der var andre børn).

George er som den først kendte bærer af navnet Preisler 
stamfader til de efterfølgende slægter, og da det er 
ham, der.i 1471 har fremstillet glaskruset, vil det si
ge, at vi kan føre vor slægt lige så langt tilbage og - 
i ubrudt rækkefølge - helt op til vore dage.

Georges indskrift på glaskruset lyder:. ”George 
Preisler ein glasmacher in bohrnen der diesen Krug 
gemacht hat in Jahr 1471” .

13



2 Christoffer Preisler.

Glassliber eller -gravør i Böhmen.

Søn af nr.l, George. * ca.1495 i Böhmen, + 1575 i Böh
men.

Børn: nr.3 (det vides ikke, om der var andre børn).

Christoffer arvede kruset i 1516, og indskriften lyder: 
”Christoffer Preisler ein glasschneider in böhmen v. 
vatter geerbt in Jahr 1516”.

Netop i 1500-tallet blev det igen på mode at gra
vere i glas, og i den tidlige barok fandt bohmisk glas 
sin storhedstid i glasslibning og gravering. At skære 
i glas var iøvrigt ingen nyhed, man kendte det allere
de fra glashytterne ved Rhinen i det 3. og 4. århund
rede, og senere tog Venezia kunsten op.
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3 Gabriel Preisler. 4 Gabriel Preisler.

Låsesmed i Dresden.

Søn af nr.2, Christoffer. * ca. 1550 i Böhmen, 
+ ca. 1640 i Dresden.

Børn: nr. 4 (det vides ikke, om der var andre børn)

Gabriel arvede kruset efter faderen i 1575, og ind
skriften lyder: "Gabriel Preisler ein schloser ver- 
drieben aus bohmen nach dresden gegangen geerbt v. 
vatter in Jahr 1575".

Som indskriften fortæller, blev Gabriel fordrevet 
fra Bohmen, hvornår vides ikke, men årsagen til dette 
skal formentlig søges i den omstændighed, at bohmerne, 
der siden Hussitterkrigene havde haft religionsfrihed, 
påny så sig underlagt romerkirken, efter at den tysk
romersk, jesuitisk opdragne kejser, Rudolph II i 1576 
besteg tronen og gjorde Prag til rigets hovedstad.

Det må formodes, at Gabriel har været protestant, 
selv om der selvfølgelig kan have været andre grunde 
til, at han blev "verdrieben aus bohmen".

Glasmager i Gablonz (Jablonec nad Nisqu).

Søn af nr.3, Gabriel. * ca.1571 i Marienberg i Sachsen 
+ 1640 i Gablonz. >> med Dorothea Hubner.

Børn: nr. 5 (det vides ikke, om der var andre børn).

Han arvede kruset, men der er intet.indgraveret om ham 
Åbenbart er han vendt tilbage til Bohmen og der, tra
ditionen tro, blevet glasmager. I 1608 står han som: 
"Gabriel Preysler, Glasmacher in Grunwald b. Gablonz".

En slægtning til Gabriel, Elias Preusler, blev om
kring samme tid gift med Elisabeth, datter af Blasi 
Hubner. I det hele taget ser vi en del forbindelser
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Bohmisk glashytte fra 1600-tallet
mellem familierne Preisler og Hübner. I 1590 skænkede 
blandt andre ”Gabriel Preysler, Greger Preysler og 
Adam Hubner" en kirkeklokke til den første evangeliske 
kirke i Gablonz, (Gregers navn ses på anden linie, Ga
briels på tredie). Kirkeklokken befinder sig nu på et 
museum i Jablonec nad Nisqu (Gablonz). I 1630 sælger 
Michel Hubner sit hus i Kreibitz med tilhørende marker 
og haver til Georg Preusler dem Jungeren for 125
Schock, og i årene 1685,1687 og 1693 er Georg Preus
ler og Elias Hübner borgmestre i Kreibitz.



5 Georg Preisler.
Låsesmedemester i Dresden.

Søn af nr.4, Gabriel. * 4.11.1593 i Gablonz, + 13.5. 
1656 i Dresden. >> 17.5.1623 i Prag-Neustadt med Doro
thea Wittmann, datter af skrædder Bartel Wittmann og 
Barbara Hierin von Schlackenwerth.

4 børn: nr. 6-9.

Alle oplysninger om Georg har vi fra nr.7, sønnen Da
niels dagbog. Ifølge denne begyndte Georg som 14-årig 
at uddanne sig til låsesmed hos Turnov og gennemførte 
det på 3 år. Han ”vandrede" derefter i 12 år. Åbenbart 
har det at "gå på valsen" allerede dengang været al
mindeligt blandt håndværkere. Men forbavsende er det, 
at han overhovedet har kunnet bevæge sig omkring i 
denne urolige tid, idet Trediveårskrigen netop brød ud 
i 1618 som et bohmisk oprør, da størstedelen af Böh
mens befolkning var protestanter, der ikke ville af
finde sig med den katolske, tyske kejser Ferdinand II.

Igen, ifølge sønnens dagbog, blev Georg d.14.5. 
1621 borger (borgerskab?) i Prag-Neustadt. Her lavede 
han sit mesterstykke d.9.5.1622 og blev mester d.29. 
august samme år. To år før fandt slaget ved "det hvide 
bjerg" uden for Prag sted, hvor protestanterne blev 
besejret af kejserens hær under Tilly. Efter dette 
slag blev alle protestanter hårdt forfulgt og straffet, 
hvis de ikke flygtede. Mere end halvdelen af Böhmens 
jord og formue skiftede dengang ejer. Hvordan har 
Georg kunnet blive borger og mester i denne tid, hvis 
han ikke har været katolik? Og dog flygtede han i 1628 
"på grund af religionen" til det protestantiske Dres
den .

Atter ifølge dagbogen gifter han sig 30 år gammel 
d.17.5.1623 i Prag-Neustadt "nach Gottes Ordnung" med 

"der Erbarn Jungfrauen Dorothea des Erbarn u. Wohlbe- 
nambter Bartel Wittmanns, Schneider und Burger zu 
Schlackenwerth eheleibliche hinterlassene Tochter".

D.3.6.1628 rejser familien som nævnt med 2 sønner, 
Georg og Daniel, til Dresden og får borgerret de'r d.5. 
juli: "so ihme gekostet 17 thlr. 18 gr.". I Dresden 
skænkede Georg sit mesterstykke, to prægtige dørlåse, 
til kurfyrst Johann Georg af Sachsen.

I Dresden fødes yderligere 2 sønner, nr.8, Gabriel 
ca.1629 og nr.9, Georg (den II), idet dagbogen fortæl
ler: "1654 d.4.Juli mein lieber Bruder Georg verstor
ben". Den første broder Georg er allerede død d.3.8. 
1633. Ellers fortæller dagbogen vedr, forældrene blot, 
at han (Daniel, nr.7) besøger sine forældre og søsken
de i Dresden d.24.9.1654 (efter at have mistet sin hu
stru i Nürnberg). Tilbagerejsen sker d.16.5.1655.

Til sidst i dagbogen: "1656 d.13.May um 12 Uhr in 
der Nacht ist mein lieber Vatter Georg Preissler sei
nes Alters 62 Jahr 25 Wochen seelig verstorben".

Interessant at Daniel bruger 2 s’er i Preisler, 
det vides ikke, om det er brugt tidligere, men i Nürn
berg ser vi det flere gange brugt.
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6 Georg Preisler.
Søn af nr. 5, Georg. Født d. 15.12.1624 i Prag-Neustadt, 
død d. 3.8.1633 i Dresden.

7 Daniel Preisler.

Kunstmaler i Nürnberg.

Søn af nr.5, Georg. * 8.3.1627 i Prag-Neustadt, + 19. 
6.1665 og begravet på St.Johannis Kirchhof i Nürnberg. 
>>1. 5.4.1654 i Nürnberg med Margaretha Brandmann, + 
5.8.1654 sammesteds, datter af skrædder Marx Brandmann, 
Nürnberg.
>>2. 18.7,1655 i Nürnberg med Magdalena Riedner, + 14. 
9.1682 sammesteds, datter af rector H.M.Johann Riedner

7 børn: nr.10 - 16.

Han er den første Preisler, hvis dagbog vi kender, og 
fra ham stammer hele vort kendskab til hans forældre. 
Om sig selv skrev han, at han blev født d.9.marts kl. 
1.30 om søndagen og blev døbt i St.Stephans Kirche i 
Neustadt dagen efter. Hans faddere var: Franck Schlos
ser i Neustadt, Cristoph Danner, skrædder i Altstadt, 
Maria Schindlerin og Dorothea Kehschendlerin.

D.7.8.1642 kom han i malerlære hos H.Christian 
Schiebling "Sr. Churfl. Durchl. zu Sachsen Wohlbestal
ten Oberhofmaler und Inspector des Lust und inventions 
Hauses". Læretiden varede 6 år. Fra d.4.7.1650 "van
drede" han gennem Tyskland og Østrig, til han i juli 
1652 nåede Nürnberg. Her må han have haft forbindelse 
med andre kunstmalere, besøgt deres atelierer og lavet 
et "Probestück", før han d.27.5.1654 blev mester.
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Efter sin første husrus død (4 måneder efter bryl
luppet i barselsnød), rejste han hjem til sine foræl
dre i Dresden. Under dette ophold fik han af kurfyrst 
Christian tilbudt en.rejse til Italien, men afslog og 
vendte tilbage til Nürnberg. Her giftede han sig for 
anden gang med: "der Erbarn und Tugendsame Jungfrau 
Magdalena, des Erbarn und Wohlgelehrte H.M.Johann 
Riedners, Rector zu St.Lorentzen, Eheleiblichen Toch
ter erster Ehe". Hans svigerfar døde iøvrigt d.12.4. 
1656, 53 år gammel.

Resten af dagbogen fortæller om hans 6 børns fød
sel og dåb, og for de tre's vedkommende også død.Søn
nen Daniel døde samme år som faderen, og den syvende, 
Johann Daniel, fødtes først efter faderens død og er 
derfor ikke med i dagbogen.

Ifølge Leitschuhes "Die Familie Preisler und Mar
kus Tuscher" havde kunstmaleren Daniel og hans efter
kommere i Nürnberg stor betydning for byen. I Tredive- 
årskrigens tid var kunstnerlivet gået i stå, og der 
var ingen værdig afløser af den berømte Albrecht Durera 
og selv om Daniel måske ikke var den store kunstner, 
bragte han fornyelse, lidt frisk blod, til en af krig 
udmattet by.

Han$prøvebillede, for at blive anerkendt som mes
ter, "Kain dræber Abel" (l,71m x l,25m) hang først i 
byens rådhus, men befinder sig nu på Germanisches Mu
seum, Nürnberg. I 1660 malede han "Helligåndens For
kyndelse" til Spitalkirche og i 1661 "Kristi Himmel
fart" til St.Margareten-Kirche i Nürnberg. Et bryst
billede af Justina Katarina Kirchmeyr befinder sig i 
Germanisches Nationalmuseum. To kridttegninger ejes af 
Kupferstich-Kabinet i München. Brødrene Joachim og Ja
cob Sandrart, Hainzelmann, B. og P.Kilian og Valentin 
Daniel Preisler, hans sønnesøn, har i kobber stukket 
ca.20 af hans billeder.

I 1662 blev Daniel valgt ind i "den grossem Rat", 
hvor han blev til sin alt for tidlige død, kun 38 år 
gammel.

Daniel var den første Preisler, der brød med hånd
værkertraditionerne, da han valgte at blive kunstmaler? 
og han og hans søn og børnebørn gjorde navnet så megen 
ære i Nürnberg, at der senere blev opkaldt en gade ef
ter dem: "Preisslerstrasse".

10 Maria Magdalene Preisler.

Datter af nr.7, Daniel. * 4.8.1656 i Nürnberg,
+ 8.3.1664 sammesteds.

11 Margaretha Preisler.

Datter af nr.7, Daniel. * 26.6.1657 i Nürnberg,
+ 30.7.1662 sammesteds.

12 Daniel Preisler.
Søn af nr.7, Daniel. * 17.7.1658 i Nürnberg, + ca.1665.

13 Anna Sibilla Preisler.
Datter af nr.7, Daniel. * 7.4.1660 i Nürnberg, 
+ efter 1698. » med "Waagmeister" G. Helling.

Hun roses af broderen, Johann Daniel, for sit altid 
hjælpsomme sindelag. Efter moderens død tog hun sig af 
ham, understøttede ham, da han ikke kunne klare sig 
med sin ringe indtægt, og hjalp ham senere til Italien.
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14 Judith Preisler.
Datter af nr.7, Daniel. * 8.5.1663 i Nürnberg,
+ 8.8.1663 sammesteds.

15 Margaretha Barbara Preisler.
Datter af nr.7, Daniel. * 7.8.1664 i Nürnberg.

Har været gift og i live 1706, da hun stod fadder til 
broderens femte barn, Margaretha Barbara.

16 Johann Daniel Preisler.

Kunstmaler og direktør for Kunstakademiet i Nürnberg.

Søn af nr.7, Daniel. * 17.1.1666 i Nürnberg, + 13.10. 
1737 sammesteds. >> 17.1.1698 i Nürnberg med Anna Fe
licitas Riedner, + 1743 i Nürnberg, datter af diakon 
ved St.Jacob, H.M.Riedner.

11 børn: nr.24 - 34.

I sin selvbiografi omtalte J.D. sin egen fødsel og 
nævnte også fadderen, "der Wohl-Ehrwurtig-Achtbar und 
Wohlgelehrte H.M.Johann Ludwig Haagenthorn, Diaconus 
der Pharrkirchen zu St.Egidien".

J.D. fødtes et halvt år efter faderens død. Da 
havde moderen af elleve børn kun tre tilbage for
uden J.D. døtrene Anna Sibilla og Margaretha Barbara. 

Mied tre børn og uden forsørger havde hun i de næste 8 
år en hård tid, indtil en elev af hendes mand, Hein
rich Popp, efter en rejse til Italien giftede sig med 
hende d.25.9.1674. Denne stedfader døde imidlertid al
lerede d.14.7.1682 efter halvandet års sygeleje. Som 

kunstmaler havde han dog forinden nået at give J.D. 
lidt indblik i kunstens finesser. Derefter kom den un
ge mand i lære i to år hos Johann Murrer. Efter moder
ens død blev Cristoph Melchior Riedner formynder og 
anbragte ham hos søsteren, Anna Sibilla, der var ble
vet gift Helling, mod en betaling af 45 Kr. om ugen i 
kostpenge.

I 1688 besluttede J.D. at rejse til Italien for at 
studere malerkunstens store navne dér. Han var så hel
dig ved sin formynders hjælp at komme med et rejsesel
skab, Lorenz Schweyr med hustru og datter, til Venezia. 
Der blev han syg (på grund af luftforandring!). Han 
taler dårlig italiensk og må skrive hjem efter flere 
penge. Så besluttede han sig til at rejse til Rom for 
at søge "den rette kunstskole". Afrejse d.26.3.1689 
mod Bologna. Efter en begivenhedsrig rejse ankommer 
han til Rom d.6. april "eine stunde in der Nacht" og 
forfrisker sig med en slurk vand på Piazza del Popolo.

Under sit otte års lange ophold i Rom studerede 
han alt, hvad han kunne nå, først og fremmest malerier, 
men også kirkerne, paladserne, statuerne, musikken - 
kort sagt, han oplevede Rem. Han overværede den sven
ske dronning Christinas bisættelse, han oplevede pave 
Innocentius XIs død, valgene af paverne Alexander VIII 
og Innocentius XII. Selv om han fortæller i sin selv
biografi, at han var sund og rask, så har han dog prø
vet det fattige studieliv og måttet skrive hjem efter 
penge og "også en gang erfaret den prøvelse, som en 
3-dages sult gør".

I 1697 rejste han med markgreven af "Onspach Scha
den" (Ansbach) gennem Lombardiet og Tirol via Augsburg 
til Nürnberg, hvor han ankom d.28. maj. Her besluttede 
han "nach Gottes Wille" at gifte sig med "der Erbarn 
viel Ehr und Tugendreichen Jungfrau Anna Felicitas, 
des Wohl-Ehrwurdig-Achtbar und Wohlgelehrten H.M.Ried
ners Wohlverdienten Diaconi der Pfarr-Kirche bei St. 
Jacob eheleiblichen Jungfrau Tochter".
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En af J.D.s store fortjenester var hans indsats 
for afskaffelsen af den på den tid herskende "Zunft
zwang” (dvs. pligt til at være medlem af et lav), men 
først i 1713 blev malerkunsten erklæret fri.

Nürnberger Maler-Akademie blev, som det første i 
Tyskland, grundlagt i 1662. De første direktører var 
kobberstikkeren Jacob von Sandrart og maleren Elias von 
Godeler. D.15.12.1704 udnævntes J.D. til direktør, men 

han blev advaret om "dass aus ihnen spater keine ein
gebildete Zeichner und hernach Müssiggänger entstehen". 
Ved forordning af 7.3.1707 blev der ham bevilget 12 
thaler årligt, men da han søgte og fik tilladelse til 
at oprette en tegneskole, som han også blev direktør 
for, fik han yderligere årligt først 50, siden 75 fl.
Desuden skulle han have 15 Kr. pr. kvartal og til nyt
år 20 fl. af hver af de 60 elever. Selv med disse ind
tægter kunne han ikke opretholde akademiet uden økono
misk hjælp fra friherren af Hochenau.

Som kunstmaler var J.D. måske ikke særlig betyd
ningsfuld. Han blev af sin samtid kaldt virtuos, og 
såvel hans portrætter som hans historiske og bibelske 
motiver fortæller, at han kunne sit håndværk. Mange af 
hans malerier findes endnu på museer og i privat eje, 
og en række bibelske motiver blev stukket i kobber, 
dels af Ph.A.Kilian og Johann Martin Preisler (under 
opsyn af storebror Georg Martin), dels af G.D.Heumann.

Det, der skulle gøre hans navn kendt og husket, 
var hans store indsats som leder af akademiets tegne
skole, hvor man endog taler om en "Schule Preisler". 
Til dette brug lavede han forskellige anvisninger over 
anatomiske, landskabelige og botaniske studier m.m. 
Det mest kendte værk er vel "Die durch Theorie erfun
dene Practic oder grundlich-verfasste Reguln, deren 
man sich als einer Anleitung zu berühmter Kunstlere 
Zeichen-Wercken bestens bedienen kann", som, foruden 
andre sprog,til brug for akademiet i Set.Petersborgs 
blev oversat til russisk. Mange af hans lærebøger blev 
videreført af hans sønner.

J.D. selv var en enkel, usammensat og gudsfrygtig 
natur, som blev værdsat af sin samtid. Fra 1715 til 
sin død sad han som "Genannter im grosseren Raten in 
Nürnberg".

Et ganske pudsigt træk hos J.D. finder man ved 
valget af sønnernes navne. Om navnene er valgt efter 
fadderne, eller om fadderne er valgt efter navnene, 
må stå ubesvaret.
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24 Johann Justin Preisler.

Kunstmaler, kobberstikker, direktør for Kunstakademiet
1 Nürnberg.

Søn af nr.16, Johann Daniel. * 4.10.1698 i Nürnberg, 
4- 18.2.1771 sammesteds. » 5.8.1738 med Susanna Maria 
Dorsch, * 8.12.1701 i Nürnberg, + 8.4.1765 sammesteds, 
datter af "Wappen- und Edelsteinschneider" Johann 
Christoph Dorsch.

2 børn: nr.42 - 43.

J.J. skrev ligesom sin far en del om sig selv, dog 
mest om sin italiensrejse. Han begynder med at nævne 
sin fadder, "Hrn. Johann Justin Walther, Handelsmann 
v. nachmaligen Marcktadjunti".

Hans barndom og første ungdom var præget af de 
lærde og kunstneriske omgivelser hos faderen og mor
faderen. Som 15-årig havde han lært at "skrive, regne 
og tale latin" og kunne begynde på akademiets tegne- 
og malerskole. Som 25-årig blev han tilbudt at ledsage 
den senere "Feldzeugmeister des Generalstaaten" Creu- 
zenach til Venezia, og afrejsen fandt sted d.3.2.1724. *
Her tilbragte han halvandet år med studier af maler
kunsten og begejstredes over Tizian, Veronese og Tin
toretto. Fra Venezia drog han med den polske gesandt 
von Watzdorf til Firenze, hvor han bl.a. kopierede Ra
fael og van Dyck.

Herefter gik turen til Rom, hvor han havde det 
store held at komme i forbindelse med baron Stosch i 
1727. Efter en kort rejse med von Imhof til Napoli, 
hvor han oplevede et lille udbrud af Vesuv, tog Stosch 
ham med forældrenes samtykke i sin tjeneste og intro
ducerede ham i de rette kredse i Rom. I fire år arbej
dede han for denne store kunstkender og fik derved et 
bredt kendskab til den antikke kunst, der senere præ
gede ham.
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Fra Rom gik rejsen via Firenze tilbage til Nürn
berg. Her gled han ind i familiens vante arbejde med 
at ”tegne, male, at arbejde i sortkunst, radere og 
ætse”. Han korresponderede stadig med Stosch og fik 
tilbudt et job i England med en løn på ”1000 Seudi ro
mani” årligt, men valgte, efter at have rådført sig 
med Bibelen, 28.kap.2.Mosebog, at gifte sig. Måske er 
den omstændighed, at moderen var blevet enke og bosid
dende hos ham, også medvirkende til beslutningen.

I alt fald giftede han sig med enken efter kunst
maler Salomon Graf, Susanna Maria, der var ”Gemmen
schneiderin”, dvs. hun kunne skære i ædelstene og skal 
have været en af sin tids dygtigste. Desuden lærte hun 
at tegne hos svigerfaderen, Johann Daniel, og at hun 
også beherskede kobberstikkets kunst fremgår af med
følgende billede.

1 1742 blev J.J. direktør for Kunstakademiet i 
Nürnberg, og efter broderen Georg Martins død overtog 
han også tegneskolen. Faderens lærebøger blev udvidet, 
og han lavede sit eget værk som kobberstikker "Statuae 
antiquae ab Edm. Bouchardon delineatae. Novimb.1732”, 
der viser 50 statuer, tegnet af Bouchardon. Ligesom 
sin far og farfar blev han valgt som ”Genannter in 
dem grosseren Rat”.

J.J. blev heller ikke den store, skabende kunstner, 
hans lod i livet blev at kopiere. Dog blev han rost af 
sin samtid: ”trotz aller Schwächen, zu seiner Zeit 
weitaus das beste war" eller ”einen grossen Erfindungs
geist, Kenner Italiens und der Alterthumer und als 
den feinsten Maler”. Selv mente han blot, at ”et hånd
værk har et gyldent budskab”, hvilket viser hans be
skedenhed. Til sidst skriver han: "So viel ist nun 
fast biss in das 70ste Jahr mit mir vorgefallen, in 
Leiblichen. Mogte es doch auch in den Geistlichen der 
Seele nach als den herlichen Theil so beschaffen ge
wesen seyn” .

42 Anna Maria Preisler.

Datter af nr.24, Johann Justin. Døbt 4.9.1739 i Ntirn- 
gerg (Seebald Kirche).

43 Anna Felicitas Preisler.

Datter af nr.24, Johann Justin. Døbt 7.12.1740 i 
Nürnberg (Set.Lorenz Kirche). » 6.12.1769 i Nürnberg 
med Christoph Johann Zwinger, kunstmaler og direktør 
for tegneskolen i Nürnberg.

24 Kain og Abels Ofring, kobberstik af Susanna Maria Preisler. 
(Kobberstiksamlingen, København)



Jesusbarnets Fødsel, kobberstik af Jt.Jt Preisler efter 
maleri af Rubens. (Kobberstiksamlingen, København)
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25 Georg Martin Preisler.
Kunstmaler og kobberstikker i Nürnberg.

Søn af nr.16, Johann Daniel. * 6.9.1700. i Nürnberg, 
+ 29.8.1754 sammesteds. >> 1.6.1728 i Nürnberg med 
Helena Susanna Wagner.

2 børn: nr.44 - 45.

26

de tto »AFEAïaao bavrriho bittere e £îrcfut 
ruicQuej/ri Vvbirwtanno 148:1 mo ri. I anno



Som søn nr.2 blev hans fødsel således beskrevet af fa
deren: ” 1700 d.6.9br. 2.Sohn Georg Martin Preissler
gebohren in der Leonhards Nacht eine i Stundte Zwey 
der grossem gegen Tag. Tauf-Pathe Georg Martin Hel
ling, Waag Meister in d. Ober Waag”.

G.M. modtog ligesom sin storebror en glimrende op
dragelse og tidlig indsigt i kunstnerverdenen. Vi ved 
ikke, om han har foretaget nogen rejse eller er blevet 
hjemme i Nürnberg hele sit liv, da han tilsyneladende 
ikke har skrevet om sig selv eller ført dagbog.

Han lavede i sit liv mange malerier og kobberstik 
og udførte altid gedigent arbejde. Især er han kendt 
for sine mange portrætter af patricierfamilierne i 
Nürnberg, og dér vil man især notere sig den store 
vægt, der lægges på klædedragten. Den tids mode var 
pompøs og derfor fristende at fremhæve på malerierne, 
ja, næsten så meget, at den stjal billedet fra menne
skene^ men godt var det, at den blev beskrevet så ind
gående på baggrund af eftertidens mere beskedne drag
ter .

I Germanisches Museum i Nürnberg har man en sam
ling kridttegninger af Georg Martin og Johann Justin 
”Nachricht von dem ersten Fortgang der Nürnberger Ma- 
lerak’ademie von 1724”.

Efter faderens død overtog G.M. tegneskolen på 
Akademiet i Nürnberg. I 1749 blev han valgt til ”Ge
nannter in dem grosseren Rat”.

Kobberstik af Georg Martin Preisler. 
(Kobberstiksamlingen, København)



44 Johann Justin Preisler.
Søn af nr.25, Georg Martin. Døbt 26.7.1737 i Nürnberg 
(Seebald Kirche). Ikke gift ifølge de evangeliske kir- 
kearkiver i Nürnberg.

45 Esther Maria Preisler.

Datter af nr.25, Georg Martin. Døbt 1.2.1740 i Nürn
berg (Seebald Kirche).

26 Christoph Wilhelm Preisler.

Læge, dr.med. i Nürnberg.

Søn af nr.16, Johann Daniel. * 1.11.1702 i Nürnberg, 
+ 21.5.1734 sammesteds. Studerede under dr.Wolf i Mar
burg i 1730. Ugift, ingen børn.

Ved hans nekrolog: "Wol-Edel Getreugen und Hochgelehr
ten Herrn Christoph Wilhelm Preissler, Medicinse Doc- 
toris und bey gemeiner Stadt ordinarii".

27 Johann Daniel Preisler.
Søn af nr.16, Johann Daniel. * 7.1.1705 i Nürnberg, 
+ 12.4.1705 sammesteds.

28 Margaretha Barbara Preisler.

Datter af nr.16, Johann Daniel. * 7.3.1706 i Nürn
berg, + 30.4.1706 sammesteds.
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29 Barbara Helena Preisler.

Datter af nr.16, Johann Daniel. * 12.6.1707 i Nürn
berg, + 1759 i Braunschweig. >>1. med kunstmaler 
Georg Jacob Lang.
>>2. i 1729 med hofmaler Philipp Wilhelm Oeding, * i 
1697 i Benzingerode, + 9.3.1781 i Braunschweig.

Under faderens anførsel udviklede hun sine kunstneri
ske anlæg hurtigt. Allerede som ganske ung malede hun, 
stak i kobber og forarbejdede mange kunstneriske gen
stande i voks, elfenben og alabast. Hun var også dig
ter. Om hendes to ægteskaber vides kun, at hun hjalp 
sin anden mand, der arbejdede i Nürnberg i tiden 1731— 
41, med bl.a. raderinger af det store prospekt af Al
tona.

30 Georg Christoph Preisler.
Søn af nr.16, Johann Daniel. * 17.12.1708 i Nürnberg, 
+ 26.2.1709 sammesteds.

31 Caspar Gottlieb Preisler.
Søn af nr.16, Johann Daniel. * 13.3.1710 i Nürnberg, 
dødsdato og -år ukendt.

32 Barbara Sybilla Preisler.

Datter af nr.16, Johann Daniel. * 30.3.1712 i Nürnberg 
+ 4.4.1713 sammesteds.
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33 Johann Martin Preisler.
Hofkobberstikker9 professor ved Kunstakademiet, 
virkelig justitsråd i København.

Søn af nr.16, Johann Daniel. * 14.3.1715 i Nürnberg, 
+ 17.11.1794 i København, bisat i krypten under Chri- 
stianskirken i København. >> 14.6.1748 i København med 
Anna Sophia Schuckmann, * 6.11.1720 i Gustrow, + 16.9. 
1800 i Kgs.Lyngby, datter af sekretær i Kirkevisitati
onen i Gustrow og Rostock kredse dr.jur. Joachim 
Schuckmann og Anna Kling.

4 børn: nr.46 - 49.

J.M. var først elev hos faderen, der jo var kunstmaler, 
hvorefter han blev undervist i at radere og stikke i 
kobber af sin bror, Georg Martin.

I 1739 rejste han til Paris og tilbragte 5 udbyt
terige år dér.»Han blev elev hos Laurent Cars, den be
rømte Watteau-stikker. Efter Cars kom han til J.Ph. le 
Bas. Hos disse to lærte han de frie, bløde toner i ra
deringen, og de befriede ham fra den mere tunge og 
ensformige tyske stregføring. I 1742 fremkom nogle 
prøvetryk af en rytterkamp af Parrocel, signerede med 
J.M.s navn. Maleriet tilhørte Christian VI og var 
blandt de ca. 140 franske billeder, som legationsse
kretær Wasserschlebe købte til Christiansborg Slot. Så 
måske allerede dengang er han kommet i forbindelse med 
det danske gesandtskab, der senere skulle formidle 
hans ansættelse ved det danske hof. Han lavede mange 
fremragende stik i Paris og blev til sidst så kendt, 
at han i 1744 fik lov til at stikke Rigauds portræt
maleri af kardinal Bouillon.
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Hvordan J.M. kom til Danmark vides ikke med sik
kerhed. Måske Marcus Tuscher, der også var fra Nürn
berg og allerede arbejdede i Danmark, hjalp ham. men 
det er mest sandsynligt, at J.B.Massé anbefalede ham 
til den danske gesandt J.H.E.Bernstorff, hvis sekretær, 
Joachim Wasserschlebe>var den franske malers gode ven.

D.18.10.1744 kom J.M. til København, og d.5.6.1745 
modtog han bestalling som hofkobberstikker. I 1748 bo
ede han på Charlottenborg og giftede sig med Anna Ma
ria Schuckmann. Brylluppet i Set.Petri Kirke kostede 
ham ”4 Rdl. i Kopulationspenge", og forlovere var 
brandmajor Preisler, nr.35, og hr. Rockenbaum.

6 ar senere blev han professor ved modelskolen på 
det nyoprettede kunstakademi. Der fandtes ingen selv
stændig lærestol i kobberstik.

Gramlille 1856 (Lyngby Bymuseum)

I 1761 købte han "Gramlille", et lille lyststed i 
Kgs.Lyngby, hvor han nød somrene i selskab med "Den 
bernstorffske Vennekreds", såsom Klopstock, Cramer, 
Resewitz, Sturs m.fl. ifølge forfatterinden Gyrithe 
Lemche, der var tip-tipoldebarn af J.M. Digteren Knud 
Lyhne Rahbek kom også hos den "ejegode gamle Preisler" 
og skrev i sine erindringer, at "det var iøvrigt et 
overmaade behageligt Huus". Samme "Gramlille" benyttes 
i dag som musikbibliotek.

I årene 1743-76 kom der fra J.M.s hånd mange stik, 
som hører til den grafiske kunsts betydelige frembrin
gelser, og i 1777 udnævntes han til justitsråd. Men i 
sine 10 sidste leveår helligede han sig udelukkende 
undervisningen på kunstakademiet og efterlader sig et 
smukt minde som den altid hjælpsomme og dygtige lærer, 
hvilket hans elever senere tydeligt beviser. Et strå
lende eksempel er J.F.Clemens. Selv må han, den tid
ligere så feterede hofkobberstikker, nu sidde i så små 
kår, at han, som Cornelius Høyer i sin mindetale sagde 
"efterlod sin værdige Enke ingen Velstand, hans Navn 
er hendes Trøst". Det vel nok bedste portræt af ham 
blev malet af Peder Als og hænger på Kunstakademiet. 
Et andet, malet af H.Hansen, hænger i Frederiksborg 
Slot.

31



Hans og hans hustrus kiste står i dag i krypten 
under Christianskirken i København ved siden af datte
ren, Johanne Charlotte og hendes mand, Johann Ludwig 
Zinn. Da Christianskirkens bestyrelse i 1912 besluttede 
at restaurere krypten, fik Louis Bobé opsynet dermed 
og skrev i sin "Livsdagen lang" side 160: "Derimod var 
Ligene af Kobberstikker J.M.Preisler og Hustru, der 
henstod i to brøstfældige Kister, forbavsende velbeva- 

Den gamle Kunstner laa udstrakt paa Lejet med 
foldede Hænder og Kalot paa Hovedet og syntes kun at 
sove. Hans kun lidt mumificerede Træk var genkendelige 
efter Portrætterne. Paa Foranledning af hans Ætling, 
Asger Hamerik (tipoldebarn) blev Ligene nænsomt over- 
lempede i to nye stilfuldt udførte Kister".

Der står nu kun een sarkofag, der ifølge navne
pladen på dens låg rummer dem begge (se foto). Sarko
fagen ser ud til at stamme fra 1912, så mon ikke Louis 
Bôbé husker eller skriver fejl i sidste sætning.

Johann Martin og Anna Sophies sarkofag i krypten ender 
Christianskirken. Til venstre ses navnepladen på låget.



At nævne alle J.M.s lidt over hundrede arbejder 
ville her være uoverkommeligt, også da de svinger fra 
Rigauds og Wahls barok over Pilos rokoko til Peder 
Ais’ begyndende klassicisme. Hans første kendte danske 
stik er helfigursportrættet af Christian VI i 1747, 
udført efter Wahls maleri. Samme år udførtes ovalpor
trættet af dronning Louise og det følgende år pendan
ten af Frederik V, begge efter den svenske maler Carl 
Gustaf Pilos billeder. I årene 1758-68 modtog han ud
betalinger fra Particulærkassen for de sidste 7 por
trætter af danske konger til J.H.H.Schlegels værk ”Ge
schichte der dänischen Könige”. Selv om portrætterne 
af Frederik V og Christian VII er udført efter Pilos 
malerier, må denne serie betegnes som middelmådig. Men 
i slutningen af 1760erne udførte han det pragtfulde 
stik af Salys rytterstatue af Frederik V. Dette er så 
stort, at det måtte stikkes på to kobberplader, og han 
måtte lade det trykke i Paris. Det er stukket efter en 
gipsmodel, således at statuen står lys mod den mørke 
baggrund.

Et fint portræt lavede han i 1772 af Johannes 
Wiedewelt efter Peder Als’ maleri, et portræt af Lu
ther (ca.1770), et profilbillede af Struense (1772), 
samt brystbilleder af hans venner, J.A.Cramer (1774), 
Balthasar Munter (1774) og F.G.Resewitz (1776).

I hans senere værker, begyndende med stikket af 
Salys forsvundne buste af Joachim Wasserschlebe i 1776j 
mærker man manglende inspiration. Stikket fra 1784 af 
Rafaels ”Madonna della Sedia” blev hans sidste arbejde 
10 år før hans død.

Johann Martins kobberstik af Frederik V's statue.
1768-69 efter J. Saly. (Kobberstiksamlingen, København)



Af kobberstik af J.M. selv findes der, så vidt man 
ved, kun eet, nemlig det hans gode ven i Paris, J.G. 
Wille, lavede i 1743 (Wille kom iøvrigt også fra Nürn
berg). Det forestiller J.M. som ung mand med pelshue, 
langt hår med sløjfe, ansigtet i profil.

34 Valentin Daniel Preisler

Kobberstikker i Nürnberg.

Søn af nr.16, Johann Daniel. * 18.4.1717 i Nürnberg, 
4- 8.4.1765 sammesteds. >> 2.7.1748 med Anna Sophia 
Volland, datter af kantor Wolfgang Melchior Volland.

Ifølge faderens selvbiografi: ”1717 d.18. April Valen
tin Daniel zwischen 12 u 1 Uhr d. kleinern in der 
Nacht gebohren. Tauf-Pathe H. Valentin Kraft Weinhand- 
ler”.

Oprindeligt blev det bestemt, at V.D. skulle lære 
naturvidenskab hos broderen, Christoph Wilhelm. Senere 
studerede han filosofi og matematik på Altdorfer Hoch
schule, men den fædrene arv, lysten til kunsten, vandt 
over videnskaben, og han begyndte hos Bernhard Vogel, 
først i Nürnberg, senere i Augsburg, at få undervis- 
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ning i sortkunst eller, som det også hedder mezzotinto 
(det vil sige mellemtone), en speciel kobberstikteknik.

Efter Vogels død overtog V.D. og hans bror, Johann 
Justin, dennes arbejde med at stikke Kupetsky’s male
rier. Hele værket var på /J billeder, hvoraf V.D. la
vede de 22.

Omkring 1746-47 opholdt V.D. sig i København for 
at studere hos broderen Johann Martin. Her udførte han 
bl.a. 2 portrætter i sortkunst; borgmester Nicolai 
Henrichsen (efter tegning af Johann Martin) og brand
major Joachim Daniel Preisler, nr.35, (efter maleri af 
la Croix). At han var flittig i København tyder føl
gende bekendtgørelse, indrykket af professor Johann 
Martin Preisler i Posttidende 1754 nr.102: ”1 ligemaa- 
de har jeg af min Broder, Valentin Daniel Preisler, i 
Commission af de bedste Skilderier udi det her værende 
Kongelige Kunst-Kammer, hvoraf paa nærværende Tid kand 
tienes med 5 Blade for 2 Mark Stvkket. Det beroer al- 
leenste paa Liebhavernes Nidkærhed og Antall i bedste 
Maader at fremme denne Samling. Ligeledes har ogsaa 
bemeldte Valentin Daniel Preisler for at tiene Kiende- 
re af Musiqen paataget sig at udgive en Samling af al
le nulevende Capelmestere i sort Arbejde, hvoraf alle
rede 6 Blade ere færdige, forestillende de Herrer: 
Tillemann, Fiorillo, Graun, Hard, Lutter og Agreil. 
Prisen for hvert Stykke er 1 Mk. 2 Skilling”. Under 
Københavneropholdet nåede V.D. også at stå fadder til 
en af hofsnedker Chr.Jakob Preislers børn, nr.53, Da
niel Martin i Set.Petri Kirke d.28.3.1746.

Tilbage i Nürnberg giftede han sig med ”Jungfrau 
Anna Sophia, die Tochter des Kantor Wolfgang Melchior 
Volland”. Historien melder ikke noget om børn.

Fra årene 1749-59 findes der en række kobberstik 
(sortkunst), der er lavet af V.D. i Nürnberg efter Jo
hann Martins tegninger fra den danske konges maleri
samling af berømte 1600-tals kunstværker, især itali
enske. Også de 17 kobbertavler til Willes ”Denkwürdig
keiten der Univertitat Altdorf” er hans værk.

Sortkunst eller mezzotinto af Valentin Daniel efter maleri 
af Rembrandt. (Kobberstiksamlingen, København)



46 Anne Christine Felicitas Preisler

Datter af nr,33, Johann Martin. * 6.4.1752 i København 
+ 1753 sammesteds.

47 Johanne Charlotte Sophie Preisler.

Datter af nr.33, Johann Martin. * 15.6.1754 i Køben
havn, + 3.9.1833 sammesteds. » 30.5.1771 i København 
med Agent og direktør i den kgl. grønlandske Handel 
Johann Ludwig Zinn, * 14.9.1734 i Maynbernheim bei 
Ansbach, + 3.2.1802 i København. 6 børn:

Sophia Dorothea Zinn (1774- 1851)
» Henry Thalbitzer (1767-1818)
Carl Ludvig Zinn (1777-1808)
» Micheline Arnoldine Skibsted (1783-1847)
Johann Friedrich Zinn (1780-1836)
»1. Eva Sophie Oldeland (1779-1812)
»2. Margrethe Oldeland (1784-1857)
Charlotte Louise Zinn (1781-1860)
» Georg F.Wilh. Scheuermann (1766-1811)
Frederikke Wilhemine Zinn (1783-1865)
» Hans Andreas Lund (1784- 1811)
Johanne Henriette Zinn (1785-1819)
» Ulrik Chr. Olsen (1774-1814)
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Ved at læse datteren, Sophia Dorothea Thalbitzers 
”Grandmamas Bekiendelser”, udgivet af Gyldendals For
lag 1906, får man ikke meget indtryk af moderen. So
phia har åbenbart foretrukket faderen, men i forordet 
fortæller Fr.Hammerich lidt: ”- i hendes yngre Aar, da 
hun forestod sit store Hus, hvor hun i gammel Stil 
viste sig i Køkkenet i sin Silkekjole med hvidt Over
træk, og var med, naar Maden skulde laves, ”Det skyld
te hun, sagde hun, sin Mand og Herre!”. Men klæde sig 
selv paa kunde hun ikke, hun holdt Kammerjomfru og 
Frisør. Paa sine gamle Dage boede den gamle Dame hos 
sin Datter, Charlotte Scheuermann, ”Den fordum saa 
ranke, skønne Kvinde med sin fint krogede Næse sad 
nu i Lænestolen som en sammenskrumpen Skikkelse, og 
kun de milde Øjne var de gamle”. Fr.Hammerich for
tæller videre, at da hun gav ham og hans Forlovede, 
hendes Datterdatter, sin Velsignelse, sagde hun til 
hende: ”Men husk bare paa mit Barn, hvad der staar 
Skrevet: Und er soll Dein Herr sein! ”.

I forordet til ”Grandmamas Bekiendelser” får man 
også lidt at vide om J.C.S.s mand: ”Hendes Fader, den 
gamle Agent Johann Ludwig Zinn, der var født 1734 i 
Maynbernheim ved Ansbach i Franken, sagdes at være 
kommen til København 1757 med 5 Rbdr. i Lommen. Han 
blev ansat hos Etatsraad C.W.Wewer og svang sig ved 
sin Dygtighed hurtig i Vejret. I Aarenes Løb blev han 
Direktør for den grønlandske Handel, Medlem af Direk
tionen for Asiatisk Kompagni og var en af Stadens 32 
Mænd”. I hans købmandsgård, Kvæsthusgade nr.3, boede 
I.P.E.Hartmann, der var gift ned hans sønnedatter, 
Emma Zinn., fra deres bryllup i 1829 til sin død i 1900 
- i 71 år! At J.L.Zinn var en velhavende mand ses ty
deligt af hans gravkammer i krypten under Christians- 
kirken, hvor hans og J.C.S.s sarkofager er opstillet 
side om side med kobberstikkeren J.M.Preisler og hu
strus.

Johanne Charlotte Sophies sarkofag i Christianskirkens krypt.

Ligeledes i ”Grandmamas Bekiendelser” kan man læse 
at skuespilleren, Joachim Daniel Preisler med sin hu
stru kom på besøg hver søndag hos sin søster. Så helt 
udskudt af familien blev han dog ikke, og forfatter
inden, Sophia Dorothea Thalbitzer, falder ligesom alle 
andre fuldstændigt for ”Madam Preislers” charme.
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48 Joachim Daniel Preisler.

Skuespiller ved Det kgl. Teater i København.

Søn af nr.33, Johann Martin. * 16.11.1755 i København, 
+ 2.4.1809 sammesteds. >>1. 4.12.1778 med kgl. skue
spillerinde Marie Cathrine Dewegge, * 19.12.1761, + 
28.5.1797 i København, datter af bud og portner ved 
Hof- og Stadsretten Lars Dewegge og Barbara Wolf. 
Skilt i 1795.

1 barn: nr.64.

Sammen med Marie Christine Jensen, kaldet Jomfru Fre
delund (1767-1797).

1 barn: nr.65.

>>2. 24.4.1795 i Slotskirken i Neustrelitz med Frede
rikke Wilhelmine Caroline Reymann, * ca.1773 i Tysk
land, + 30.10.1821 i København, datter af Hoftanzmei- 
ster Peter Christian Reymann og Sophia Ernestina Am
berg.

»

4 børn: nr.66 - 69.

Født som han var et fornemt, kulturrigt hjem, hvor 
faderen var hofkobberstikker, justitsråd og professor 
ved Kunstakademiet, var det en mærkelig skæbne, han 
fik. Der er ingen tvivl om, at han blev godt opdraget 
og kulturelt uddannet, det vidner hans litterære vær
ker om. Men der må have været en fandenivoldsk spire i 
ham, siden han kunne tage springet fra det finere 
borgerskab og til de skrå brædder, der dengang blev 
betragtet som noget næsten uanstændigt.

Silhouet af Joachim Daniel. (f.B.Wichedes album)



Han blev student i 1772, privat dimitteret, tog 
anden eksamen og læste teologi. Dette opgav han dog og 
begyndte at arbejde hos svogeren, Agent Zinn, og der
efter i det tyske kancelli, altså på vej til en diplo
matisk karriere. I 1801 var han medlem af Studenter
korpsets 8. Komp. Nr.16 sammen med skuespilleren og 
Shakespeareoversætteren Peter Foersom. Men så skete 
der noget. Lad hellere Knud Lyhne Rahbek i sine 
”Erindringer af mit Liv” fortælle:

”- og J.D.Preisler, der var af Adzers Familie, og 
mig særdeles interessant baade som et for sit vakre 
Udvortes og sin mangesidige Dannelse meget afholdt 
Yngling, og ydermere, som den, der allerede da var 
Kiendte af adskillige romantiske Eventyr, der fra den 
end mere romantiske Synspunkt, hvorfra jeg betragtede 
disse, naturlig indtog mig usigelig for ham, skiøndt 
jeg dengang mindst drømte om, hvor nær og nøje jeg 
snart skulde komme i Forbindelse med ham, og hvor meg

en Indflydelse han paa mine Anliggender vilde faae.”
Senere i samme bog:

”Den særdeles Forkiærlighed, jeg allerede tidligere 
har fattet for J.D.Preisler, er i det foregaaende be
rørt. Naturligvis fik denne nu en uhyre Tilvæxt, da 

•det Sagn mod Enden af 1778 udbredte sig, at han var 
hæftet, fordi han mod sin Families Villie vilde gifte 
sig med en Skuespillerinde, og gaae til Skuepladsen, 
og kunde han da, som Offer for Elskov og Kunstkiærlig- 
hed, ikke andet, end være en sand Martyr i mine Øjne. 
Vist nok lod sig paa ham ikke anvende, hvad senere i 
en Elegi af min Ven Zetliz saa særdeles faldt mig paa 
Sindet: Den første Elskov er den eneste; da man f.Ex. 
har vilde vide, at der var egentlig en anden smuk ung 
Sangerinde, som han fra Laughuusconcerterne var blevet 
kiændt med, og forelsket i, men at han ved at gaae 
udenfor Syngerskole om Formiddagen, at vogte paa hende, 
for at følge hende derfra, havde truffet paa Jfr. De- 
wegge, der blev tidligere færdig, altsaa havde tilbudt 
hende det Geleide, der egentlig var tiltænkt den anden,

hviket efterhaanden blev daglig Brug, og endtes med, 
at de blev Kiærester.”

Maleri, der menes at forestille Joachim Daniel 
(bemærk ligheden med maleriet af søsteren).
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Hvor god en skuespiller J.D. har været som ung, er 
vel svært at sige i dag. Han blev rost af samtidens 
kritikere og senere af Edv.Brandes, men absolut ikke 
af Robert Neiiendam. Hans gennembrud blev som frisøren 
Partout i "De forliebte Haandværksfolk". Af andre rol
ler kan nævnes: von Aberwitz i "De vonner og de van
ner", prins Gonzaga i "Emilie Galotti", Loke i "Bal
ders Død", og i større roller som titelrollen i "Tar
tuffe", grev Almaviva i Beaumarchais’ "Barberen i Se
villa", samt adskillige roller i Holbergs komedier.

Senere i hans karriere gik det knap så godt, især 
havde han svært ved at holde styr på økonomien. Alli
gevel fik han lov til, flere gange, at rejse til Ham
burg for dér at studere teaterkunsten hos Schroder, og 
i 1788 rejste han, sammen med to kolleger Michael Ro
sing og Peter Saabye, på Det kgl. Teaters regning ud 
på en studierejse til Hamburg, Paris, Wien,Prag, Dres
den og Berlin. J.D. skulle være leder (dog fik en an
den pengekassen!) og samtidig føre dagbog over alt det 
teatermæssige, de tre skulle opdage og opleve på denne 
rejse, så at det danske teater kunne få nye impulser 
fra det øvrige Europa. Hans "Journal over Reise igien- 
nem Frankerige og Tydskland" udkom i 1789 i to bind på 
henholdsvis 293 og 358 sider og blev meget rost af 
samtiden.

Selvfølgelig er hovedindholdet en skildring af li
vet ved de mange teatre i de forskellige byer, men han 
fik også tid til at fortælle om den tids rejsekvaler 
og skriver forbløffende godt om sin samtid - hvordan 
livet dengang udfoldede sig i Europa. Lad os begynde 
med hans beskrivelse af afrejsen fra København:

"Glad, som den, der opnaaer en uventet, og forud 
seer en Række af hidtil ukiendte Glæder, gjorde jeg de 
fornodne Anstalter til den Reise, som den Kongelige 
Theater-Direction havde udvirket mig allernaadigst 
Tilladelse til. Mine Venner og Ordensbrodre, Rosing og 
Saabye, hver for sig, tillige med mig, i forskellige 
Forfatninger, saavel i Henseende til det, vi skulle

JOURNAL

Over en Reife igiennem

FRANKERIGE og TYDSKLAND

i Aaret MDCCLXXXVI1L 

forfattet

af
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>

Kongelig* Skuefpiller og Accompagnift i OrcheAre-t.

Förfte Deel.

Kiöbenhavn, i 7 8 9-

Trykt hos Johan Fridrrich Monhorß» 
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forlade, som til det forestaaende, nærmede os nu den 
3.Mai, Dagen, bestemt til vores Afreise. Den kom, og 
- uden at tale om det Ubehagelige, om det tildeels 
Smertefulde, som Skilsmisse, som Savnet af huuslige 
Glæder stedse medforer, vil jeg begive mig til Øie- 
blikket selv, - Klokken 9 om Morgenen gik vi til Post- 
huuset, geleidede af fælleds Venner, iblandt dem min 
Broder, German, Thoroup, Hornemann, Rahbek, Steen og 
Linde; Postkarlen Stodte i Hornet, og vi kiorte afsted 
i et talrigt Reiseselskab. Mork var Himlen og inderlig 
mörk min hele Siæl. Ikke vil her jeg anfore, hvorledes 
denne Dags Morgen svandt hen i nyttige og unyttige Ad
spredelser. Det var kuns at oprive et Saar, der maa 
læges, ifald Reisen skal være nyttig og behagelig."

Glad og fro fortsætter J.D. rejsen, under alle om
stændigheder nyder han og hans rejsefæller bordets 
glæder. Han beskriver nøje hvert eneste måltid, såvel 
mad som drikke, samt priserne. Nedenstående side i 
bogen er et ganske godt eksempel:

Det fremgår tydeligt af "Journalen", at anbefa
lingsskrivelser fra faderen og broderen åbnede mange 
døre for J.D. Bl.a. besøgte han "den gamle Wille" i 
Paris, der gav ham anbefalinger til brug i Wien. Hos 
Willes søn så han et maleri, "Prinsen af Brunsvigs 
Død", " - med usædvanlig Opmærksomhed betragtede jeg 
et Hoved paa det Stykke, og fik omsider at viide, at 
min Broders Portrait havde tient ham til Modèle." 
Onsdag d.9.juli fandt han i Louvre sin fars portræt, 
stukket af "gamle Wille" i 1743 (se nr.33), og " - 
Jeg kiøbte det straks, og selv Wille misundte mig Kiø- 
bet, da Stykket var overmaade rart."

I Wien oplevede han "at gaae til Kapellmester Mo- 
zardt. Her havde jeg den gladeste Time, Musikken no
gentid har skienket mig. Denne lille Mand og stoere 
Mester phantaseerte To Gange paa et Pedal-Clavecin, 
saaledes! Saaledes! at jeg ikke vidste, hvor jeg var". 
Det har virkelig været en oplevelse for en så musi
kalsk mand som J.D.

ig

være Celdent, at finde -Borgere.kJfymborg* 
fom eie en Totide .Guld og metre. Hvor 
rimeligt er det da ikke : at Levemanden her 
maae være brillantere og fornemmere, end i 
de fleefte Kiobftæder. Alle Folk tale Plat* 
tydfk ; og delte forekom os d&a meget un: 
derligere, da vi fire Miile længer, tilbage 
ikke havde hört andet |end Danfk. Poft- 
hufet er frnukt ; ifær fortiener Verten at 
roefes for den ypperlige Caffé, fom desuden 
fordobler fin Kraft og Fortienefte, efter eri 
heel Nats KiörfeL Meget godt er det tillige; 
at alting ■.har fin beftemte Priis. Caffé 12 
Sk. danlke; Aftensmad 24 SL o. f. v. 
Sielden treffer man for en Vert, eller egent
lig: Verrinde, fom giör Vanfkeligheder; 
thi Poltens Ankomft er i Almindelighed faa 
ordentlig, ifær om Sommeren: at Poltme- 
fterne altid ere belavede paa lia gode Mate
ri alia til de Reifendes Recepter, at Maverne 
finde ligefaa fnart Styrke til .videre Frem
gang, lom Poftforernc, rafke Vogne og 
Hefte. Alin Ven S**M* favnede her fin 
Hirfehfænger, fom han havde efterladt i 

Apc**
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Foruden denne ”Journal" skrev J.D. et skuespil på 
tysk "Die Invalider oder der Triumph des 2.April", der 
beskriver Slaget på Reden (hvor han selv havde delta
get i studenterkorpset). Han påbegyndte en selvbiogra
fisk roman "Ferdinand Braun, der Gothe", men fuldendte 
den aldrig. Den blev udgivet i 1802. Desuden skrev han 
et digt og et skuespil, der lovpriste Frederiks Hospi
tal, hvor han endte sine dage.

J.D.s første ægteskab kræver faktisk et kapitel 
for sig. Marie Cathrine Dewegge (eller Devegge) var 
kun 14 år, da hun kom på Syngeskole ved Det kgl. Tea
ter og var fuldstændig uden uddannelse. Hun var imid
lertid et naturtalent, og gennem ægteskabet med J.D. 
udviklede hun sig og voksede med opgaverne, så at hun 
i 10-året 1780-90 var den mest yndede skuespillerinde 
på Teatret. At hun havde charme beskrives udmærket i 
"Grandmamas Bekiendelser": "Hvem har kiendt Madame 
Preisler i de ti Aar, hun var givt med min Onkel, og 
ikke indtaget af hende! hendes smukke Figur, hendes 
deilige Ansigt, hendes indtagende Væsen, hendes Mun
terhed, hendes Forstand, meer end alt dette, hendes 
fortreffelige Hierte, giorde hende elsket af alle. Man 
glemte hendes Letsind, hendes Coquetterie og Forfænge
lighed, naar man saae, hvorledes hun aldrig kunde lade 
en fattig gaae ubønhørt fra sig".

Hendes letsind kostede hende sandsynligvis livet, 
idet hun døde 36 år gammel, fattig og forgældet, men 
så elsket af venner og kolleger, at de satte hende et 
meget smukt gravmonument på Assistens Kirkegård (monu
mentet er desværre nu revet ned). Det kgl. Teater måt
te betale begravelsen. Her er en fortegnelse over 
"Gravøllet": "En røget Skinke, en Kalve-Kølle, et rø
get Bryst, en Pot Aqvavit, 2 Pund engelsk Ost, 15 
Krødder, Kringler og Surbrød".
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Den 16.april 1792 flygtede J.D. imidlertid til ud
landet sammen med en anden smuk skuespillerinde, Marie 
Christine Jensen, kaldet Jomfru Fredelund. Hun begynd
te i 1786 på elevskolen på Hofteatret og debuterede i 
1789 på Det kgl. Teater, men blev aldrig nogen kendt 
skuespillerinde. Hendes og J.D.s forbindelse blev 
kortvarig - 3 år - og gav tilsyneladende kun eet re
sultat, en søn (nr.65), som hun fødte på Fødselsstif
telsen i København d.28.januar 1791. Senere, i 1796, 
giftede hun sig med traktør Ludvig Luplau fra "Erme- 
lundshuset", men døde året efter.

J.D.s andet ægteskab blev indgået i Tyskland d.24. 
april 1795 med - en tredie skuespillerinde - Frederik
ke Wilhelmine Caroline Reymann, med hvem han vendte 
hjem til København, og som fødte ham 4.børn. Hun døde 
48 år gammel d.30.oktober 1821 i København. I Neustre
litz var J.D. ikke skuespiller, men stod opført som 
hof- og kammermusicus.

Den forhen så feterede og omsværmede skuespiller 
fik en trist livsafslutning. Efter årelang omflakken i 
Tyskland vendte J.D. tilbage til København og fik al- 
lernådigst d.31.oktober 1800 en stilling som sufflør 
ved Det kgl. Teater, men da hans øjne blev for svage, 
blev han afskediget i 1802. I 1804 dukkede han igen op 
i sine gamle glansroller på Wedel Jarlsberg Teater, 
men kan med sine 50 år ikke længere klare sig, han er 
blevet både hæs og stiv i lemmerne. Han døde meget 
fattig på Frederiks Hospital i 1809 og begravedes sam
men med sin søn, Carl Eduard, i Christianskirkens krypt.

64 Johanna Sophia Charlotta Preisler

Datter af nr.48, Joachim Daniel. * 5.11.1780 i Køben
havn. >> 6.10.1799 i Neustrelitz Stadtkirche med hof
boghandler Ferdinand Leberecht Albanus. 3 børn:

en datter * i 1800 i Neustrelitz.
en søn * i 1802 i Neustrelitz.
en datter * i 1804 i Neustrelitz.

Kun den ældate datter er konfirmeret i 1815 i Neustre
litz, så man må formode, at familien kort efter er 
flyttet, hvorhen vides ikke.

65 Anthonius Thomaselli Preisler

Hjul- og karetmagermester i København.

Søn af nr.48, Joachim Daniel. * 28.1.1791 på Fødsels
stiftelsen, København, + 8.4.1872 i København. >>1. 
7.11.1812 i Kirke Saaby med Maren Jensdatter, døbt 14. 
3.1790 i Kirke Saaby, + 12.7.1845 i København, datter 
af smed Jens Clausen og Maren Andersdatter. Skilt 23. 
9.1831.

8 børn: nr.100 - 107.

>>2. 16.1.1857 i København med Anne Kirstine Ridder, 
døbt 19.8.1810 i Roskilde Domkirke, + 8.12.1899 i Kø
benhavn, datter af skomagermester Ole Ridder og Ane 
Birgitte Trolle.

3 børn: nr.108 - 110.
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Han er den eneste søn af nr.48, skuespilleren, der når 
en voksen alder. Han blev født uden for ægteskabet og 
dagen efter fødslen sat i pleje hos husmand Niels Han
sen og hustru, Kirsten Jensdatter i Højby. Her voksede 
han op, blev konfirmeret og gift under navnet Anton 
Nielsen, plejefaderen hed jo Niels. At han havde en 
slags dåbsattest med navnet Anthonius Thomaselli, og 
at han (måske senere) kendte sine biologiske forældre, 
kommer frem, da en halvsøster dør og efterlader en 
stor arv. Denne halvsøster, Mariane Galeotti, født 4 
år før A.Th., er en datter af Jomfru Fredelund og Vin
cenzo Thomaselli Galeotti, en italiener, som i 1775 
blev kaldt til København og knyttet til den kgl. scene 
som balletmester, hvor han blev første grundlægger af 
den danske ballet, en forløber for Bournonville.

Arvesagen udviklede sig til en indviklet retssag, 
der varede i 4 år (1820-24). Hermed nogle citater:

”Højesterets Voteringsprotokol for Aar 1824, Litra 
C. Nr.59. Forhenværende Berider Henrik Bruhn paa sin 
Hustru Cathrine Margrethe Jensens, ogsaa kaldet Frede
lund, hendes Vegne,

contra 
Bombarder Anthonius Thomaselli Preisler. 

Vota
I December Maaned 1818 døde her i Staden Mariane 

Galeotti, en uægte Datter af Balletmester Vincenzo 
Galeotti og Marie Kirstine Jensen, eller som hun og 
kaldes, Fredelund, og blev af den Kongelige Lands 
Over- samt Hof- og Stadsrets Skiftekommision taget un
der Behandling. Iblandt flere Personer, der meldte sig 
som arveberettigede efter bemeldte afdøde var nærvæ
rende Sags Parter, forhenværende Berider Bruhn, paa 
sin Hustru Cathrine Margrethe Jensens, også kaldet 
Fredelunds vegne, og Bombarder Anthonius Thomaselli 
Preisler. Ved Skiftedision af 16. November 1822 er 
sidstnævnte kjendt arveberettiget til afdøde Mariane 
Galeottis Efterladenskaber”.

Denne dom indankede berider Bruhn på sin hustrus 
vegne, der påstod at være Jomfru Fredelunds ”Kjødelige 
Søskende”. Men A.Th. kunne ved hjælp af vidner bevise 
sin identitet:

”Den 3. Juli 1820 optaget Tingvidne, Huusmand 
Niels Hansen har under dette bevidnet, at han og hans 
Kone ved Kyndelmisse 1791 meldte sig paa Fødselsstif
telsen her i Staden og modtoge til Opfostring et Dren
gebarn, hvilket de erfarede i Daaben at være kaldet 
Anthonius Thomaselli.

Han fik tillige en lille Seddel, hvor dette Navn 
var paasat, og som han ved Forhøret foreviste. Efter 
at de omtrent et halvt Fjerdingsaar havde havt dette 
Barn i Pleje, var der en Dag, da de kom fra Kirken, 
ankommet en fremmed, velklædt Mandsperson, som de er
farede havde havt Barnets Svøb aabnet og sad med Bar
net paa Armen, da de kom hjem.

De blev herved, som Vidnet udtrykker sig, over
raskede. Den fremmede Person tilkjendegav dem imidler
tid strax, at han var Barnets Fader og efter at have 
opholdt sig noget, efterlod han dem med sigende, at 
han snart vilde komme igjen. Efter 8 eller nogle flere 
Dages Forløb, kom han igjen, og sagde da, at hans Navn 
var Preisler. Han tilføjede, at vilde om kort Tid kom
me med Barnets Moder, dennes Søster og en lille Pige. 
Preisler kunde Vidnet forklare, han var Acteur, kom 
nemlig en Dag til dem tilbage med 3 Fruentimmere, af 
hvilke det ene var Marie Fredelund, Barnets Moder, det 
andet hendes Søster, Trine Fredelund, Citantens Hustru 
(citanten= fhv. berider Bruhn), og det tredie begge 
disses Moder, kaldt Madam Fredelund, hvilket sidste 
Vidnet, efter sin Forklaring, vi nøjere kjender. Der 
var desuden med dem en lille Pige paa 4 å 5 Aar af 
Navn Mariane Galeotti”.

Dette udsagn blev afgørende, og der kom flere vid
neudsagn:

”Rigtigheden af hvad disse Vidnesbyrd saaledes er 
oplyst, bestyrker derfor betydeligen ved flere andre
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Bevisligheder. Hertil henregner jeg Indstævnte (A.Th.) 
Plejeforældres tvende Døtre, Anna Elisabeth Hansen og 
Maren Nielsdatter, d.26. April 1821, samt Skuespiller 
Preislers Enke, Frederikke Reimanns d.10. Maii - af
givne Vidnesbyrd, og en af Kommissionær Jens Dahl 
Arentzen d.2. Januar d.A. udstedt, af ham selv beedi- 
get Attest1’.

Sagen er klar, trods de indviklede familieforhold, 
og A.Th. er mere arveberettiget som søn, end Cathrine 
Margrethe Fredelund som søster til ”Jomfru” Fredelund, 
der jo arver i første omgang. Han arver en stor sum 
penge og nedsætter sig som hjul- og karetmager. Bopæl 
i 1825: Torvegade 375, Christianshavn, og d.5.5.1827 
foreviser han sit mesterstykke i Hjul- og Karetmager
professionen.

Hans hustru, Maren Jensdatter, bliver så fin, at 
hun begynder at kalde sig Mariane, men de bliver skilt 
i 1831, efter at A.Th. bliver indblandet i checkfalsk, 
som han dog bliver frikendt for.

Hans anden hustru, Anne Kirstine Ridder, .lever 
sammen med ham (iflg. mandtalsliste 1845: ugift),og 
får 3 børn med ham inden brylluppet i 1857.
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100 Hans Christian Preisler

Hjul- og karetmager i København.

Søn af nr.65, Anthonius Thomaselli. 
ke Saaby, + 30.10.1869 i København, 
benhavn med Anna Margrethe Knudsen, 
le, + 20.5.1872 i København, datter 
konditor og traktør i Aarhus, Horsens og København 
Knud Nielsen Knudsen og Cathrine Elisabeth Jensen.

* 16.2.1813 i Kir-
» 24.8.1862 i Kø-
* 12.5.1816 i Vej- 
af købmand, senere

1 barn: nr.161.

161 Hans Christian Preisler

Søn af nr.100, Hans Christian. * ca. 1840 i København, 
+ 24.12.1847 sammesteds.
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101 Marie Preisler 104 Joachim Julius Preisler

Datter af nr.65, Anthonius Thomaselli. * 6.1.1815 i 
København, + 3.2.1864 sammesteds. » 14.6.1848 med 
slagtermester Ludvig Grøndahl, * ca. 1823 i København, 
+ 3.4.1894 i Høje Taastrup, søn af hoboist ved Køben
havns Borgerlige Artilleri Wilhelm Grøndahl og Kirsti
ne Møller.

Hjul- og karetmagérmester i København.

Søn af nr.65, Anthonius Thomaselli. * 12.4.1824 i Kø
benhavn, + 24.12.1867 sammesteds, tvilling til nr.105, 
Joachim Edvard. >> 6.9.1850 i København med Johanne 
Charlotte Grim, * 31.1.1827 i København, + 10.11.1921 
sammesteds (hun gift 2. med Sophus Eberhardt), datter 
af arbejdsmand ved Holmen Jens Nielsen Grim og Ane Ka
trine Olsen.

5 børn: nr.162 - 166.

102 Ane Cathrine Preisler

Datter af nr.65, Anthonius Thomaselli. * 14.8.1817 i 
København, + i England. Under folketællingen 1845 i 
København står hun som ”Trine Preisler, Tjenestepige 
hos William Murdoch, Bredgade 188”.

103 Joachim Daniel Preisler

Søn af nr.65, Anthonius Thomaselli. * 23.9.1821 i Kø
benhavn, + 26.4.1834 sammesteds.

En hjulmagerfamilie fra den tid.



162 Juliane Victoria Preisler 165 Joachim Julius Preisler

Datter af nr.104, Joachim Julius. * 18.2.1853 i Farum. 
>> 7.11.1875 i Taarnby med maskinarbejder Daniel Gott
lieb Kreipke, * 29.12.1849 i København, søn af klein- 
smedesvend Carl Gottlieb Kreipke og Maren Kirstine 
Andersen.

163 Johanne Marie Preisler

Datter af nr.164, Joachim Julius. * 12.1.1857 i 
København. >> 17.10.1879 i Taarnby med sømand Carl 
Jensen, * ca. 1858 i Kastrup.

Snedkermester i København.

Søn af nr.104, Joachim Julius. * 20.10.1864 i Køben
havn, + 14.6.1941 sammesteds. >>1. 24.2.1889 i Kastrup 
med Bertha Sophie Nielsen, * 24.4.1868, + 7.4.1896 i 
København, datter af tømrer Niels- Nielsen.

7 børn: nr.261 - 266.

>>2. 22.4.1897 med Anna Frederikke Olsen, * 17.11.1867 
i København, + 7.4.1914 sammesteds. Ingen børn.

Han havde snedkerværksted i Liflandsgade 14 og beskæf
tigede op til 14-16 svende, men hans store interesse 
lå i musikken. Han var dirigent for sangforeninger.

164 Juliane Sophie Preisler

Datter af nr.104, Joachim Julius. * 14.2.1861 i Køben
havn, + 28.5.1917 sammesteds. >> 7.12.1884 i Taarnby 
med rådhusbetjent Ludvig Ferdinand Holst, * 22.11.1859 
i Kisserup, Udby sogn, søn af husmand og murer Carl 
Frederik Holst og Karen Hansdatter. 4 børn:

Aksel Holst
Nora Holst
Valborg Holst
Hedvig Holst
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261 Joachim Julius Preisler

Søn af nr.165, Joachim Julius. * 8.11.1889 i Køben
havn, + 25.9.1890 sammesteds.



Nr.659 Joachim Julius Preisler 262 Agnes Madsine Preisler

Datter af nr.165, Joachim Julius. * 10.1.1891 i Køben
havn, + 24.5.1966 sammesteds. >> 29.5.1918 i København 
med lokomotivfører Thorvald Jørgensen, * 31.10.1895 i 
København, + 11.2.1962 sammesteds. 1 barn:

Torben Preisler Jørgensen, * 26.8.1920 i København.
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263 Mary Sophie Preisler 266 Bertha Sophie Preisler

Datter af nr.165, Joachim Julius. * 23.2.1892 i Køben
havn, 4- 1956 sammesteds. >>1. 25.4.1920 i København 
med glassliber Hjalmar Olsson, * 25.9.1880 i Hossert, 
Kalmar sogn, Sverige.

>>2. med maler Peter Hansen.

264 Emma Bertha Preisler

Datter af nr.165, Joachim Julius. * 4.5.1893 i Køben
havn, + 1.5.1961 sammesteds. >> 18.5.1918 med snedker 
på Det kgl. Teater Sophus Wamberg, * 5.6.1893 i Køben
havn, + 2.2.1955 sammesteds. 2 børn:

Niels Wamberg, * 31.7.1920 i København.
Elly Wamberg, * 25.5.1921 i København.

Datter af nr.165, Joachim Julius. * 8.3.1896 i Køben
havn, + 1966 sammesteds. >>1. 9.8.1919 i København med 
musiker Povl Andersen, * 15.4.1896 i København, 4- 
april 1934 sammesteds. 1 barn:

Birthe Andersen, * 7.2.1920 i København.

>>2. ned arbejdsmand Christian Nielsen, * 15.1.1911. 
Ingen børn.

B.S.s første mand Povl Andersen var en flittig musiker, 
der sled sig selv op: om formiddagen i radioen, mid
dagsmusik på Hotel Bellevue, om aftenen hos Lodberg og 
om natten i natklubben Adlon. Deres datter, Birthe, 

ses i midten af fotoet, de andre er foruden nr.262 og 
hendes mand, nr.266, børn og barnebarn af nr.164.

265 Erna Johanne Preisler

Datter af nr.165, Joachim Julius. * 29.10.1894 i Kø
benhavn, + 9.6.1896 sammesteds.
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Aksel Holst - nr.266 9Povl Andersen - nr.262,Thorvald Jørgensen
Julie Hofst-Birthe Andersen-nr.2669Bertha-nr.2629Agnes
Valborg Holst-Bodil Nielsen-Hedvig Holst-Nora Holst

Foto fra 1932. 166 Augusta Marie Preisler

Patter af nr.104, Joachim Julius. * 30.8.1867 i Køben
havn. >> 11.11.1888 i København med ølkusk på brygge
riet "Stjernen" Hans Peter Oluf Jochumsen, * 18.12. 
1864 i Taarnby sogn, søn af ølhandler Peter Jochumsen 
og Louise Olsen. ? børn:

udøbt dreng, + 1895 på Frederiksberg,
udøbt pige, + 1896 på Frederiksberg.
Petra Jochumsen, + 4.7.1899 på Frederiksberg.
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105 Joachim Edvard Preisler Sophie Frederikke Kirstine f, Winsløw.

Hjul- og karetæagermester i Kobenhavn.
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Søn af nr.65, Anthonius Thomaselli. * 12.4.1824 i Kø
benhavn, + 1.6.1891 sammesteds, tvilling til nr.104, 
Joachim Julius. >>1. 24.12.1847 i København med Anne 
Marie Christensen, * 27.6.1826 i Tolne, + 28.2.1862 i 
København, datter af indsidder i Dvergtved Christen 
Mikkelsen og Christiane Larsdatter.

6 børn: nr.167 - 172.

>>2. 24.12.1865 i København med Sophie Frederikke Kir
stine Winsløw, * 23.3.1828 i København, + 22.3.1910 
sammesteds, datter af høker, senere toldbetjent Hans 
Frederik Winsløw og Rosea Magdalene Muncheboe.

1 barn: nr.173.

J.E. fik borgerskab som hjul- og karetmager d.13.11. 
1847, tilladelse som værtshusholder d.24.6.1858 og var 
medlem af Brandkorpset.

167 Mariane Christine Preisler
Datter af nr.105, Joachim Edvard. * 24.4.1848 i Kø
benhavn. » 8.6.1867 i København med assistent i 
Københavns Magistrat, senere rodemester Heinrich Chr. 
Jørgensen, * 17.3.1837 i København, + 2.6.1890 samme
steds, søn af værtshusholder Joachim Chr. Jørgensen 
Mossin og Wilhelmine Florentine Sibertsen. 1 barn:

Helga Florentine Nicoline Tekla Jørgensen, + 1905 i 
København, 35 år gammel.

168 Christian Edvard Preisler

Maskinarbejder i København.

Søn af nr.105, Joachim Edvard. * 10.3.1850 i København, 
+ 2.7.1937 sammesteds. >> 21.12.1879 i København med 
Ane Dorthea Clausen, * 16.9.1853 i Østerby, Fejø, + 6. 
11.1942 i København, datter af husmand Claus Hansen og 
Karen Hansen. Ingen børn.
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169 Anna Cathrine Preisler

Datter af nr.105, Joachim Edvard. * 8.5.1853 i Køben- 
havn, + i England.

170 William Victor Preisler

Urtekræmmerkommis i København.

Søn af nr.105, Joachim Edvard. * 3.12.1857 i København.

Meldt til udlandet d.7.10.1876. På session i 1880, men 
kasseret på grund af, at han er kalveknæet! Benævnes 
her "Handelbetjent". Udvandret i 1881 sammen med bro
deren, nr.171.

171 Valdemar Gerhardt Preisler

Karetmager■.

Søn af nr. 105, Joachim Edvard. 4.10.1859 i København

I 1887 aftjente han sin værnepligt i fodfolket. Sammen 
med broderen, nr.170, udvandret d.18.6.1881 til Chica
go, USA. Overfarten fandt sted med s/s "Thingvalla".

Anton
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172 Anton Jean Martin Preisler

Karetmagermester i København.

Søn af nr.105, Joachim Edvard. * 24.2.1862 i København, 
+ 22.9.1889 sammesteds. >> 10.6.1886 i København med 
Hansine Christensen, * 13.1.1865 på Fødselsstiftelsen 
i København, + 11.5.1917 i København.

1 barn: nr.267.
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267 Edvard Alfred Frederik Preisler

Forsikringsdirektør i København.

Søn af nr.172, Anton Jean Martin. * 20.12.1886 i Kø
benhavn, + 18.9.1971 på Frederiksberg. >> 7.5.1915 på 
Frederiksberg med Agnes Beta Jørgensen, * 7.5.1892 i 
København, datter af slagtermester Otto Elvinlus Jør
gensen og Beta Høybye.

3 børn: nr.343 - 345.

E.A.F. blev faderløs som 2-årig, og moderen måtte er
nære familien, dvs. sin mor, sit barn og sig selv ved 
syning. Han kom i Vajsenhusets Skole, en tid han om
talte med glæde, og senere i lære hos Carl J. Becker 
inden for forsikring og genforsikring. I 1905 blev han 
sendt til Carnegiestålværkets afdeling i Steubenville, 
Ohio, USA, for yderligere oplæring. 1908-18 var han 
ansat i assurancefirmaet Grøn & Witzke, hvor han snart 
blev ansvarlig for en af firmaets største kunder, Ø.K.^ 
og da krigen brød ud i 1914, fik han ledelsen af de 
indførte krigsforsikringer inden for sø- og transport
forsikring.

I 1918 stiftede russiske forsikringsfolk, der var 
flygtet for revolutionen, et reassuranceselskab "Sala- 
mandra" sammen med danske interessenter, hvor E.A.F. 
blev den ene af to direktører, en post han beholdt til 
1932. Fra 1932 og til sin død havde han sit eget reas- 
surancemæglerfirma, og havde således aktivt været be
skæftiget i samme branche uafbrudt i 63 år.
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Edvard Alfred Frederik som ung.



343 Carl Wilhelm Preisler

Forsikringsdirektør i København

Søn af nr.267, Edvard Alfred Frederik. * 23.9.1915 i 
København. » 12.4.1941 i København med Karen Louise 
Gautier, * 10.5.1917 i København, datter af vingrosse
rer Axel Gautier og Anna Kirstine Mortensen.

2 børn: nr.417 - 418.

C.W.s skolegang på Frederiksberg Gymnasium 1921-33 
sluttede med studentereksamen. Derpå blev han ansat i 
forsikringsselskabet "Skandinavia" og samtidig medlem 
af Akademiets Skyttekorps til dets ophævelse ved lov 
1937. I 1936-39 blev han uddannet inden for forsikring 
og genforsikring i London, Trieste og Berlin. Han del
tog i den finske vinterkrig i 1940, men vendte hjem 
til Danmark og arbejdede igen i forsikringsbranchen.

På grund af "illegalt" arbejde blev C.W. arreste
ret af det tyske sikkerhedspoliti d.13.10.1944 og til- 
brc^te resten af krigen i Vestre Fængsel og Frøslev
lejren. Fra maj 1945 arbejdede han under "Ministeriet 
for særlige Anliggender", en midlertidig administrati*- 
on for hjælp til besættelsestidens ofre. Den sværeste 
opgave, han her fik betroet, var at stå for forbere
delsen og ledelsen af en ekspedition, som i sommeren 
1947 fandt og hjemførte de jordiske rester af ca. 150 
danske modstandsfolk, som var omkommet i tyske fæng
sler og koncentrationslejre.

1948-52 arbejdede han i handels- og forlagsvirk
somheder. Fra september 1952 kom C.W. påny i forsik
ringsbranchen som sekretær for direktionen i selskab
erne Absalon og Skandinavia, og i 1965 som direktør, 
udelukkende med udenlandsk virksomhed som område. Pen
sioneret i 1975 og derefter selvstændig som reassuran
cemægler, siden november 1978 i samarbejde med et 
svensk firma, Matthiessen Reinsurance Ltd.
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418 Jens Edvard Preisler

417 Merete Preisler

Datter af nr.343, Carl Wilhelm. * 1.10.1941 på Frede
riksberg. >> 1.7.1972 på Frederiksberg med kaffegros
serer Harald Schiellerup, * 19.1.1937 i Holbæk, søn af 
forvalter Aage Schiellerup og Sigrid Anna Eide. 2 børn:

Camilla Schiellerup, * 9.12.1968 på Frederiksberg.
Christine Schiellerup, * 5. 8.1973 i København.

Teknisk ingeniør i København.

Søn af nr.343, Carl Wilhelm. * 1.6.1943 i København. 
» 26.4.1969 på Frederiksberg med Carina Eva Møller 
Hansen, * 11.12.1946 i København, datter af ingeniør 
Niels Aage Møller Hansen og Carina Schwanenflugel. 
2 børn:

Mikkel Preisler, * 4.7.1973 i København.
Anne Katrine Preisler, * 20.9.1977 i København.
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344 Marie Hansigne Preisler

Datter af nr.267, Edvard Alfred Frederik. * 8.7.1917 i 
København. >> 20.8.1940 i København med grosserer Vic
tor Skjold Heyde, * 15.4.1905 i København, + 1.9.1973 
sammesteds, søn af tilskærer Skjold Herbert Ambrosius 
Heyde-Hansen og Victoria Nathalia Thomasine Almind.
4 børn: 

Lone Heyde, * 
Annemarie Heyde, * 
Birgitte Heyde, * 
Søren Skjold Heyde, *

29. 4.1941 i København.
10.10.1942 i København.
10.10.1942 i København.
15. 4.1944 i København.

345 Esther Preisler

Datter af nr.267, Edvard Alfred Frederik. * 28.10.1921 
i København. » 12.5.1946 i Leksand, Sverige, med ar
kitekt Erik Holm, * 7.10.1921 i København, søn af ar
kitekt Frode Holm og Henny Justesen. 2 børn:

Anette Holm, * 12.5.1951 i København.
Susanne Holm, * 12.5.1951 i København.
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173 Osea Edwardine Amalie Preisler

Datter af nr.105, Joachim Edvard. * 28.12.1866 i Kø
benhavn, + 19.9.1946 sammesteds. >> 27.4.1888 i Køben
havn med lokomotivfører Emanuel Erhardt Alexander 
Pelch, * 25.7.1861 i Nyborg, + 1.3.1953 på Frederiks
berg, søn af malermester Johan Bernhard Pelck og Fre
derikke Caroline Christine Michelsen. 12 børn:

Louise Edith Pelch, * 12.2.1889 i København.
William Joach. Ber. Pelch, * 19.2.1890 " "
Ingeborg Harriet Pelch, * 4.2.1892 " "
Edvin Rogert Pelch, * 14.4.1893 " "
Betty Emilie Pelch, * 16.5.1894 " "
Liddy Alexandra Pelch, * 7.6.1895 ” "
Kaj Alexander Pelch, * 18.9,1896 " 11
Ruth Stefanie Pelch, * 26.9.1897 " "
Alice Rosea Pelch, * 28.5.1899 " "
Victor Emanuel Pelch, * 5.8.1901 "
Else Norma Eva Pelch, * 5.8.1902 " "
Knud Edvard Axel Pelch, * 7.2.1906 "

Da O.E.A. havde født det 12. barn, blev hun og hendes 
mand enige om, at deres veje skulle skilles. Hun kla
rede alligevel hus og børn - de store hjalp de små, de 
voksede op, tjente penge og støttede derved hendes 
økonomi. Hun havde (hvad der vel også var nødvendigt) 
en utrolig energi og gå-på-mod til at klare livets op
gaver, altid en lille gave til alle i den store børne
flok - 31 børnebørn!

Altid var hun på farten og døde i en sporvogn (Li
nie 1) på vej til en fødselsdagsfest.
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106 Anthonius Thomasellis Preisler

Hjul- og karetmagermester i København.

Søn af nr.65, Anthonius Thomaselli. * 14.11.1826 på 
Frederiksberg, + 2.1.1908 i København. >> 23.3.1855 i 
København med Elisabeth Thomine Valentinsen, * 30.11. 
1829 i København, + 27.3.1904 sammesteds, datter af 
skrsddersvend Thomas Valentinsen og Elisa Jensen.

4 børn: nr.174 - 177.

174 Antoinette Emilie Valentin Preisler

Datter af nr.106, Anthonius Thomasellis. * 27.10.1849 
i København. >> 4.1.1878 i København med handelsrej
sende Benthelius Martin Hansen, * 7.4.1846 i København 
søn af kgl. staldkarl Karl Peder Hansen og Maren Pe- 
dersdatter.

175 Marie Mariane Preisler

Datter af nr.106, Anthonius Thomasellis. * 6.2.1854 i 
København, + 26.3.1879 sammesteds. » 22.9.1872 i Kø
benhavn med bogholder Sophus Christian Johannes Thor- 
søe, * 17.2.1850 i København, + 21.11.1900 sammesteds, 
søn af skomagermester Johan Julius Thorsøe og Frede
rikke Ludovine Nielsen. (S.C.J.Thorsøe >>2. med Chri
stiane Sophie Maren Emilie Hartig).

Et hjulmagerværksted fra den tid.
(Dansk Folkemuseum, Nationalmuseet i Brede)
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176 Anna Cathrine Preisler 108 Antonine Kirstine Preisler

Datter af nr.106, Anthonius Thomasellis. * 1.3.1855 i 
København, + 11.2.1947 sammesteds. » 26.3.1876 i Kø
benhavn med skomagermester Wilhelm Christoph Suder, 
* 6.12.1849 i København, + 7.1.1933 sammesteds, søn af 
tøjmagermester Gottlob Christoph Suder og Wilhelmine 
Nicoline Nielsen.

Datter af nr.65, Anthonius Thomaselli. * 28.3.1834 i 
København, + 21.2.1920 sammesteds. >> 23.1.1857 i Kø
benhavn med stolemagersvend Christian August Seitzberg 
* 25.9.1831 i København, + 28.5.1910 sammesteds, søn 
af stolemagermester Christian August Seitzberg og Ane 
f^arie Hansen.

177 Laura Vilhemine Preisler

Datter af nr.106, Anthonius Thomasellis. * 4.12.1861 i 
København, + 20.3.1950 sammesteds. » 9.8.1891 i Kø
benhavn med maskinist Anton Axelsen, * 2.2.1868 i
Houlbjerg ved Viborg, + 9.11.1950 i København. 2 børn:

Doris 0. M. Preisler Axelsen, * 1892.
Kay H. Preisler Axelsen, * 1896.

109 Emma Mariane Preisler

Datter af nr.65, Anthonius Thomaselli. * 17.3.1837 i 
København, + 21.1.1933 sammesteds. » 15.4.1858 i Kø
benhavn med fuldmægtig i Ministeriet for Hertugdømmet 
Slesvig Niels Emil Jørgensen, * 30.6.1823 i København, 
+ 20.3.1871 i Hillerød, søn af værtshusholder Jørgen 
Jørgensen (Fløystrup) og Ellen Kirstine Jensen.

107 Antonette Petrine Preisler

Datter af nr.65, Anthonius Thomaselli. * 9.2.1830 i 
København, + 3.4.1922 sammesteds. >> 19.9.1852 på Fre
deriksberg med snedkersvend Georg Wilhelm Klæbel, * 8. 
4.1829 i København, + 17.7.1880 sammesteds, søn af 
barber- og frisørmester Johannes August Klæbel og Eli
sabeth Andersen.

110 Joachim Daniel Preisler

Søn af nr.65, Anthonius Thomaselli. * 28.11.1842 i Kø
benhavn, + 27.6.1848 sammesteds.
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66 Caroline Wilhelmine Elisabeth Preisler

D.atter af nr.48, Joachim Daniel. * 24.1.1796 i Neu
strelitz, + 1.1.1863 i København. >> 20.12.1818 i Vor 
Frue Kirke, København, med kopist i Hof- og Stadsret
tens Skiftekommision Henrik Bondorff, * 26.10.1785 i 
Sennels, + 24.10.1838 i København, søn af sognepræst i 
Sennels Jens Madsen Bondorff og Dorothea Kirstine Bach 
1 barn:

Carl Henrik Janus Bondorff, * 13.8.1826 i København.

68 Carl Edvard Preisler

Søn af nr.48, Joachim Daniel. * 9.4.1804 i København,
4- 5.10.1807 sammesteds, begravet sammen med faderen 
under gulvet i krypten i Christianskirken.

69 Charlotte Emilie Preisler

Datter af nr.48, Joachim Daniel. * 22.10.1808 i Køben
havn (altsa efter faderens død), + 22.1.1822 sammesteds 
(Set.Petri Kirke).

67 Louise Ernestine Elisabeth Preisler
Datter af nr.48, Joachim Daniel. * 28.5.1798 i Neu
strelitz, + 12.4.1877 i Mørkhøj. >> 5.4.1826 i Tri
nitatis Kirke, København, med gartner Christian Fre
derik Reeh, * 26.6.1803 i København, + 18.9.1878 i 
Gladsaxe, søn af gartner på Østerbro, København, 
Christian Frederik Reeh og Frederikke Cecilie Wolff. 
6 børn:

Christian Fred. Ludvig Reeh, 
Henrik Daniel Edvard Reeh, 
Frederikke Caroline Reeh, 
Carl Frederik William Reeh, 
Wilhelmine Louise Aug. Reeh, 
Fritz Ferd. Theophil Reeh,

* 9.10.1826 i Vedbæk.
* 6. 3.1829 i København.
* 4. 8.1832 i København.
* 2. 1.1835 i Fredericia.
* 8.12.1837 i Fredericia.
* 9. 6.1840 i Fredericia.

Familien Reeh var en gammel og anset gartnerfamilie, 
og Louises mand havde gården "Fredens Ønske" ved Øster 
Farimagsgade 116 i København, senere blev han toldbe
tjent i Fredericia, Aarhus og Kalundborg.
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Johann Georg Preisler (Pastel, privat eje).

49 Johann Georg Preisler

Hofkobberstikker i København.

Søn af nr.33, Johann Martin. * 7.7.1757 i København. 
■r 21.4.1831 i Kgs.Lyngby. » 12.12.1788 i Kgs.Lyngby- 
med Anna Rebecca Pflueg, * 1.7.1768 i København, + 
10.8.1817 i Kgs.Lyngby, datter af major, arkitekt og 
direktør for Christians Plejehus Carl Christian 
Pflueg og Hedevig Rebekka Rasch.

6 børn: nr. 70 - 77.

Han blev udlært hos faderen, og der blev stillet 
store forventninger til ham. I hans ungdom fik han 
da også mange udmærkelser: Akademiets lille sølvme
dalje i 1775, den store sølvmedalje i 1776 og den 
store guldmedalje i 1780. I årene 1781-88 blev han 
uddannet hos J.G.Wille (faderens ungdomsven) i Paris 
på ekstraordinært rejsestipendium fra Akademiet (300 
senere 400 Rdl. årligt i 3 år). I 1787 blev han med
lem af det franske Akademi, oe året efter blev han 
optaget på det danske. Skønt faderen allerede i 1785 
havde søgt om at få ham som sin efterfølger, blev 
dette og andet nægtet ham, f.eks. søgte J.G. i 1815 
forgæves om bolig på Charlottenborg, ligeledes for
gæves i 1818 om Abildgaards professorat og om sekre
tærposten ved Akademiet i 1825. Dog fik han i 1817 
forhøjet sine 200 Rdl. årligt fra den kgl.Kasse med 
100 Rdl.

J.G. indfriede ikke helt de store forventninger. 
Hans guldmedaljestykke "Kristus og den samaritanske 
Kvinde" er groft raderet og stukket. Receptionsstyk
ket til de to akademier "Dædalus og Icarus" efter J. 
M.Vien er upersonligt. Middelmådige er også f.eks. 
to bibelske stik (1776), præsten Hans Madsen og 
Johan Rantzau (1779) og "Susanne i Badet", efter 
Franchi (1781).
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1777-78 modtog han betaling fra Particulærkassen for 
4 kobberstik til Carsten Niebuhrs "Reisebeschreibung 
nach Arabien".

Hans bedste arbejder er de to portrætter efter 
Jens Juels malerier af Henrik Gerner (1790) og juri
sten Henrik Stampe. Hans sidst kendte arbejde (1794) 
var Frederik Sneedorffs portræt til dennes "Samlede 
Skrifter".

Den 12.december 1788, straks efter hjemkomsten 
fra Paris, blev J.G. gift med Anna Rebecca Pflueg. 
I "Biographie" af Christian Carl Pflueg (1807) har 
vi en herlig skildring af forberedelserne og selve 
brylluppet på Ulrikkenborg. Hermed nogle udpluk fra 
bogen. Major Pflueg, der lige har bortgiftet sin 
ældste datter og derved sat sig i gæld, opdagede at 
"- der allerede ymtedes om, at en formodentlig Frier 
til den yngre Datter befandt sig i Nærheden, saa at 
Pflueg snart maatte belave sig paa at vorde som den 
enlige Fugl paa Taget i sin tilstundende Alderdom".

"Det varede ikke længe førend Forstaaelse imel
lem den unge Hr. Preisler og Pfluegs Datter blev 
meer og meer kjendelig, og egentlig kunde Pflueg ik
ke have stort derimod at sige. Tingen gik altsaa som 
den olejer at gaa, hvor to Personer sympatisere med 
hinanden, og Forældrene ikke lægge nogen Hindring i 
Vejen. Fra den Preislerske Side skede det nu slet 
ikke, og fra Pfluegs Side var det uden Nytte."

"Nu gik Tiden til December Maaned, da Bryl
luppet var berammet, og ingen, uden nogle af Pfluegs 
Paarørende havde noget paa dette Partie at sige, men 
disse opholdt sig blot over den Omstændighed, at 
Brudgommens Broder, en velstuderet og talentfuld 
Mand, var ansat ved det danske Theater, dette vilde 
de ansee vanærende for Brudens Familie."

Henrik Gerner, stik af Johann Georg i 1790. 
(Kobberstiksamlingen, København)



”Endog de smaa Ubehageligheder, som Stands- 
Fordomme kastede ind blandt nogle af Selskabet, og 
som Brudgommens Broder med megen Klogskab undgik ved 
at forlade Selskabet strax efter Vielsen, under Paa- 
skud, at Forretninger kaldte ham bort.”

”Kulden var i denne Tid yderlig stræng, saa at 
endog hede Viine, som vare brugte ved Brylluppet, 
vare frosne i Flaskerne i en varm Stue, saa at Bryl- 
lupsgjæsterne bleve nødsagede til at opholde sig 
nogle Dage, da de ej havde forsynet sig med Vinter
klæder, især Damerne. De rejste endelig bort tilli
gemed de unge Brudefolk, der fulgte med Brudgommens 
Forældre til Chariottenborg i Kjøbenhavn.”

Nu var den stakkels major Pflueg helt ruineret 
af de to bryllupper og måtte låne penge i døtrenes 
”Arve-Kapitaler” med svigersønnernes tilladelse, og 
det endte med, at han solgte sin gård ”Ulrikkenborg” 
til J.G., selvom han advarede de unge med ”at de 
vilde være ilde tjente med saadan en Gaard, da ingen 
af dem forstod Landvæsenet, og de ej kunde andet end 
tabe ved at give sig af med et Fag, der udfordrede 
megen Kundskab og Erfaring, hvori de største Kunst
nere sædvanligvis ikke kunde være bevandret.”

Den 11.6.1790 skiftede ”Ulrikkenborg” ejer, og 
skødet blev tinglæst d.28.Juni s.å. Gården, som i 
1759 var blevet udvidet med et stykke af præste
gårdsjorden, var dengang på 18 tdr.6 skp.2 tr.hart
korn. Den blev red-uceret ved, at mange udstykninger 
blev solgt fra i årene 1813-28, og i 1831 brændte 
avlsgården.

J.G.s dødsannonce lyder: "Efter langvarig Svagelig- 
hed og een Dags Sygeleje henslumrede imorges Kl.9 
Slet, ved en blid og rolig Død, vor elskede Fader, 
Johann Georg Preisler, Kongelig Hofkobberstikker og 
Medlem af det Kongelige Academie for de skjønne 
Kunster i sit 74nde Aar, hvilket vi ikke undlade 
herved sørgeligt at bekjendtgjøre for Familie, Ven
ner og Bekjendte saavel paa egne som paa vore 4 fra
værende Brødres Vegne.

Kongens Lyngby den 21nde April.
Georg Sophus Preisler - Eduard Julius Preisler ”

70 Martin Carl Henrik Preisler

Godsinspektør på Tiselholt og ejer af Baagegaard.

Søn af nr.49, Johann Georg. * 2.2.1790 i København, 
-! 11.4.1880 i Mariager. » 6.5.1820 i Gudme Kirke 
ved Svendborg med Wilhemine Thomasine Jørgensen, 
* 10.11.1800 i Gudme, + 6.12.1882 i Bogense, datter 
af forpagter af Rygaard, Langaa, Lars Jørgensen og 
Ulricha Tietgens.

10 børn: nr.111 - 120.

I et brev fra 1909 stilet til Oscar Preisler,nr.259, 
-skriver sønnen Frederik Ludvig, nr.120,: ”Min Fader 
stod som yngre Mand ved det daværende Kongl. Gidekor 
og var Berider for Kong Frederik d.6te. Han tog sin 
Afsked fra det militære for at overtage Stillingen 
som Godsinspektør og Forpagter af Herregaarden Tid- 
selholt paa Fyn i 32 Aar, - derefter købte han min 
Fødegaard - Baagegaard - som han ejede i 30 Aar,- 
hvorefter mine Forældre købte en lille Lystejendom 
i Bogense. Fader døde under et længere Besøg hos mig 
paa min Ejendom ved Mariager og ligger begravet paa 
Mariager Kirkegaard.”

Grunden til at han fik ansættelse som godsin
spektør på Tiselholt, skyldtes uden tvivl, at hans 
fætter Agent Johann Frederik Zinn (1779-1838) købte 
Tiselholt i 1813 (det blev afhændet i 1839). Selv 
købte han Baagegaard i 1835 og solgte den i 1858, så 
hans søn husker nok forkert med hensyn til antallet 
af årene.
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Martin Carl Preisler (maleri♦ privat eje).
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l'hekop med motiv af Tiselholt, som det så ud på 
Martin Carl Henriks tid.
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Iflg. La Cours "Danske Gaarde" 1909 har Baage- 
ß.aard: "Hartkorn: 12 Trd. 2 Skpr. 3 Fdkr. 2i Alb." 
og "Det samlede Areal udgør 132 Tdr. Ld. deraf Ager 
110, Eng 10, Mose 2, Skov 8, Have og Gaardsplads 2 
Tdr. Ld."

Baagegaard (La Cours "Danske Gaarde" 1909).

Om det har været det samme i M.C.H.s tid vides ikke.
I "Optegnelser om Baagegaard i ældre og nyere 

Tid" af F.Hjort, Odense 1896 (daværende ejer) står 
bl.a. , at gården er meget gammel, og at den ligger 
umiddelbart ved Tommerup Station, hvis bygninger er 
opført midt på gårdens jorder. I ældre tid hed gården 
Bogaa - der lå oprindelig en bøgeskov - og Brænde Aa 
har sit udspring der og løber forbi haven.

M.C.H. købte Baagegaard d.9.4.1835 for 12.600 Rd. 
med kun et par tusind i udbetaling og sad derfor med 
høje prioriteter i starten, men tiderne blev bedre, 
og det lykkedes ham at forbedre gården, så at han 
kunne sælge den d.9.12.1858 for 35.000 Rd. til for
pagter Jensen, der var gift med en datter af gods
ejer Møller, Vejstrupgaard, altså en svoger til to 
af børnene, Peter, nr.115, og Elise, nr.116.

Af folketællingen på Baagegaard 1845 og 1850 kan 
man se , at et par af døtrene allerede var borte fra 
gården, velsagtens for at tjene andetsteds, og selv
følgelig var Laurits Georg væk i 1850, idet han del
tog i Istedslaget 1849. Allerede i 1845 står den 
yngre bror , Gustav Philip, nr.76, som forpagter af 
gården. I 1845 har de 9 tjenestefolk, i 1850 har de 
7 tjenestefolk.

I et brev, skrevet af svigerdatteren, Petra, nr. 
115, mærket "Familieoptegnelser!" står: "For mine 
Svigerforældre begyndte nu en brydsom Tid, mange 
Børn og smaa Kaar, og det gik mere og mere tilbage, 
det saa ud til de maatte gaa fra Gaarden, indtil den 
ældste Søn, Peter, tog en stor Beslutning, sagde sin 
Plads op og drog hjem og styrede Gaarden, bragte Or
den i Tingene og i et Tidsrum af 5 Aar var den saa 
god en Drift, at den blev solgt godt, og de gamle 
kunde leve af Renterne. - Imidlertid var Børnene 
vokset til, der var ialt 10, 3 Sønner og 7 Søstre, 
l.Søn død som ung. Alle Søstre bleve gifte, den æld
ste med Prokurator Møller, den næste med Skolelærer 
Dujardin, - den 3 med Baggesen, den 4 med Skolebe- 
bestyrer Møller senere Professor, den 5 med min Bro
der, den 6 med Biilmann, den 7 med Harpott. Den yng
ste Broder var ogsaa Landmand, men havde ikke Held 
med sig og endte som Øqonom paa Fattiggaarden i Ran
ders,"
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Ill Charlotte Sophie Rebekka Preisler 113 Ulrikke Sophie Emma Georgine Preisler

Datter af nr.70, Martin Carl Henrik. * 20.9.1821 på 
Tiselholt, Vejstrup sogn, + 25.6.1906 i Bogense. » 
6.9.1856 i Tommerup med direktør for Spare- og Laa- 
nekassen for Bogense, medlem af byrådet 1861-1900, 
medlem af folketinget 1864-66 Sophus Christian Møl
ler,R.D., * 24.5.1824 på Christianslund, Skovby sogn 
+ 4.10.1905 på Lindenborg ved Aalborg, søn af birke
dommer i Gyldensteens birk Johan Peter Møller og Jo
hanne Marie Seehusen. 5 børn:

Johanne Petrea Møller,
Christian Sophus Møller,
Charlotte Sophie Rebekka Møller, 
Marie Møller,
Karen Augusta Jacobine Møller,

* 1856 i Bogense.
* 1857 i Bogense.
* 1859 i Bogense.
* 1861 i Bogense.
* 1866 i Bogense.

Datter af nr.70, Martin Carl Henrik. * 22.7.1824på 
Tiselholt, + 9.10.1864 i Fredericia. >> 2.2.1853 i 
Tommerup med institutbestyrer i Fredericia og klok
ker ved Michaelis Kirke Christian Dujardin, * 18.7. 
1825 i Fredericia, + 22.5.1884 sammesteds, søn af 
hoboist ved fynske Infanteriregiment Charles Dujar
din og Anne Marie Bøttern. 7 børn:

Wilhelmine Maria Dujardin * 5. 3.1854 i Fredericia
Charles Martin Dujardin * 5. 5.1855 i Fredericia.
Lauritz Livinus Dujardin * 14.12.1856 i Fredericia. 
Gustav Dujardin * 19.12.1858 i Fredericia.
Vilhelm Dujardin * 10. 8.1860 i Fredericia.
Lauritz Livinus Dujardin * 21. 5.1862 i Fredericia.
Christian Dujardin * 23. 7.1864 i Fredericia.

Chr.Dujardin må være blevet gift 2., da han fik en 
søn: Niels Dujardin, * 7.2.1876 i Fredericia.

112 Johanne Christiane Bogislaura Preisler

Datter af nr.70, Martin Carl Henrik. * 31.5.1823 på 
Tiselholt, + 9.2.1893 i Sverige. » 22.6.1866 i Bo
gense med proprietær Hans Vilhelm Theodor Møller, * 
14.12.1840 på Christianslund, Skovby sogn, + 9.2.
1903 i Sverige, søn af proprietær af Christianslund 
Rasmus Andreas Møller og Anna Sophie Krag.
H.V.Th.Møller var "Patron", og havde en gård i Små
land .

114 Laurits Georg Preisler

Søn af nr.70, Martin Carl Henrik. * 10.4.1826 på 
Tiselholt, + ca.1852, Dalund Mølle på Fyn. Ugift. 
Deltog i krigen 1848 - 51.
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Pen forreste indre gård med sit smukke tre
etagers bindingsværk, der findes den dag i dag, 
og som fremhæves som noget enestående.

115 Carl Peter Henrik Preisler
Købmand i Odense.

Søn af nr.70, Martin Carl Henrik. * 11.10.1827 på 
Tiselholt, + 4.2.1891 i Odense. » 30.9.1859 med 
Petra Rasmine Margrethe Møller, * 28.3.1838 i Skov
by ved Bogense, + 25.1.1922 i København, datter af~ 
bagermester Niels Henrik Møller og Elisabeth Hans
datter.

6 børn: nr.178 - 183. 

C.P.H. løste borgerskab i Odense i 1857 og blev 
selvstændig i 1862. I 1867 lejede han sig ind hos 
købmand Breum, Vestergade 63, som handlede med korn, 
kolonial og tømmer. I 1884 ændredes gadenumrene, og 
63 blev til 72, under hvilken adresse hans købmands
gård, som han tidligere havde købt for 55.000 kr. , 
siden kendtes. Desuden skal han have haft interesser 
i andre foretagender bl.a. i et kalkværk.

Foruden sin købmandsvirksomhed havde C.P.H. 
flere tillidshverv, bl.a. i Odense Handelsstandsfor
ening (stiftet i 1862), i Odense Byraad i 1885, i 
Brandvæsenskommissionen og i bestyrelsen for'Sygehus
et .
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Han kom ulykkelig af dage ved, under en spadser- 
tur en mørk vinteraften, at falde i Odense Aa, der 
var delvis islagt, og hvor hans lig først blev fun
det et par dage senere efter en større eftersøgning. 
Han var, ifølge begravelsesprædiken: livlig,
elskværdig, godhjertet og sandhedskærlig. Agtet og 
æret i Odense." Efter hans død sad enken i uskiftet 
bo og solgte købmandsgården i 1909, efter at sønnen, 
Sophus Christian, i mellemticen havde ført den videre 

I en beretning skrevet af hendes barnebarn,
Ellen Amundsen, beskrives Petra på denne smukke måde: 
"Min lille bedstemor. Hvorfor ved jeg så lidt om 
Bedstes hjem og ungdom, hvorfor spørger man ikke? 
Man banker på døren, "kom ind", lyder hendes kære 
røst og ind træder man i hendes hyggelige,- skinnende 
rene og ordentlige stue med de smukke, gamle møbler 

og aner over sofaen. De aner var vi børn meget stol
te af, for det var virkelig noget at være vigtig 
over. Familien Preisler, for det er en kunstner
slægt, og lige fra jeg var lille pige har jeg tegnet 
og følt mig som kunstner".Senere fortæller hun: "Jo, 
mor fortalte, at lille Bedste ikke måtte få ham, hun 
elskede, men skulle gifte sig med bedstefar, der var 
en holden storkøbmand, og ham blev hun tilsyneladen
de trods alt lykkelig med." Og til sidst: "Bedstemor 
og bedstefars hjem var grundtvigiansk, de var begge 
religiøse, og der kom mange venner i deres hjem - 
byens spidser. Det ved jeg fra Mor."

Enken flyttede efter salget af købmandsgården 
til København og boede på skift hos sine børn, først 
i Odensegade, siden i Carl Johans Gade og til sidst 
i Lipkesgade.
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178 Wilhemine Caroline Preisler

Datter af nr.115, Carl Peter Henrik. * 3.9.1860 i 
Odense, + 18.1.1939 i Lillerød. >> 27.5.1887 i Oden
se med garvermester i København Holger Rohde, * 17. 
11.1858 i Helsingør, + 21.12.1933 i Lillerød, søn af 
garvermester Michael Rohde og Ida Ulrichsen. 3 børn:

Thyge Preisler Rohde, * 21.7.1888 i København.
Karen Rohde, * 18.4.1896 i København.
Peter Preisler Rohde, * 15.3.1902 i København.

W.C., der dagligt blev kaldt Minna, var et ualminde
ligt sødt og kristent indstillet menneske, der helt 
helligede sig sin mand og sine børn.

Om sønnen, Peter P. Rohde, der døde i 1978, 
skrev Jens Kistrup i Berlingske Tidende: ”Hermed af
sluttes et liv og et forfatterskab, der greb længere 
ind i samtiden og dybere tilbage i fortiden end nog
en anden dansk skribents-” Udover et næsten uover
skueligt antal kronikker, artikler og essays om kul
turelle, litterære og politiske emner, skrev han en 
lang række bøger om bl.a. engelsk litteratur, om 
Sovjetunionen, Indien, Mellemøsten, især Israel, der 
stod hans hjerte nær, og hvor der er plantet en lund 
til hans minde, græsk kulturhistorie (5 bind), Søren 
Kirkegaard, hvis samlede værker han udgav o.s.v.
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179 Sophus Christian Preisler
Købmand i Odense, repræsentant i København.

Søn af nr.115, Carl Peter Henrik. * 8.11.1862 i 
Odense, + 2.6.1946 i Ordrup. » 28.9.1890 i Odense 
med Anna Louise Steen, * 3.7.1868 i Aalborg, + 26.8. 
1929 i Skodsborg, datter af skibskaptajn Erik Sophus 
Valdemar Steen og Hanne Marie Pontoppidan.

2 børn: nr.268 - 269.

S.C. var en dygtig gymnast og sportsmand og var bl. 
a. en af de første, der vovede sig op på de høje, 
livsfarlige "væltepetere" (på fotoet ses han yderst til 
venstre som anfører for holdet). Han aftjente sin 
værnepligt ved livgarden.

Som den ældste søn af nr.115, Carl Peter Henrik, 
overtog han efter faderens død, i en alder af 29 år, 
den fædrene købmandsgård i Odense, som han drev, 
indtil han i begyndelsen af dette århundrede flytte
de til København, hvor han blev repræsentant for 
Gosch Tændstikfabriker og Blyantfabriken Viking,hvor 
den yngste bror, Folmer, var blevet direktør.
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268 Harriet Preisler

Porcelænsmalerinde i København.

Datter af nr.179, Sophus Christian. * 5.5.1892 i 
Odense, + 23.10.1974 i Ordrup. >> 10.5.1917 i New 
York med ingeniør Knud Henrik Hoffmeyer, *20.5.1887 
i Grenaa, + 7.6.1950 i Ordrup, søn af apoteker Niels 
Frederik Wilhelm Elin Hoffmeyer og Caroline Kjær 
Pind. 2 børn:

Illa Hoffmeyer, * 15.3.1918 i New York.
Anita Birgit Hoffmeyer, * 3.1.1921 i Buenos Aires.

Efter skolegang i Odense udviklede Harriet sine ev
ner for tegning og maling på Kunstindustriskolen for 
Kvinder i København, for derefter at blive ansat som 
porcelænsmalerinde på Den Kongelige Porcelænsfabrik. 
I 1917 - midt under den uindskrænkede U-bådskrig! - 
vovede Harriet sig over Atlanten til New York for 
der at blive gift. I årene derefter fulgte hun sin 
mand på dennes rejser over det meste af kloden, især 
Nordamerika, Sydamerika og Kina, indtil de i 1929 
bosatte sig fast i Danmark, hvor Knud Hoffmeyer fik 
ansættelse som disponent i et amerikansk firma til 
sin død i 1950.
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269 Ove Steen Preisler

Kontorchef i København.

Søn af nr.179, Sophus Christian. * 23.3.1910 i Køb
enhavn. Ugift.

Realeksamen fra Østre Borgerdydskole 1927, Niels 
Brocks Handelsskole 1927-28, forskellige ansættelser 
og rejser i Europa i årene 1929-32. Fra 1933 ansat 
i De Danske Spritfabrikker og fra 1934, efter et års 
virke hos Spritfabrikkernes agent i Paris, overflyt
tet til fabrikkernes eksportselskab, Danisco, fra 
1939 som kontorchef. Pensioneret i 1965.
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180 Martha Preisler

Datter af nr.115, Carl Peter Henrik. * 17.1.1866 i 
Odense, + 23.3.1952 i Jyderup. >> 12.4.1892 i Odense 
med kontorchef i København William Amundsen, * 29. 
11.1863 i København, + 10.6.1939, søn af kgl. lods 
og krigsraad Carl Frederik Amundsen og Cecilie Fre
derikke Petersen. 3 børn:

Eva Amundsen, * 25.1.1893 i København.
Ellen Amundsen, * 4.3.1895 i København.
Margrethe Amundsen, * 26.1.1906 i København.

Martha var i sine unge dage i Odense en meget ivrig 
og dygtig rytterske og ville egentlig have været be
riderske, men da hun også var kunstinteresseret - og 
iøvrigt, foruden at hun tegnede og malede, også både 
spillede og sang - rejste hun til København for at 
søge videre uddannelse som malerinde. Her mødte hun 
imidlertid sin skæbne i skikkelse af broderen til en 
veninde af hende fra skolen, den unge marinesoldat, 
William Amundsen,og blev gift. Han fortsatte sin 
"maritime” karriere i et dampskibsrederi, hvor han 
avancerede til kontorchef, og senere bestod han ek
samen som skibsmægler.
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181 Ebba Preisler

Datter af nr.115, Carl Peter Henrik. * 29.12.1868 i 
Odense, + 18.5.1942 i Amsterdam. >> 19.12.1908 i New 
York med Louis Justman Jacob, * 5.10.1881 i Haag.
+ i 1937 i Amsterdam. 1 barn:

Poul Louis Justman Jacob, * 8.1.1910 i København.

Ebba rejste i 1899 til Japan, hvor hun dels var be
skæftiget på Clausens Hotel i Yokohama, dels virkede 
som sygeplejerske. I Alex. Svedstrups bog "De dan

skes Vej" fra 1902 om krydseren "Valkyrien"s togt 
1899-1900 til Østasien med prins Valdemar som chef, 
omtales hotellet i forbindelse med skibets anløb af 
Yokohama: "Hans (C.B.Clausens) Hustru og hendes Sø
ster indrettede for nogle Aar siden Clausens Hotel. 
Her regerede de to Damer over en Stab af lydløst 
listende Japanere, og her finder man afsondret fra 
Hotellet et rigtigt dansk Hjem. Solen skinnede ind 
mellem Blomsterne i Vidueskarmen. Fruen sad og læste 
en Stabel Valkyrie - Artikler, sendt hjemmefra. Fru
ens Søster rejste sig fra Klaveret, hvor Weyses San
ge stod opslaaede.

En lille frisk, dansk Frøken, som er en skattet 
Sygeplejerske herovre, fuldendte Interiøret. Blochs 
Raderinger prydede Væggene, og paa Bordet ligger 
danske Bøger. Men man behøvede kun at se paa de mil
de, gode Ansigter for at føle sig hjemme."

På et billede af den omtalte dagligstue ses "den 
lille friske Frøken", som altså er Ebba, sammen med 
fru Clausen og hendes søster.

I 1904 overtog Ebba og søsteren hotellet, der 
havde fået navneforandring til "Bluff Hotel", som de 
sammen drev til 1908. Det år kom hun til at kende en 
af gæsterne, en hollandsk forretningsmand, L.Justman 
Jacob, så godt, at hun samme år opgav hotelvirksom
hed og via Sibirien og efter et kort besøg i Danmark 
rejste til Madison, New York, for at blive gift med 
ham. Efter et par års ophold i USA flyttede de til 
Belgien, hvor de - efter at Ebba i 1910 havde født 
en søn i København - blev indtil krigsudbruddet i 
1914, da de slog sig endeligt ned i Holland.

Sønnen, Poul Louis, der blev født d.8.1.1910, 
tog i 1935 eksamen som Doctorandus i økonomi fra 
universitetet i Amsterdam, hvorefter hans livsger
ning faldt inden for et af de store hollandske in
dustriselskaber, Hoogovens (jern og stålværker), 
hvor han arbejdede sig op til at blive øverste chef 
i 1970.
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182 Axel Preisler

Arkitekt i København.

Søn af nr.115, Carl Peter Henrik. * 12.5.1871 i 
Odense, + 25.9.1930 i København. >> 29.5.1894 med 
Astrid Rigmor Rohde, * 16.7.1874 i Helsingør, + 8.2. 
1940 i København, datter af garvermester Michael 
Rohde og Ida Ulrichsen.

3 børn: nr.270 - 272.

Axel fik først en tømreruddannelse med afgangsbevis 
fra Teknisk Skole i Odense i 1890 og i 1899 fra 
Kunstakademiet i København. Så studierejser i ud
landet 1892 og 1907, derefter selvstændig arkitekt
virksomhed .

Byggearbejder: ejendommen Frederiksholms Kanal 6, 
Dansk Folkeforsikring i Anker Heegaardsgade 13, Nor
disk Genforsikring i Grønningen, Reassurance-Compag- 
niet Salamandra på hjørnet af Hammerensgade og St. 
Kongensgade, administrations- og funktionærbygninger 
for Gosch Tændstikfabriker, beboelsesbygning pa 
Frederiksberg Alle 66 (Kommunens Diplom), samt for
skellige villaer, industri-, forretnings-, beboel
ses- og stationsbygninger i København og provinsen.

Han blev meget værdsat inden for Akademisk Arki
tektforening, hvor han i mange år var medlem af 
rets- og honorarudvalget og i 1924 dets leder. Ved 
generalforsamlingen 1930 blev han valgt til formand 
for foreningen.

Han var meget musikalsk og var i sine unge dage 
sammen med operasangerne Lauritz Melchior og Holger 
Hansen samt en fjerde mand medlem af sangkvartetten 
”Bel Canto11. De sang både offentligt og privat, og 
kunne endog finde på, til glæde for dem selv og for 
de omkringboende, at synge oppe fra toppen af .det 
gamle, nu nedrevne vandtårn i Søllerød, ved siden 
af hvilket Axel havde sit sommerhus. Desuden var han 
en ivrig tennisspiller, en interesse han delte med 
sin søn Mogens.
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270 Holger Jean Preisler

Søn af nr.182, Axel. * 1.12.1894 i København, + 14. 
12.1895 sammesteds.

271 Rigmor Preisler

Datter af nr.182, Axel. * 13.10.1899 i København, + 
20.5.1978 i Gentofte. >> 7.11.1936 på Søllerød råd
hus med landsretssagfører Povl August Wiedemann, * 
7.10.1894 på Frederiksberg, + 17.5.1970 i Gentofte, 
søn af bogholder August Wiedemann og Anne Marie Han
signe Meyer. 1 barn:

Kirsten Wiedemann, * 17.11.1929 i København.

Rigmor havde efter endt uddannelse i mange år ansæt
telse som sekretær i Vinhandlerforeningen for Dan
mark. I en årrække efter anden verdenskrig var hun 
medlem af Dansk Lottekorps.
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272 Mogens Preisler
Arkitekt i Kgs.Lyngby.

Søn af nr.182, Axel. * 6.4.1908 i København, + 13.11. 
1970 i Kgs.Lyngby. >> 24.8.1938 i Lyngby Kirke med 
Esther Preisler, nr.341, datter af Oscar Preisler, 
nr.259, og Ruth Bahnson Preisler, nr.247. Ingen børn.

Realeksamen fra Set.Knuds Skole i København i juni 
1925. Svendebrev som tømrer i oktober 1929. Afgangs
bevis fra Bygmesterskolen maj 1930 og fortsatte sine 
arkitektstudier på Kunstakademiets Bygningsskole.

Han blev ikke færdig med sin uddannelse før fad
erens død, så de opnåede ikke at arbejde sammen.

Mogens har udstillet sine arbejder på Charlotten- 
borg og har gennem årene været medlem af Akademirå
dets Valgforsamling eller Kunstnersamfundet, som det 
dengang hed.

Alsidig selvstændig virksomhed med bopæl i Kgs. 
Lyngby fra 1939. Byggearbejder bl.a. Hede Nielsens 
Fabrikker i Horsens, Radiometer i København, diverse 
etageejendomme, parcelhuse og forretningdejendomme, 
herunder "Gartner Preisler" på Emdrupvej.

Mogens har haft ansættelse i Forsvarets Bygnings
tjeneste, private arkitektfirmaer og sluttelig i 
Teknisk Afdeling på Frederiksberg Rådhus.

Han havde mange interesser, var musikalsk, spil
lede glimrende klaver og deltog som kormedlem i "Col
legium Musicum"s mange koncerter. Desuden var han en 
ivrig tennisspiller og vandt mange præmier i turne
ringer .
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Søn af nr.115, Carl Peter Kenrik. * 10.6.1874 i Oden
se, + 27.9.1951, begravet på Frederiksberg Kirkegård. 
>> 23.6.1899 i Frederiksberg Kirke med Kamma Gosch, 
* 21.8.1876 i Sundbyøster, + 10.2.1950, datter af 
fabrikant Heinrich Eduard Gosch og Frederikke Amalie 
Sietting.

3 børn: nr. 273 - 275.

Folmer voksede op på købmandsgården i Odense, og ef
ter endt skoletid fik han en handelsuddannelse. I 
1898 begyndte han hos H.E.Gosch & Co.s Tændstikfa- 
brik'er, samme år som dette firma overtog Aktietænd- 
stikfabriken "Godthaab". I 1899 giftede han sig med 
chefens datter og i 1900 indtrådte han i direktionen. 
Snart efter købte Gosch aktierne i "Kjøbenhavns Tænd
stikfabrik" og Aktietændstikfabriken "Mercur", hvor
efter det hele samledes under navnet "De forenede 
danske Tændstikfabriker". Mest kendt blev tændstik
æsken med navnet H.E.Gosch og billedet af Torden
skjold .

1907-08 opførtes hovedfabrikken på Islands Brygge 
og gennem de næste år kunne firmaet, ikke mindst på 
grund af Folmers dygtighed, udvide og konsolidere, og 
således klare sig i kampen med de udenlandske sel
skaber. Det skyldtes også hans initiativ, at Blyant
fabriken "Viking" blev startet i 1914 som dattersel
skab af H.E.Gosch & Co.

Siden Industriraadets oprettelse 1910 var han 
medlem af dette og Industriforeningens Repræsen
tantskab, for hvilket han 1934 blev næstformand og 
1938 formand.Desuden var han formand for handelskom
pagniet "Hafnia", medlem af Dansk Brandværns-Komités 
forretningsudvalg, æresmedlem af selskabet "Lysglimt", 
medlem af Revisorkommissionen og af tilsynsrådet for 
Handelshøjskolen i København. Ridder af Dannebrog i 
1923, Dannebrogsmand i 1938.

183 Folmer Preisler

Direktør: i København.
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Folmer som soldat Kamma og Folmer med deres børn 
Yvonne, Else og Jean.



273 Jean Aage Preisler

Direktør i København.

Søn af nr.183, Folmer. * 14.7.1900 i København, + 4. 
6.1976 i Rungsted. >> 25.5.1934 i Tårbæk Kirke med 
Gudrun Raaschou, * 4.8.1905 i Klampenborg, datter af 
ingeniør Frederik Raaschou og Agnete Vett.

1 barn: nr. 346.

Niels Brocks handelseksamen 1918. Student og cand. 
phil. 1919. Uddannelse i Paris og London 1919-22.

Efter dette var han velkvalificeret til at tage 
fat på det hjemlige erhvervsliv. Han begyndte i Cooper 
& Layman, var et par år hos Nestlé og kom så i 1925 
til Gosch. I 1930 udnævntes han her til underdirektør, 
blev ni år senere meddirektør og afløste faderen på 
”Gosch” og ”Viking”. Medlem af Industrirådet 1950-65 
og medlem af bestyrelsen for a/s Nordisk Brown Boveri 
1953-73, formand 1967-73.

Ridder af Dannebrog, Ridder af Svenska Vasa Orden
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346 Sten Preisler

Indkøbschef.

Søn af nr.273, Jean Aage. * 14.8.1937 i København. 
>>1. 25.3.1964 i Gentofte med Jonna Galsgaard, farma
ceut, * 23.6.1936 i Viborg, + 2.5.1969 i Hørsholm, 
Klatter af farvehandler Jens Galsgaard og Hedvig Chri
stoffersen.
>>2. 15.12.1972 i Hørsholm med Marianne Christine
Kornbeck, født Ovesen, * 7.4.1942 i København, datter 
af grosserer, statsaut.translatør Peter Ovesen og 
Karen Christensen. 1 barn:

Martin Jakob Preisler, * 29.10.1973 i Hørsholm.



274 Else Preisler

Datter af nr.183, Folmer. * 21.3.1904 på Frederiks
berg. >>1. August 1925 i Frederiksberg Kirke med 
grosserer Svend Eduard Kindt-Larsen, * 29.5.1899 på 
Frederiksberg, + 14.9.1973 i Hellerup, søn af gros
serer Valdemar Emil Larsen og Betzy Hedevig Kindt. 
Skilt i 1937. 4 børn:

Alice Kindt-Larsen, 
Tove Kindt-Larsen,
Svend Kindt-Larsen, 
Inge Kindt-Larsen,

* 16.5.1926 i Hellerup.
* 27.1.1929 i Hellerup.
* 13.3.1931 i Hellerup.
* 30.3.1933 i Hellerup.

>>2. 27.1.1938 i Søllerød Kirke med Hakon Holm,
* 19.1.1906 i Colonia, Paraguay, søn af bogholder, 
landbrugskandidat, exam.jur. Thorkild Holm og Anette 
Georgia Clausen-Bagge. Skilt i 1962. Ingen børn.

Else fik sin skoleuddannelse på Karen Kjærs Pigeskole 
på Frederiksberg og kom derefter på college i England 
Hendes første mand, Svend Kindt-Larsen, var grosserer 
i vinduesglas fra et firma i England.

Hendes mand var digter og havde i starten svært 
ved at vinde anerkendelse. Han skrev gerne i sommer
huset i Asserbo og indrettede om vinteren spisestuen 
i lejligheden i Hellerup til "Hakon Holms Forlag". Da 
Else havde lært at skrive på maskine, renskrev hun 
digtene, skrev fakturaer ud og pakkede bøgerne, og 
som den energiske og flittige mand Hakon Holm var, 
gik han selv rundt og solgte sine digte, deraf navnet 
"Trappegangsdigteren". Hans hovedværk er en gendigt
ning i 5 bind af Bibelen.

/
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275 Yvonne Preisler
Datter af nr.183, Folmer. * 21.11.1907 på Frederiks
berg, 4- 17.6.1943 i Birkerød. »1. 12.5.1926 i Hol
mens Kirke, København, med grosserer Hans Erik Wen- 
delboe Fresløv, * 21.4.1903 i* København, + 26.2.1981 
på Frederiksberg, søn af bogholder Carl Wilhelm Fre
sløv og Bodil Johanne Christine Hansen. Skilt i 1928. 
1 barn:

Jeanne Fresløv, * 2.10.1926 på Frederiksberg.

>>2. 3.2.1929 i Frederiksberg Kirke med grossist i 
pelsvarer Kaj Mogens Alex-Petersen, * 14.8.1903 på 
Frederiksberg, søn af disponent Thorvald Alexander 
Petersen og Petra Elise Kirstine Jensen. 2 børn:

Mogens Alex-Petersen, * 23. 5.1930 i Hellerup. 
Sonja Alex-Petersen, * 13.12.1934 i Birkerød.

Yvonne var som barn en livlig og initiativrig pige, 
men blev strengt opdraget. Efter endt skolegang blev 
hun uddannet i sang og klaverspil. Hun blev gift ung, 
og det første ægteskab blev også kort. I det andet 
ægteskab boede de en kort tid i Hellerup, men flytte
de så til Birkerød, hvor de først lejede sig ind på 
"Skrivergaarden" og derefter i 1934 byggede et blok
hus på en naturskøn grund, hvor de kunne have alle de 
dyr, som Yvonne satte så stor pris på - der var får, 
geder, hunde, dværghøns m.m. Det var et livligt hus, 
og mange aftener var helliget musikken: Yvonne selv
følgelig ved klaveret (foruden hun sang mezzosopran) 
hendes mand med violin og "Bellmann" (en ven af huset) 
med luth.

Hver fredag kom den katolske præst, Edvard 
Fischer, da Yvonne en overgang var meget interesseret 
i den katolske tro.

På et tidspunkt bestemte hun sig for at blive 
billedhugger og stod i lære hos Henry Luckow Nielsen, 
og de fleste i familien har mindst ét af hendes ar
bejder stående i deres hjem. Et af værelserne i blok
huset blev lavet til atelier.

På hendes 30-års fødselsdag lavede hendes mand 
et festskrift, han kaldte "Blokhustidende", i hvilket 
mange af hendes venner hyldede hende.
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116 Elise Marie Richardine Preisler 117 Anne Pauline Preisler

Datter af nr.70, Martin Carl Henrik. * 16.11.1830 på 
liselholt, + 25.6.1874 i København. >> 27.3.1863 i 
Bogense med forstander ved Opfostringshuset, senere 
bestyrer af Borgerdydskolen i København, professor 
cand.polyt. Søren Georg Møller, * 14.1.1834 i Bogen
se, + 24.12.1890 i København, søn af Niels Henrik 
Møller og Elisabeth Hansdatter. 5 børn:

Elisabeth Møller, * 24.6.1865 i København. 
Karl Henrik Møller, * 7.8.1866 i København.
Thor Møller, * 24.6.1868 i København.
2 døtre døde som små, navne, fødselsdata og - sted 
kendes ikke.

Søren Georg Møller var bror til Petra Rasmine Mar
grethe Møller, der blev gift med nr.115, Carl Peter 
Henrik.

Datter af nr.70, Martin Carl Henrik. * 29.4.1833 på 
Tiselholt, 4- 25.1.1916 på Frederiksberg. >> 13.6.1863 
i København med forpagter af Eldrupgaard Niels Vil
helm Theodor Baggesen, * 4.12.1835 i Ørre, + 25.8. 
1905 på Frederiksberg, søn af sognepræst, sidst i 
Vivild og Vejlby, Niels Rasmus Baggesen og Wilhelmine 
Nicoline Bjerring. 4 børn:

Vilda Thueline Baggesen, 
Caroline Nicoline Baggesen, 
Martin Carl Holger Baggesen, 
Paul Andreas Baggesen

* i 1864
* i 1869 i Gjesing sogn.
* i 1870 i Gjesing sogn.
* i 1873 i Ørsted sogn.

N.V.Th.Baggesen blev proprietær af Langtoftegaard i 
Ørsted sogn, hvor den yngste søn blev født. I 1881 
flyttede familien til København, hvor han blev krea
turkommissionær .

118 Sophie Bartholine Louise Preisler

Datter af nr.70, Martin Carl Henrik. * 2.10.1835 på 
Baagegaard, Tommerup sogn, 4- 16.1.1922 på Frederiks
berg. >> 7.8.1863 i Bogense med lærer og kirkesanger 
Ludvig Martin Biilmann, * 16.6.1837 i Oure, 4- 22.2. 
1899 på Frederiksberg, søn af lærer og kirkesanger 
Morten Biilmann og Karen Regine Baggesen. 4 børn:

Uffe Biilmann, * 
Regner Juul Biilmann, * 
Rolf Biilmann, * 
Viggo Biilmann, *

1866 i Tommerup.
25.12. 1869 i Fangel.
2. 7. 1872 i Fangel.
1. 7. 1876 i Fangel.
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119 Caroline Wilhemine Preisler

Datter af nr.70, Martin Carl Henrik. * 19.2.1837 på 
Baagegaard, + 24.6.1918 i København. >> 28.7.1865 i 
Bogense med prokurator i Lemvig, kaptajn af infante
riet, fransk konsul Jens Harpoth, R.D. ,E.M-.2, F.O.A. 
* 9.9.1835 på Frostesgaard, Nees, + 13.7.1901 i Lem
vig, søn af gårdejer og sognefoged Jens Christian 
Harpoth og Kirsten Jensen. 6 børn:

Jens Jensen Harpoth og Caroline Wilhelmine 
med de 5 ældste børn.

Carl Christian Ludvig Harpoth,
Otto Vilhelm Harpoth,
Kirsten Johanne Louise Harpoth,
Emma Andrea Marie Harpoth,
Valdemar Preisler Harpoth,
Olga Elise Harpoth,

* 14. 5.1866 i Lemvig
* 17.10.1868 i Lemvig
* 2. 2.1870 i Lemvig
* 8. 2.1872 i Lemvig
* 28.11.1875 i Lemvig
* 22.11.1878 i Lemvig



120 Frederik Ludvig Preisler

Landmand, økonom ved Randers Hospital.

Søn af nr.70, Martin Carl Henrik. * 21.3.1840 på Baa- 
gegaard, + 15.6.1920. >> 31.5.1870 med Claudia Sofie 
Dorthea Brandt, * 23.12.1843 i Ringkøbing, datter af 
kateket, senere sognepræst i Storring, Stjær og Gal
ten Gomme Frederik Brandt og Marie Nicoline Henriette 
Vilstrup.

2 børn: nr.184 - 185.

I et brev af d.1.12.1909, stilet til nr.259, Oscar 
Preisler, skriver han: /VzZ faMLe Navn en Pnedenlk 
Ludvig P/teisten, fadt d. 21.3.1840 paa Baagegaand, 
lormmenup Sogn, Odense Amt. fag Kan vcnnet Landmand 
faa min Banndom, LUL fag 1884 solgte min Ljendom 
InansLfang og fagitede Ken til Randens og op nettede 
et LandJLnugskonton, men fak senene Ansættelse Ken 1 
Hospitalet som Økonom og 7llsgnsmand (1897-1909). 
Nu sidste Lfaenaan søgte fag min Afaked og enholdt 
den med kongeligt Resolution fan fal Bolig og en 
lille Pension, saa længe min Hustnu og fag leven og 
ønsken det.

184 Anne Maria Preisler

Datter af nr.120, Frederik Ludvig. * 20.5.1871 i 
Øster Tørslev, + 19.12.1947 i Glostrup. >> 21.3.1897 
med købmand i Ørsted, senere grosserer i København 
Jesper Jespersen, * 14.4.1874 i Vridsted ved Skive, 
+ 25.9.1946 i København, søn af husmand i Trevad 
Christian Jespersen og Mariane Nielsen. Skilt, og hun 
genantog sit pigenavn d.18.9.1913. 3 børn:

Sven Ervin Jespersen, * 
Gunnar Jespersen, * 
Gudrun Jespersen, *

2.1 1898
27.2.1905
30.6.1906

Da Anna Maria tog navnet Preisler igen, fik hendes 
børn det samtidig, og de og deres børn har brugt det 
siden.

Jesper Jespersen var interesseret i spiritisme og 
skrev bogen "Det evige hvorfor".

185 Rigmor Johanne Preisler

Datter af nr.120, Frederik Ludvig. * 19.12.1872 i 
Øster Tørslev, + 25.8.1927 i Randers. >> 25.7.1905 
med malermester Holger Buemann, * 24.6.1873 i Randers 
+ 17.12.1932 i Randers, søn af malermester Anton 
Peter lærke Buemann og Birgitte Kirstine Evaldsen.
1 barn:

Edith Buemann

Holger Buemann havde et lakereri og en keramikfabrik, 
Randers. Han blev gift anden gang med Anna Magdalene 
Kristine Ivardine Hansen.
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71 Georg Sophus Preisler

Landmand9 Bomforpagter,Skolepatron, Commisær og 
redaktør.

Søn af nr.49, Johann Georg. * 29.12.1791 i København, 
+ 26.3.1863 i Kgs.Lyngby. >> 8.5.1818 i Garnisons 
Kirke, København, med Sanne Michaline Marie Dantzcr, 
* 12.10.1800 i København, + 12.5.1894 sammesteds, 
datter af kaptajn i Brandkorpset og stenhugger Johan 
Peter Dantzer.

11 børn: nr.121 - 131.

G.S. begyndte som forpagter på Højergaard i Hjorte
spring og var der indtil 1822, derefter arvede han 
efter faderen resterne af "Ulrikkenborg Gods og Jor
der" og boede der til 1832.

Gården fik i ca.1765 navnet af ejeren, kaptajn 
C.H.Ellebracht, idet han opkaldte den efter sin hu
stru, Ulrikka. "Ulrikkenborg" der jo brændte i 1831 
blev senere genopbygget, senere nedrevet, og arealet 
er i dag helt bebygget. Som et pudsigt levn fra den
gang ligger i dag øst for kirken to gamle, sammen
byggede huse, der bærer navnet "Ulrikkenborg".

Den 9.2.1832 fæstede han et stykke jord bort
ligeledes d.17. Januar et andet stykke til apoteker 
Salomon Meyer Trier. I 1838 solgtes resten til en 
student, senere cand.pharm. Frederik Carl Møller.

Fra 1832-36 opholdt G.S. sig på Bredegaard i 
Hvidovre. I 1836 flyttede han til København som "Bom
forpagter og Skolepatron". I 1845 boede han i Dron
ningens Gaden 260 og kaldte sig "Commisær". Derudover 
var han redaktør af "Politivennen" og ansvarlig 
redaktør af "Den Frisindede".

OVERSIGTSKORT OVER KONGENS LYNGBY I .ELDR1- Til)
(Eller Matrikulskortct 1K11; ved de nærmere omtalle Lokaliteter er M.ilrikulsnutnrene 

vedfojet )
Vandmollen (1K); Preislers Lyslgaard (75), llidmsteds farveri ses paa Sorgetdri-PLincn: 
Store Kro (1 Hl; Holland (31 a); Ruslenborg (37); l'Irikkenborg Ga.ird (_’2I. .loideinc ligger 
Vesi For Nr. 35. Silkrfabrikkrn (117 19); Tilb-vs Guard, senere Bleggaaideu (33). Laurences
Bleggriard (39); Cramers Lyststed N3 a); Selndls Lxststed (.4o): Boinhtisei og Pabrei <35); 
Apoteket (6K); Bager Olsens Gaard (ikke Bagei gaarden ) (2 B); Nygaard (2 (’), Skolejord (3 c)

Pa kortet ses tydeligt Johann Martins sommerresidens 
"Gramlille" (nr.75) vest for kirken, "Ulrikkenborg" 
nr.22, ligger øst for kirken, mens dens jorder lig
ger vest for nr.35.



121 Anine Georgine Petrea Preisler 123 Hansine Preisler

Datter af nr.71, Georg Sophus. * 5.7.1818 i Hjorte
spring, + 18.4.1851 i København. Ugift.

122 Ludvig Martin Carl Preisler

Kroforpagter, -bestyrer og jordbruger.

Søn af nr.71, Georg Sophus. * 26.9.1819 i Hjorte
spring, + 24.1.1893 på "Julianehaab", Asminderød sogn 
>> med Mette Marie Jacobsen, * 26.1.1849 i Middelfart 
+ 9.11.1880 på ”Julianehaab”, Asminderød sogn, datter 
af skomagermester Søren Jacobsen og Kirsten Jensen.

L.M.C. blev såret og udmærket ved Istedslaget 1849. I 
1860 blev han kroforpagter i Taarnby Kro. 1869-80 be
styrede han Hotel Rustenborg i Kgs.Lyngby for sin 
bror Johan Georg, nr.129, som derefter solgte det. 
Efter Nordbanens åbning 1864 kom tusinder af køben
havnere til Lyngby og omegn på søn- og helligdage, og 
de eksisterende kroer var utilstrækkelige til den 
store tilstrømning. Derfor fik Johan Georg Preisler 
både stiftamtets og Det sjællandske Jernbaneselskabs 
tilslutning til at lade opføre et moderne traktør
sted og konditori, og d.28.12.1869 forelå den kgl. 
bevilling. Hotellet fortsatte indtil midten af 1900- 

tallet, hvor det måtte gøre plads for en vejud
videlse.

Efter 1880 købte L.M.C. landstedet "Julianehaab" 
ved Fredensborg, som han og hustruen drev resten af 
livet.

Datter af nr.71, Georg Sophus. * 23.1.1821 i Hjorte
spring, + 22.2.1821 sammesteds.

124 Hanne Birgitte Vilhemine Preisler
Datter af nr.71, Georg Sophus. * 30.9.1824 i Kgs. 
Lyngby, + 31.7.1911 på Frederiksberg. Ugift.

Hun optræder første gang på mandtalslisten i 1845 på 
Baagegaard som lærerinde, derefter hjælper hun sin 
bror, Ludvig Martin Carl, på Hotel Rustenborg i årene 
1869-80, og til sidst står hun som pensionatsindeha
ver i København.

125 Hansine Frederikke Georgine Preisler

Datter af nr-71, Georg Sophus. * 11.2.1825 i Kgs.
Lyngby, + 27.12.1905 på Frederiksberg. » 3.10.1851 i 
København med løjtnant, farver, kattuntrykker og hat- 
tefabrikant Franz Friedrich Gullich, * 1800 i Frank
rig, + 30.4.1872 i København, søn af farver og kat
tuntrykker Johann Friedrich Güllich og Maria Marga
retha Muller (indvandret fra Frankrig). 2 børn:

Anna Maria Frederikke Gullich, * 29.6.1852 i Kbhvn. 
Emilie Dorothea Hansine Gullich, * 24.6.1854 i Kbhvn.

H.F.G. havde i 1850 et dameskræderi.
Franz Friedrich Gullich var gift første gang med 

Ane Sophie Ørgaard (1800-1848).
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126 Antoinette Elisa Adolphine Preisler

Datter af nr.71, Georg Sophus. * 11.8.1828 i Kgs. 
Lyngby, + 4.9.1906 i København. » 14.9.1861 i Hol- 
steinsborg, Grønland, med skibsfører, senere koloni
bestyrer i Grønland Hans Elberg, * 22.4.1808 i Blid- 
strup, + 13.8.188 i København, søn af lærer i Blid- 
strup Hans Elberg og Anna Maren Lindberg. 2 børn:

Ove Martin Sofus Elberg, gartner i Rønne. 
Martha Maria Elberg

128 Sophie Marie Cecilie Preisler
Konditor i København.

Datter af nr.71, Georg Sophus. * 9.3.1832 i Kgs. 
Lyngby, + 5.4.1915 på Frederiksberg. Ugift.

Hun boede sammen med broderen, søsteren og moderen på 
Hotel Rustenborg (hvor hun vel har lært faget), og 
får borgerskab d.27.4.1880 som konditor.

Han var gift første gang i 1838 med Martha Helene 
Cathrine Lindberg (1811-56), 3 børn i dette ægteskab.

127 Agnes Charlotte Emilie Julia Preisler

Datter af nr.71, Georg Sophus. * 19.2.1830 i Kgs. 
Lyngby, + 28.3.1906 i Gentofte. >> 8.6.1865 i Lyngby 
Kirke med lærer i Handrup ved Grenaa Johan Peter Hans 
Henrik Dantzer, * 3.6.1832 i Vangede, Gentofte sogn, 
-I- 20.12.1884 i Handrup, Draaby sogn, søn af proprie
tær af Bredegaard, Johan Lorentz Wilhelm Ferdinand 
Dantzer og Anna Cecilie Mossin. 1 barn:

Thyra Anna Cecilie Sanne Dantzer, * 1866 i Handrup.
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129 Johan Georg Preisler

Isenkræmmer i København

Søn af nr.71, Georg Sophus. * 3.12.1833 i Hvidovre, 
+ 6.6.1911 i København. >> 30.11.1872 i Hørsholm Kir
ke med Anna Elisabeth Hamann, * 6.5.1845 i Frederiks
sund, + 7.11.1917 i København.

4 børn: nr.186 - 189.
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Hotel ”Rustenborg ca. 1900.

I et brev fra 1908, stilet til nr.259, Oscar Preisler 
skriver han:
"Johan Georg Preisler,Thorupsgade 8 , Kjøbenhavn. 
jeg, Çeong jo han Pneisten, en /ødt z Hvidovne d.3.12. 
33, kom Lit RjøLenhavn z 1836, da min Toden /Lgitede 
hentit Bgen e/ten ab have /ontarit Landvæsenet, jeg 

gik i sko be hen z Bgen, &tev kon/inmenet 1848 og kom 
dene/Len z Læne hos Isenknæmmen Amandin & Hantvig z 
V' iarumetska/tet, Atev Svend 1853, hvone/ten jeg kom Lit 
IsenJ<Jiærrijmen P. I. Bøving i Çobhensqade, /ønst anden 7 a- 
d^enen og senene anden Sønnen, Chnistian Bøving, hvit- 
ken jeg /ontod 1811 •

bled Hensgn tit Hotet "Rustentong”, da han. jeg 
Hygget cLet paa en Pancet a/ Hovedej  endommen Rusten-
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tong, HviLken Poncet jeg køtte 7867 (paa Auktion ton. 
5000 BdL. ) e/ten Arvmodning at mtn Bnoden &Lhand-Len 
Cant Plantin og Sø Aten Hanne, paa denne PanceL op/ønte 
jeg HoteLLet, ton. at danne en Levevej jon. mine Sød
Akende og den 22.9 J 868 LLev knanAen Hej At paa Byg
ningen ud mod jentanevejen, i Tonaanet 1869 hen/Lyt- 
tede mine SødAkende Cant, Hanne og Sophie Aamt von 
Pioden hentiL (Laden døde 1863).

Tonnrevnte mime SødAkende og TonreLdne vane /-Lyt
tede tLL Tugte Aang ved LyngLy Sø i 1862.

Da jeg /onLod Bøving a Tonnetning 1877, van det 
paa Qnund a/, at mine SødAkendeA Ad/xend ikke Avanede 
tit min Tonventming, i TontindetAe med Chn. BøvimgA, 
- Lad mig Aige med et mLLdt lidtnyk - ikke hxedenLige 
HandeLAmaade, tnodA HanA mange Lø/ten tit mig og 
tnodA, at jeg i 24 Aan van LLeven i Tonnetningen paa 
Qnjund a/ diAAe Lø/ten; jeg tog da LedetAen a/ HoteL- 
Let, zndtLL jeg /ik det a/hxerudet i Aanet 1880, men in
gen anden a/ TamiLien Han ejet HoteL RuAtentong.

1883 etaLLenedLe jeg en lAenknam/onneining i kat
te a andet, Aom jeg Aenene /Lyttede tiL Hjønnet a/ Tne- 
denikALonygade, men da denne Ljendom LLev AoLgt tiL 
D’Hnn. HanAen og CaLLeAen, maatte jeg atten /Lytte, 
denne gang, /on at LLLve i N(enheden, Leng ene hen i 
Tnedeni-kAt-onggade, men ALdenen kom, kne/tenne og 
Lnengien tog a/ og Akønt jeg han et godt HeLLned, 
kunde jeg ikke /øLge med i Konkunnencen og jeg opgav 
Tonnetningen i 1895.”

I "Minderuner" fortæller kredslæge Johan Lemche 
(forfatterinden Gyrithe Lemches mand): "- idet min 
Far var Medlem af "Lyngby borgerlige Forening" som 
dengang, midt i Halvfjerdserne, havde Mødelokaler paa 
Hotel "Rustenborg", der just - efterat være opført i 
1868 - stod i sin Glansperiode under Restauratør 
Preislers og hans Søstres udmærkede Ledelse, langt 
overgaaede sine Konkurrenter i Byen i Retning af 
Komfort og Elegance."

Børnene: Georg Christian
Ingeborg

Poul. Sophus
Johanne
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187 Georg Christian Preisler

Isenkræmmer og lædervarehandler i København.

Søn af nr.129, Johan Georg. * 3.11.1874 i Kgs.Lyngby, 
+ 5.10.1968 i København. >> med Dagmar Kristensen, * 
5.4.1875 i Silkeborg, + 15.4.1950 på Frederiksberg, 
datter af træskomand Niels Kristensen og Jensine Rø- 
jen. Ingen børn.

Preisler, Georg Christian, f. 3. 
Nov. 1874, Lyngby, Isenkræmmer- 
Medhjælper, BM.af„Isenkræmmer- 

Med h jæl per-Foren i n gen ".

186 Johanne Preisler

Økonoma og bestyrerinde i Kalundborg.

Datter af nr.129, Johan Georg. * 22.9.1873 i Kgs.
Lyngby, + 12.5.1943 i Kalundborg. Ugift.

bajjpîarks Hovedstadj Johannes

Madsen. I(?o8. Spalte 677•

Efter nogle år som barnepige på Lerchenborg blev hun 
økonoma på sygehuset i Kalundborg og til sidst be
styrerinde på alderdomshjemmet ”Højbo”.



188 Ingeborg Preisler

Kgl. klasselotterikollektrice i Faaborg.

Nr.187, Dagmar Preisler, født Kristensen Datter af nr.129, Johan Georg. * 18.3.18/6 i Kgs.
Lyngby, + 24.9.1956 i Faaborg. Ugift.
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Brødrene Poul Sophus og Georg Christian.

189 Poul Sophus Preisler

Skibskok og hovmester.

Søn af nr.129, Johan Georg. * 26.7.1877 i Kgs.Lyngby, 
+5.2.1958 i København. >>1. 4.6.1909 i København med 
Birgitte Sørine Jensen Ravn, * 21.5.1888 i Smidstrup 
ved Børkop, + 1.8.1970 på Set.Hans, Roskilde, datter 
af husmand, senere støberiarbejder Jens Jensen Ravn 
og Marie Caroline Nielsen. Skilt 20.10.1920.

1 barn: nr.276.

»2. 25.4.1922 i Vejle med Else Kathrine Jensen Ravn 
(søster til første hustru), * 24.5.1901 i Vejle. 
Skilt (hun gift 2. med udskrivningschef, cand.jur. 
Oscar Thorvald Kreiberg Petersen, der adopterede søn
nen, nr.277).

1 barn: nr.277.

>>3. 7.6.1938 i København med første hustru igen, 
(hun havde været gift 2. med assurrandør Hans Jensen 
Nordslet, 1882 - 1936).

P.S. sejlede på langfart for rederierne C.K.Hansen, 
Mærsk og Lauritzen og gik i land i 1940. Han havde 
en lun humor, kunne være lidt drillesyg, men på en 
godmodig måde. Hans kommentar til sine indviklede 
ægteskaber var: "Det bliver jo i familien."

Birgitte med dattersønnen. Else.
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Anna Marie og Marius med Bent og Ingrid.

276 Anna Marie Preisler

Datter af nr.189, Poul Sophus. * 24.5.1909 i Køben
havn. >> 17.4.1938 i Vejle med malermester Marius 
Jens Andreasen, * 17.2.1897 i Fredericia, + 13.6.1970 
i Herning, søn af vognmand Anton Nissen Andresen (det 
er rigtigt stavet!) og Cathrine Marie Lund. 3 børn:

Bent Preisler Andreasen, * 2.10.1938 i Fredericia.
Ingrid Preisler Andreasen, * 27. 5.1942 i Kalundborg. 
Helle Preisler Andreasen, * 23.10.1945 i Aagerup

A.M. mødte sin tilkommende, begge som patienter, på 
daværende Juelsminde Kystsanatorium. Hun har prøvet 
at arbejde i en tørvemose under krigen, men ellers 
blev hun, da børnene var store nok, ansat som hånd
syerske på en trikotagefabrik i Herning.

277 Svend Aage Preisler

Driftsassistent i København.

Søn af nr.189, Poul Sophus. * 21.1.1928 på Frederiks
berg. >> 23.5.1959 i København med Annelise Olsen, * 
30.5.1935 i København, datter af autoelektriker Eli 
Ingolf Albin Olesen og Karen Maud Danielsen. Ingen 
børn.

Da han som barn blev adopteret af sin mors anden mand 
Oscar Th. Kreiberg Petersen, kaldte han sin rigtige 
far onkel Sophus og sin halvsøster, Anna Marie, for 
kusine (hvad de jo også ganske korrekt er), og først 
på sin 18-års fødselsdag fik han forklaret de rigtige 
forhold.
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130 Ida Lovise Caroline Preisler 73 Ane Sophie Rebekka Preisler

Datter af nr.71, Georg Sophus. * 11.2.1836 på Brede- 
gaard, Hvidovre sogn, + 18.3.1836 sammesteds.

131 Ida Emilie Augusta Preisler

Datter af nr.71, Georg Sophus. * 11.2.1836 på Brede- 
gaard, Hvidovre sogn, + 18.3.1836 sammesteds.

nr.131.

Datter af nr.71, Georg Sophus. * 9.11.1837 i Hvidovre 
+ 5.10.1906 i København. >> 27.4.1855 i København med 
missionær og seminarieforstander i Grønland, lektor 
i grønlandsk ved Københavns Universitet (Kulturmini
steriets konsulent), sognepræst i Havdrup og Solrød
Haldor Ferdinand Jørgensen,R.D., * 4.12.1831 i Køben
havn, + 1.4.1904 sammesteds. 6 børn:

Herjult Carl Georg Jørgensen, * 10.9.1856
Otto Jørgensen
Andreas Peter Ry Jørgensen, * 24.8.1860
Sanne Charlotte Jørgensen
Tonni Jørgensen
Helga Jørgensen

Ved boets opgør efter Haldor Jørgensens død i 1904 er 
børnene Otto og Helga ikke nævnt.

72 Frederik Ludvig Preisler

Søn af nr.49, Johann Georg. Døbt 27.10.1793 i Kgs.
Lyngby, + 9.9.1831 i Vallensbæk. Ugift.

Datter af nr.49, Johann Georg. Døbt 16.7.1797.i Kgs.
Lyngby, begravet 15.7.1798 sammesteds.

74 Anine Georgine Preisler

Datter af nr.49, Johann Georg. Døbt 1.12.1799 i Kgs. 
Lyngby, + 4.12.1803 sammesteds.

75 Adolph Wilhelm Preisler

Dyrlæge (uexamineret) i Jellinge.

Søn af nr.49, Johann Georg. Døbt 27.2.1803 i Kgs. 
Lyngby, + 16.2.1869 i Rødding ved Viborg. » 4.12. 
1835 i Jellinge med husholderske Gjertrud Kristof- 
fersdatter, * 7.12.1804 i Slude, Frørup sogn, + 13.3. 
1879 i Rødding, datter af husmand og snedker Chri
stoffer Hansen og Ane Kirstine Jensdatter.

3 børn: nr.132 - 134.

I 1834 var han bestyrer af gården Svanholm, Skjolds, 
og som 32-årig forpagter af præstegården i Jellinge. 
Som dyrlæge skal han have meget vellidt på egnen.
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132 Hanna Preisler 134 Frederik Julius Preisler

Datter af nr.75, Adolph Wilhelm. * 10.5.1836 i Jel- 
linge, + 5.12.1863 i Rødding. Tvilling til nr.133. 
Wilhelmine. Ugift.

133 Wilhemine Preisler

Datter af nr.75, Adolph Wilhelm. * 10.5.1836 i Jel- 
linge, 4- 13.5.1871 i Rødding. Tvilling til nr.132, 
Hanna. >> 28.5.1864 i Rødding med præstegårdsforpag
ter i Rødding Georg Albrecht Christian Mosel, * 8.12. 
1833 i Bentheim ved Hannover, + 28.10.1915, begravet 
fra Taastrup Nykirke. Børn:

Den yngste, Henriette Mosel, blev født 1871 i Rød
ding, det er ikke lykkedes at finde andre.

G.A.C.Mosel >>2. 1875 med Sophie Hansine Pape (1835— 
1905), blev forpagter af Heiselt og til sidst ejer af 
Krogens Mølle, Torslev sogn.

Skolelærer og degn i Rødding.

Søn af nr.75, Adolph Wilhelm. * 18.7.1841 i Kgs.Lyng
by, + 6.3.1877 i Rødding. >> 31.3.1866 med Mathilde 
Benedicte Pape, * 12.11.1839 på Dons ved Kolding, + 
10.3.1920 i Viborg, datter af herredsfuldmægtig og 
gårdejer Hans Christian Pape og Lucie Emmerentze 
Høffding.

5 børn: nr.190 - 194.

I et gammelt avisudklip fortæller en svoger til F.J., 
Hans Chr. Pape om en episode under den tyske besæt
telse efter 1864: "Nogle Dage senere var jeg i Rød
ding. Der kom nemlig Tropper marcherende fra Viborg, 
deriblandt en Trænafdeling og Intendanter. Hertil 
hørte en Drift Stude. Da denne var naaet Batum, lød 
Rygtet, at der skulde skiftes Drivere i Rødding. Den
ne Oplysning vakte største Bestyrtelse i den lille By 
Slige Drivere blev naturligvis "pressede". Enhver 
Person, der var for Haanden, kunde risikere at blive 
grebet og indrulleret som prøjsisk Studedriver under 
Militær Eskorte. Et saadant ufrivilligt Felttog havde 
ingen Lyst til at deltage i. "Fly, skreg de, fly, hvo 
flygte kan!". Enhver søgte at salvere sig fra den 
truende Fare. Præsten forsøgte at redde sig gennem 
Laden, men han, der var en korpulent Herre, gik i 
Klemme i en Lem og maatte hales løs , da de andre 
flygtede. Degnen søgte od Daa Loftet." Senere i avis
udklippet : "Degnen var Lærer og Kirkesanger Frederik 
Julius Preisler. Dyrlægesøn fra Onsild. Han var den
gang min vordende Svoger, idet han var forlovet med 
min Søster, Mathilde Benedicte Pape."
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Nr.134, Frederik Julius Preisler - og Mathilde Benedicte* født Pspe.
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190 Hans Adolph Vilhelm Preisler

Landmand,senere isenkræmmer i
Ringkøbing, Brønderslev og Ribe.

Søn af nr.134, Frederik Julius. * 7.2.1867 i Rødding, 
+ 21.2.1938 i Holstebro. >> 10.5.1910 i Viborg med 
Helga Christensen, * 6.1.1887 i Viborg, + 3.9.1951 i 
Viborg, datter af bagermester Laurits Frederik Chri
stensen og Ane Marie Petersen. Skilt.

1 barn: nr.277A.

H.A.V. var kun ti år gammel, da hans far døde og hans 
mor måtte oprette et pensionat for gymnasieelever.

Efter hvad der fortælles i familien, stak han 
tidligt hjemmefra, stak til søs og har været i New 
Zealand, Australien og Canada. Herfra skulle han væ
re kommet temmelig velstående hjem. Ved brylluppet 
stod han som proprietær af Agesegaard, Rødkjærsbro. 
Efter skilsmissen nedsatte han.sig som isenkræmmer, 
først i Ringkøbing, senere i Brønderslev og Ribe.

Til sidst flyttede han til Holstebro for at nyde 
sit otium i den dejlige natur omkring Storåen, netop 
fordi hans fritidsinteresser - jagt og lystfiskeri - 
her kunne udfolde sig i rigt mål.
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191 Harald Christian Preisler

Søn af nr.134, Frederik Julius. * i 1869, + i 1890.

192 Emmarentze Preisler

211A Karen Vilhemine Preisler

Datter af nr.134, Frederik Julius. * 9.1.1871 i Vi
borg, + 11.4.1958 i Aarhus. >> med Harald Hoeck, 
godsejer af Storringgaard ved Aarhus, * 11.2.1858, + 
31.3.1934, søn af proprietær Hercules Hoeck og Hen
riette Christine Poulsen. 4 børn:

Datter af nr.190, Hans Adolf Vilhelm. * 22.3.1911 i 
Vindum, + 9.11.1981 i Glostrup. >> 4.2.1947 på Frede
riksberg Rådhus med elektrosvejser Anker Andreas An
dreassen, * 26.11.1905 i Tved, Mols, + 27.8.1973 i 
Glostrup, søn af indsidder Marius Andreassen og Thora 
Christiane Pedersen. 3 børn:

Ellen Andreassen, * 25.3.1948 i København. 
Lise Ruth Andreassen, * 16.1.1950 i Brøndbyøster. 
Else S.V. Andreassen, * 30.4.1952 i Brøndbyøster.

K.V. voksede op i ringe kår hos sin mor og dennes 
søster, Alma, og hendes liv bar præg af, at hun tid
ligt blev alvorligt religiøs. Der var ingen kontakt, 
hverken personligt eller økonomisk, med faderen ef
ter to-års alderen.

Sophus Vendelboe Hoeck, 
Harald Christian Hoeck, 
Jetta Mathilde Hoeck, 
Elisa Emmarentze Hoeck,

* 20.3.1898
* 21.2.1894
* 20.3.1897
* 7.5.1904

193 Sofie Frederikke Preisler

Musiklærerinde.

Datter af nr.134, Frederik Julius. * 10.2.1873, + 6. 
11.1946 i Viborg. Ugift.
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194 Frederik Julius Preisler

Isenkræmmer i Viborg.

Søn af nr.134, Frederik Julius. * 17.6.1876 i Rødding 
+ 14.2.1949 i Viborg. >> 5.5.1907 i Aarhus med Ane 
Margrethe Jensen, * 10.9.1880 i Gullev sogn, + 23.3. 
1961 i Viborg, datter af gartner Rasmus Jensen og 
Christiane Andersen.

3 børn: nr.278 - 280.

F.J. kom efter sin konfirmation i isenkramlære hos 
Chr,Sørensen på Nytorv, Viborg, hvor han efter endt 
læretid fortsatte i 4 år som kommis. Efter en tid i 
Odense aftjente han sin værnepligt. Fra d.1.4.1901 
var han førstekommis, til han i 1905 købte Holger 
Christensens isenkramforretning, Gravene 18, en virk
somhed han drev i 32 år, til han på grund af svigtende 
helbred solgte til E.K.Nielsen, der iøvrigt havde 
været lærling hos F.J.

Han var kendt i Viborg som en dygtig og samvit
tighedsfuld forretningsmand,og hans rolige og besin
dige væsen var almindelig kendt. Derfor gik det ham 
stærkt på, da han d.21.9.1920 skulle møde i retten 
for Viborg Købstad, som tiltalt for, iflg. politi
vedtægten, at have glemt at slukke reklamebelys
ningen i sine vinduer "d.l8.ds. K1.8i Aften" ! 
Han blev idømt en bøde på 10 kr.

Udover sin forretning havde F.J. mange tillids
hverv, bl.a. var han medstifter af Viborg Isenkræmmer 
forening i 1916, hvor han var formand i 7 år og blev 
æresmedlem. I en årrække var han medlem af Borger- og 
Haandværkerforeningens repræsentantskab, ligesom han 
i nogle år var Fattigforstander, hvor han endog op
nåede "at blive fyret", som han selv yndede at omtale

sin retræte fra et frivilligt hverv, der af ham selv 
beskrives således: "Vi var 6 Forstandere som Fredag 
Aften udbetalte Penge eller Naturalier til dem, der 
fik Fattighjælp. Forstanderne hørte under et Fattig
udvalg, der hver Tirsdag holdt Møde for at foretage 
Indstilling paa Grundlag af Fattigforstandernes Ind
beretninger. Det var et meget interessant Arbejde. 
Systemet blev som bekendt afløst af Socialhjælpsord
ningen." Grunden til hans afgang skyldtes sikkert 
hans for store gavmildhed.

Ane Margrethe passede hjemmet (i samme ejendom 
som forretningen) med fast og kærlig hånd. Hun nød at 
deltage i velgørenhed som anonym giver (alle i Viborg 
vidste, hvem den "anonyme" var), f.eks. da hun ved 
anden verdenskrigs slutning sendte fødevarer og tøj
pakker til tyske flygtninge, der var interneret i 
Viborg Arresthus.

Efter hendes mands og ældste søns død førte hun 
en tilbagetrukket tilværelse, men bibeholdt dog sin 
skarpe tunge og sin egen mening.
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278 Agnete Sofie Preisler

Datter af nr.194, Frederik Julius. * 24.5.1908 i Vi
borg, + 10.11.1978 sammesteds. » 3.12.1939 i Viborg 
med Peder Christian Elias Jensen, * 29.10.1890 i 
Kellersmose, Ringkøbing amt, + 9.1.1976 i Viborg, 
søn af gartner Christen Jensen og Ane Marie Villsen. 
1 barn:

Svend Preisler, * 12.8.1943 i Viborg.

Efter præliminæreksamen fra Føns1 Privatskole i Viborg 
kom A.S. til Christines Konditori i Aalborg, hvor hun 
sluttede som førstedame, inden hun blev gift. Hjemme
fra havde hun en alsidig opdragelse, især fik hun en 
udmærket klaverundervisning af sin faster Sofie 
som hun fik stor glæde af i Frankrig.

I sit ægteskab med Elias, der var cigarhand
ler, Vestergade 1, Viborg, måtte hun dele sit liv 
mellem husholdningen og forretningen, men dette kunne 
imidlertid ikke udfylde hele hendes tilværelse, og 
derfor vedblev hun at interessere sig levende for 
mange forskellige ting, især lokalhistorie.

279 Frederik Julius Preisler

Søn af nr.194, Frederik Julius. * 12.4.1911 i Viborg, 
+ 2.9.1911 sammesteds.
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280 Frederik Adolf Preisler

Isenkræmmer i Viborg.

Søn af nr.194, Frederik Julius. * 13.4.1917 i Viborg, 
+ 29.6.1945 sammesteds. Ugift.

F.A. blev udlært i faderens forretning og var vellidt 
af kunderne, men nåede ikke at blive kompagnon.

Hans store interesse var sport, mest cricket og 
fodbold, men han måtte nøjes ned tilskuerens rolle på 
grund af sit svage helbred. Til sidst måtte han også 
opgive sit arbejde og tilbragte flere år på sanatori
er og kuranstalter.
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76 Gustav Philip Preisler

Forpagter.
De fire døtre.

Søn af nr.49, Johann Georg. Døbt 3.2.1805 i Kgs.Lyng
by, + 16.5.1889 i Viborg. » 21.3.1871 i Sdr.Onsild 
med Kirsten Marie Sørensen (Thougaard), * 9.3.1846 i 
Aastrup, Løvel sogn, + 25.6.1925 i Vammen, datter af 
gårdejer Søren Jensen (Thougaard) og Ane Marie 
Pedersdatter.

4 børn: nr.135 - 138.

(Hun gift 2. 13.10.1891 i Viborg med gårdejer i Vam

men Søren Andersen Kjær (1850-1922).
G.Ph. var først avlsforpagter hos broderen på Tisel- 
holt og Baagegaard, derefter ansat på Trollerupgaard, 
Nørup sogn pr. Jellinge (hvor han i 1858 stod fadder 
til sin søsters søn, Gustav Dujardin) og senere 
præstegårdsforpagter i Vinkel (1867), Sdr.Onsild 
(1868) og Sdr.Gørding.



135 Anna Marie Rebekka Preisler

Datter af nr.76, Gustav Philip. * 5.5.1871 i Sdr.On
sild,°+ 27.5.1955 i Viborg. » 13.10.1903 i Vammen 
med gårdejer i Løvel, senere ejendomshandler i Viborg 
Søren Mikkel Rasmussen, * 23.1.1873 i Emmedsbo, Hem
med sogn, + 20.10.1930 i Viborg, søn af indsidder An- 
ders Rasmussen og Ane Katrine Sørensen.

138 Else Elise Louise Martine Hansine Laurine 
Preisler

Datter af nr.76, Gustav Philip. * 15.12.1878 i Gør
ding sogn, -i- 16.4.1964 i Klejstrup sogn. >> 28.4.1908 
i Vammen med landmand på Viborg Søndermark Sophus 
Martin Hansen, * 28.11.1882 i Magleby, Møn, + 10.6. 
1966 i Viborg, søn af kirkebetjent Peter Hansen og 
Caroline Marie Clausen.

136 Johanne Georgmine Caroline Preisler

Datter af nr.76, Gustav Philip. * 17.5.1873 i Sdr. 
Onsild, >> 2.10.1906 i Vammen med afholdsvært i 
Hjørring, senere landmand i Sjørring Johannes Hansen, 
* 6.4.1879 i Lund Vrejlev sogn, søn af husmand Karl 
Jørgen Hansen og Nikoline Kristine Poulsen.

137 Agathe Augusta Sørine Preisler

Datter af nr.76, Gustav Philip. * 12.8.1875 i Sdr. 
Onsild, + 26.10.1956 i Sdr.Vinge. >> 28.5.1895 med 
fisker Peder Christensen Degn, * 5.4.1873 i Bigum, 
4- 5.4.1960 i Bjerringbro. 2 børn:

Kristine Christensen Degn, * 15.1.1896 i Fastrup. 
Karen Christensen Degn, * 20.8.1912 i Bigum.

Peder var fisker i Tjele Langsø indtil 1912, da de 
flyttede til Fussingø. Her boede de til 1922 og ernæ
rede sig ved landbrug. Om A.A.S. er det oplyst, at 
hun var meget interesseret i gartneri.

77 Julius Edvard Preisler

Søn af nr.49, Johann Georg. Døbt 26.7.1808 i Kgs.
Lyngby, + 11.6.1831 sammesteds. Ugift.

Han boede hos broderen, Georg Sophus, nr.71, og døde 
"efter langvarig Brystsvaghed 14 Dage efter sin 23 
Aars Fødselsdag."
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8 Gabriel Preisler

Låsesmed i Dresden•

Søn af nr.5, Georg. * ca. 1629 i Dresden, død 1680 i 
Dresden.

7 børn: nr. 17 - 23.

Han arvede glaskruset i 1640, altså 11 år gammel og 16 
år før sin fars død, direkte efter farfaderen, måske 
fordi han er opkaldt efter denne.

Inskriptionen lyder: ”Gabriel Preisler schloser in 
Dresden gebohren alda geerbt in Jahr 1640 gestorben 
1680”.

9 Georg Preisler

Søn af nr.5, Georg. * efter 1633 i Dresden, + 4.7.1654
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17 Daniel Preisler

Hoflåsesmed i Dresden.

Søn af nr.8, Gabriel. * i 1657 i Dresden, begravet 
1.4.1724 i Dresden.

7 børn: nr. 35-44.

Han arvede kruset efter faderen og laver åbenbart selv 
inskriptionen, idet der mangler dødsåret: ”Daniel 
Preisler schloser bey ihro Konigl. Maytt von Pohlen 
gebohren 1657 geerbt im Jahr 1680 gestorben 17!T ”.

Om Daniel: se også under afsnittet ”Glaskruset”, 
side 7.

18 Maria Margaretha Preisler

Datter af nr.8, Gabriel. Døbt 5.10.1662 i Dresden.

19 Anne Sabina Preisler

Datter af nr.8, Gabriel. Døbt 28.10.1664 i Dresden.

20 Maria Eliesabetha Preisler

Latter af nr.8, Gabriel. Døbt 11.5.1666 i Dresden.

21 Anna Catharina Preisler

Datter af nr.8, Gabriel. Døbt 9.11.1669 i Dresden.

22 Maria Sophia Preisler

■Datter af nr.8, Gabriel. Døbt 23.1.1672 i Dresden.

23 Johann Gabriél Preisler

Søn af nr.8, Gabriel. Døbt 26.3.1673 i Dresden.
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35 Joachim Daniel Preisler

Hoflåsesmed, Brandmajor og -directeur i København.

Søn af nr.17, Daniel. * 28.11.1680 i Dresden, + 28.10. 
1762 i København. >>1. med Anna Zimmermann, * 1675, + 
26.5.1752 i København.
>>2. 16.8.1752 i Set.Petri Kirke, København, med Marie 
Mazar de la Garde, født de Schwaen (eller Svane), *ca. 
1687, +22.1 1757 i København.

J.D. arvede glaskruset og lod følgende indgravere: 
”Joachim Daniel Preisler, brand Directeur Hofschlosser 
bei ihro Konigl. Maytt. v. Dann - Norweg gebohren in 
dresden 1680 d.28. Novemb. bekommen d. Krug 1720”.•

Under Frederik IV blev mange tyske håndværkere 
lokket til Danmark, fordi vi manglede dygtige hånd
værkere. Joachim Daniel var den første af slægten, der 
kom til Danmark.

Efter at have været sprøjtemester i Gluckstadt 
blev han d.18.3.1715 udnævnt til hoflåsesmed i Kø
benhavn. Som ”Hofschlosser” leverede han omkring 1720 
en betydelig mængde smedearbejde til Kancellibygningen 
på Slotsholmen, for det meste efter akkord, og det be
løb sig til 5000-6000 Rdl. Ifølge kontrakt fra 14.3. 
1721 angående byggearbejde på Vallø, Lellinge og Bil
lesborg skulle han levere hollandske beslag med for
tinnede låse med blik m.m. til 18 indvendige paneldøre 
i gemakkerne til Vallø. Han skulle selv levere jernet 
hertil og fik for jern og arbejdsløn 170 Rdl. og 2 Mk. 
Låsene til Vallø skulle være færdige til August måneds 
udgang.

1717 nævnes han i Københavns Vejviser, boende i 
Frimands Kvarter, ligeledes i 1723, hvor han benævnes 
som Kleinsmed. Han ejede ejendommen, nr.27 (nuværende 
Vimmelskaftet), i hvilken han dog skyldte en prioritet 
på 2000 Rdl. Den nedbrændte i den store brand 1728.



Han havde tillige en prioritet på 1700 Rdl. i klein
smed Jens Jenssøns ejendom i Store Hellig Geistes 
Stræde 169 (Frimands Kvarter), også denne ejendom ned
brændte. Heldigvis reddede han glaskruset, og han 
skænkede da også 1000 Rdl. til Set.Petri Kirke efter 
branden. Selv flyttede han med familie, ialt 7 person
er, midlertidig til Slotsholmen 112 i assessor Svend 
Krags gård.

J.D. var ca. et år første overbrandmester ved Køb
enhavns Brandvæsen. D.19.5.1719 ansatte Frederik IV 
ham som 2.Vicebranddirektør i København "ved de 10 
vores Sprøyter", som kongen agtede at lade forfærdige, 
hans løn pr. år skulle være 200 Rdl. af Brandkassen. 
D.27.3.1722 udnævntes han til 1.Vicebranddirektør og 
deltog i Fanestriden 1723. I 1724 fik han oprettet en 
bødekasse for brandvæsenet, og han udbetalte "Dueører" 
af egen lomme til mandskabet ved de to sprøjter, der 
kom først ved ildebrande.

Under den store brand 1728 finder man ham i mand
skabslisten under titlen:"Velædle og ærede Hr.Brandma
jor og -directeur Daniel Preisler", og d.14.10.1746 
blev der tillagt ham rang i 5.klasse nr.3.

Om hans rolle i branden 1728 findes der forskel
lige skildringer, men sandheden er sikkert den, at han 
ikke havde nogen chance for at stoppe ilden og derved 
redde byen, idet søerne var tømt for vand, og man tro
ede ikke saltvand kunne slukke ilden, men tværtimod 
"nærede Ilden".

Fra Carl Bruuns bog "København" af 1890 2.bind: 
"Politimester Himmerich var som alt anført ikke sær
deles ædru. Brandmajor Preisler havde skraalet sig 
ganske hæs og vidste hverken ud eller ind."

Fra C.F.Reiser, der som dreng var øjenvidne til 
branden, kan man i "Københavns Brandvæsens Historie" 
læse følgende: "Brandmajoren, den arme altererede, men 
dog redelige sindede Preisler var uduelig og havde 
dertil skreget sig saa hæs og forstyrred, at ingen for
stod ham, og han forstod ingen -". Reiser fortsætter: 

"Her blev stærk Oprør blandt Almuen, de vilde med 
Kaarder og Knive myrde Brandmajoren Preisler og hans 
underhavende." Til sidst beskriver Reiser et møde med 
"Tyve og Ransmænd": "Derpaa var Brandmajoren Anfører 
og trak sin Hirschfænger ud; den ovenanførte Straale- 
mester eller Brandmester fulgte efter med en økse og 
de andre fulgte troligen efter. Brandmajoren huggede 
tappert den ene Morder over Hovedet at han sank i Be
svimelse, derpaa kom Brandmajoren med hans Folk igen
nem Hullet og flyede dem lystigt under Ørerne."

I Maj 1732 fik J.D. sin senere stedsøn, Johann 
Vilhelm Mazar de la Garde, udnævnt til branddirektør 
i Bergen. 1735 flyttede Mazar de la Garde tilbage til 
København, hvor han blev 2. vicebranddirektør på anmod
ning af J.D. D.7.3.1748 søgte J.D. at blive fritaget 
for brandmajorstillingen, da han følte sig gammel og 
svag (68 år). D.3.5.s.å. blev hans ansøgning bevilget, 
og hans efterfølger blev Mazar de la Garde.

Da J.D. fra Brand- og Vandkommissionen modtog med
delelsen om sin afsked, troede han, at det kun gjaldt 
hans afsked som branddirektør og indsendte derfor d. 
24.8.s.å. ansøgning om også at erholde afsked som 
brandmajor, hvad han fik med følgende skrivelse, date
ret Fredensborg d.25.9.1748: "kV, Tnedenlk V gøn vit- 
tenllgt, at 0 a 11a kede, kdle og Vel&.y  ndige Daniel 
PnelAlen paa 21 Aan Aom Bnand Pia jon udi Von Kongelige 
ReAldentz Stad, deelA udi VoneA HøyAallge Henn Ton- 
jaeLen og HøyAallge Henn Toden a Legge Høylovlig Ihukom- 
melAe, deelA og 1 VoneA egen T lenlAte have/z. Atanden, 
Alg og lamldlentld e/Lten hand a ted og Pligt vel og Le- 
nømmellgt jonholdet og udi alle jonekomne 7lljkdLcLe 
AaaleeLeA Aln cLevoln pnæAentenet, Aom det en cenekden 
Beånd Pia jon og tnoe Ilenen Algnenen og anAtaaen og Aom 
hand nuejten altenundend, AnAøgnlng aj VoneA 7lenlAte 
1 Kaade en vonden Dlmlt tened: Saa have VI hannem med 
denne VoneA Aknljtllge AjtAkeed /Lon handA 0a og Von 
Kongelige Huuaa levllAte allenundendanlgAte tnoe 7 le- 
nlAte vildtet jtonAyene. H
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Hvornår J.D. blev gift med Anna, født Zimmermann, 
vides ikke, men i et testamente de oprettede d.27.8. 
1719, og som fik kgl.konfirmation d.29.8.1732, udtaler 
han og hans hustru bl.a., at de ”- efter Guds u-Rand- 
sagelige Raad og gode Forsinn ere Sambiede udi et 
Kierlicht og Fornøyeligt Egteskab, som vi nogle Aar 
have Continueret, og hvis Børn som vi imidlertid her
ved sammenaulet, ere alt salig i Herren hensovet, saa 
vi ikke paa inten af Siderne haver nogen Livsarvinger”

Anna døde i 1752, 77 år gammel. Den 26. Maj fik 
den forhenværende brandmajor særlig bevilling til at 
lade hendes begravelse foregå om aftenen eller om mor
genen, og han fik tilladelse til at smykke hendes 
kiste med en jernplade eller en lille forsølvet pry
delse. Den 29. Maj blev Anna begravet på Set.Petris 
nye Urtegaard.

Allerede et par måneder senere fik J.D. ved særlig 
bevilling af 21.7.1752 lov til at gifte sig igen p.g.a. 
”-hans Alderdom og Svaghed der nødvendiggjorde et sta
dig Tilsyn”. Den 16. August ægtede han enkefru Marie 
Mazar de la Garde, der var enke efter den i 1743 af
døde Francois Mazar de la Garde, som havde været 
sprogmester og hovmester for de kongelige pager.

J.D. og hans anden hustru oprettede testamente d. 
6.9.1755, og med en tilføjelse d.9.10.1757 blev det 
konfirmeret d.27.2.1758.

Han blev begravet, som sine to hustruer, på Set. 
jPetris nye Urtegaard d.3.11.1762. Ved sin død boede 
han i St.Kongensgade, og han syntes at have været 
meget velhavende, idet det af skiftet ses, at der, 
foruden forskellige mindre summer til slægtninge af 
første hustru, blev udbetalt 10.000 Rdl. til hans 
halvbroder, hofsnedker Chr. Jakob Preisler, og til sted
sønnen, brandmajor Mazar de la Garde 15.518 Rdl. 14 
Skill., samt en tvivlsom fordring på trediemand. En 
part, der var halv så stor som Mazars, blev delt mel
lem 3 sønner og en datter af Anna Henriette Mourier, 
en søster til Johann Vilhelm Mazar de la Garde. Ialt 
efterlod J.D. sig en formue på over 33.000 Rdl.

Udsnit aj medalje slået til minde cm Københavns brand 1728. Medaljen 
er skåret af Christian Wermuth. Nationalmuseet.
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36 Johann Gabriel Preisler

Søn af nr.17, Daniel. Døbt 30.7.1708, begravet 26.4. 
1709 i Dresden.

37 Johann Daniel Preisler

Søn af nr.17, Daniel. * 14.11.1709, begravet 25.12. 
1709 i Dresden.

38 Johann Gottlob Preisler

Søn af nr.17, Daniel. * 17.1.1711, begravet 27.2.1711 
i Dresden.

40 Carol Heinrich Preisler

Søn af nr.17, Daniel. Begravet 12.8.1717 i Dresden.

41 Daniel Preisler

Søn af nr.17, Daniel. Døbt 1.4.1717 i Dresden.
Dødsdato og -sted ukendt.
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39 Christian Jakob Preisler

Hofsnedker i København.

Søn af nr.17, Daniel. Døbt 23.10.1712 i Dresden, be
gravet 21.5.1779 fra Frederiksberg Kirke. >>1. 13.2. 
1-739 i Set.Petri Kirke (4 Rdl. i Kopulationspenge) med 
Mette Marie Lamberg, * ca. 1714, begravet 6.11.1743 
fra Set.Petri Kirke.

3 børn: nr. 50-52.

>>2. 16.6.1745 i Set.Petri Kirke med Dorothea Catha
rina Nesse, * ca. 1719, begravet fra Set.Petri Kirke.

11 børn: nr. 53-63.

C.J. arvede kruset i 1762, og indskriften lyder: 
"Christian Jakob Preisler, Hofsnedker i Kjobenhavn 
fodt 1712 arvet dette Glaskrus efter Faderen".

Han kom som ung snedkersvend til København, sand
synligvis få år efter branden i 1728, med sit lærebrev 
der var udstedt i Dresden. I 1738 anmodede han Kjøben
havns Snedkerlaug om at måtte gøre sit mesterstykke, 
og en måned senere d.30.juni fik han borgerskab.

I 1740 købte han ejendommen Magstræde 3, hvor han 
indrettede værksted, og Nybrogade 16 (samme ejendom), 
hvor han boede de næste 35 år. Hans halvbroder, brand
majoren, forærede ham en prioritet i denne ejendom på 
4500 Rdl. I 1775 købte han af slotsforvalter Chr.Fr. 
Voigt en part af "Snedkergaarden", der lå nær "Bakke
huset" på Frederiksberg, hvor han boede til sin død.

Vi kender ikke noget til hans privatliv, men vi 
kender nogle af hans møbler. Heldigvis brugte han at 
signere sine arbejder med en kobberstukket plade (de
signet af nr.33, Johann Martin) med følgende tekst:
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Magstræde 3 er huset i midten.

"Bey Sr. Christian Preisler, Wohnend in Maxstrasse 
wird fur Civilen Preiss allerhand Tischler und Cabi
net Arbeyd verfertigt. - Hos Sr. Christian Preisler 
boende udi Magstræde bliver for Civil Preiss allehaan- 
de Cabinet og Snedker Arbeide forfærdiget Kjøbenhavn." 
Tosproget for en sikkerheds skyld. Pladen måler 17^ x 
13i cm.

I 1970 dukkede en rokokokommode op, der skulle på 
auktion, senere skulle flere af hans arbejder komme på 
auktion, men tidligere kendte man kun 6 møbler med 
hans signatur. Den mest kendte står i dag på Rosenborg 
Slot, en rokokokomode, der blev leveret til Chr. VI 
Nærmere beskrivelse af denne kan ses i en artikel af 
dr.phil. Chr.Elling i ”Nyt Tidsskrift for Kunstindu
stri”, nr.12 1936: ”C.J.Preisler og hans Kommode paa 
Rosenborg.” At kommoden er lavet af ham er uden tvivl, 
idet der i bunden findes en håndskreven signatur: 
”Christian Preisler Fc (fecit dvs. lavet) 1740”. Kom
moden blev flyttet til Rosenborg ca. 1860 fra Fredens
borg Slot, i hvis inventarliste den er opført 1851.

Det er ikke hans eneste leverance til hoffet, da 
man af beskrivelsen i hans regning af d.12.3.1743 kan 
se, at han har udført to kommoder af lignende type. 
Prisen er ret høj: 150 Rdl. pr. stk. Det er måske et 
par varianter af Rosenborg-kommoden, men det kan også 
tænkes, at denne er udført i 1740 og først betalt i 
1743, i så fald kender man ikke pendantens opholds
sted .

C.J. har ikke været den store leverandør til det 
danske hof, slet ikke i samme omfang som f.eks. Schaf
fer, Lehmann, Ortmann og von Helten. Han har mere le
veret til aristokratiet og det finere borgerskab. Han 
var også bygningssnedker, derved fik han bl.a. ar
bejde på Ledreborg for J.L.Holstein, hvor han har la
vet et udmærket panelværk i en stue i ”Orangefløjen”. 
Også i hans egen ejendom, der iøvrigt er fredet, fin
der man hans arbejder.
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Kommoden på Rosenborg Slot
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At de tre første Preisler i Danmark har haft for
bindelse med hinanden ses i Set.Petri kirkebøger fra 
dengang, idet disse familier indbyrdes har været fad
dere til hinandens børn, især Anna Sophia, hustru til 
nr.33, Johann Martin, har været flittigt brugt.

Nogle offentlige eller foreningsmæssige hverv har 
C.J. åbenbart ikke haft, men han betalte regelmæssigt 
til sin begravelseskasse. Hans testamente fik kgl. 
konfirmation d.11.9.1778 og fortæller kort sagt, at 
han og hans hustru erklærer, at den længstlevende skal 
sidde i uskiftet bo og selv skifte med arvingerne.

Kun en af hans sønner, Christian Matthias, blev 
oplært hos ham, men flyttede senere til Ebeltoft.

Træsnit fra 1700-tallet.
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50 Anna Magdalene Preisler

Datter af nr.39, Christian Jakob. Døbt 7.3.1741 i Kø
benhavn, begravet 3.10.1746 sammesteds.
Hun blev døbt A.M.Preutzler og hendes faddere var: 
Mad. Inger Schlichtroll, Jfr. Ellen Cathrine Borges, 
Daniel Preutzler (brandmajoren), Jch.Hinrich Schlicht
roll, Gottfrid Lehmann.

53 Daniel Martin Preisler

Søn af nr.39, Christian Jakob. Døbt 28.3.1746 i Køben
havn, + i 1750 sammesteds.
Han blev døbt D.M.Preitzler og hans faddere var: Mad. 
Maren Liits, Jfr. Anna Schlichtrolls, Brand Major 
Daniel Preitzler, Joh.Martin Preitzler og Valentin 
Daniel Preitzler (begge de to sidste kobberstikkere, 
og Valentin kun på besøg fra Nürnberg).

51 Daniel Gabriel Preisler

Søn af nr.39, Christian Jakob. Døbt 27.10.1742 i Kø
benhavn, begravet 17.12.1743 sammesteds.
Han blev døbt D.G.Preitzler og hans faddere var: Mad. 
Maren Lehmanns, Jfr. Maren Schlichtrolls, Brand Major 
Uaniel Preitzler.»

54 Maria Frederica Preisler

Datter af nr.39, Christian Jakob. Døbt 4.9.1747 i Kø
benhavn, begravet 30.7.1756 sammesteds.
Hun blev, som den sidste af børnene, døbt Preitzler og 
hendes faddere var: Jfr. Catharina Schäferin, Jfr.
Anna Maria Mercks, Mats Wustendahl, Nicolas Bertram og 
Nicolai Schlichtroll.

52 Mette Cathrina Preisler

Datter af nr.39, Christian Jakob. Døbt 30.10.1743 i 
København, begravet 14.10.1746 sammesteds.
Hun blev døbt M.C.Preitzler og hendes faddere var: 
Mad. Anna Cathrina Bertram, Jfr. Anna Schlichtrollin, 
Carl Sjoltmann og Wulf.
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55 Matthias Christian Preisler

Hofsnedkermester i København og Ebeltoft.

Søn af nr.39, Christian Jakob. Døbt 8.6.1749 i Køben
havn, + 20.11.1821 i Ebeltoft. >>1. 17.5.1776 i Køben
havn med Susanna Hiorth (Sørensdatter), døbt 16.4.1741 
i Grønbæk, + 15.9.1811 i Ebeltoft, datter af gartner 
på Allinggaard Søren Hiorth og Ellen Schmidt.

1 barn: nr.78.

>>2. 19.6.1812 i Tved på Mols med Kirstine Sørensdat
ter, * ca. 1772 i Torup, Vistoft sogn, + 11.1.1849 i 
Ebeltoft, datter af Søren Laursen, kaldet Pepling, og 
Karen Jensdatter. Ingen børn.

Faddere ved M.C.s dåb var: Mad. Anna Sophia Preisler, 
Matthias Nesse, Carl Frid. Lehmann og Caj Frid. Mentz.

Han blev udlært hos faderen, anmeldte sig d.16.6. 
1773 hos Lauget for at gøre mesterstykke og fik bor
gerskab d.17.1.1774.

Fra mandtalslisterne i Ebeltoft har vi følgende oplysninger:

1787. Overgade 12.
Matthias Christian Preisler, Husbond, 38 Aar, lever af egne midler. 
Susanna Hiort, hans Kone, 46 Aar,
Severine Catrina Karlby, ugift, 16 Aar, barn af Konens Slægtning.

1801. 2.Rode Nr.42.
Matthias Christian Preisler, Husbond, 52 Aar, Snedkermester

Susanne Sørensdatter, 
Christine M. Jensdatter,

hans Kone, 60 Aar, be8ge 1 £ørste Æ8teskab 
Tjenestepige, 20 Aar, ugift.

1834. Nedergade 191.
Kirstine Preisler,
Kirstine Jochomsdatter,

Enke, 
ugift,

62
28

1840. Nedergade 191.
Kierstine Sørrensen, Enlig, 68
Kierstine Jucumsdatter, 30

1845. Nedergade 191.
Kierstine Sørrensen, Enke, 73
Kierstine Maria Jucumsdatter, ugift, 35
Jensine Petrea Rosenring, ugift, 23

Aar, lever af egne Midler.
Aar, Tjenestepige.

Aar, lever af Formue.
Aar, Husmoders Plejedatter.

Aar, født Tved Sogn, Randers Amt, Formue.
Aar, født Tved Sogn, Randers Amt, Plejedatter.
Aar, født i Viborg, Syjomfru.

128



Uddrag af "Hellig Geist Sogn Kirkebog om Vielser" 
fortæller at: "d.17.Maj copulerede Matthias Christian 
Preusler, Borger og Haandværker under Kongen Susanna 
Hiorth, Jomfru." (og betalte derfor 4 Rdl.)

Ifølge "Protocoll bekræftende Den af Oldermanden 
for Snedkerlauget, Seig'. Matthias Ortmann for Laugets 
samtlige Mestere, Encker nye indrettede og stiftede 
Hoved Protocoll, 1755" har M.C. betalt sine "Laug- 
penge" fra d.28.1.1774 til d.2.8.1793.

Ifølge Selmer: Nekrologiske Samlinger 1848-49: 
"Kirstine Sørensdatter, Enke efter Hofsnedker M.C. 
Preisler i Ebeltoft, dør 11.1.1849, 76 Aar gammel ef
ter flere Aars Svagelighed og 8 Dages Sygeleje. Efter
lader en Datter."

Det sidste er ikke rigtigt. Hun efterlader en • 
pleje- og søsterdatter (se ovenfor), som er datter af 
smed Jochum Jochumsen og Ane Sørensdatter.

56 Georg Daniel Preisler

Søn af nr.39, Christian Jakob. Døbt 4.2.1751 i Køben
havn, dødsdato uvis.
Hans faddere var: Anna Maria Wustendahl, Anna Johanne 
Zilchern, Matthias Wustendahl,Supercargo, Dieterich 
Schafer og Rasmus Schutz.

57 Gabriel Martin Preisler

Søn af nr.39, Christian Jacob. Døbt 13.12.1752 i Kø
benhavn, begravet 12.9.1757 sammesteds.
Hans faddere var: Brand Majorin Marie Preisler, Juli
ane Dor. Rieter, Brand Major Preisler, Martin Preisler

58 en datter
Datter af nr.39, Christian Jakob. * i 1753 i Køben
havn, begravet 5.1.1753 sammesteds.

78 Dideriche Susanna Preisler

Datter af nr.55, Matthias Christian. * ca. 1776 i Kø
benhavn, begravet 27.2.1781 sammesteds.

59 Christian Frederik Preisler

Søn af nr.39, Christian Jakob. Døbt 12.1.1754 i Kø
benhavn, begravet 19.8.1756 sammesteds.
Hans faddere var: Mad. Frederica Nesse, Joh. Wilhelm 
Mazard (Mazar de la Garde), Joachim Stubfack, Chr. 
Friderich Nesse.
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60 Cathrine Sophie Preisler

Datter af nr.39, Christian Jakob. Døbt 31.3.1756 i Kø
benhavn, + 23.6.1788 sammesteds. >> 14.5.1773 i Set. 
Petri Kirke, København, med Caspar Friedrich Fiedler, 
* 18.4.1744 i Oschatz i Sachsen, 4- 1.12.1811 i Køben
havn, søn af købmand Christoph Fiedler og Anna Magda
lena Nussbaum.

Hun fik 10 børn, men kun 3 blev voksne. Børnene blev 
ligesom hun selv døbt i Set.Petri Kirke.

Den første, Chr. Friedr. Fiedler, * 22.5.1774. 
Faddere var: Fru Professor Preisler, Jomfru Johanna 
Winoplern, Hofsnedker Christian Preisler, Professor 
Johann Martin Preisler, Brandmajor Mentz og Grønt
handler Qvissenthal.

Chr. Friedrich blev sukkerraffinadør i København, 
senere justitsråd og godsejer til Basnæs. Gift i 1801 
med Juliane Marie Sporon (1781-1837), selv dør han i 
1829. 10 børn.

Den anden, Cathrine Magdalene Fiedler, * 30.10. 
1775. Faddere var: Fru Professor Preisler, Jomfru Ber- 
gitta Cathrine Petersen, Johan Conrad Cotzman, Søren 
Lucke, Johann Ludwig Zinn og Christian Mathias Prei
sler. Hun blev gift i 1798 med grosserer Georg Fride- 
rich Wilhelm Scheuermann (1766-1811), der efter hen
des død i 1800 giftede sig med Charlotte Louise Zinn 
(se nr.46).

Den tredie, der når en voksen alder, er Cathrine 
Sophie Fiedler, der fødtes samme år, som moderen dør, 
1788. Hun blev gift i 1806 med Philip Charles Mathæus 
Petit (1776-1854), grosserer i København, senere bog
holder og kasserer ved ”Det Kgl. aim. Brandassurance- 
Compagni". De fik 6 børn, og hun døde i 1881.

C.S.s mand, Caspar Friedrich Fiedler, kom til Dan
mark i 1770, fik borgerskab som urtekræmmer d.17.5. 
1773, som glashandler d.10.6.1793 og blev grosserer og 
skibsreder samt direktør i ”Kjøbenhavns Brandforsik
ring" d.19.6.1795. Han blev "ældste” ved Set.Petri 
Kirke og ejer af ”Schaffergaarden” i Jægersborg. Efter 
C.S.s død giftede han sig d.10.12.1788 med Abel Chri
stine Hammond (1760-1846). En tavle over ham og hans 
to hustruer hænger i Set.Petri Kirke.



61 Gottlieb Lebrecht Preisler

Krovært i Woltherskrug og husmand i Bockholt.

Søn af nr.39, Christian Jakob. Døbt 14.12.1758 i Kø
benhavn, + 28.3.1832 i Susel, Holsten. >>1. 23.7.1779 
med Dorothea Friederica Danker, * 1740 i Preetz, Hol
sten, 4- 9.2.1803 i Wolthers Krug, datter af en hol
lænder, Asmus Hinrich Danker, og Abel Studknechten.

1 barn: nr.79.

>>2. 28.11.1804 i Wolthers Krug med Louise Christiana 
Grube, * 1781 i Lubeck, + 6.2.1841 i Ottendorf, Susel, 
datter af frisør Claus Jakob Grube og Anna Magdalena 
Maack.

9 børn: nr.80 - 88.

Hvornår og hvorfor G.L. er kommet til Holsten vides 
ikke, men der har sikkert været samkvem mellem famili
erne Mentz og Preisler i København (navnet Mentz op
træder blandt fadderne), i hvert fald gifter han sig 
med enken efter kroværten i Wolthers Krug, Joachim 
Daniel Mentz.
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Nr.336, Bertel Preisler på stedet ? hvor kroen lå» Susel Kirke»

Betingelserne i ægtepagten var imidlertid meget 
hårde: en prioritet i kroen på 8000 Rdl., indbo og 
kreditorer beløb sig til 1338 Rdl., han skulle forsørge 
den gamle fru Ida Hedewig Lucia Mentz, og han skulle 
opdrage og konfirmere de tre børn af det tidligere æg
teskab. At der også har været andre store udgifter ses 
bl.a. af en regning på 400 Rdl. fra en læge i Lübeck.

Wolthersmuhle und Krug har dengang bestået af nog
le få gårde, en vindmølle, en vandmølle og kroen. Den
ne brændte i 1941, da havde den i stueetagen et stort 
skænkelokale, tre mindre og en veranda.

Efter Dorothea Friedericas død i 1803, og efter 
hans giftermål med Louise Christiana Grube i 1804, blev 
G.L. åbenbart boende på kroen endnu et par år, idet de 
to første børn i andet ægteskab blev født i Wolthers 
Krug. Men i 1807-08, sikkert ved boets opgørelse, rej
ste han med familien til Bockholt, en lille landsby i 
nærheden, hvor han blev husmand og hvor de næste syv 
børn blev født. Kroen blev overtaget af hans første 
kones søn, Christian Ludwig Mentz.

133



79 Emst Friederich Jacob Preisler 82 Elisabeth Augusta Margarethe Preisler

Søn af nr.61, Gottlieb Lebrecht. * 11.6.1781 i Wol- 
therskrug, + 20.7.1781 sammesteds.

Datter af nr.61, Gottlieb Lebrecht. * 9.11.1808 i 
Bockholt. >> med Wilhelm Prusch, Brasch eller Braasch. 
3 børn: Heinrich, Christine og August.

80 Jacob Gottlieb Preisler

Husmand og gæstgiver i Westermoor.

Søn af nr.61, Gottlieb Lebrecht, * 13.9.1805 i Wol- 
therskrug, + 13.9.1878 i Westermoor, Breitenberg.
» 8.5.1831 i Neuenbrook med Magdalene (i vielsesat
testen kaldet Lena) Rave, * 28.10.1804, + 3.3.1877 i 
Westermoor, datter af Paul Rave og Margaretha Hals. 
Ingen børn.

81 Magdalena Sophia Christiana Preisler

Datter af nr.61, Gottlieb Lebrecht. * 4.4.1807 i Wol- 
therskrug, + 12.5.1841 i Hashop (nær Susel). Ugift 
2 børn:
Johann Heinrich Preisler, * 8.9.1832 i Bockholt. 
August Friedrich Preisler, * 21.9.1940 i Bujendorf.

Det første barn blev døbt d.16.9.1832 i Susel Kirke og 
døde d.18.6.1845 i Suselmoor. Faderen var Friedrich 
Wilhelm Grand, der tjente sammen med M.S.C. hos hus
mand Bleek i Bockholt.

Faderen til det andet barn var skomagersvend Lau
ritz Hinrich Schmidt. Barnets skæbne ukendt.

83 Johann Anton Preisler

Husmand i Bockholt.

Søn af nr.61, Gottlieb Lebrecht. * 2.10.1810 i Bock
holt, + 11.8.1885 i Hamburg. >> med Sophia Margaretha 
Markmann, * 7.12.1819 i Haffkrug, + 6.10.1903 i Ham
burg.

8 børn: nr.139 - 146.

84 Luise Henriette Christine Preisler

Datter af nr.61, Gottlieb Lebrecht. * 13.4.1812 i 
Bockholt. >> 2.10.1840 i Susel med arbejdsmand Hein
rich Schockert eller Schacker. 1 barn.
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85 Jochum Erich Preisler

Tjenestekarl i Hamburg.

Søn af nr.61, Gottlieb Lebrecht. * 26.12.1813 i Bock
holt, + 1.1.1838 i Hamburg (Algemeines Krankenhaus).

86 Margaretha Elisabeth Preisler

Datter af nr.61, Gottlieb Lebrecht. * 22.7.1815 i
Bockholt. >> 1.6.1834 i Susel med Sorup. 5 børn:

Ernst, Heinrich, Johannes, Christian og Louise.

87 Franz Heinrich Christian Preisler

Søn af nr.61, Gottlieb Lebrecht. * 17.7.1818 i Bock
holt, + 10.10.1818 sammesteds.

88 Friedrich Heinrich Wilhelm Preisler

Søn af nr.61, Gottlieb Lebrecht. * 27.12.1820 i Bock
holt, + 16.9.1833, begravet 20.9.1833 i Susel.
HaTi var arbejdsdreng hos ”Muller auf der Lubsche Muhle”.

139 Anna Elisabeth Henriette Preisler

Datter af nr.83, Johann Anton. * 1.12.1840 i Hashop, 
+ 11.10.1928 i Hamburg. >>1. 4.8.1867 i Hamburg med 
Carl Wilhelm Friedrich Munck, * 8.8.1837 i Hamburg. 
Skilt.
>>2. 15.6.1888 i Hamburg med vinkyper Joachim Chri
stian Frick, * 21.3.1842 i Bockholt.

140 Johann Hinrich Preisler

Fragtmand og droskeejer i Hamburg.

Søn af nr.83, Johann Anton. * 25.3.1842 i Hashop, + 
22.2.1899 i Hamburg. >> 8.6.1873 i Hamburg med Anna 
Catharina Maria Wegener, * 7.10.1845 i Trittau, + 13. 
8.1920 i Hamburg*, datter af Jacob Friedrich Wegener og 
Anna Magdalena Bruckow.

2 børn: nr.195 - 196.

J.H. var den første Preisler, der blev indført i ”Ham
burger Adressbuch” i 1874 som ”Fuhrmann, Gansemarkt 
Hof 12”. I 1895 flyttede virksomheden til Fuhlentwiete 
70 A. Efter hans død førte enken og de to sønner for
retningen videre, og børnebørnene kunne stadig huske 
staldene og remiserne til heste og vogne.

Under første verdenskrig blev alle heste beslag
lagt og sønnerne indkaldt. Derefter solgte enken virk
somheden.
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195 Julius Anton Johann Preisler

Kusk i Hamburg.

Søn af nr.140, Johann Hinrich. * 9.9.1873 i Hamburg, 
+ 7.7.1917 ved Vestfronten. Ugift.

Han arbejdede som kusk hos faderen, og skulle som den 
ældste have arvet virksomheden. Han var en stor, 
kraftig mand, der kun talte plattysk.

196 Wilhelm Emil Preisler
Kusk i Hamburg.

Søn af nr.140, Johann Hinrich. * 29.5.1876 i Hamburg, 
+ 21.4.1941 sammesteds. >> 24.12.1904 i Hamburg med 
Catharine Maria Elisabeth Johanna Heidelk, * 22.6.1877 
i Hamburg, + 10.10.1943 sammesteds, datter af arbejder 
Friedrich Heidelk og Anna Catharina Muhlmann (tidlige
re gift Ludtke). Skilt i 1938.

4 børn: nr.281 - 284.

W.E. begyndte også som kusk hos faderen. Også han var 
en stor, flot og lidt forfængelig mand, med forkærlig
hed for kager. Da han kom hjem fra krigen, var fade
rens virksomhed solgt, og han måtte arbejde som kusk 
hos en kulhandler. Til sidst arbejdede han ved postvæ
senet .



281 Käthe Emilie Elisabeth Preisler

Datter af nr.196, Wilhelm Emil. * 14.10.1907 i Hamburg 
+ 1.3.1975 sammesteds. » 30.7.1927 i Altona med Hel
muth Scholz, * 25.4.1905 i Breslau. Skilt 1949. 5 børn

Rita Scholz,
Ellen Scholz,
Renate Scholz,
Harry Scholz, 
Karl-Heinz Scholz

* 23.7.1930 i Hamburg.
* 2.4.1937 i Hamburg.
* 24.3.1939 i Hamburg.
* 21.4.1941 i Hamburg.
* 28.4.1943 i Hamburg.
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282 Mariechen Rosa Emma Preisler

Datter af nr.196, Wilhelm Emil. * 14.10.1908 i Hamburg 
>> 14.10.1933 i Hamburg med tømrer Erich Zawadzki, * 
18.1.1910 i Hamburg, + 9.1.1946 sammesteds'. 3 børn:

Gertrud Zawadzki, * 11.3.1934 i Hamburg.
Elfriede Zawadzki, * 5.2.1936 i Hamburg.
Erich Zawadski, * 30.3.1939 i Hamburg.

283 Ida Emilie Preisler

Datter af nr.196, Wilhelm Emil. * 14.10.1911 i Hamburg 
+ i 1928.
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284 Julius Theodor Emil Preisler

Montør i Hamburg.

Søn af nr.196, Wilhelm Emil. * 20.1.1913 i Hamburg, + 
27.5.1978 i Soltau. » 17.3.1934 i Hamburg med Lina 
Charlotte Gessner, * 29.1.1913 i Hamburg, datter af 
murer Albin Robert Gessner og Lina Tretner.

2 børn: nr.347 - 348.

På grund af trange tider måtte J.T.E. afbryde en ud
dannelse som snedker for som arbejdsmand at kunne tje
ne flere penge. I begyndelsen af trediverne var han 
lang tid arbejdsløs, men fik i 1937 en stilling som 
magasinforvalter i et stort industrifirma.

Under anden verdenskrig arbejdede han ved jordper
sonellet for luftvåbenet, og her fik han så meget ind
blik og øvelse i forskellige håndværk, der skulle 
hjælpe ham efter krigen, da han fik job i sit gamle 
firma og arbejdede sig op til ”Obermonteur”. Til sidst 
byggede han ildslukningsanlæg til skibe.
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347 Karl-Heinz Julius Preisler

Embedsmand (Amtsrat) i Hamburg.

Søn af nr.284, Julius Theodor Emil. * 1.7.1933 i Ham
burg. » 15.6.1957 i Hamburg med Annemarie Elise Meta 
Kosse, * 9.10.1935 i Dobberphul, datter af bager 
Friedrich Kosse og Marie Landrath. 2 børn:

Maren Annemarie Preisler, * 20.10.1957 i Hamburg. 
Birgit Susann Preisler, * 22. 3.1961 i Hamburg.

348 Lieselotte Preisler

Kontorassistent i Hamburg.

Datter af nr.284, Julius Theodor Emil. * 19.2.1944 i 
Soltau. » 22.9.1966 i Hamburg med Klaus Peter Gerd 
Fritz Schwandt, afdelingsleder i et forsikringsselskab 

23.9.1937 i Stettin. Ingen børn.
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De tre sønner: nr.l99,Hans August - nr.198, Antonn Heinrich - nr.197, Heinrich Wilhelm 
og faderen, nr.143, Johann Wilhelm i Winterhude ca. 1885. 141



141 Christine Henriette Preisler

Datter af nr.83, Johann Anton. * 10.6.1844 i Hashop. 
Var gift og havde i 1878 fem børn i Altona.

142 Johann Wilhelm Preisler

Søn af nr.83, Johann Anton. * 21.10.1846 i Bockholt, 
+ 2.5.1848 sammesteds.

143 Johann Wilhelm Preisler
Droskeejer9 brændsels- og jernhandler i Winterhude, 
Hamburg.

Søn af nr.83, Johann Anton. * 30.4.1849 i Bockholt, 
+ 21.11.1914 i Hamburg. >>1. 17.11.1877 med Catharina 
Maria Krohn, * 27.9.1848 i Hamburg, + 20.12.1884 sam
mesteds, datter af landmand Conrad Gerhard Krohn og 
Anna Catharina Cords.

3 børn: nr.197 - 199.

>>2. 28.9.1886 med Anna Franziska Clara Peter, * 8.1. 
1863 i Berlin, + 9.5.1900 i Hamburg, datter af arbej
der August Otto Ferdinand Peter og Marie Auguste Juli
ane Krenz.

4 børn: nr.200 - 203.

>>3. 27.12.1901 med Engel Kathrina Johanna Wagener, * 
12.8.1861 i Moisburg, + 3.11.1934 i Hamburg. Ingen børn.

J.W. adopterede en uægte søn af sin første hustru, Jo
hann Heinrich, * 9.1.1874, + 3.7.1903. Ingen børn.

142



197 Heinrich Wilhelm Preisler

Droskeejer i Eppendorfs Hamburg.

Søn af nr.143, Johann Wilhelm. * 3.5.1879 i Hamburg, + 
22.2.1959 sammesteds. » 4.12.1915 i Hamburg med Wil
helmine Hagen, * 23.1.1891 i Hamburg , + 11.12.1971 
sammesteds.

3 børn: nr.285 - 287.

285 Mariechen Preisler

Datter af nr.197, Heinrich Wilhelm. * 5.1.1914 i Ham
burg. »1. i 1938 i Hamburg med Alexander Gross, * 23.
1.1913 i Altona. Skilt i 1946. Ingen børn.

>>2. 6.4.1950 i Hamburg med prokurist Harald Warncke, 
* 10.4.1925 i Hamburg. 2 børn:

Karin Warncke, * 28.7.1946 i Hamburg.
Ronald Warncke, * 18.8.1953 i Hamburg.
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286 Herbert Heinz Wilhelm Preisler

Finmekaniker i Hamburg.

Søn af nr.197, Heinrich Wilhelm. * 10.9.1916 
+ 1944 i Rusland. Ugift.

Hamburg,

287 Heinz Wilhelm Adolf Preisler

Låsesmed og chauffør i Hamburg.

Søn af nr.197, Heinrich Wilhelm. * 31.8.1919 i Hamburg. 
» 30.8.1941 i Hamburg med Irma Lina Kalanke, * 26.5. 
1920 i Hamburg Kirchwerder, datter af stukkatør Paul* 
Kalanke og Margaretha Gassmann.

3 børn: nr. 349 - 351.



Heinz t Dieter, Monika, Holger og Lina.

349 Monika Preisler
350 Dieter Preisler

Chauffør i Hamburg.

Datter af nr.287, Heinz Wilhelm Adolf. * 28.9.1946 i 
Hamburg. » 21.1.1966 i Hamburg med Wolf-Dieter Blöc
ker, drejer i Hamburg, * 14.2.1944 i Teuchern. 3 børn:

Frank Blöcker, * 12.7.1966 i Hamburg.
Andreas Blöcker, * 7.3.1968 i Hamburg.
Marc Blöcker, * 29.9.1970 i Hamburg.

Søn af nr.287, Heinz Wilhelm Adolf. * 19.3.1942 i Ham
burg. » 26.11.1965 i Hamburg med Margrit Erti, * 26. 
8.1945 i Hamburg, datter af Franz Erti og Liesbeth 
Messmann. Skilt 21.12 1972 i Stade. 2 børn:

Soren Preisler, * 23.4.1966 i Hamburg.
Lutz Preisler, * 11.1.1970 i Hamburg.
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198 Anton Heinrich Preisler

Droskeejer i Winterhude, Hamburg.

Søn af nr.143, Johann Wilhelm. * 16.10.1880 i Hamburg, 
+ 2.2.1937 sammesteds. >>1. 8.11.1904 i Hamburg med 
Johanna Jonsson, * 11.11.1883 i Hamburg, + 9.11.1906 
sammesteds, datter af kusk Hans Jonsson og Johanna Ca
rolina Hinriette Kummerle.

1 barn: nr.288.

>>2. 9.10.1908 i Hamburg med Catharina Justine Marga
rethe Møller, * 30.8.1887 i Balje ved Elben, + 18.9. 
1972 i Hamburg.

2 børn: nr.289 - 290.

351 Holger Preisler

Montør i Hamburg.

A.H. begyndte som 11-årig at hjælpe til hjemme, bl.a.
i vaskeriet i gården. Som soldat (3 års værnepligt) fik 
han orlov i 1903 p.g.a. sin farmors død - hun druknede
i Aisteren. I 1912 overtog han faderens virksomhed og 
blev den første ejer af en benzindreven taxi i Hamburg 
(naturligvis en Mercedes - se foto).

I første verdenskrig blev han "Fahrzeugfuhrer" og 
oprettede en køreskole i daværende Stettin.

Søn af nr.287, Heinz Wilhelm Adolf. * 24.6.1943 i Ham
burg. >> 12.1.1968 i Hamburg med Karin Noldan, * 20.6. 
1946 i Hamburg, datter af politibetjent Ewald Noldan 
og Lola Krugenberg. 2 børn:

Torsten Preisler, * 29.6.1969 i Hamburg.
Sabine Preisler, * 26.4.1971 i Hamburg.
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Hans og Wilhelm Werner.

288 Hans Preisler

Automekaniker i Hamburg.
352 Giesela Preisler

Søn af nr.198, Anton Heinrich. * 11.8.1905 i Hamburg,
+ 23.11.1972 sammesteds. » 2.3.1935 i Hamburg med 
Hedwig Neuendorf, * 18.3.1913 i Geesthacht, datter af 
skorstensbyggemester Johannes Neuendorf og Elise Hagen.

2 børn: nr.352 - 353.

Datter af nr.288, Hans. * 13.6.1935 i Hamburg. >> 18.
8.1955 i Hamburg med Edgar Horhold, * 9.6.1932 i Ham
burg. Skilt 8.2.1974. 2 børn:

Christina Horhold, 
Thomas Edgar Horhold,

* 11.3.1956 i Hamburg.
* 8.4.1958 i Hamburg.
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353 Hans Preisler

Autoværkstedsindehaver i Fulda/Hessen.

Søn af nr.238, Hans. * 30.1.1940 i Hamburg. »1. 24.8. 
1961 i Hamburg med Annegret Kuhr, * 3.9.1939 i Hamburg, 
datter af kunstlåsesmed Karl Kuhr og Herta Ackermann. 
Skilt i 1977. 2 børn:

Olaf Hans Preisler, * 23.12.1964 i Hamburg.
Torsten Preisler, * 22. 9.1966 i Hamburg.

»2. 27.1.1978 i Kassel med Adelheid Hain, * 11.5. 
1944 i Kassel, datter af Stadtbeamter Karl Hain og 
Elisabeth Happel. Ingen børn.

289 Wilhelm Werner Preisler

Officer i hæren.

Søn af nr.198, Anton Heinrich. * 5.5.1909 i Hamburg, 
+ i 1944 ved østfronten. >>1. 11.5.1937 i Hamburg med 
Marianne Martha Johanna Oberländer, *30.6.1911 i Ham
burg. Skilt i 1943.

1 barn: nr.354.

»2.16.3.1944 i Tarchenceff (Polen) med Marie Klein, 
* 12.1.1914 i Brux (Böhmen), datter af gas- og vanddi
rektør Gustav Klein og Anna Zeidl.

2 børn: nr.355 - 356.
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355 Volkmar Preisler

Lærer i Marburg.

Søn af nr.289, Wilhelm Werner. * 16.3.1943 i Grotten
see (Polen). >> med Brigitte Groth, * 23.9.1942 i Mar
burg. Skilt. 1 barn:

Sabine Preisler, * 19.3.1967 i Marburg.

354 Werner Preisler

Tekniker i Hamburg.

Søn af nr.289, Wilhelm Werner. * 29.12.1938 i Berlin. 
» 11.5.1967 i Hamburg med Renate Liebig, * 8.12.1944 
i Munster, datter af Werner Liebig og Therese Ramo- 
schat. 1 barn:

Sascha Werner Preisler, * 17.5.1972 i Hamburg.

356 Claus Preisler

Bibliotekar i Marburg.

Søn af nr.289, Wilhelm Werner. * 10.8.1944 i Grotten
see (Polen). Ugift.
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290 Margarethe Johanna Preisler
199 Hans August Preisler

Datter af nr.198, Anton Heinrich. * 30.5.1911 i Ham
burg. >> i 1938 med Helmuth Herbert Drosner, * 18.7. 
1913 i Sao Paulo, Brasilien. Skilt 1939. 1 barn:

Birgit Drosner, * 6.7.1938 i Hamburg.

Portner.

Søn af nr.143, Johann Wilhelm. * 26.1.1882 i Hamburg. 
Skæbne ukendt.
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200 Erna Johanna Maria Preisler

Datter af nr.143, Johann Wilhelm. * 14.12.1889 i Ham
burg, + 8.8.1966 sammesteds. >> 7.6.1916 i Hamburg med 
Waldemar Claus Friedrich Schild, * 18.2.1897 i Hamburg.

202 Franz Bruno Preisler

Cirkusdværg.

Søn af nr.143, Johann Wilhelm. * 11.2.1893 i Hamburg. 
Skæbne ukendt.

201 Johann Otto Preisler

Søn af nr.143, Johann Wilhelm. * 15.4.1891 i Hamburg, 
+ 16.1.1918 sammesteds. Ugift.

203 Bernhard Hermann Preisler

Jockey.

Søn af nr.143, Johann Wilhelm. * 25.4.1894 i Hamburg. 
Skæbne ukendt.
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Nr.145, Milchgeschäft Preisler, Rotherbaumchaussee 5/, ca. 1880.
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144 Heinrich Ferdinand Preisler 146 Johann Ferdinand Preisler

Søn af nr.83, Johann Anton. * 1.8.1851 i Bockholt. 
Opholdt sig i Hamburg i 1878, men ikke i 1892, hvor 
der blev indført meldepligt. Skæbne ukendt.

Søn af nr.83, Johann Anton. * 11.5.1859 i Bockholt, 
+ 9.12.1864 i Weddeln (Eutin).

145 August Ferdinand Preisler

Mælkehandler i Rothenbaum, Hamburg.

Søn af nr.83, Johann Anton. * 16.8.1856 i Bockholt, + 
20.12.1942 i Hamburg. >> 6.5.1879 i Hamburg med Henri
ette Margaretha Dorothea Witte, * 8.11.1856 i Harburg, 
+ 26.9.1932 i Hamburg, datter af arbejder Hennig Witte 
og Emilie Amalie Helene Schenckel.

>
4 børn: nr.204 - 207.
Desuden adopteredes Henriette Emilie Margarethe, * 20. 
12.1884 i Hamburg, + i 1946 sammesteds, >>2 gange.

I 1880 åbnede A.F. en mælkeforretning, som en af de 
første i Hamburg. Tidligere havde bønderne solgt deres 
mælk fra dør til dør i byerne. Forretningen viste sig 
at være en god ide, og da Rothenbaum dengang var et 
yndet udflugtssted, anlagde han foran forretningen et 
”Schankwirtschaft”, d.v.s. nogle borde og stole, hvor 
gæsterne kunne nyde et glas mælk eller en portion is.
I 1913 åbnede A.F. en ny mælkeforretning , Grindelhof 
37, medens sønnen, Ernst August, overtog den i Rothen
baum.

204 Ferdinand Johann Hennig Preisler

Droskeejer i Grindelhof, Hamburg.

Søn af nr.145, August Ferdinand. * 16.7.1881 i Ham
burg, + 28.12.1950 sammesteds. >> 12.4.1907 i Gleschen
dorf med Marie Weidemann, * 5.6.1883 i Gleschendorf, 
+ 11.1.1970 i Hamburg, datter af Christian Weidemann 
og Henriette Dittmer.

3 børn: nr.291 - 293.

F.J.H. begyndte at arbejde for sin far i mælkeriet på 
Grindelhof 37, og havde i årene 1909-11 tre forskel
lige mælkerier i Hamburg. Fra 1913 startede han sin 
droskevirksomhed fra Grindelhof.
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Ferdinand Johann Hennig og Marie 
med børnene Alice, Gerda og Henry

291 Alice Henriette Mathilde Preisler

Sekretær i Hamburg.

Datter af nr.204, Ferdinand Johann Hennig. * 22.1.1908 
i Hamburg, + 8.4.1968 sammesteds. Ugift.
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292 Henry Christian Hans Preisler
»

Låsesmed og chauffør i Hamburg.

Søn af nr.204, Ferdinand Johann Hennig. * 28.2.1909 i 
Hamburg, + i 1970 sammesteds. » 6.2.1932 i Mulsum I 
Stade med Klara Erich, * 9.4.1909 i Rendsburg, datter 
af Heinrich Erich og Frida Riiss. Skilt i 1955.

7 børn: nr.357 - 363.

H.C.H. blev udlært som låsesmed, men ved siden af kør
te han som taxichauffør for sin far. I anden verdens
krig var han sygehjælper, og i mere end 40 år var han 
aktivt medlem af Røde Kors.

293 Gerda Berta Margarethe Preisler

Datter af nr.204, Ferdinand Johann Hennig. * 30.5.1910. 
>> 1.6.1940 i Hamburg med maskinist Heinrich Albert 
Albrecht, * 8.8.1905 i Hamburg, + 4.11.1940 sammesteds 
4 børn:

Gunther Preisler,
Gerhard Ferdinand Albrecht, 
Martin Wilh.Ferd. Albrecht, 
Paula Herta Alice Albrecht,

* 30.11.1936 i Hamburg.
* 21.11.1939 i Hamburg.
* 12. 9.1940 i Hamburg.
* 12. 9.1940 i Hamburg.
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357 Kurt Hans Heinrich Preisler 358 Horst Albert Preisler

Maler i Hamburg. Hospitalpersonalechef i Hamburg.

Søn af nr.292, Henry Christian Hans. * 3.3.1933 i Ham
burg. >> 2.3.1957 i Hamburg med Elisabeth Emma Ottilie 
Loose, * 17.12.1933 i Hamburg, datter af litograf Wil
helm Loose og Ella Schafer. Skilt

Cornelia Preisler, 
Dirk Preisler, 
Susanne Preisler, 
Marco Preisler,

îî

13.4.1981. 5 børn:

Hanburg.
Hamburg.
Hamburg.
Hamburg.
Hamburg

* 7.11.1957 i
* 13.11.1958 i
* 27.12.1963 i
* 11.10.1967 i
+ 20.10.1970 i

Søn af nr.292, Henry Christian Hans. * 2.8.1935 i Ham
burg. >> 22.6.1959 i Braunlage med Christa Louise Min
na Todt, * 9.7.1937 i Wismar, datter af gas- og vand
mester Oskar Todt og Louise Witt. 3 børn:

Sönke Preisler, * 14.8.1960 i Hamburg.
Beate Preisler, * 2.5.1962 i Hamburg.
Kai Preisler, * 9.3.1966 i Hamburg.

Horst Alberts hobby: marathonløb.
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360 Hans Heinrich Preisler

Søn af nr.292, Henry Christian Hans. * 6.10.1938 i 
Kiel, tvilling til nr.359, Alice Frieda, + 18.10.1938 
sammesteds.

359 Alice Frieda Preisler

Datter af nr.292, Henry Christian Hans. * 6.10.1938 i 
Kiel, tvilling til nr.360, Hans Heinrich. » 18.3.1960 
i Hamburg med maler Werner Loose, * 31.10.1936 i Ham
burg, søn af litograf Wilhelm Loose og Ella Schäfer. 4 
børn:

Carsten Loose,
Olaf Loose,
Ingo Loose, 
Erich Loose,

* 2.11.1960 i Kiel.
* 11. 1.1962 i Kiel.
* 25.10 1965 i Kiel.
* 6.10.1971 i Hamburg.

361 Dieter Karl Preisler

Chauffør i Bremerhaven.

Søn af nr.292, Henry Christian Hans. * 3.1.1941 i Ham
burg. >> i 1964 i Bremerhaven med Inge Sass, * 28.10. 
1936 i Hamburg. Ingen børn.
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363 Werner Preisler

Murer i Hamburg.

362 Bruno Robert Preisler

Sømand.

Søn af nr.292, Henry Christian Hans. * 8.8.1942 i Ham
burg. Ugift.

Søn af nr.292, Henry Christian Hans. * 23.9.1944 i 
Salzwedel. >> 23.2.1968 i Westerronfeld med Helga 
Zwicker, * 7.7.1948 i Westerronfeld, datter af bager 
Herman Zwicker og Martha Zwicker. 2 børn:

Boris Preisler, * 31. 5.1968 i Hamburg. 
Alexander Preisler, * 21.10.1971 i Hamburg.
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205 Emst August Preisler

Mælkehandler i Rothenbaum, Hamburg.

Søn af nr.145, August Ferdinand. * 26.7.1886 i Ham
burg, + 4.8.1930 sammesteds. » 18.4.1913 i Hamburg 
med Magdalene Anna Maria Meyer, * 20.7.1890 i Wilhelms
burg, + 16.9.1945 i Hamburg, datter af mælkehandler 
Heinrich Meyer og Catharina Dorothea Schlatermund.

2 børn: nr.294 - 295.

Ernst. August senior, dateret d.25 .9.1925 *

E.A. overtog forretningen i Rothenbaum i 1913, men 
måtte deltage i den første verdenskrig og kom hjem i 
1918, såret i benet. Der gik blodforgiftning i det, 
og han blev aldrig rigtig rask, men ældedes hurtigt og 
døde allerede i 1930.

Mens han var i krig, måtte moderen og hans hustru 
føre forretningen videre. Sønnen, Ernst August junior, 
fortæller, hvorledes han som 9-årig kl.4 om morgenen 
måtte skubbe sin trækvogn rundt med mælk til kunderne. 
Efter skoletid skulle han så vaske flasker.
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206 Johann Heinrich Preisler

Kul-9 senere mælkehandler i Hamburg.

Søn af nr.145, August Ferdinand. * 2.10.1889 i Hamburg 
+ 19.6.1949 sammesteds. Ugift.

Da faderen åbnede en mælkeforretning på Grindelhof 37, 
begyndte J.H. en kulhandel i kælderen under mælkefor
retningen, for dog senere at opgive denne og overtage 
faderens forretning.

207 Albert Christian Wilhelm Preisler

Mejerihjælper i Hamburg.

Søn af nr.145, August Ferdinand. * 23.4.1895 i Hamburg 
+ 7.11.1916 ved fronten. Ugift. Mejeriet på Grindelhof 37 med Johann Heinrich.
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294 Emst August Preisler

Mslkehandler i Hamburg.

Søn af nr.205, Ernst August. * 30.8.1915 i Hamburg. >> 
16.4.1943 i Lübeck med Ingeborg Marie Anna Dorothea 
Rönfeld, * 20.2.1922 i Lübeck, datter af konditor Wil
helm Rönfeld og Dorothea Boy.

2 børn: nr.364 - 365.

Da E.A. overtog mælkeriet i Rothenbaum, var det flyt
tet til den anden ende af huset, og i tiden efter den 
anden verdenskrig må stole og borde ikke stå statio
nært ude, men skal stilles op hver morgen og tages ind 
hver aften. Tilsidst forsvinder dette, og forretningen 
bliver som ethvert andet mejeri.

E.A. levede fuldstændigt for sin forretning, støt
tet af sin hustru. Han gik stærkt ind for sunde mad
vaner og tillod ikke rygning i sin forretning. Efter 
100-års jubilæet trak han og Ingeborg sig tilbage og 
nyder nu deres otium, idet ingen af børnene ønsker at 
overtage butikken.

Med dem forsvinder "ein Preislermilcherei" eller 
for at citere Hamburger-Abendblatt: "Das Ende eines 
Tante-Emma-Ladens".

295 Adolf August Preisler

Søn af nr.205, Ernst August. * 14.5.1926 i Hamburg, + 
21.2.1929 sammesteds.
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364 Hans Dieter Preisler

365 Ernst Preisler

Brødkusk i Hamburg.

Elektriker i Hamburg.

Søn af nr.294, Ernst August 
Ugift.

30.4.1950 i Hamburg.

Søn af nr.294, Ernst August. * 20.3.1952 i Hamburg. 
>> 23.5.1975 i Wedel (Holstein) med Marit Wille, * 
16.5.1953 i Göddingen, datter af kraftværkshåndværker 
Kurt Wille og Lisa Behr.
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62 Georg Daniel Preisler

Gartner i København.

Søn af nr.39, Christian Jakob. Døbt 26.3.1760 i Køben
havn, + 1.4.1812 sammesteds, tvilling til nr.63, Fre
derik Gabriel. >> 20.2.1788 i Set.Nikolaj Kirke, Kø
benhavn, med Christiane Abelgreen, døbt 20.10.1753 i 
Aalborg, + 20.2.1812 i København, datter af told- og 
konsumtionsbetjent Lorentz Abelgreen og Gertrud Niels- 
datter.

5 børn: nr.89 - 93.

Han arvede kruset og indskriften lyder: "Georg Daniel 
Preisler Kunstgartner ved Assistens Kirkegaard i Ko
benhavn født der 1760 død 1812 arvet dette Glaskrus 
efter Faderen".

G.D. blev udlært som gartner på Rosenborg Slot i 
tiden 1778-81 og forblev som svend indtil 1783, og som 
bevis findes endnu hans svendebrev, underskrevet af 
gartner Dørschell, desværre i så dårlig forfatning, at 
det er svært at tyde.

Hvad han har lavet og hvor fra 1783-87 vides ikke, 
men ved mandtalsliste d.1.7.1787 bor han: "3.Familie i 
Frederiksberg By, 28 Aar, ugift, Gartner, sammen med 
sin Moder, Dorothea Cathrine Preisler, 67 Aar, Enke, 
og to Tjenestefolk." I 1788-90 ejede han lod nr.16 af 
det senere "Sindshvile" på Frederiksberg. I slutning
en af 1700-tallet blev Søndermark og Frederiksberg Ha
ve omlagt efter engelsk mønster under ledelse af 
slotsgartner Peter Petersen, der ved mandtalslisten 
1787 boede som: "15.Familie i Frederiksberg By". Da 
han også er fadder til G.D.s andet barn, Cathrine 
Friederiche, er det vel sandsynligt, at G.D. har arbej
det for ham.

Svendebrevet fra 1781.

Ifølge Traps "Danmark" lå der i 1401 nord for Kø
benhavn en landsby ved navn Jæiopstorp. Her byggede 
Frederik II slottet "Ibstrup". Christian IV ombyggede 
det i 1609, bl.a. fik det ny hovedbygning. Dette slot 
ødelagde svenskerne i 1658, men det blev restaureret 
af oberst Henrik Ruse i 1662, og Christian V, der var 
ivrig jæger, omdøbte det til "Jægersborg". Slottet har 
ligget, hvor Jægersborg Kaserne ligger i dag. Under 
Frederik V blev slottet revet ned i 1761 "paa Grund af 
Brøstfældighed". Men enkelte bygninger blev bevaret/
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Måske blev gartnerboligen bevaret, for på familie
kruset står under nr.93, Christian Frederik, ”født paa 
Jægersborg”, og dette ”paa” kunne tyde på, at familien 
har boet på slottets område, da der dengang ikke, som 
i dag, fandtes en by ved navn Jægersborg. Under dette 
ophold anlagde G.D. en park omkring ”Schaffergaarden”, 
som hans svoger, Caspar Fiedler, købte i 1793. ”Schaf
fergaarden” var oprindelig ”Kavalerstald” til Jægers
borg Slot, men købtes ved auktion i 1755 af hofsnedker 
Didr. Schaffer. I 1909 købte Prins Harald den og døbte 
den ”Jægersborghus", men i dag hedder den atter 
"Schæffergaarden”.

Når vi igen ved noget om G.D., er det ifølge mand
talslisten i 1801: ”Optegnelse paa Folketallet: - 
Kiøbstad, saaledes som det befandtes at være den 1st 
Februar 1801, "tilligemed Forklaring om enhver Persons 
Stand, Embede og Næringsvej m.v.

Nørrebro No.13.

Blaagaard Seminarium.

Daniel Preusler, Forstander, 41 (år)
Christiane Appelgreen, hans Kone, 48
Frederik Preusler 4
Sophia Preusler deres Børn, 12
Frederica Preusler 8
Carl Preusler, hans Broders Søn, 3
Anders Sørensens, Tjenestekarl, 40, ugift
Scharlotte Preusler, hans Broders Datter, 7 
Mariane Holm, Tjenestepige, 40, ugift
Marie Steen, Tjenestepige, 30. ugift

I Kraks Vejviser 1803-07 står: "Preisler, Spise- 
mester og Gartner, Blaagaard udenfor Nørreport”. Dette 
fortæller en del om G.D.s arbejde og familieliv. Han 
har skullet sørge for bespisningen af 22 seminarieele
ver, alle ugifte og ca.22 år gamle, og han har sikkert 
haft et stykke jord til dyrkning af diverse grøntsager 

kartofler o.lign.Dog boede der i naboejendommen (nr.12) 
også en gartner ved navn Diederich Wahlmann. Ved fol
ketællingen i 1787 var der 22 familier (ialt 158 men
nesker - mange ugifte spindersker, Blaagaarden var 
dengang et væveri), og også dengang boede i nr.12 en 
"Giertner” ved navn Frans Siphrie. At der har været 
forbindelse med tvillingebroderen, Frederik Gabriel, 
ses jo af, at to af dennes børn har boet på Blaagaar
den.

Ved englændernes bombardement af København i 1807 
blev der netop på Blaagaarden oprettet kanon- og ra
ketstillinger, og alle flygtede inden for voldene. I 
"Min Moders Erindringer", nedskrevet af hendes yngste 
søn, fortæller svigerdatteren Petra: "tLan, en temmetig 
vet^taaende Rand, han ktev aldeteå ødetagt ved Kjøben
havns Borntandejrtent 1807 /.on ikke at nejse sig mene. 
Benne Begivenhed med otte dens Rœdsten han attid man
ket. sig i min Rands Hukommelse med otte dens tnketk- 
hedLen. Hvontedes han med sine to smaa Søstne kjønte 
med Tonatdnene ned ad title Kongensgcude, medens Bom- 
kenne p tø jede 0 stengade, saa den van ujantan.”

Dermed var det slut med Blaagaard Seminarium på 
dette sted, men allerede før da var G.D. blevet ansat 

, ved Assistens Kirkegaard, som den første kommunale 
kirkegårdsgartner i Danmark: "I Reglementet, der ud
stedtes for den nye "Assistens Kirkegaard”, som paa 
disse Tider anlægges udenfor Københavns Nørre Port, 
loves der, at der skal ansættes en duelig Gartner ved 
Kirkegaarden, og under 12.Oktober 1805 antages da, 
formedeis en aarlig Løn af 100 Rdlr. Gartner paa Blaa
gaard, Preisler, som Gartner og Graver ved nævnte Kir
kegaard, og en nærmere Instruks meddeler ham, hvorle
des hans Arbejde og Retsforhold skal være." (det blev 
ham forbudt at pynte gravene).

Om han allerede dengang var flyttet til Silkegade 
95 (hvor han d.14.11.1808 fik borgerskab som the- og 
porcelænshandler), vides ikke, men han beholdt sin 
stilling på kirkegården til sin død, hvilket fremgår af
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Udsigten over København og søerne fra Blaagaarden. (Københavns Bymuseum)



protokollen: "Hvor da Kopist Brasch mødte op og til- 
kiendegav, at han fra Kirkeværge, Hr.Kaptain Winter
thur, modtaget mod Quittering den Gage, som den Afdøde fra 
Nytaarsdag sidst og til hans Dødsdag d.l.April tilkom 
som Gartner ved Assistens Kirkegaarden med 25 Rd., som 
han nu til Skiftekommisionen afleverede."

Fra udskriften af skifteprotokollen kan man endvi
dere se, at begravelsesomkostningerne beløb sig til 
165 Rdlr., og en regning fra husværten Kørber for hus
leje og skatter var 161 Rdlr. Hvad der ellers blev 
tilbage, blev hensat i Overformynderiet, da sønnen var 
umyndig.

89 Charlotte Sophie Preisler

Datter af nr.62, Georg Daniel. Døbt 23.7.1789 på Fre
deriksberg, + 2.7.1828 i København. » 12.2.1809 i Kø
benhavn med sproglærer, senere institutbestyrer Chri
stian Køpke, døbt 30.9.1767 i København, + 7.6.1832 
sammesteds, søn af the- og porcelænshandler Andreas 
Caspar Køpke og Sophie Bendsen Lund. 2 børn:

Georg Christian Købke, * ca.1812 i Københ.
Abel Frederikke Wilhelmine Køpke * ca.1816 i Københ.

Hendes faddere var: Fru Agent Zinn, Købmand Fiedler, 
Slotsforvalter Voigt, Slotsgartner Petersen, Raad- 
mand Waage og Comisair Cramer.

90 Cathrine Frideriche Preisler

Datter af nr.62, Georg Daniel. Døbt 6.2.1791 på Frede
riksberg, begravet 21.7.1791 sammesteds.
Hendes faddere var: Fru Cramer, Fru Cathrine Fiedler, 
Agent Zinn, Preisler og Chirurgus Stebus.

91 Abel Cathrine Frederikke Preisler

Datter af nr.62, Georg Daniel. Døbt 11.12.1792 i Kø
benhavn, + 17.10.1824 på Stendalsgaard. » 18.1.1816 i 
Viborg med skovrider Jens Bang, * 14.7.1786 i Køben
havn, + 9.7.1862 på Stendalsgaard, søn af assessor ved 
Hof- og Stadsretten Andreas Bang og Anna Sibylla Ter- 
kilsen. 4 børn:
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Anine Bang, * 10.5.1817 på Stendalsgaard.
Johanne Christine Bang, * 1.7.1819 på Stendalsgaard.
Fred.Chr.Andreas Bang, * 28.7.1821 på Stendalsgaard. 
Anna Bang, * 25.8.1823 på Stendalsgaard.

I "Min Moders Erindringer" fortæller Petra, nr.93, i 
forbindelse med St.Steensen Blichers besøg på Sten
dalsgaard: "Fru Abel Bang havde Preislernes muntre og 
livlige Natur, og et yndigt Hjem med hjertelig Munter
hed fandt Sted paa Skovridergaarden i denne Rahbekske 
Tid, hvor rigtige Selskaber kunde siges at være Sel
skaber. Muntre Sange og overgiven Skjæmt og Glæde ved 
Livet var Datidens Selskabers Kjendemærke."

I 1790 købte Rentekammeret Stendalsgaard af Niels 
Cramers enke for 350 Rdl., og den har siden været 

skovridergård for Viborg Statsskovdistrikt. Den første 
skovrider på Stendalsgaard var den hannoveranske 
"Holzforster" Caspar Heuser, der ved sin død i 1797 
blev efterfulgt af Johan Otto Michaelsen, også fra 
Hannover. Ved dennes død i 1815 blev Jens Bang skov
rider, efter først at have været huslærer i årene 1808 
-13 på Basnæs, dengang ejet af Chr.Fried.Fiedler. 
Sandsynligvis mødte Jens Bang her Abel på grund af 
hendes forbindelse med familien Fiedler (Faderen Cas
par Friedrich Fiedler var hendes onkel, gift med Ca
thrine Sophie, nr.60).

Selv døde hun allerede i 1824 uden at opleve bro
deren, Frederik Christians bryllup med Petra Holm, 
som Jens Bang så storsindet afholdt på Stendalsgaard 
(se nr.93). St.Steensen Blicher indsendte ved hendes 
død et digt, "Mindeblomster paa Madamme Bangs Grav"

Stendalsgaard set fra haven.



Skovrider Jens Bang (privat eje). 

til ”Den til Forsendelse med Rideposten Kongelige pri
viligerede Viborger Samler, der ugentlig tre Gange 
samles, trykkes og udgives ved A.F.Just og R.P.Dons. 
Nr.127 Løverdagen den 23de October 1824. 52.Aarg.” 
Hendes grav på Vium Kirkegård er stadig bevaret.

Jens Bang giftede sig igen d.28.5.1825 med Anne 
Marie Hasle Djørup fra Aunsbjerg og fik 5 børn med 
hende. I 1829 blev han forstråd og i 1852 Ridder af 
Dannebrog. I 1862 blev han virkelig etatsråd og døde 
d.9.Juli på Stendalsgaard.

Hans efterfølger som skovrider blev svigersønnen, 
kammerjunker Benjamin Georg Sporon, først gift med 
Abel Bang, siden med Anna Preisler, nr.153.

92 Ane Cathrine Dorothea Preisler

Datter af nr.62, Georg Daniel. Døbt 29.10.1794 i Gen
tofte Kirke, begravet 9.8.1798 i København.
Hendes faddere var: Mad. Fiedler, Jomfru Zinn, Agent 
Zinn, Muurmann, Cancellie Raad Hamond.
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93 Frederik Christian Preisler

Snedkermester og Gjæstgiver i Viborg.

Søn af nr.62, Georg Daniel. * 3.1.1797 på Jægersborg, 
konfirmeret i Frederiksberg Kirke, + 30.8.1887 i Vi
borg. >> 21.10.1825 i Vium Kirke med Petra Holm, * 
3.2.1804 på Fødselsstiftelsen i København, + 19.5.1882 
i Viborg, datter af Søcapitain Hans Peter Holm.

10 børn: nr.147 - 156.

Han arvede kruset og lod følgende indgravere: 
”Frederik Christian Preisler, Snedkermester i Viborg, 
senere Gjæstgiver der, født paa Jægersborg ved Kjøben- 
havn d.3.Januar 1797 arvet dette Glaskrus efter Fader
en”. Han er den sidste, der får sit navn på kruset.

Ved sin fars død i 1812 var F.C. kun 15 år og der
for umyndig, men hans fætter, Chr.Fried.Fiedler, der 
senere blev ejer af Basnæs, tog sig af hans uddannelse 
og han blev sat i snedkerlære som sin farfar. En del 
af læretiden tilbragtes bl.a. i Wien og Tyskland.

Den 21.10.1825 blev han gift, og festen blev holdt 
på Stendalsgaard. Hvornår han er kommet derop, sikkert 
for at besøge sin søster Abel, nr.91t vides ikke nøj
agtigt, men han bliver forelsket i den unge pige på 
gården, Petra Holm, der er kommet hertil i 1820, så det 
må være omkring den tid.

Netop ved denne tid besøgte St.Steensen Blicher 
også ofte Stendalsgaard, fordi han havde samme liden
skab som Jens Bang og F.C., nemlig jagten. I sine 
erindringer fortæller Petra, at de om dagen var på 
jagt og om aftenen kom hjem for at nyde dagens udbytte 
til aftensmad og "spille Schak”, medens hun havde ”de 
forsultne Hunde ude i Kjøkkenet". Efter maden har de 
hygget sig, undertiden med omegnens præster og embeds- 

mænd, med litterære diskussioner, højtlæsning af Bli
cher, m.m.

Jens Bangs gavmildhed viser sig, da han afholder 
F.C. og Petras bryllup med alle dets udgifter, selvom 
hans hustru, F.C.s søster, var død året før. Om bryl
luppet har vi en meget fin beskrivelse i et brev, Jens 
Bang sender til sin søster, Madam Mangor i København:

Steendatgaand, 29. Oct o Len 1825.

I Qaan 8 te dage, Kavde Pned t ten Bnyttup - og det 
van et Bnyttup, den kunde tdye Pap. - Den latemaade 
kjendLen Du jo nok. Atte Hotttednt, den nye deauuod^jo
yed, Djønupt, Lundt jna Ldtetund, Pmut tenne netdaKtt, 
BtdcKent og Kjenutjt - ko ed otte lignent Hononatdonet, 
datt Summa Summanum 25, mødte d Udum Pnættegaand Kt.3. 
Vd gdk da otte tdt Linken - den nane Tnjue Hotttedn van 
mdn none Bnudekone og jeg jøntte Bnudetvend - denejten 
kom otte de anddue panvdt. Pletdat tegyndte tin Vdettet- 
tate med, at nu van. da endetdg det Øjettdk kommen, 
Kvonejten Bnudepannet Kavde tængtet taa jontknrekketdg, 
nu vann de tnant ved Plaatet etc.; denejten gav Kan en 
nøjagtdg Betlcndvette om Hedningennet Qdvtenmaat. S aa 
totte Kan Lidt, men vdnketdg net net om Added, ned eet 
Legyndte Kan at note Bnudgomment tændedet DygtdgKed 
tom SnedJuen. Nu kunde man Lydetig tee, at den vddde 
komme noget aj meget BetydenKed jna Kant pattonate Lue- 
Len, tKd Kan knet. Ødnene ttcenled tommen, nynkede Panden 
totte Hovedet tangt ned mettern SkntriLnene.

Ljten at Kan nu ved en god Paute og unden ttige 
QetLdcutat donen Kavde tpændt atdet 0 pmænktomhed, ttak 
Kan Hovedet tangt jnem, tnedte Anmene ud og naatte med 
HejtdgKed ddtte mænketige Ond: ”ja, ja, taatænge Dan- 
mank ttaaen tkat Denet P no jet tdon jtonene! Om nodenne 
endog jonandne tdg nok taa meget. ” Nu van laten ttnax. 
tdtende - og om det en tdt kne etten Skam jon ot vdt 
jeg dkke ajgjøne, men jeg taa dkke en laane d noget 
Øde unden den Kete og tdt Lykke dkke tange late.
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Nu kjønkc vk attc z 7 Vogne Æ^/zZzA Kvon den be- 
vænkedet med Kajje, 7Ke, CKokotacLe, BnændLevkn, Sytte- 
tøj etc. / ZÆc/ZZé l>z Kk.8 gik tik Bandt.- Ken kommen nu 
en aj mine tvage Siden ai. nævne otte Rettenne, men ap- 
pertenen jeg tkt min tikke Konet Kukommette. Atttaa 
1 s>te Rei. ?bætketkinke med Rødkaak og Snittebønnen; 
2den Ret jentk Pitk; 3die Ret Rombudding; 4de Dy net teg 
og Qaatetteg; 5te Knandtekage og Sukkenbnød; 6te Knæm 
og Qetee, kvikken tidtte jo nettitkede yndige Pænen, 
Ætten, B tommen, Kkntebæn etc, taa tkvagtkg, æt man 
Kantad kunde jnkttet tik at tnoe, at de nytkg vane 
ptukket aj 7mæenne. Det gik ovenmaadLe montent tik. 
7ne Viten, jonjattede tik Dagent Rett, bteve ajtungne 
og de tehønkge Skaaken udbnagte. Den 7 tie Vite van aj 
BtkcKen, den anden aj Reit og den 3die., den van meget 
munken, aj en, den katdke tig Catpen BogjLknke. I denne 
tkev egenttig en 354-aankg Qtatpocak betungen, den pa- 
nadenede tige jon Bnudepannet og ttod paa den omvendte, 
dig godt tekjendke nunde nøde Bakke, omgivet med tge- 
tøv. Denne deikige Pocak, den Aan 1471 en jabnikenet 
aj en Pneitten og tiden tiedte gaaet i Anv jna Poden 
tik Søn, van godt jytdk med god Vkkn, Kvonaj den æn- 
vændige Qamte indtagen 2% Potte, Den gik jøntt nundk 
jna Qjett tik Qjett, men da vi jnyqtede jon, at den 
Qamte ket kunde jaa en Skavank paa ditte Reiten, kteve 
vi enige om at gøne P ikg niantnekt en tik den, den gav 
Antedning tkt mange Lø ien. Det van natuntkqt, at den 
Kot Kven ftandtpenton ttod en Ptatke god. Vkkn, Kvonaj 
den van nydt adtkiktige Dnaaben, inden den gaante Dneng 
maatte Kotde jon, Kt. Kenad 12 ttode vi jna Bonded, 
denejten btev den ttudnet, nøget 7abak, tunget, paanye 
gjont Pikgniantneiten tkt den Qamke, den akken van be- 
Kønkg jontynet, og k teKagetkg nuntenhed gkk 7iden, 
indkik Qjettenne ejtenKaanden adtkikket, og Kt. 21̂ va
ne akke bonte,

jeg tnon - og det Kan mange jontiknet mkg - at ot
te monede tkg Kentkgt, og det en den ttøntte Ponnøjet
te jon en Vænt! - Om Søndag tjtenamiddag og Ajten vane 

de a/ Egnens skikkeddge. Beboene, did hvem jeg eg havde. 
Tdads om 7/tedagert, /ostsamdede hos mig. De /dk 3 Reddest 
ftad - som jeg paa min Sied ikke kart huske. Den Qamde 
Bnave maadde oddest /stem med sine gode Dstaadest,

jeg han ad.saa gjostd ed ansdærdigd Begddup /on min 
Svogest, og Legge SedskaLest samd O//est edc, edc. kosde- 
cLe dog ikke ovest 50 RLd. - Bed vast ogsaa nok, sigen. Du 
og Du han Red, men jeg kunde ved ikke gjøne ded mindste, 
Qid kun Reista maa væne i S Land Lid ad gjøne hendes 
iland s aa dgkkedig, som han /ondjenen, ded ønskest jeg 
irtdestdig. I listsdags kjønde jeg dem Lid destes Bopæd, 
den en didde, men meged Legvern og ned ondLendddg. ”

Hvor denne bopæl var, vides ikke, men da F.C. fra 
faderen havde arvet ca. 1000 Rdl. og Petra fra gene
ralinde Lindemann også 1000 Rdl., kan de d.31.7.1826 
købe "Tingskrivergaarden" i Hinge. Gården var kun på 
"2 Tdr. 6 Skp.Hartkorn", og d.14.3.1827 sælger de den 
til Jomfru Jakobine Dreyer, husholderske på Ulstrup. 
Den første søn blev døbt i Hinge Kirke. Derefter køber 
de "Neder Kjærsholm" i 1827 for "1050 Rdl. Sølv". Denne 
gård var oprindelig hovedgård på "Kjærsholm", der hav
de kostet 25.300 Rdl., men i 1811 opdeltes i flere 
parceller. Datteren Abel er født her og døbt i Thor
ning Kirke. Allerede i 1829 blev "Neder Kjærsholm" 
solgt til stiftslandinspektør Hansen, og de flyttede 
til Viborg, hjørnet af Hjultorvet og Mathiasgade. Her 
gjorde F.C. iflg. jubilæumsskriftet for "Viborg Byes 
og Omegns Sparekasse 1828-1928" som den første et ind
skud i Sparekassen: - 6 Rigsdaler rede Sølv.

Allerede d.20.9.1825 (d.v.s. en måned før bryllup
pet) havde F.C. fået borgerskab som snedker i Viborg, 
men flyttede altså først dertil i 1829.

I 1840 kom Brøndums Gjæstgiveri på tvangsauktion, 
og F.C. blev den højstbydende med 1000 Rbd. Auktiona
rius, der havde ladet hammeren falde, sagde til ham: 
"Ja, nu er De jo Ejer af Gaarden, men vil De følge mit 
Raad, Hr. Preisler, saa lægger De 200 RI. til Deres Bud 
og V1 giver Dem Approbation paa Stedet. Det kan være,
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vi ellers bliver nødt til at beramme endnu en Auktion." 
Han tilføjede: "De kan roligt gøre det, Hr.Preisler, 
thi der er Tagsten på Bygningerne for Pengene." Og F.C. 
gjorde det og fik kongelig bevilling d.8.2.1840.

Det var et godt køb, for ejendommen havde iflg. 
sønnen Otto's redegørelse et areal af over 10.000 kva
dratalen og 4 gode bindingsværklænger, omsluttende en 
firkantet gårdsplads. Fra hjørnet og hen til naboejen
dommen var der -et stendige, og haven gik lige ud til 
gaden. Husets indre svarede til den tidsalder: gangene 
var lagt af mursten, og gulvet i køkkenet var brolagt 
med kampesten. Komfur kendtes ikke, der var åbent ild
sted, hvor hver aften ilden blev dækket til og opbeva
ret til næste dag. Til venstre for porten lå 4 gæste
værelser, til højre gæste- og spisestuen. I sidefløjen 
til højre fandtes beboelsen, et sovekammer, en daglig
stue og et lille kontor, dernæst køkken og ved siden 
af køkkenet ud mod haven folkestuen, i hvis ene ende 
en dobbeltseng til pigerne stod. Til gården var der 
endvidere jomfrukammer og lige overfor spisekammer, så 
kom bryggerset, hvor efter tidens skik øllet blev 
brygget. Tilligemed tjente det som vaskehus. Der var 
endnu et linnedkammer og til sidst et større rum, som 
F.C,,, der indtil 1860erne vedblev at drive sin pro
fession sammen med gæstgiveriet, benyttede til sned
kerværksted. Han havde 3 svende, 4 læredrenge og 2 
tjenestepiger. Den venstre fløj indeholdt værelserne 
5 og 6, to kamre til kuske og "Trækkere" - de havde 
navn af "Roligheden" og "Friheden" - samt 2 karlekamre 
Resten var stalde. Baghuset havde to vognporte og en 
stor hølade.

I de næste 27 år arbejdede F.C. med at forbedre 
gæstgivergården foruden at passe sit snedkervær.ksted. 
Han udvidede først ved at indrette taglængden på hele 
forhuset med 2 gavlværelser og 5 kvistværelser. Til 
højre for porten opførte han i 1847 en sal med fladt 
zinktag og 5 år senere endnu en bygning indeholdende 
en privat lejlighed og 6 gæsteværelser.

Gjæstgiveriet bliver ombygget under 
sønnen Ottos ledelse.
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Alt dette har også været nødvendigt med den efter
hånden talrige familie, den stadig voksende fremlej- 
ning af værelser samt diverse "Jomfruer", der enten 
boede eller 'holdt til hos F.C. Disse "Jomfruer" er me
get morsomt beskrevet af den yngste søn, Carl, f.eks. 
"Lille Frøken - ! Datter af en Embedsmand sad hun 
taalmodigt og syede i vort Hjem, Gud ved hvormange Aar 
Hun var meget grim, og, ak, forelskede sig i en af mi
ne Brødre og græd sine modige Taarer, da han giftede 
sig. Hun havde et herligt Hjerte." eller "Lille rare 
Jomfru - . Svag af Helbred.- Skolelærerinde. Veninde 
af vort Hjem i mange Aar. Hun var decideret gammel 
Jomfru." eller "Prægtige Jomfru - , Hun gik med en 
stor Svulst i Maven - jeg tror i 50 Aar. Hun var ikke 
gammel Jomfru. Hvilket Lune! Hvilken Humor! Hun lærte 
mig og alle mine Søskende at læse - og vi har vist 
Alle smagt Riset, som hang i Skolestuen - et aldeles 
nødvendigt Appendix til Datidens Skole."

Til disse notater hører også fotos af "Jomfruerne", 
men disse og navnene er naturligvis her udeladt.

Som snedker har F.C. været dygtig, det vidner nog
le af hans møbler, der endnu er bevaret, om. Han lave
de selv alle møblerne til gæstgiveriet i mahogni og 
birketræ, betrukket med sort damask.

En sekretær i elmetræ, indvendig med mahogni og en 
skriveplade med grønt filt, der blev lavet til pro
prietær Lorenz Bahnson, Taarupgaard, er stadig i fami
liens eje, idet Mary Bahnson giftede sig med nr.156, 
Carl, og havde sekretæren med som medgift (se foto).' 
En anden sekretær lavede han til sig selv med et spe
cielt indrettet rum til glaskruset. Over lågen til 
dette rum står årstallet 1859 med guldbogstaver og 
initialerne F.P. og P.H. i hvert sit hjørne.
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F.C. er stamfader til den største gren af nuleven
de Preislere i dag i Norden. Hans efterkommmere på 
mandslinien sammen med Petra udgør: 10 børn, 46 børne
børn, 41 oldebørn, 50 tipoldebørn, 29 tip-tipoldebørn 
og 1 tip-tip-tipoldebarn. En sådan bedrift kræver også 
en nærmere beskrivelse af stammoderen, Petra Johanne, 
født Holm.

Vi er så heldige, at hun på sine gamle dage for
tæller om sin barndom til sin yngste søn Carl, nr.156, 
der i 1872 nedskriver den under titlen: "Min Moders 
Erindringer". (Han blev i 1870 dimitteret fra Viborg 
Kathedralskole). Den begynder således:

"Min Moder, Petra Preisler, var en Datter af Capi- 
tain Holm og blev født i 1804. Mormoder var en Datter 

af Provst Trand, hun døde allerede i 1805, og Moder 
var eneste Barn. Moder kan aldrig mindes at have set 
sin Fader. Han kæmpede paa Københavns Rhed 1801 og 
kommanderede Fregatskibet "Najaden". Moder kom imid
lertid til en Fru Top i Slagelse, hvis Slægtning en 
Justitsraad Top i Helsingør kjendte Bedstefader."

Her finder vi imidlertid både unøjagtigheder og 
dunkle punkter. Capitain Hans Peter Holm (1772-1812) 
var som ung officer med den første "Najaden" i Mid
delhavet 1797-98. I 1799 var han med Olfert Fischer 
på orlogsskibet "Oldenborg" til Kapstaden (hvor han 
roses meget for sin optræden under en orkan i Taffel- 
bay). 1804-1809 var han havnemester i Christianssted 
og overlods på St.Croix, hvor han blev gift d.5.11.
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1806 med Marie Heegaard. Samme år blev han orlogskap
tajn for den nyligt søsatte fregat "Najaden" (den an
den), der blev beskudt og ødelagt af det engelske 
linieskib "Dictator" i Lyngør Havn d.6.7.1812. Selv 
druknede han d.26.10.1812 i nærheden af Langesund, 
Norge.

At Petras mor var datter af provst Trand eller 
Trant har ikke kunnet bevises eller modbevises.Det har 
ikke været muligt at finde en provst Trand i Danmark. 
Derimod kan det udmærket passe, at hun kom til Fru Topp 
i Slagelse, idet "en Justitsraad Top i Helsingør" var 
premierløjtnant Hans Topp, der var blevet postmester 
og kammerråd i Helsingør 1809, efter at han havde 
mistet det ene ben i søslaget ved Sjællands Odde 1808. 
Han og H.P.Holm har sikkert som søofficerer kendt hin
anden. Denne Hans Topps moder var gift med -Diderik Pe
dersen Topp, provst i Slagelse herred, og havde 8 børn 
hvoraf Hans var den yngste.

Den næstældste, datteren Marie Dorothea (1764-1827) 
giftede sig med Lars Christian Dan (1741-1813), der i 
1797 blev præst i Gjerslev, Løve herred, og så er vi 
tilbage til "Min Moders Erindringer": "Efter Fru Tops 
Død kom Moder 1809-10 til Præstegaarden i Gjerlev ikke 
langt fra Slagelse. Det var en Pastor Dan, disse Dan's 
var igen beslægtede med Tops." Her boede Petra de næ
ste 4 år, ifølge "Erindringerne" hed børnene: Louise, 
Thrine, Jane,Jette og Didrich. det må være: Frederica 
Henriette (1786), Eleonora Dorothea (1788), Dideriche 
Christiane (1789), Diderich Christian (1791), Cathrine 
Margrethe (1795), Christiane Ulriche (1797), alle født 
i Odense. Mærkeligt nok nævnes ikke Erich Christian, 
der blev født 1801 i Slagelse.

I 1810 skulle Petra træffes med sin far i Slagelse. 
Men hun kom for sent på grund af "Vejenes Ufremkomme- 
lighed", så at faderen var rejst tilbage til flåden. 
Hun fik ham ikke at se, men der lå et guldsmykke til 
hende fra ham.

af Petra og Frederik Christian preisler
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Pastor Dan døde i 1813, og i 1814 kom Petra i ple
je hos "Generalinde Linnemann" (generalguvernørinde 
Lindemann), som også havde kendt H.P.Holm (hvorfra?). 
Her tilbringer hun to fornøjelige år i København og 
arver en trediedel af "Generalindens" formue, da denne 
døde i 1816. Petras femte hjem blev hos "Paulli, Se
kretær i Admiralitetet og Fuldmægtig i Banken".

Hendes formynder var en grosserer Fibiger, og i 
1820 sender han, henvist af Madam Mangor (forfatter
inden til den kendte kogebog) Petra til Stendalsgaard, 
for at "hun kunde gaa Husmoderen til Haande uden at 
forlange Løn". Under en to dages rejse på Kattegat med 
general Undall som ledsager fordrev hun tiden med at 
synge og nåede op på 124 forskellige sange! De landede 
i Udbyhøj, hvor de overnattede, og dagen efter via Vi
borg til Stendalsgaard.

Et barnebarn, Dorthea født Secher, beskriver Petra 
således i 1923: "Bedstemoder var ikke smuk - lille af 
Vækst med en ejendommelig Hovedform, højt og bredt 
Baghoved, hvilket siges at rumme Hukommelsen; hun be
varede sin Hukommelse til sin Død, elskede Læsning, 
især Historie, fulgte vort Lands og Verdens Begiven
heder og kunde straks sammenkæde med Historien alt 
hvad Tiden frembød."

Familiegravstedet på Viborg Kirkegård.
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147 Jens Carl Frederik Preisler

Købmand i Viborg.

Søn af nr.93, Frederik Christian. * 31.8.1826 i Hinge, 
+ 7.9.1870 i Viborg. >> 27.4.1852 i Udbyneder Kirke 
med Christiane Marie Nicoline Brock Bie, * 25.11.1825 
i Udbyneder Præstegaard, + 21.7.1918 i Viborg, datter 
af pastor Jakob Bie og Anna Kirstine Welling.

7 børn: nr.208 - 214.

J.C.F. deltog i krigen 1848-50 som menig soldat, og d. 
21.6.1851 fik han borgerskab i Viborg og begyndte en 
urtekram- og købmandshandel i Vestergade.

Da huset i Vestergade var meget lille, og da fa
milien voksede, købte han i 1857 købmandsgården i Set. 
Mathiasgade 76. Denne blev ombygget, og over porten 
satte han en lille marmortavle med ægteparrets initi
aler: J.P. og N.B. under hinanden. Det hedder sig, at 
to mænd stillede sig op og kikkede på denne tavle, og 
følgende dialog fremkom: "Ja - A ka'nok forsto te J.P. 
Ska' betyde Jens Preisler, men hva' betyder så N.B.?" 
hvortil den anden svarede: "Ih - ka' do et' forsto 
det? Det ska' naturligvis sej Jens Preislers nøj Bøg- 
ning (nye bygning)."

Stuehuset var opdelt i butik, kontor og privat
bolig, nedenunder en stor kælder bygget af kampesten. 
Gårdspladsen var stor med længer til stalde og lager
rum, og der var rum til egne folk og gæsternes kuske.

I 1864 blev købmandsgården besat af 40-60 tyske 
soldater, der skulle forsørges.

J.C.F. var borgerrepræsentant samt brandkaptajn 
i 1856-67, og d.16.1.1862 fik han borgerskab som malt- 
gører.

Af sine nærmeste blev han kaldt "de gamle jomfru
ers ridder", mens hans lillebror, Carl, havde en anden

For enden af Kompagnistræde 9 dengang Pichengans9 
ser man købmandsgården i Set.Mathiasgade.
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Nicoline på sine gamle dage
184

mening og beskrev ham således: "Død 1870 - Brystsyge. 
En fuldstøbt Karakter, lidt uimodstaaelig som oftest 
dog ubehagelig, især mod sin Slægt. En Dygtighed af 
Rang! Tjente og brugte vældig Penge."

Købmandsgården blev efter hans død bestyret af 
Frænkel og senere overtaget af sønnen, Frederik Chri
stian. Hans hustru, kaldet Nicoline, overlever sin 
mand med mange år og bliver efterhånden kaldt "den 
gamle fru Preisler" blandt byens borgere. 15 år gam
mel blev hun sendt til Hobro for at være husbestyrer
inde for sin bror, brygger Jacob Bie. Her mødte hun J. 
C.F., der var "handelsbetjent" i bryggergården. Hendes 
far og bror bestemte ægteskabet, hun blev ikke spurgt 
om sin mening, før forlovelsen blev deklareret. Bryl
luppet fandt sted i hendes fars kirke. Brudekjolén var 
rødgrøn med metalglans, livet nedringet, dog uden 
blottede skuldre, med kniplinger i udringningen. Et 
halvlangt slør og et sjal afsluttede dragten.

Senere blev Nicolines klædedragt mere praktisk. 
Om morgenen bomuldskjole med hvid krave og et bomulds
forklæde, samt morgenkappen. Resten af dagen mørk ul
den kjole, nederdelen foret med shirting og derunder 
flere skørter med fiskebensstivere. På et spørgsmål 
fra hendes barnebarn, Inger Nicoline, nr.297, (fra 
hvem alle disse oplysninger stammer) om hun også havde 
krinoline, var svaret: "Nej, Preisler ville ikke have, 
jeg gik med det stavær, jeg kunne få så mange skørter, 
jeg ønskede, og så fik jeg 7, det ene af hestehår."

I 1861 blev J.C.F. så syg, at han måtte opgive at 
arbejde og flyttede til en lille landejendom, der lå i 
trekanten mellem den nuværende Jernbanegade og Holste- 
brovej. Her døde han, men enken blev boende til 1897, 
da hun flyttede til Mogensgade 7 i Viborg, hvor hun 
boede til sin død, 97 år gammel.

Lige til det sidste gennemførte hun sine daglige 
spadsereture, iført sort silkekappe og sort trekvart
lang frakke, om sommeren dog et sort silkesjal. Gik 
hun på visit, bar hun en kappekurv, der indeholdt den 
hvide kniplingskappe til indendørs brug.



208 Anne Kjerstine Preisler

Gymnastiklærerinde i Viborg.

Datter af nr.147, Jens Carl Frederik. * 20.3.1853 i 
Viborg, + 8.12.1907 sammesteds. Ugift.

Nr.156, Carl, beskrev hende således: "Min ældste Bro
ders ældste Barn. Haardt opdraget, skrøbelig af Hel
bred - stor Energi i Karakteren blev hun dog en 50 Aar 
gi. Hun var Gymnastik-Lærerinde. Et bravt Menneske. 
Lidt mere Lykke ønskeligt."

209 Hans Jakob Preisler

exam.polyt. i Viborg.

Søn af nr.147, Jens Carl Frederik. * 13.1.1855 i Vi
borg, + 17.4.1873 sammesteds.
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313 Frederik Christian Preisler

Købmand i Viborg.

Søn af nr.147, Jens Carl Frederik. * 8.9.1862 i Vi
borg, + 8.12.1904 sammesteds. » 8.4.1890 i Holstebro 
med Anna Holst, * 5.12.1870 i Holstebro, + 4.7.1945 på 
Frederiksberg, datter af købmand Jens Holst og Else 
Kathrine Charlotte Nyboe.

1 barn: nr.296.
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210 Abel Petrea Preisler

Datter af nr.147, Jens Carl Frederik. * 6.11.1856 i 
Viborg, + 6.7.1857 sammesteds.

211 Petrea Preisler

Datter af nr.147, Jens Carl Frederik. * 13.8.1858 i 
Viborg, + 18.8.1858 sammesteds.

212 Fritz Preisler

Søn af nr.147, Jens Carl Frederik. * 20.5.1860 i Vi
borg, + 20.5.1860 sammesteds.



Alle oplysninger om ham og hans hustru har vi fra dat
teren Karen, der på på sine gamle dage nedskrev sine 
erindringer: "Far havde absolut ikke talent for handel 
men en skulle jo overtage forretningen. Den yngre bror 
Arne, blev entreprenør, og det meget friluftsliv red
dede ham, sa han blev en gammel mand. Han arbejdede på 
Christiansborg, og efter branden skal han have tele
graferet hjem: "Din spillevende Arne". Jeg har en stor 
firkantet marmorsten, der stammer fra et af gulvene.

Far kom i lære hos Jens Schou i Holstebro, en me
get kendt og anerkendt forretning, og der traf han Mor 
og da hun var 17 år, blev de forlovede. Da hun skrev 
til bedstemor, at hun jo var så ung, svarede denne, at 
det ville tiden jo råde bod på.

Den 8. april 1890 blev de gift, og senere, når by
en flagede på Kongens fødselsdag, troede jeg natur
ligvis, det var for vores private festdag."

Datteren fortæller videre: "Far kunne ikke klare 
forretningen, og da jeg var 5 år, flyttede vi til en 
lille lejlighed i "Gravene". Det var et sted, hvor 
Gravene var meget bred, navnlig var der et uhyre bredt 
fortov overfor os, og der holdt de til med hestemarked, 
travede hestene op og ned og endte med det højtidelige 
håndslag. Her havde Far det første angreb af sin tuber
culose, og der er måske ikke noget at sige til, at den 
gamle læge ikke havde forstand på, at der var ved at 
dukke en ny behandling op." (Datteren blev jo selv læge)

I 1903 blev tuberkulosen streng, og selv om de fik 
lagt glastag på det ene lysthus i haven, så at F.C. 
kunne ligge ude i al slags vejr, så var det for sent, 
og " - alt service blev kogt, og da far var død, blev 
hans tøj brændt."

F.C. var som ung ivrig cricketspiller og blev som 
ældre flittig tilskuer ved kampene på "Exercerpladsen" 
i Viborg.

genera t i oner♦ Ni cel i ne - Ka i en og i reder i k Ch ri s t i an.
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Karen som den første studine fra Viborg Kathedralskole

296 Karen Ragnhild Holst Preisler

Læge i Nykøbing Sjælland.

Datter af nr.213, Frederik Christian. * 28.2.1891 i 
Viborg, + 16.1.1980 i København. Ugift.

De første skoleår tilbragte K.R.H. i en privat pige
skole, men da Catedralskolen blev åbnet for piger, kom 
hun ind der, og i 1909 tog hun som eneste pige stu
dentereksamen (sproglig - historisk linie med latin og 
græsk). Hun blev kandidat i 1917 og fuldendte sin me
dicinske uddannelse på forskellige hospitaler. I 1923 
kom hun som kandidat til Sindsygehospitalet i Nykøbing 
Sjælland, i 1925 blev hun reservelæge der.

Udover lægegerningen helligede hun sig kurser i 
Dansk Bibelskole, senere Ydre Mission, Santalmissionen 
og Dansk Missionsselskab, hvor hendes store interesse 
lå i biblioteket. Hun var indtil begyndelsen af 1970 
sekretær for Kristelig Lægeforening . Fra 1956 arbej
dede hun som sekretær for dr. Anton Jensen på Frede
riksberg .
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214 Ame Jenssøn Preisler

Entreprenør i Aabenraa.

Søn af nr.147, Jens Carl Frederik. * 2.7.1865 i Viborg 
+ 26.8.1939 i Aabenraa. >> 20.10.1896 i København med 
Ingeborg Petra Jensen, * 19.4.1866 i Randers, + 17.10. 
1936 i Aabenraa, datter af købmand Søren Jensen.

4 børn: nr.297 - 300.

I halvandet år gik A.J. "på valsen" Europa rundt sam
men med sin fætter Bruno, nr.220. Derefter blev han 
tømrermester i Flensborg, hvor hans 4 piger er født, 
og hvor han bl.a fik et sommerhus. Han besøgte sin mor 
i 1919 og indlagde elektricitet hos hende.

Ved afstemningen i Sønderjylland 1920 stemte han 
dansk og måtte tage konsekvensen deraf, hvorefter han 
flyttede til Aabenraa og blev entreprenør der.
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297 Inger Nicoline Preisler
Sygeplejerske ved tuberkulosestationerne i Grønland. 
Kgs. Lyngby og Helsingør.

Inger med lillesøster Gerda.

Datter af nr.213, Arne Jenssøn. * 5.1.1900 i Flensburg. 
Ugift.

I.N. gik i skole i Stadt.Lyzeum und Oberlyzeum, Flens
borg, og hun begyndte sin sygeplejerskeuddannelse i 
København: Kommunehospitalet 1921, Balders Hospital 
1923, Øresundshospitalet 1924 og Blegdamshospitalet 
1924-25 under forstanderinde Emma West, hvorefter hun 
blev optaget som medlem nr.784 i ”Dansk Sygepleje Raad” 
d.7.4.1925.

Efter et virke bl.a. på Set. Hans Hospital, Ros
kilde, sejlede hun d.26.3.1931 med skibet ”Hans Egede” 
til Grønland, måske påskyndet af sin onkel, Daugaard- 
Jensen, der var direktør for Den kgl.grønlandske Handel. 
Disse fem år i Grønland blev vel nok hendes livs store 
oplevelse, og hendes begejstring lyser ud af hendes 
artikler og avisinterviews. F.eks. skrev hun d.23.1. 
1929 i ”Tidsskrift for Sygepleje” om jul i Grønland: 
"Juletravlhed, puh ha! Vi vasker og pjasker den værste 
Os efter Tranlamperne af Lofter og Vægge, og det gaar 
stærkt, vi maa se at blive færdige inden det igen bli
ver mørkt, og disse Pinde til ens Ligkiste atter skal 
i Brug for at lyse op i Landskabet”.

Hun lærte grønlandsk og foretog mange hundeslæde
rejser, var også en gang med på hvalfangst i tre døgn. 
D.21.4.1936 holder hun da også foredrag om Grønland 
for Frederiksberg Hospitals Elevforening.

Efter Grønland arbejdede hun, først på tuberkulo
sestationen i Lyngby, senere i Helsingør.

I 1959 blev hun formand for Foreningen af Syge- og 
Sundhedsplejersker ved Tuberkulosestationer indtil 

1964, da hun fortsatte som næstformand. I 1967 blev hun 
tilsynsførende med uddannelser af grønlændere (syge
plejeelever), der skulle på højskole, jordemoderskole
o. lign. I 1970 fik hun fortjenstmedaljen i sølv som 
tilsynsførende under ministeriet for Grønland. Hun 
meldte sig ud af Dansk Sygeplejeråd pr. 1.4.1979,
p. g.a. sygdom.



298 Ellen Preisler

Datter af nr.214, Arne Jenssøn. * 21.11.1901 i Flens
burg, + 13.5.1917 sammesteds.

299 Helga Regina Preisler

Datter af nr.214, Arne Jenssøn. * 3.12.1908 i Flens
burg, + 19.10.1975 i Slagelse. » 9.4.1939 i Aabenraa 
med restauratør Axel Thorup-Jensen, * 23.1.1908 i Kø
benhavn, søn af toldkontrollør Axel Thorup-Jensen og 
Astrid Petersen. 1 barn:

Jesper Thorup-Jensen, * 27.6.1946 i Slagelse.

Helga blev uddannet som smørrebrødsjomfru. Hun og hen
des mand bestyrede først en restaurant i Fredericia, 
men flyttede under anden verdenskrig til Slagelse og 
arbejdede på Hotel Casino og Postgaarden.

Helga med sønnen Jesper og niecen Elsebeth, 1949
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300 Gerda Preisler

Datter af nr.214, Arne Jenssøn. * 10.9.1913 i Flens
burg. >> 4.6.1941 på Frederiksberg Rådhus med landin
spektør Niels Henrik Sandholt, * 19.3.1916 på Frede
riksberg, søn af overretssagfører, kreditforeningsdi
rektør P. Sandholt. 2 børn:

Elsebeth Sandholt, * 7.11.1944 i Kgs.Lyngby.
Jens Peter Sandholt, * 28. 7.1947 i Birkerød.



148 Abel Cathrine Frederikke Preisler

Datter af nr.93, Frederik Christian. * 8.6.1828 på 
Kjærsholm, + 21.5.1854 i Viborg. >> 24.8.1850 i Vi
borg med direktør Carl Sandberg, * 4.2.1819 i Skals, 
+ 12.6.1888 i Viborg, søn af skolelærer Clemens Poul
sen Sandberg og Birgitte Forsberg. 3 børn:

Petra Emma Birgitte Sandberg, * 25.11.1851 i Viborg. 
Christine Else Marg. Sandberg, * 15. 3.1853 i Viborg. 
Frederik Abel Clemm Sandberg, * 2. 5.1854 i Viborg.

Vi har desværre ikke noget billede af A.C.F. og ved 
heller ikke noget om hende udover nogle notater fra 
hendes mor, der fortæller, at hun: "blev født paa 
Kjærsholm Søndag Aften Kl.11 den 8. Juni", og at hun 
døde ved tredie barns fødsel.

Om hendes mand ved vi meget mere. Nr. 156, Carl, 
beskriver ham således: "Min egen kære Svoger. Hvilken 
retlinet Karakter. Blev 70 Aar gammel - var i 15 Aar 
syg af Hjerte-Lidelse, men var under Lidelserne den 
samme sollyse Karakter."

Carl Sandberg var oprindelig strømpevæver, men d. 
8.8.1850 (16 dage før brylluppet) meddelte han: "- at 
jeg idag i afgangne Kjøbmand Støttrups Gaard paa Hjør
net af lille Set.Hansgade og Reberbanen aabner en Han
del med Colonialvarer, Stentøi og Glasvarer."

Han blev i 1859 medlem af Borgerrepræsentatio
nen. Af andre poster kan nævnes: medlem af Søndersogns 
Kirkeinspektion og Komiteen for Byens Bygninger, med
lem af Fængselsselskabet, kasserer i Velgørenhedssel
skabet og kirkeværge for Viborg Domkirke. Til sidst 
blev han direktør for Viborg Byes og Omegns Sparekasse 
1869-88. Han må ikke forveksles med broderen, A.W. 
Sandberg, købmand i Vestergade, Viborg.

Carl Sandberg.
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149 Georg Daniel Preisler

Købmand i Viborg.

Søn af nr.93, Frederik Christian. * 19.5.1830 i Viborg 
+ 9.9.1911 sammesteds. »1. 17.8.1859 i Viborg med 
Frederikke Kirstine Preisler, nr.158.

6 børn: nr.215 - 220.

»2. 14.5.1869 på Rathlausdal med Magdalene Frederikke 
Boving, * 6.1.1837 i Faaborg, + 3.7.1898 i Viborg, 
datter af gæstgiver Jens Orten Boving og Karen Peders- 
datter.

3 børn: nr.221 - 223.

G.D. arvede glaskruset, men turde ikke lade sit navn 
indgravere af angst for at ødelægge det 400 år gamle 
glas. Grunden til, at han arver, skyldes sikkert, at 
den ældste bror døde inden faderen.

Han får borgerskab i Viborg d.30.10.1856 og alle
rede i november måned udsender han sin første reklame 
for sin købmandsgård på hjørnet af ”store Torv og 
Pichengabz” (det nuværende Nytorv og Kompagnistræde). 
Denne købmandsgård blev først lejet og senere købt for 
12.000 Rbd. ved lån fra svigermoderen (se brev fra nr. 
158).
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Købmandsgården på Store Torv, nu Nytorv,

Den indre gårdsplads,
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D.18.4.1861 får han borgerskab son værtshusholder og 
d.4.4.1866 tilladelse til anlæg af mineralvandsfabrik. 
Ved sit 25-års jubilæum som købmand fik han af sine 
kolleger i byen en grynske i sølv, der sammen med 
glaskruset opbevares af hans efterkommere.

Der er forresten en lille historie om glaskruset: 
Da G.D. skal skifte bopæl, beder han sin husholderske 
om særligt at tage vare på husets klenodie. Resultatet 
bliver, at husholdersken, gående i spidsen for flytte
vognene, omhyggeligt bærer - brændevinskaraflen! Hun 
havde aldrig hørt om eller set kruset, der nu befandt 
sig blandt alt det andet flyttegods, der skumplede hen 
over de toppede brosten.

G.D. solgte sin forretning i 1892 og blev samme år 
"Kgl. Vejer og Maaler". I årene 1873-75 var han Brand
kaptajn, og han sad i byrådet i årene 1877-81 og 1886- 
90. Han var først gift med en halvkusine, nr.158, og 
derefter med sin bror Hans Peters enke, nr.152, der 
fra første ægteskab medbragte en datter, nr.238.

Følgende er hans lillebror Carls karakteristik af 
ham (måske lidt hård): "Gift 1860 - ikke lykkelig - 
1867 Enkemand - gift 1869 med Broders Enke. Børn i 
begge Ægteskaber. Stor Energi, men uden Plan. Maatte 
1892 opgive Købmandsvirksomhed. Havde smaat med Hel
bred og Penge. Er nu død 80 Aar gammel."

Som sagt, nok en lidt for hård broderlig kritik. 
G.D. må lige som sin storebror have tjent mange penge 
i de tider, hvor landbruget havde opgang og ligeledes 
under den tyske besættelse efter 1864.

Magdalene Frederikke med Maria Magdalene på skødet, 
de øvrige er fra venstre: Bruno, Sophie Amalie, Fritz, 
Petra Johanne og siddende foran Benjamin.
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215 Sophie Amalie Preisler

Datter af nr.149, Georg Daniel. * 12.6.1860 i Viborg, 
+ 2.12.1939 i København. >> 12.11.1884 i Viborg med 
boghandler, justitsråd Adolf Wilhelm Georg Jacobsen, 
* 11.12.1849 i Fredericia, + 14.4.1917 i København, 
søn af overintendant Christian Jacobsen og Johanne 
Jensine Bøving. Ingen børn.

Da ægteskabet var barnløst, tog de i 1898 tre foræl
dreløse drenge i pleje, der var sønner af A.W.G. Ja
cobsens broder, litograf Johan Frederik Jacobsen. Dis
se tre var: Christian Georg Carljohan Adolf Jacobsen, 
Johan Georg Christian Viggo Valdemar Jacobsen og Sven 
Marius Jens Julius Poul Jacobsen. Disse drenge kaldte 
S.A. for tante og deres børn hende for bedstemor.

De boede først i Viborg, men flyttede i slutningen 
af forrige århundrede til København. Efter at være 
blevet enke flyttede hun til Middelfart, hvor pleje
sønnen Carljohan var blevet.andenpræst i 1915, og da 
han blev sognepræst i Toftlund lige efter Genforening
en i 1921, flyttede hun med. Herfra kunne hun foretage 
nogle overkommelige rejser til broderen Bruno i Bred
stedt.

I Toftlund blev hun rigtig ”bedstemor0 i sine stu
er ovenpå i præstegården, hvor hun læste højt for bør
nene, fortalte om sin tid som tjenestepige på Stendal- 
gaard og om livet i Viborg. Da præstefamilien flyttede 
til København (Frihavnskirken), flyttede hun med.
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Han udgik fra Kathedralskolen i Viborg 1877, var 
derefter to år på handelskursus i København og blev 
så bankkasserer i Viborg Byes og Omegns Sparekasse, 
hvor han d.1.4.1899 blev bogholder.

Af kollegerne blev han kaldt Fritz ”Mavepine” og i 
Sparekassens 100 års jubilæumsskrift betegnes han så
ledes: ”uden at forklejne nogen, kan man vist sige, at 
han havde sin Part af Slægtens temperamentsfulde Ge
myt . ”

Ellen Poulsen, datter af nr.258, Olga, besøgte dem 
i påsken 1917, da de boede i Mikkelsgade. Hun fortæl
ler, at Elise holdt meget af at spadsere på kirkegår
den eller i Klosterhaven i Asmild, mens Fritz blev 
hjemme. Efter hans død kom Elise på ”Guldkur” (der 
skulle hjælpe imod tuberkulose) i København.

217 Georg Daniel Preisler

Søn af nr.149, Georg Daniel. * 21.1.1863 i Viborg. + 
1.6.1864 sammesteds.

216 Frederik Christian Preisler

Bankkasserer og -bogholder i Viborg.

Søn af nr.149, Georg Daniel. * 17.5.1861 i Viborg, + 
12.12.1918 sammesteds. >> 27.12.1914 i Kappendrup med 
Mariane Elise Carlsen, * 3.7.1886 i Holstebro, + 28.3. 
1973 i Silkeborg, datter af smedemester Niels Carlsen 
og Ane Johanne Elisabeth Amstrup. Ingen børn.

F.C. arvede ikke glaskruset, da han selv ingen arvin
ger fik. I stedet for arvede han det chatol, hans 
farfar snedkererede specielt til familieklenodiet.

218 Gerda Preisler

Datter af nr.149, Georg Daniel. * 7.12.1863 i Viborg, 
+ 24.11.1866 sammesteds.

219 Georg Daniel Preisler

Søn af nr.149, Georg Daniel. * 2.6.1866 i Viborg. + 
1.4.1870 sammesteds.
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Tobaksfabrikken i 1904 med Bruno i midten af billedet.

200



220 Bruno Frederik Christian Preisler

Tobaksfabrikant i Bredstedt.

Søn af nr.149, Georg Daniel. * 7.1.1868 i Viborg, + 
29.12.1935 i Bredstedt. >> 17.7.1897 i Bredstedt med 
Margarethe Maria Adele Erna Ketelsen, * 4.12.1878 i 
Hannover, + 31.8.1959 i Bredstedt, datter af købmand 
Peter Ketelsen og Karoline Louisise Wilhemine Narten.

7 børn: nr.301 - 307.

B.F.C. arvede glaskruset efter faderen, men turde hel
ler ikke gravere i det gamle glas, men lader en sølv
bakke lave, der passer til kruset og hvor de manglende 
arvinger kan få deres "våbenskjolde" graveret.

Han blev udlært som tømrer, da han ikke viste lyst 
til at studere. Efter endt læretid udvidede han sine 
kundskaber på teknisk skole i Odense. 19 år gammel ar
bejdede han hos en onkel, der var tømrermester i Ham
burg.

I halvandet år, fra d.6.4.1890 til d.15.11.1891, 
gik han "på valsen" sammen med andre unge håndværkere, 
bl.a. med sin fætter Arne, nr.214, der også var tømrer. 
Rejsen gik fra Bremen over Hannover, Berlin, Dresden, 
Leipzig, Wien til Budapest. Her beslutter de unge, de 
er nu 3 danske og 2 tyske, at de vil til Konstantino
pel. De vandrede til fods til Beograd, hvor de to ty
ske springer fra, mens de 3 danske kommer med jernbane 
til Bukarest, hvor de må arbejde 3 måneder med at 
stille telegrafstolper op for at skaffe penge til den 
videre rejse, nemlig med skib ned ad Donau ud i Sorte
havet til Konstantinopel. Her møder de Østens pragt og 
oplever endog at blive beværtet af sultanen. Et lille 
smut over til Lilleasien når de også. Derfra går det 
videre med damper til Athen og et tre dages ophold.

Bruno med sin familie i Bredstedt, oktober 1918.

Derpå sejles der til Brindisi og videre med jernbane 
til Napoli med et 4 dages ophold og endelig 8 dage i 
Rom. Så til Schweiz, nærmere betegnet Luzern, hvor de 
får arbejde til oktober, hvorefter de andre rejser vi
dere, mens B.F.C. bliver i Schweiz og bl.a. får arbej
de i Genève og Baden. Men nu kommer der brev hjemmefra, 
at faderen ønsker, p.g.a. alder, at trække sig tilbage, 
og sønnen må rejse hjem til Viborg.
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Fra foråret 1892 arbejdede han, som det man i dag 
ville kalde tekniker, først i Flensburg og senere i 
Hannover. D. 1.januar 1894 kom han til Bredstedt og 
blev bogholder og forretningsfører i Andreas Christi
ansens tømmerhandel. I sommeren forlovede han sig med 
den 16 årige Margarethe Ketelsen, og to år senere blev 
de gift. Som medgift bragte hun 30.000 Goldmark. Med 
disse penge kunne B.F.C. købe en gammel tobaksfabrik, 
der oprindelig stammede helt tilbage fra 1704, og 
lade den indregistrere som "B.Preisler, Bredstedter 
Tabakfabrik” d.1.3.1898.

Med stor dygtighed og energi blev denne fabrik pa 
få år en stor virksomhed. I 1904 var der 100 ansatte, 
og i 1914 beskæftigede fabrikken 200 arbejdere og 
funktionærer (Bredstedt havde dengang 2300 indbyggere) 
Med moderne maskiner og moderne idéer (i 1914 var der 
3000 faste kunder, der blev betjent pr. postordrer) 
udvidedes leverancerne til såvel indland som udland.

Den første verdenskrig medførte, trods leverancer 
til hæren, stor tilbagegang for fabrikken, og i 1918 
var der p.g.a. mangel på råstoffer kun ansat 15 menne
sker.Derfor begyndte B.F.C. i de første efterkrigsår at 

købe jord og kreaturer for på denne måde at klare sig 
gennem krisen. Han købte ”2 Geestkoppeln und 5 Marsch- 
fennen”, og fabrikken blev lavet om til bl.a. stalde 
for køer, kalve, heste og svin.

Tobaksfabrikationen var dog ikke gået helt i stå, 
og i 1923 gik det opad igen. Da var allerede i 1922 
den ældste søn, Georg, blevet faderens højre hånd, og 
cigarer som ”Ni-Zug-Ut” og ”Dusendank" blev produce
ret som aldrig før. I 1930 var der 168 ansatte.

I 1931 kom depressionen, og i 1933 blandede Natio- 
nal-Socialisterne sig i produktionen og forbød de mo
derne maskiner udfra devisen, at man skulle skaffe ar
bejdspladser til så mange som muligt. Det fik natur
ligvis det modsatte resultat, nemlig færre ansat
te, fordi konkurrencen udefra var for stor. Således 
var der kun 87 ansatte i 1933 og 77 i 1937.

Bruno i Viborg med sine brødre, Benjamin og Fritz.

D.1.1.1935 overtog sønnen Georg ledelsen, og B.F.C. 
døde i slutningen af året.

Det må have været B.F.C., der inspirerede og økono
misk støttede sønnen Karl til at lave og udgive "Die 
Familie Preisler durch fünf Jahrhunderte" i 1929. I et 
brev til Jens Preisler, nr.328, viste han, at han 
stadig skrev flydende dansk, og i et brev fra 1932 
fortæller han, hvordan han købte "vores" våbenbrev af 
en jøde i Nürnberg "vor etwa 30 Jahren", og 5 år sene
re solgte det til sin onkel Otto, nr.154, for 100 kr.
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nr.303, Peter - nr.3069 Luise - nr.306, Peter Claussen - nr.302, Hugo Hinrichsen - nr.307, Margarete

nr.307, Wilhelm Losehand - nr.301, Georg - nr.304, Annelise - nr. 304, Bruno

nr.302, Christine - nr.220, Margarethe - nr.220, Bruno - nr.301, Martha - nr. 305, Karl

nr.302, Helga Hinrichsen - nr.367, Anne Marie - nr.302, Hugo Hinrichsen - nr.366, Margrete - nr.368, Martha Elisabeth 

Bredstedt, 1930.

204



205





Søn af nr.220, Bruno Frederik Christian. * 4.6.1898 i 
Bredstedt. >> 5.5.1925 i Bredstedt med Martha Elisa
beth Schmitt, * 21.8.1903 i Lindholm, datter af pastor 
Johannes Schmitt og Cathrine Henriette Hansen.

5 børn: nr.366 - 370.

G.D. arvede glaskruset efter faderen, men opfatter sig 
ikke som ejer af kruset, men som vogter over vort fæl
les familieklenodie.

I 1922 vendte G.D. tilbage til Bredstedt efter en 
uddannelse i indland såvel som udland og blev junior
chef. Det var igen begyndt at blive normale tider ef
ter første verdenskrig, og fabrikken fik et kraftigt 
opsving. På grund af en specielt fremstillet svensk ma
skine kunne produktionen sættes i vejret, således at 
der indtil november 1937 var fremstillet og solgt - 
48.049.770 stk. "Dusendank" cigarer.

I januar 1935 overtog G.D. fabrikken, men den var 
allerede i nedgang siden 1931, og det blev ikke bedre 
i 1933. Værst blev det selvfølgelig under anden ver
denskrig med alle dens ulemper, varemangel og mangel 
på arbejdskraft, men det lykkedes dog at holde den gå
ende. I 1947 var der endnu 16 cigarmagere, 9 tobaksar
bejdere og 9 funktionærer.

I de følgende år voksede dog en ny industri frem 
med "hjemmefremstillet" tobak, og statstilskud og va
lutafordele medførte en så stor vækst af fabrikken, at 
man i 1949 havde 200 medarbejdere. Men så kom nye 
moder, cigaretter i stedet for cigarer, shagtobak i 
stedet for den gammeldags, og da staten i efteråret 
1956 tilbød erstatning for at nedlægge tobaksfabrik
ken, slog G.D. til og drejede nøglen om d.28.2.1957.

Efter den tid ernærede han sig med en tobaksfor
retning og ved udlejning af de tidligere fabrikslokaler 
til kontorer og lagerrum.

301 Gerog Daniel Preisler

Tobaksfabrikant i Bredstedt.
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Georg Daniels 80 årsdag med hustruen Martha og datte
ren Margarete siddende. og døtrene Ute. Anne Marie i 
Hilke og Martha Elisabeth stående bagved. 336 Margarete Kathrine Preisler

Datter af nr.301, Georg Daniel. * 8.11.1925 i Bred
stedt. » 31.7.1954 i Bredstedt med Innenarchitekt, 
Fabriksdirektor Edlef Bandixen, * 24.8.1927 i Bred
stedt. 4 børn:

Edlef Bandixen,
Sonke Bandixen,
Frauke Bandixen,
Enno Bandixen,

* 28.6.1956 i Frauenfeld, Schweiz.
* 27.7.1957 i Bredstedt.
* 26.3.1959 i Frauenfeld, Schweiz.
* 8.7.1963 i Schaffhausen, Schweiz.
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. 367 Anne Marie Preisler

Datter af nr.301, Georg Daniel. * 5.11.1926 i Bred
stedt. >> 12.9.1953 i Bredstedt med dr.med. Ulrich
Peter Wilhelm Klee, * 8.4.1926 i Kiel. 3 børn:

Birthe Klee, * 6. 8.1954 i Bredstedt.
Ulrich Wilhelm Klee, * 22. 4.1957 i Sande.
Helga Klee, * 29.10.1959 i Sande.

368 Martha Elisabeth Preisler

Datter af nr.301, Georg Daniel. * 10.2.1928 i Bred
stedt. >> 12.8.1961 i Bredstedt med Ingenieur-Geologe 
Norbert Pieles, * 19.5.1924 i Hindenburg. 3 børn:

Anne Pieles, * 26.1.1963 i Kiel.
Gerd Pieles, * 19.6.1964 i Kiel.
Birgit Pieles, * 14.4.1969 i Kiel.
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369 Ute Preisler

Datter af nr.301, Georg Daniel. * 22.6.1934 i Bred- 
stedt. >> 29.8.1958 i Bredstedt med dr.med. Fritz 
Wilm Wiemann, * 31.1.1928 i Halingen. 5 børn:

Gunhild Wiemann, * 
Henning Wiemann, * 
Jorg Wiemann, * 
Arne Wiemann, * 
Volker Wiemann, *

1.3.1959 i Kiel.
17.2.1960 i Kiel.
6.2.1962 i Kiel.

12.3.1965 i Schleswig.
23.2.1970 i Schleswig.

370 Hilke Preisler

Datter af nr.301, Georg Daniel. * 19.6.1937 i Bred
stedt. >> 18.1.1963 i Bredstedt med Oberstudienrat
Peter Wolfgang Schmidt, * 20.5.1940 i Stettin. 3 børn:

Holger Schmidt, * 10.5.1963 i Husum.
Bodo Schmidt, * 3.9.1967 i Preetz.
Norbert Schmidt, * 19.2.1870 i Preetz.
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302 Christine Frederikke Preisler

Datter af nr.220, Bruno Frederik Christian. * 29.5. 
1899 i Bredstedt. >> 16.6.1926 i Bredstedt med dr.jur. 
Landesgerichtsprasident i Itzehoe Hugo Max Johannes 
Hinrichsen, * 22.12.1895 i Hude bei Schwabstedt, + 30. 
5.1963 i Itzehoe. 2 børn.

Hugo Hinrichsen, * 7.6.1927 i Garding-Eiderstedt.
Helga Hinrichsen, * 12.1.1929 i Garding-Eiderstedt.

Brunos første datter, der blev kaldt Dita, begyndte med 
"Volksschule" i Bredstedt og derefter "Lyzeum höhere 
Mädchenschule" i Husum. Så blev hun uddannet til syge
plejerske, mem da hun hellere ville være gartner, kom 
hun i lære i Kiel og derefter i praktik et par år på 
et gods i Holsten.

I sin barndom ville hun ikke anerkende, at hun var 
en pige og blev anfører for sine brødre (hvilket ko
stede hende et øje!). Det forklarer måske, hvorfor hun 
senere i livet ikke brød sig om det repræsentative, 
der jo var nødvendigt i kraft af hendes mands høje 
stillinger, men inderst inde blot ønskede at være na
turlig og ligefrem.
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303 Peter Preisler

Dr.phil, i Kiel.

Søn af nr.220, Bruno Frederik Christian. * 20.9.1900 i 
Bredstedt. >> 10.11.1933 i Kiel-Ellerbek med Marianne
Beck, * 20.3.1908 i Heiligenstedten, datter af lærer 
Heinrich Beck og Maria Lorentzen. Ingen børn.

Peter var allerede som barn den mest begavede og fan
tasifulde af de 7 søskende, måske derfor også den mest 
egensindige. Han fulgte kun sit eget hovede og gjorde 
kun, hvad han havde lyst til. Ofte måtte moderen køre 
til gymnasiet i Husum og forhandle med lærerne. Men 

han havde ingen problemer med at klare sine eksaminer. 
Han blev indkaldt som soldat i sommeren 1918, men det 
lykkedes ham at undslippe sammen med nogle kammerater 
i november.

Han besluttede sig til at være landmand og kom i 
lære i Karlum bei Leck, senere i Ostfriesland og til 
sidst på landbrugsskole i Hildesheim. Så blev han ked 
af landbrugsvæsenet og ville studere, men manglede 
studentereksamen. Den fik han efter et halvt år i no
vember 1922 i Neumunster.

Han studerede derefter i Kiel, Gottingen, Heidel
berg og blev dr.phil, i Kiel under den berømte profes
sor Geiger (geigertælleren). Af samme mand anbefalet 
til "technisch-physikalische Reichsanstalt" i Berlin, 
hvor han opfandt en maskine til "findeling af emner". 
Her blev han imidlertid uvenner med instituttets leder 
(kaldte ham nazipamper) og anmeldt til "Staatsanwalt
schaft", men svogeren, Hugo Hinrichsen, nr.302, kom 
til hjælp og reddede situationen.

Tilbage til Bredstedt, hvor han hjalp til i fa
brikken i et år, hvorefter han ved et stipendium blev 
ansat ved "Landwirtschaftlichen Institut" i Berlin i 
årene 1934-38. Derpå købte hans far ham en hønsefarm 
i Gleschendorf bei Eckernforde. Det blev imidlertid 
hans kone, Marianne, der måtte passe farmen, mens Pe
ter sad i sit studereværelse og udarbejdede et "sten
sikkert" system til at vinde i lotteriet. Selv om Ma
rianne er en dygtig og flittig kvinde, måtte farmen 
tilsidst sælges.

I anden verdenskrig blev Peter atter indkaldt, men 
viste sig at være så dårlig egnet (bl.a. kunne - eller 
ville - han ikke skyde), at man i stedet benyttede ham 
som opfinder i "chemisch-physikalische Versuchungsan
stalt der Kriegsmarine" i Friedrichsort ved Kiel, hvor 
han var til 1945.

Efter krigen ønskede han ikke at lade sig fast an
sætte, men lever af tilfældige opgaver inden for indu
strien i "Kiel-Gaarden".
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304 Bruno Friedrich Christian Preisler

Dr.jur. Rechtsanwalt i Wyk auf Fohr.

Søn af nr.220, Bruno Frederik Christian. *30.10.1901 i 
Bredstedt. >> 28.9.1929 i Flensburg med Anna Luise 
Kotschau, * 19.11.1903 i Flensburg, datter af profes
sor dr. Georg Kotschau og Agnes Schatzel.

5 børn: nr.371 - 375.

Efter den sædvanlige skolegang og ”Hermann Tast” i Hu
sum, hvor han blev udnævnt til bedste elev, såvel i 
almindelige fag som gymnastik, fortsatte han sine 
studier i München, Jena, Gottingen og Kiel. Han har 
efter eget udsagn været en vild krabat og hårdhudet, 
han vandrede f.eks. engang barfodet fra München til 
Hamburg. Doktorgraden blev taget i Erlangen og asses
soreksamen i Berlin 1928.

Da han ikke ville lade sig dominere af sin far, 
valgte han at begynde et nyt sted, hvor fremtidsudsig
terne ikke syntes store, nemlig på øen Fohr, hvor der 
i Wyk i forvejen kun var én ”Anwalt”. Her blev han 
notar i 1931 og har siden oparbejdet en stor praksis. 
Under krigen blev han først indkaldt til sanitetsaf
delingen, derefter til den juridiske afdeling i Hil
versum, Holland. Efter krigen vendte han tilbage til 
sin gamle praksis, og blev desuden ”Burgervorsteher” 
i 1948-52, derefter museumsinspektør og senere for
stander for den litterære, politiske og kunstneriske 
hjemstavnsforening.

Han er den fødte samler, hele hans hus er fyldt 
med værdifulde kunstgenstande, malerier, bøger (ca. 
6000 stk.) og dokumenter. Derudover har han vel nok 
familiens mest personlige samling af Preislerkobber
stik.
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Annelise og Bruno med børnene♦ Ketel, Bruno og Heidi.

371 Bruno Preisler

Rechtsanwalt og Notar i Nyk auf Föhr.

Søn af nr.304, Bruno Friedrich Christian. * 10.10. 
1930 i Wyk auf Föhr. Ugift.
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373 Birthe Preisler

372 Ketel Preisler

Rechtsanwalt og Notar i Wyk auf Fohr.

Søn af nr.304, Bruno Friedrich Christian. * 14.5.1932 
i Wyk auf Fohr. >> 2.10.1963 i Westerland, Sylt, med 
Inge P. Detlefsen, * 7.3.1931 i Wien, + 3.11.1981 på 
Fohr, datter af Johannes Detlefsen og Emilia Tichopad. 
3 børn:

Jyke Preisler, * 2.1.1964 i Wyk auf Fohr.
Ketel Martin Preisler * 29.1.1965 i Alkersum, Fohr.
Birthe Preisler, * 22.8.1966 i Alkersum, Fohr.

Datter af nr.304, Bruno Friedrich Christian. * 30.4. 
1934 i Wyk auf Föhr, + 10.8.1937 sammesteds.

374 Isa Merete Preisler

Datter af nr.3o4_, Bruno Friedrich Christian. * 13.6. 
1936 i Wyk auf Föhr, + 28.7.1945 sammesteds.

375 Adelheid Preisler

Datter af nr.304, Bruno Friedrich Christian. * 6.1. 
1939 i Wyk auf Fohr. >> 12.3.1970 i Kiel med overlærer
Dieter Becker, * 5.7.1937 i Ratzeburg. Skilt i 1980.
3 bern:

Ulrike Becker, * 5. 8.1970 i Kiel.
Almut Becker, * 26.11.1971 i Kiel.
Eike Becker, * 1.12.1973 i Kiel.
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305 Karl Adolf Preisler

Oberkonsistorialrat i Magdeburg.

Søn af nr.220, Bruno Frederik Christian. * 28.4.1903 i 
Bredstedt, + 31.7.1980 i Magdeburg. >> 28.7.1934 i 
Groningen b. Halberstadt med Hertha Erdmann, *29.9. 
1907 i Halberstadt, + 1.9.1980 i Magdeburg, datter af 
Oberstleutnant Kurt Erdmann.

1 barn: nr.376.

Karl fik samme grunduddannelse som sine brødre, og fra 
1922-27 studerede han jura i Sydtyskland og sluttede 
med titlen ”Referendar" 1927-32 i Kiel. Bet var på 
denne tid, at han sammen’med faderen skrev og udgav 
"Die Familie Preisler durch fünf Jahrhunderte". Det 
var selvfølgelig faderen, der stod for den finansielle 
side, bl.a. købte han eget trykkeri og stillede det op 
i fabrikken, lige som det var ham , der betalte hono
raret til "Dansk Genealogisk Institut" og meget mere. 
Men Karl må have udført et stort stykke arbejde, ikke 
mindst hans historiske forundersøgelser.

Af sine brødre karakteriseres han i sin ungdom som 
lidt vild, urolig, pedantisk og med mangesidige talen
ter. Men efter at have været retsassessor i for
skellige egne i Tyskland, giftede han sig i 1934 og 
forandrede fuldstændig karakter.Måske hans indflydel
sesrige svigerfamilie har været medvirkende, og for 
det meste falder en mand jo også til ro, når han gif
ter sig.

I den følgende tid rejste han rundt i det daværen
de Ostpreussen som "Referent in öffentlichen Diensten" 
med millioner på lommen og opkøbte godser for at dele 
dem ud til mindre landbrug. I 1940 blev han retsasses
sor og Amtsgerichtsrat i Berlin, men måtte deltage i 
krigen som menig, dog som lyttepost og i telegrafisk 
tjeneste på grund af sine kvalifikationer.

Efter krigen og krigsfangenskab, der nedbrød ham, 
fysisk såvel som psykisk, fik hans religion ham til at 
søge uddannelse som "Katechet" i Halberstadt, hvor han 
virkede 1947-52. I årene 1953-68 viste han sin dyg
tighed i "Evangelischer Konsistorium" i Magdeburg og 
sluttede som juridisk "Oberkonsistorialrat". De sidste 
12 år tilbragte han som rentier.
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376 Bruno Friedrich Christian Preisler

Redaktør i teknisk forlag i Berlin.

Søn af nr.305, Karl Adolf. * 17.6.1938 i Berlin. » 
11.5.1968 i Berlin med Monika Fanslau, * 3.2.1941 i 
Berlin, datter af chauffør Wilfried Walther Fanslau og 
Hildegard Charlotte Pachale. Skilt. 3 børn:

Dorothea Preisler, * 30.12.1968 i Berlin.
Karoline Preisler, * 3. 7.1971 i Berlin.
Albrecht Daniel Preisler, * 22. 5.1975 i Berlin.
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306 Caroline Luise Wilhemine Preisler

Datter af nr.220, Bruno Frederik Christian. * 19.8. 
1904 i Bredstedt. >> 21.5.1929 i Bredstedt med dr.phil. 
Ministerialdirektor i Bundesverkehrsministerium Wil
helm Claussen, * 5.8.1901 i Husum, + 4.4.1980 i Nie
deraula-Kerspenhausen. 5 børn:

Gonke Claussen, 
Meike Claussen, 
Uwe Claussen, 
Dye Claussen, 
Telsche Claussen,

* 8. 4.1930 i
* 20.12.1931 i
* 24. 4.1934 i
* 30. 8.1935 i
* 7. 7.1937 i

Spandau-Berlin. 
Spandau-Berlin. 
Spandau-Berlin. 
Falkensee-Berlin 
Falkensee-Berlin

Dagligt kaldet Liese, gennemgik hun samme skolegang 
som storesøster Dita. Som barn var hun stille og from 
som et lam, men i fjortenårsalderen blev hun pludselig 
stædig og ville ikke rette sig efter andre. Hun havde 
sin egen mening om tingene og ikke ti vilde heste kun
ne trække hende fra den.

Sin uddannelse i husholdning og børnepleje fik hun 
i Berlin, hvor hun bl.a. blev Rudolf Steiner tilhænger 
og efter to års ophold på gymnastikskolen "Loheland" 
fik hun sin eksamen. Derefter kom hun "i huset" hos en 
familie i Bayern, hvor hun oplevede et hurtigt frieri: 
Willi, en gammel bekendt fra Husum, fløj i sportsfly 
derned, friede og forlangte svar i løbet af en uge. 
Straks rejste hun hjem og rådspurgte moderen - og gav 
sit ja.

Han var løjtnant under krigen, og blev derefter 
statssekretær i Arbejdsministeriet for til sidst at 
blive "Ministerialdirektor" i Trafikministeriet. Det 
passede ikke Liese med alle disse officielle forplig
telser og al den højtidelighed, der var forbundet med 
hendes mands stilling.
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307 Magarete Elisabeth Preisler

Datter af nr.220, Bruno Friedrich Christian. * 6.12. 
1905 i Bredstedt, + 18.9.1983 sammesteds. » 20.8.1927 
i Bredstedt med dr.med.dent. Wilhelm Kurt Georg Lose- 

hand, * 28.6.1899 i Geestemünde, + 30.11.1961 i Bred
stedt. 2 børn:

Elke Losehand, * 15.10.1930 i Bredstedt. 
Hertje Losehand, * 16.11.1934 i Bredstedt.

Hun hed i daglig tale Grete og gennemgik samme skole
gang som sine søstre. Ligesom søsteren, Liese, gik hun 
på gymnastikskolen "Loheland", og efter endt uddannel
se vendte hun hjem til Bredstedt, hvor hun startede en 
gymnastikskole for ældre damer.

Hun var høj (178 cm), og Willy var lille og spin
kel, men charmerende og med mange evnet og interesser, 
bl.a. var han musikalsk og en dygtig amatørkunstmaler. 
Han åbnede en tandlægepraksis i Bredstedt, og foruden 
sine andre hobbies stiftede han og svogeren, Bruno, 
ungdoms- og vandrefugleforeningen "Niederdeutscher 
Bund". Under krigen var han officer i Paris, og efter 
denne byggede de sommerhus med tre boliger, hvor fami
lierne kunne tilbringe ferierne i Set.Peter-Ording i 
Eiderstedt.



w
221 Poul Bernhard Bøving Preisler

Søn af nr.149, Georg Daniel. * 2.1.1871 i Viborg, + 
3.3.1875 sammesteds.

222 Benjamin Georg Sporon Preisler

Handelsrejsende og bogholder.

Søn af nr.149, Georg Daniel. * 9.8.1872 i Viborg, + 
28.12.1936 i Sakskøbing. >> 6.10.1905 i Breklum med 
Bertha Maria Petersen, * 19.11.1884 i Almdorf, + 2.1. 
1976 i Nykøbing Falster, datter af lærer Petersen.

3 børn: nr.308 - 310.

B.G.S. voksede op på sin fars købmandsgård, men ellers 
var Preislers Hotel hans foretrukne legeplads, og hans 
mest omtalte bedrift fra dengang var, da han balance
rede på hotellets tagryg.

Omkring århundredskiftet kom han ned til sin sto
rebror, Bruno, for at lære noget om tobak og salgsme
toder, og han blev i mange år sælger for fabrikken i 
Bredstedt, Han spiste på pensionat her, og Bertha ser
verede samme sted. Efter brylluppet bosatte de sig i
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Ringkøbing, hvorfra han rejste rundt i Jylland og 
solgte tobak og cigarer. Omkring 1912 flyttede famili
en til Nykøbing Falster, hvor den yngste søn blev født.

B.G.S. var meget musikalsk, men kunne kun spille 
efter.gehør. Da det var i stumfilmens dage, spillede 
han i biografen og var dygtig til at sætte lyd på 
brusende vandfald, kavaleriets fremstormen på prærien 
og blide overgange, når heltinden overgav sig.

I Nykøbing blev han bogholder, først i et glar- 
mesterfirma, senere på Frydendals Lervarefabrik og til 
sidst på Madrasfabrikken "Spiralen”. Han havde en stor 
sommerhusgrund ved Marielyst, men ellers blev ferierne 
holdt hos søstrene.

Efter hans død oprettede Bertha et pensionat i Klo
sterhus, Nykøbing F. og blev samtidig kirkekone.

Nr.308, Georg Daniel Preisler.

& »

Georg Daniel? Carl Johan og Boy.
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308 Georg Daniel Preisler

Skolelærer i Fakse Ladeplads»

Søn af nr.222, Benjamin Georg Sporon. * 26.2.1907 i 
Ringkøbing, + 20.6.1963 i Fakse Ladeplads. >> 15.9. 
1933 i Haslev med Ella Jensen, *29.7,1905 i Haslev, 
datter af postbud Jens Jensen og Ane Margrethe Hansen.

2 børn: nr.377 - 378.

G.D. gik på Nykøbing Falsters Private Realskole, og 
efter konfirmationen kom han til sin navnebror i Bred
stedt for at få en kontoruddannelse. Derefter begyndte 
han som kontorist på en fabrik i Nykøbing F., hvor han 
traf sin tilkommende, der var tegnerske i en broderi
forretning. Men da kontorarbejdet ikke tilfredsstille
de hans ambitioner, gik han i årene 1929-33 på semi
narium. Derefter blev han først vikar (det var dengang 
en betingelse for at blive fast ansat) i sang og tysk 
på Nørre Skole i Nykøbing Falster, dernæst lærer ved 
Løjtofte Skole (ved Nakskov) d.1.7.1933.

Under anden verdenskrig var han lærer på Femhøj 
Skole, Jægerspris. I disse år tog han et kursus i op
læring af ordblinde, et fag han, med sin store tål
modighed, viste sig at være velegnet til. I oktober 
1945 kom han til Fakse Ladeplads, hvor han nu, foruden 
fagene sang og tysk, blev lærer i sløjd, samt special
lærer for ordblinde. Desuden blev han organist ved 
Hyldetoft Kirke, så det er ikke efter fremmede, at 
datteren, Anne-Marie, har sine evner.

Efter hans død vendte enken hjem til sin fødeby, 
Haslev.

Villaen i Fakse Ladeplads

222



377 Aime-Grethe Preisler

Børnehavelærerinde i Hornbæk.

Datter af nr.308, Georg Daniel. * 29.2.1936 i Løjtofte 
på Lolland. » 9.4.1960 i Fakse Ladeplads med instal
latør Ove Hansen, * 21.4.1933 i Hornbæk, søn af tømrer 
Kaj Oskar Hansen og Lilly Emilie Larsen. 2 børn:

Jørgen Preisler Hansen, * 21.9.1961 i Helsingør.
Lise Preisler Hansen, * 22.6.1966 i Helsingør.

378 Anne-Marie Preisler

Organist i København.

Datter af nr.308, Georg Daniel. * 2.9.1941 i Femhøj, 
Hornsherred. » 20.6.1970 i København med flytekniker 
Thomas Rønnow-Larsen, * 31.8.1947 på Frederiksberg, 
søn af kordegn Folmer Rønnow-Larsen og Else Emilie 
Hansen Hald. 2 børn:

Daniel Preisler Larsen, * 5.10.1974 på Frederiksberg.
Sarah Preisler Larsen, * 11. 3.1977 på Frederiksberg.
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309 Boy Fritz Preisler

Kabelmester i Nykøbing Falster.

Søn af nr.222, Benjamin Georg Sporon. * 6.7.1908 i 
Ringkøbing. Ugift.

Realeksamen i 1924. Udlært som maskinarbejder i 1928. 
Læste til den almindelige maskinmestereksamen 1931, 
afsluttede den udvidede i 1932 og afsluttede håndvær
kerprøven d.26.2.1932. Derefter kom han ud at sejle, 
først med "Anna Mærsk" og "Caroline Mærsk" på Amerika 
og Østen, dernæst udmønstring som fyrbøder på "Lexa 
Mærsk", der sejlede på England, Frankrig, Norge og 
Rusland.

I maj 1935 blev han ansat på Nykøbing Falsters 
kommunale El-værk som undermester, bestod den stats
autoriserede elektroinstallatørprøve i 1939 og fik til 
sidst stillingen som kabelmester.

Boy var meget stærkt engageret i Modstandsbevægel
sen under tyskernes besættelse i 1940-45.

I dag er hans største interesse kunst, og han er 
selv en flittig kunstmaler.
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310 Carljohan Christian Preisler

Trikotagehandler i København.

Søn af nr.222, Benjamin Georg Sporon. * 25.2.1913 i 
Nykøbing Falster, + 25.5.1967 i København. >> 21.9. 
1947 i Fredericia med Dagny Christensen, * 1.9.1911, 
datter af sadelmager Christensen. Ingen børn.

C.C. afsluttede sin skoletid med mellemskoleeksamen og 
kom i manufakturlære. Udlært arbejdede han i Hurup, 
Silkeborg og Aarhus, hvor han mødte sin tilkommende, 
der var kassedame sammesteds. Efter brylluppet flyt
tede de, efter en kort tid i Randers, til Esbjerg, 
hvor Dagny arbejdede på Fanø, mens C.C. begyndte som 
handelsrejsende i smykker og livsforsikringer.

Midt i halvtredserne startede de en trikotagefor
retning på Nyelandsvej, Frederiksberg, som de begge 
var meget glade for. Efter hans død drev Dagny den 
nogle år alene, hvorefter hun måtte afvikle den.
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Gerda Augusta Amnitsbøl, * 
P.G. Preisler Amnitsbøl, * 
Knud Preisler Amnitsbøl, * 
Ellen Margr. Amnitsbøl, *

16. 8.1903 i Kappendrup St.
17. 1.1905 i Kappendrup St. 
17.11.1906 i Kappendrup St.
5.12.1909 i Kappendrup St.

223 Marie Magdalene Preisler

Datter af nr.149, Georg Daniel. * 11.7.1874 i Viborg, 
+ 3.10.1936 i Bogense. >> 16.9.1902 i Asmild Kirke med 
stationsforstander Peter August Amnitsbøl, * 12.8.1875 
i Odense, + 13.11.1955 i Hørsholm, søn af stationsfor
stander Peter Amnitsbøl og Pernille Persson. 4 børn: 

M.M. - kaldet Magda - var høj og'kraftigt bygget, og 
familien i Bredstedt fortæller, at hun og halvsøsteren 
Petra, nr.238, under et besøg der begge røg store ci
garer, hvilket gjorde stort indtryk på børnene.

Magda og hendes mand mistede deres to sønner allé
rede i 1924 (Krabbesholm Sanatorium). Tabet mærkede 
hende afgørende og modnede hende samtidig. Trods syg
dom på sine ældre dage var hun præget af livsmod, var 
udadvendt og efterlod et indtryk af frejdighed.
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Snedker i Viborg.

Søn af nr.93, Frederik Christian. * 14.3.1832 i Viborg 
+ 19.2.1888 sammesteds. >> 21.10.1864 i Viborg med-Ane 
Martine Bertheline Bertelsen, * 29,8.1844 i Viborg, + 
23.8.1910 i København, datter af skræddermester Lau
rits Bertelsen og Gregorine Kirstine Handberg.

13 børn: nr.224 - 236.

F.C. blev som den eneste af sønnerne udlært som sned
ker og fortsatte sin uddannelse i udlandet, hvilket et 
brev fra faderen (dato desværre ukendt) til sønnen i 
Wien bekræfter.

Brevet begynder således: "/Væ hjeetenAkjæne Søri 
Tnitz., Vi han modtaget ddt AeneAt tit oa Aerdte Bnev, 
hvona/ vi en/anen, at din BeAtemmelAe nok en taget, at 
du kliven i KeiAenAtaden bJien indtil næAte Tonaan 
ellen S ommen, hvilket i Cjnunden glæden o A alle meget, 
og en viAt til Qavn /on dig Aetv, /on at du kan udvide 
dine hundAkaken mene i Snedkenpno/eAAionen og legning, 
thi 7egneAkolen kengiten du dog viAt, da det en /.on en 
Snedken, den elAken Ain Ino/eAAion og vil g aa /nem med 
liden, en ganAke nødvendig KundAkak at keAidde. ”

Herefter følger nogle oplysninger om den øvrige 
familie og andet lokalt snak. Med brevet følger "12 
prøisiske Dalere" til en fornyelse af garderoben, og 
faderen slutter brevet med: "tn QenAtand, Aom jeg i 
mine Bneve til dig aldnig tidlig ene han kenønt, tnon 
jeg dog at kunde kenøne, men maaAke uden Qnund, og en 
natunligviA kun en /adenlig lonmaning, nemlig at du, 
min kjæne Teite, en Aaane /onAigtig og a/hoIdende /na 
alle 1 nuentimmene, iAcen de o//entlige, da man o/te han 
A et meget a lemme lølgen a/, at dem den han nogen Le
gemlig Omgang med den S lag a , den Aom o/teAt ene aide- 
leA /o nkommende i Bund og Qnund, og hvo nved at du, min 
kjæne Søn, ved Omgang med diAAe, meget Let kunde paa-

150 Frederik Christian Preisler
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dnage ddg en £on cLin Sundded JLantLg Sygdom, den jon dan 
jeg kun at (Lede dLig, at knuge cLin Tonnujt L saa Hense
ende, "

F.C, får borgerskab som snedker d.19.5.1859, over
tager faderens snedkerværksted i 1862 og får borger
skab som detailhandler d.30.6.1873. Det sidste blev 
brugt til en omfattende møbelforretning, og han skal 
efter sigende være den første i Viborg med et lager af 
ligkister. At der på den tid var brug for disse, følte 
han jo selv ved sine mange børns korte levetid. Især 
tuberkulosen var en fremtrædende sygdom dengang, han 
selv gik ikke ram forbi.

Han var en dygtig håndværker og en god forret
ningsmand. Ved sin død efterlod han sig ca.100.000 kr. 
der dels satte hans enke i stand til at rejse til sa
natorieophold for sig og de tre børn, dels anvendtes 
som startkapital til de to sønners optikerforretninger 

Om hustruen skriver svogeren, Carl, efter at hun er 
vendt hjem og bosat sig i København: "Martine blev af 
Indre Mission gjort lidt haard og utilgængelig - noget 
som var hendes Natur imod. Da hun kom til København i 
1893 var Missionen paa sit højeste. Nu efter 17 Aar 
har den tabt Terrain og dens Medlemmer er nemmere at 
komme i Tale."

Ane Martine Bertheline,' født Bertelsen
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224 Laurits Preisler

Søn af nr.150, Frederik Christian. * 21.9.1865 i Vi
borg, + 17.12.1865 sammesteds.

225 Petra Johanne Preisler

Datter af nr.150, Frederik Christian. *19.3.1867 
i Viborg, + 2.6.1867 sammesteds.

226 Frederik Preisler

Søn af nr.150, Frederik Christian. * 2.5.1868 i Vi
borg, + 7.5.1868 sammesteds.

227 Frederik Kristian Preisler
Instrumentmager og optiker i København.

Søn af nr.150, Frederik Christian. * 12.6.1869 i 
Viborg, + 12.7.1917 i København. >> 1.11.1902 i Køben
havn med Karen Margrethe Hammer, * 16.5.1885 i Køben
havn, datter af urtekræmmer, senere klokker ved Hel
ligåndskirken Axel Edvard Hammer og Thora Christine 
Svendsen. Ingen børn.

F.K. prøvede først at blive uddannet som snedker, se
nere som smed, men hans dårlige ryg tillod ikke dette, 
ikke fordi han ikke var stærk nok, han havde mange 
kræfter, store hænder og var en glimrende svømmer. Han 
havde heller ikke mindreværdskomplekser, men betegnede 
sig selv som " en lille mand med en stor sjæl".

Men handicappet som han var med en dårlig ryg, 
måtte han finde et arbejde, der passede, og han be-
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gyndte en læretid som instrumentmager hos Cornelius 
Knudsen. Som udlært startede han sit eget firma 
"Preislers optiske Institut” i Købmagergade, København- 
Moderen hjalp til med det finansielle, og med tiden 
oparbejdede han det til et af de førende i København.

Hans store passion i livet var at sejle, helst 
kapsejlads, først var han medlem af ”Kgl. Yachtklub”, 
senere blev han formand for sejlsportsklubben ”Sundet”. 
På sine ældre dage holdt han meget til på "Bristol” på 
Strøget, hvor han sad og politiserede (han var meget 
tyskfjendtlig).

Enken fortsatte forretningen på Købmagergade til 
1931, da den blev overtaget af L. Geertsen.

228 Gregersine Christine Preisler
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Datter af nr.150, Frederik Christian. * 27.11.1870 i 
Viborg, + 5.6.1892 i Assens. >> 22.7.1891 i København 
med pastor Gottfred Knudsen, R.D. * 17.12.1862 i Kø
benhavn, + 12.5.1936, søn af grosserer Rasmus Bang 
Knudsen og Mariane Paludan. Ingen børn.

Gottfred Knudsen blev kapellan i Hjørring 1888, kapel
lan pro loco i Assens 1891, sognepræst i Lem og Vejby 
1895 og sognepræst i Nykøbing Sj. og Rørvig 1904. 
Gregersine blev kaldt Kidde og var lille og spinkel af 
vækst. I Assens boede de hos bagermester Jeppesen, som 
senere skulle blive hendes bror Bertels svigerfar.

229 Petra Johanne Preisler

Datter af nr.150, Frederik Christian. * 6.3.1872 i Vi- 
borg, + 3.7.1872 sammesteds.

230 Ellen Johanne Preisler

Datter af nr.150, Frederik Christian. * 22.5.1873 i 
Viborg, + 31.3.1874 sammesteds.

231 Emilie Preisler

Datter af nr.150, Frederik Christian. * 12.10.1874 i 
Viborg, + 7.10.1876 sammesteds.

Gregersine og pastoren i deres hjem»
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Bertel med Gert, Børge og Salve I.

232 Bertel Preisler

Optiker i Malmo.

Søn af nr.150, Frederik Christian. * 7.4.1876 i Viborg 
+ 27.7.1953 i Malmo. »1. 7.7.1900 i Assens med Else 
Katrine Jeppesen, * 19.2.1875 i Assens, + 24.4.1928 i 
Malmo, datter af bagermester Jacob Jeppesen og Ane 
Jensen.

9 børn: nr.311 - 319.

>>2. 30.7.1929 i Nykøbing Sjælland med Clausine Jep
pesen, søster til første hustru, * 22.3.1886 i Assens, 
+ 28.1.1976 i Malmo. Ingen børn.

Da Bertel sammen med moderen og sine to søskende op
holdt sig i Schweiz (Montreux), lærte han fransk og 
tysk. Hjemme i Danmark kom han i snedkerlære hos Thi
sted, hans fars efterfølger i Viborg, men flyttede 
snart til Assens for at komme i lære på skibsværftet 



der. Her logerede han hos sin søster og svoger og lær
te på den måde familien Jeppesen at kende. Han blev 
straks forelsket i den ældste datter, Else, og de blev 
forlovet.

Imidlertid trak søen ham som en magnet, og sømand 
forblev han resten af sit liv i sindet. Han begyndte 
iflg. sin søfartsbog som messedreng i 1895 på "Elisa
beth" og samme år på barken "Excelcior". Med barken 
"Havilla" af Fanø rundede han to gange Kap Horn. I 
1895 sejlede han med briggen "Rosa" og "Kierstine Eli
se", og d.20.4.1897 hyredes han som matros og 2.styr
mand på den tremastede skonnert "Harry", d.22.10.1897 
på "H. Gromann". Fra d.16.4.1898 til d.22.10.1898 af
tjente han sin værnepligt på panserbatteriet "Gorm" og 
korvetten "Dagmar".

I oktober 1898 blev han bådsmand på dampskibet 
"Nordhvalen" og i april 1899 2.styrmand på "Knuthen- 
borg". Ind imellem bestod han, i 1896, styrmands- og 
udvidet styrmandseksamen på Bogø. I de to telegrammer 
han sendte moderen stod: "Bestaaet - Bertel." og "Be- 
staaet - Preisler." Selvbevidstheden voksede.

Efter sin sidste mønstring giftede han sig med sin 
forlovede og tog konsekvensen deraf - man kan ikke 
både være gift og langfartssømand - og gik i land.

Broderen, Frederik, stod netop for at skulle udvi
de sin forretning på Købmagergade og tilbød Bertel 
stillingen som kompasretter og specialist i andre nau
tiske instrumenter. Samarbejdet gik godt, indtil Fre
derik giftede sig. Så besluttede Bertel sig, i 1902, 
til at flytte til Malmo med kone og to sønner for at 
starte for sig selv.

Et lokale på Sodergatan (med høj trappe og bly
plader) stod ledigt, og han begyndte straks efter an
komsten. Det var dog lidt for hurtigt, for dagen efter 
kom politiet og lukkede forretningen, da han ikke hav
de "Handelstillstånd" og ikke svensk statsborgerskab. 
Kort efter åbnede han igen som a/b Bertel Preisler ved 
hjælp af frøknerne Flensburg og andre gode, venner. D. 
23.8.1906 fik han svensk statsborgerskab og kunne of
ficielt være sin egen herre. Fra starten af kunne for
retningen ikke løbe rundt ved salg af briller alene, 
men måtte også forhandle andre ting som f.eks. måle
bånd, sakse, pincetter, barometre m.m.

Men i begyndelse-n af dette århundrede voksede kra
vene til briller, og han indså, at hans kendskab på 
dette felt var for dårligt. Derfor tog han i 1912 et 
kursus i Jena, Tyskland, hvor han lærte at tilpasse 
briller på en videnskabelig måde. Senere lod han sin 
ældste søn uddanne i Jena til diplomoptiker og de tre 
næste på højskole i Berlin (den tids bedste i Europa), 
som gav dem titlen "Statlich Geprüfter Optiker".



Bertels daglige påklædning var diplomatfrakke og 
høj hat, og han var en velkendt skikkelse i Malmö. Han 
lærte aldrig at tale svensk, og med en dansk hustru 
blev der kun talt dansk i hjemmet, hvilket selvfølge
lig gav børnene sprogproblemer i skolen. Hans stærke 
og livskraftige natur påvirkede alle, især børnene, af 
hvilke han forlangte energi og dygtighed, bl.a. ledede 
han morgengymnastikken i hjemmet (som en anden kaptajn 
Jespersen), han lærte dem at svømme, sejle og løbe på 
skøjter. Selv forblev han sømand livet igennem, så 
lystsejlads blev hans store fritidsinteresse, bl.a. 
deltog han i adskillige kapsejladser (ligesom sine 
sønner senere), mens jagten først senere, men ikke 
mindre stærkt, kom ind i billedet. Naturligvis gjaldt 
det både jagt på landjorden og på havet.

Forretningen på Stortorget.

I 1919 flyttede forretningen til Södre Tullgatan 
og i 1923 til sin endelige plads, Stortorget 4 i Malmö 
hvor den stadig ligger. I 1923 startede Bertel en fi
lial i Drottninggatan 68, Stockholm, som først blev 
ledet af Børge, siden af Gert. I Malmö kom efterhånden 
Anker og Salve til, og forretningen voksede. Varesor
timentet forandredes med årene til specielt briller og 
brilleindfatninger med værksted for tilvirkning, og 
med Ankers interesse for instrumenter af alle slags, 
udvidedes lageret med teodoliter, nivelleringsinstru
menter, tekniske vægte, kikkerter, mikroskoper m.m., 
som fandt afsætning på sygehuse, andre kommunale in
stitutter og navnlig i byggeindustrien. I dag er fir
maet leverandør til sygehuse i hele Sverige og har en 
stor stab af medarbejdere.
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Else og barnepigen med Eva og Salve II, ca.1912.

Hans første hustru, Else, var ifølge børnene "en 
god hustru till Far och en underbar Mor for os alla. 
Vi glömmer hende aldrig.” Lige fra starten interesse
rede hun sig for forretningen og hjalp med at ekspede
re, gøre kassen op og føre kassebøger. Hun var afholdt 
af personalet og respekteret for samtidigt at passe 

sit hjem og sine børn. Efter flere forskellige boliger 
kom familien til "Mannhem", hvor de boede i årene 1908 
-32. Både hun og Bertel havde gode interesser, læste 
meget og fulgte med tiden, f.eks. kom Berlingske 
Tidende dagligt til hjemmet. I 50 års alderen fik hun 
en hjerneblødning, der lammede højre side, men hun gav 
ikke op, fortsatte sin syning med venstre hånd, og 
takket være datteren, Inga, behøvede hun ikke at kom
me på hospital. Efter hendes død giftede Bertel sig 
med hendes lillesøster Clausine, i daglig tale Moster 
Gaga, og i 1942 købte de villaen "Stenore", der ligger 
med en dejlig udsigt over Øresund, og hvor familien 
endnu bor.

Martine med 3 børnebørn.
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Optikerfamilien.
nr.318, Salve - nr.312, Gert - nr.314, Anker -

nr.319, Rigmor - nr.232, Bertel - nr.311, Børge -



311 Børge Preisler

Optiker i København.

Søn af nr.232, Bertel. * 25.4.1901 i København, + 
7.12.1981 sammesteds. >> 17.4.1927 i Filipstad, Sveri
ge, med Gunhild Maria Lundquist, * 6.6.1905 i Filip
stad, datter af ritmester og matematiklærer Rudolf 
Lundquist og Hildur Axelson.

2 børn: nr.379 - 380.

Sin uddannelse som optiker fik Børge henholdsvis hos 
farbroderen Frederik, nr.227, i Købmagergade, hos fa
deren, i Staatliche Optikerschule i Jena og i Berlin. 
Efter endt læretid havde han en tid ansvaret for fili
alen i Stockholm og arbejdede derefter i hovedforret
ningen i Malmö, men valgte at slå sig ned i København.

Her begyndte han for sig selv,»først i Frederiks- 
berggade 19, derefter i Jorcks Passage, som han drev i 
45 år, først med lærlinge, bl.a. datteren Susanne, se
nere alene. Han var den første optometrist i Danmark 
og var kendt for sin store indsats og sit initiativ i 
Optikerforeningen, ikke mindst for sin interesse i de 
unge optikeres uddannelse. Han var en humoristisk, 
velorienteret, til tider stædig og meget dreven debat
tør. Lige som sine søskende havde han arvet faderens 
kærlighed til søen og tegnede og byggede selv sine 
sejlbåde, som han navngav ”Fri". Sammen med datteren 
Gerd oversatte han bogen "Skibet", skrevet af Björn 
Landstrom.

Også hans interesse for slægten var velkendt 
blandt den øvrige familie.
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379 Gerd Else Hildur Preisler

Lektor ved GI. Hellerup Gymnasium.

Datter af nr.311, Børge. * 6.3.1928 i Malmo. » 7.7. 
1955 i København med dr.phil. Peter Zinkernagel, * 
3.4.1921 i Gadbjerg. 2 børn:

Juliane Maria Zinkernagel, * 23.7.1959 i Købengavn. 
Frederik Zinkernagel, * 13.1.1963 i København.

380 Susanne Preisler

Datter af nr.311, Børge. * 13.10.1935 i København. 
>> 19.5.1960 i København med konsul George Petros 
Rebeiz, * 8.6.1926 i Beirut, søn af brygger og føde
varefabrikant Petros Rebeiz og Samira Rebeiz. 3 børn:

Petros Rebeiz, * 4. 5.1961 i København.
Natalia Rebeiz, * 27.11.1962 i København.
Mikaela Rebeiz, * 14. 9.1965 i København.
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312 Gert Preisler

Optiker i Stockholm.

Søn af nr.232, Bertel. * 10.7.1902 i København, + 
12.1.1974 i Stockholm. »1. 17.10.1926 i Malmö med 
Birgit Maria Wetterstrand, * 7.9.1904 i Ystad, datter 
af urmager Axel Wetterstrand og Sigrid Lindgren. 
Skilt. Ingen børn.
>>2. i 1936 i København med Lena Wrangel von Brehmer, 
* 19.10.1908 i Hackeberga, datter af baron Jurgen 
Wrangel von Brehmer og Anna Fete.

3 børn: nr.381 - 383.

Gert bestod realeksamen i Malmo og ville være sømand, 
men på grund af risikoen i den første verdenskrig, 
tillod hans forældre det ikke, og han kom i lære i 
faderens forretning. I 1918 stod han til søs, først 
med sejlskib til Argentina, siden med mange forskel
lige skibe, bl.a. i pendulfart mellem Island og Spani
en (klipfisk og salt) med en skonnert. Han søgte på 
navigationsskole, men manglede sejlmåneder. Ind imel
lem sejladserne gik han på handelsskole, hvor han traf 
Birgit, og lige som faderen forstod han, at man ikke 
kan være både sømand og gift. Han besluttede sig der
for til at blive optiker og deltog et år på optiker
skolen i Berlin, kom tilbage til Malmo en tid, for til 
sidst at overtage filialen i Stockholm efter sin 
storebror. Denne filial lå først i Drottninggatan 57, 
og flyttede derefter til nogle lokaler i Drottningga
tan 68, for til sidst at slå rod i Slojdgatan 8. Gert 
drev denne filial så dygtigt, at han efter nogen tid 
kunne købe den af faderen og blive selvstændig. For
retningen gik i arv til den ældste søn, Peter.

En årgang var Gert formand for "Svenska Optiker- 
Foreningen", lige som han var med i komiteen for ud
forskning af svenskernes brillebehov, hvilket resulte
rede i, at han blev Ridder af Vasaordenen.

Hans største hobby var, ligesom resten af famili
ens, sejlsport, men han var også aktiv inden for orga
nisationen af denne. Senere sejlede han til England i 
egen båd og skrev en bog om turen: "Med "Swell" over 
Nordsøen".
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381 Peter Bertel Preisler

Optiker i Stockholm.

Søn af nr.312, Gert. * 20.2.1937 i Stockholm. >> 2.6. 
1964 i København med Eva Liisa Zucker, * 8.5.1940 i 
Solna, datter, af Helmuth Zucker og Meta Reimann. 3 
børn :

Eva Helena Preisler, * 31.1.1965 i Stockholm.
Peter Frederik Preisler, * 11.6.1967 i Stockholm.
Peter Christian Preisler, * 12.6.1968 i Stockholm.

382 Annabella Bertel Preisler

Datter af nr.312, Gert. * 28.10.1938 i Stockholm. »
3.2.1962 i Stockholm med civilingeniør Johan Carlander 
* 27.10.1937. Skilt. 2 børn:

Arvid Carlander, * 4.2.1963 i Stockholm.
Mikael Carlander, * 8.5.1969 i Stockholm.
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313 Salve Preisler

Søn af nr.232, Bertel. * 25.9.1903 i Malmo, + 4.1.1911 
sammesteds.

383 Christian Bertel Preisler

Reklamemand i Stockholm.

Søn af nr.312, Gert. * 13.8.1941 i Stockholm. » 6.9. 
1967 i Stockholm med Gunilla Westin, * 24.12.1944 i 
Stockholm, datter af Jan Westin og Gunnel Tondén. 2 
børn:

Christina Preisler, * 10.4.1970 i Stockholm.
Peter Christian Preisler, * 13.9.1972 i Stockholm.



314 Jakob Anker Preisler

Optiker og opfinder i Malmo.

Søn af nr.232, Bertel. * 9.6.1905 i Malmo, + 5.4.1971 
sammesteds. >> 14.10.1934 i Malmo med Kerstin Lotte 
Djurberg, * 18.5.1911 i Frankfurt am Main, datter af 
bygmester Harald Djurberg og Else Meurer.

2 børn: nr.384 - 385.

Efter realeksamen kom Anker i sin fars forretning, men 
ikke i rigtig lære. Han interesserede sig mere for 
bogholderi og ekspedition. Efter to års praktik tog 
han til Stockholm for at hjælpe broderen Gert. Tilbage 
i Malmo fik han tilbudt et tre måneders koncentreret 
specialkursus i Berlin i 1929. Da han skulle have sit 
bevis som "Staatlich geprüfter Optiker" opdagede man, 
at han ikke havde svendebrev, og han måtte lynhurtigt 
lave sit svendestykke. Da han nu alligevel var så godt 
i gang, foreslog man ham, at han lige så godt kunne 
tage mesterprøven og få et mesterbrev.

Efter hjemkomsten til Malmo begyndte han at inte
ressere sig, først for mikroskoper, siden for alle 
former for videnskabelige og tekniske instrumenter. 
Derved lagde han grundstenen til en særlig afdeling 
inden for firmaet, der senere flyttede til nye lokaler 
i Fosie Industriby i Malmo, og som hans to sønner ef
ter hans død overtog under navnet Preislers Optik a/b.

Ankers særlige forkærlighed for instrumenter gjor
de ham til opfinder, bl.a. kan nævnes trimindicator 
til tankskibe og kogemikroskoper til sukkerindustrien, 
der blev solgt verden over. Også hans organisations
lyst og -evner hjalp til firmaets expansion.

Hobbier: musik og lange traveture.
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385 Börge Anker Preisler

Optiker i Malmo.

384 Jan Bertel Preisler

Optiker i Malmo.

Søn af nr.314, Jakob Anker. * 26.10.1938 i Malmo. >> 
9.6.1961 i Arlov med Sigrid Elisabeth Birch-Jensen, 
* 30.1.1941 i Lund, datter af Åke Hans Gustav Birch- 
Jensen og Elsie Marianne Tauvon. 4 børn:

Søn af nr.314, Jakob Anker. * 16.12.1935 i Malmo. >> 
2.7.1966 i Malmo med Gunvor Margareta Larsson, * 9.5. 
1938 i Remmens Forsamling, Varmland, datter af Karl 
Kristian Larsson og Elsa Viktoria Olsson.

Ann Elisabeth Preisler,
Eva Rebecka Preisler, 
Jonas Daniel Preisler,
Åsa Caroline Preisler,

* 22. 5.1965 i Malmö.
* 7.12.1966 i Malmö.
* 26. 3.1970 i Malmö.
* 21. 6.1975 i Malmö.
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315 Anne Marie Preisler

Datter af nr.232, Bertel. * 19.9.1906 i Malmö, + 28.2. 
1914 sammesteds.

à *

316 Inga Preisler
Datter af nr.232, Bertel. * 14.4.1908 i Malmo. >> 
12.4.1931 i Malmö med fabrikant John Erik Mattsson, 
* 16.5.1906 i Malmö, + 5.2.1977 sammesteds, søn af 
direktør John Mattsson og Ida Pettersson. 1 barn:

John Bertel Mattsson, * 22.3.1934 i Malmo.

Inga blev født, inden familien flyttede til "Mannhem", 
en nybygget beboelsesejendom i Jugend-stil, der blev 
familiens faste bopæl de næste 20 år.

Hun passede omhyggeligt sin mor de tre år, denne 
var syg, og takket være hende undgik moderen at komme 
på hospital. Ligeledes besøgte og underholdt hun Gaga 
i hendes sidste år.

Ingas mand, kaldet Kecke, var en barndomsven, de 
havde kendt hinanden, fra de var 15 år gamle, og det 
blev et meget lykkeligt ægteskab. Hendes største glæ
der er haven og blomsterne. Hendes mand var sejl
sportsmand og amatørmaler, og mange somre gik turen 
med sejlbåd til Skagen og med at studere skagensmaler
ne.
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317 Eva Preisler

Datter af nr.232, Bertel. * 8.12.1909 i Malmö. » 10. 
6.1948 i Gustafskyrkan i København med civiløkonom 
Folke Thulin, 30.6.1905 i Hälsingborg, søn af Gustaf 
Adolf Thulin og Jenny Andersdotter Moller. 1 barn:

Ingrid Margareta Thulin, * 24.11.1950 i Malmö.

Eva blev uddannet i faderens forretning, tog kurser i 
kontorarbejde og, efter to år, eksamen ved Socialpoli
tiska Institutet i Stockholm (i dag Socialhögskolan). 
Hun blev derefter ansat som personalekonsulent ved 
Svenska Tobaksmonopolet i Gävle og Malmö, senere fik 

hun ansættelse ved "Mab och Mya", en textilkoncern i 
Malmo.

Hendes arbejde som personalekonsulent fik særlig 
betydning for hende under anden verdenskrig, da Sveri
ge blev fristedet for mange flygtninge. Først de dan
ske jøder, mere end 5000, senere folk fra de baltiske 
lande og til sidst ofrene fra koncentrationslejrene, 
der ankom i hvide Folke Bernadotte-busser. Disse sid
ste gjorde et dybt og varigt indtryk.

Efter brylluppet (hun blev gift med økonomichefen 
ved "Mab och Mya") flyttede de på grund af Folkes ar
bejde i 1951 til Stockholm, i 1955 til Boras, for en
deligt i 1970 at flytte tilbage til Skåne, og som pen
sionister bor de nu i Viken.
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318 Salve Preisler

Optiker i Malmö.

Søn af nr.232, Bertel. * 7.7.1911 i Malmo. >> 16.4. 
1939 i Malmo med Paula Marie Hvolboll, * 25.10.1909 i 
Fausing, Jylland, datter af landmand Peter Eli Hvol
boll og Mine Haals.

4 børn: nr.386 - 389.

Salve blev udlært hos faderen i Malmo og hos broderen 
Gert i Stockholm. Svendeprøve i 1931. Værnepligtig i 
flåden i 1932. I årene 1933-34 deltog han i ”Deutsche 
Schule fur Optik und Photooptik” i Berlin. 1935- 38 
var han bestyrer for optikerfirmaet F.A.Thieles filial 
i Aalborg.

Fra 1939 har han arbejdet i firmaets brilleafdeling 
i Malmo, fra ca. 1970 specialiserede han sig i afde
lingen for svagtsynede. I 1971, da instrumentafdelin
gen blev et selvstændigt firma, blev "Preislers Opti
ska a/b" ledet af Salve, hans søn Jens og søsteren 
Rigmor, i 1980 overtog Jens alene ledelsen.

Allerede i 1946 blev den første filial i Malmo 
startet med Rigmor som bestyrer og i 1981 blev den an
den filial åbnet i lægehuset, Ellenbogen, Balzargatan 
23, Malmo.

Hobby: sejlsport.
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386 Else Pauline Preisler

Sygeplejerske i Malmo.

Datter af nr.318, Salve. * 23.2.1941 i Malmo. >> 3.9. 
1966 i Malmö med datachef Bo Krister Bergman, * 19.7. 
1942 i Malmö, søn af bankkasserer Gottfred Svensson og 
Margit Lovisa Bergman. 3 børn:

Peter Bergman, * 12.6.1967 i Malmo.
Tom Bergman, * 23.4.1969 i Malmo.
Nina Lovisa Bergman, * 20.8.1973 i Malmo.

387 Jens Preisler

Optiker i Malmo.

Søn af nr.318, Salve. * 30.10.1942 i Malmö. >>1. 8.11. 
1969 i Malmo med Kerstin Åhnebring, * 19.1.1950 i Mal
mo, datter af direktør Erik Åhnebring og Barbro Öster
man. Skilt. 2 børn:

Petra Marie Preisler, * 12. 5.1971 i Malmö.
Per Johan Preisler, * 15.10.1972 i Malmö.

>>2. 17.5.1980 i Malmo med Ingrid Nystrom, * 3.3.1943 
datter af ingeniør Holger Nystrom og Maj Malmberg.
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388 Gert Preisler

Rejsebureaumand i Athen.

Søn af nr.318, Salve. * 23.10.1947 i Malmo.

389 Frederik Eli Preisler

Kunstner i Stockholm.

Søn af nr.318, Salve. * 24.1.1952 i Malmö. 
Eksamen i 1982 fra Kunstakademiet i Stockholm.
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319 Rigmor Preisler

Optiker i Malmo.

Datter af nr.232, Bertel. * 19.9.1912 i Malmo. Ugift.

Efter et højskoleophold ville Rigmor være sygeplerske, 
men kom ikke ind, da tilgangen netop da var meget stor. 
I stedet kom hun i optikerlære hos faderen i Malmo og 
hos broderen Gert i Stockholm, hvor hun fik sit sven
debrev. Hun skriver selv: "Gladjen var stor for Far 
och mig, nar jag klarat av gesallprovet ensam flicka 
bland åtta pojkar. Far tog mig i famn och sa: "Så til 
lykke, Pjumse (mit smeknamn), nu skal du få en pæn 
kjole." Efter svendebrevet fik Rigmor også mesterbrev.

D. 23.4.1946 åbnedes den første filial i Malmo i 
Bergsgatan 23, og Rigmor blev bestyrer. I begyndelsen 
gik det lidt trægt, men efterhånden blev den arbejdet 
op til en lille god forretning. I‘halvfjerdserne blev 
kvarteret imidlertid dårligt rent forretningsmæssigt, 
og den flyttede d.12.6.1979 til S. Forstadsgatan 86 
(i det sydlige Malmo).

Udover sit arbejde som optiker udfoldede Rigmor 
sig på andre områder, bl.a. er hun medlem af Kirke
rådet i Malmo.

Også hun har selvfølgelig dyrket sejlsport, men er 
i dag tilfreds med at køre bil og fotografere.
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233 Aage Preisler

Søn af nr.150, Frederik Christian. * 10.9.1878 i Vi
borg, + 24.8.1879 sammesteds.

234 Aage Preisler

Søn af nr.150, Frederik Christian. * 11.9.1879 i Vi
borg, + 11.9.1879 sammesteds, tvilling til nr.235.

151 Emma Christiane Preisler

235 Anne Marie Preisler

Datter af nr.150, Frederik Christian. * 11.9.1879 i 
Viborg, + 11.9.1879 sammesteds, tvilling til nr.234.

236 Anne Marie Preisler

Datter af nr.150, Frederik Christian. * 5.9.1882 i Vi
borg, + 19.3.1884 sammesteds.

Datter af nr.93, Frederik Christian. * 29.4.1834 i Vi
borg, + 4.1.1906 i København. >> 9.8.1856 i Viborg med 
Carl Sandberg (se nr.148). 4 børn:

Edel Christ. Marg. Sandberg,
Otto Anders Sandberg,
Anna Andrea Elise Sandberg, 
Birgitte Caroline Sandberg, 

* 17.5.1857 i Viborg.
* 23.5.1859 i Viborg.
* 29.5.1861 i Viborg.
* 18.9.1864 i Viborg.

0m hendes liv ved vi desværre kun lid-t, nemlig at hun 
giftede sig med søster Abels enkemand, Carl Sandberg.

Hendes lillebror Carls kommentarer er: "Gift med 
Sandberg 1856 - Mange Børn - 3 Børns Død gjorde min 
Søsters liv tungt. - Døde 1904 - 70 Aar gammel, ube- 
grædt." Hun havde ord for, lige som søsteren Anna, at 
"føre Satirens skarpe Piskesmæld."



Om hans liv og uddannelse ved vi ikke meget. Fra et 
brev fra hans far til broderen Frederik Christian, nr. 
150, kan følgende uddrages: "Tna Reten, Aom du £on- 
modenttlg Ingen Bneve enhotden, kan jeg htt^e dtg, han 
en Atadtg z Kondttton ho A D 'Hnn Uan^Lung og Settgmann 
z Dette (Vej te), han han det ovenondentttg godt den, 
da de ^kat væne meget ttt-pied^e med ham, og en éton 
Løn /Laan han og^aa, jeg tnon næsten 180 Rd. om Aanet”.

Senere vendte han åbenbart tilbage til Viborg, 
giftede sig der og slog sig ned i nærheden, nemlig 
Brunshaab, som i dag er en forstad til Viborg. Han 
døde i Asmild, i dag også en del af Viborg, kun ad
skilt fra den gamle bydel af Nørresø.

152 Hans Peter Preisler

Handelsagent og bogholder i Brunshaab.

Søn af nr.93, Frederik Christian. * 7.4.1836 i Viborg, 
+ 14.11.1867 i Asmild. >> 5.8.1863 i Viborg med Mag
dalene Frederikke Boving, * 6.1.1837 i Faaborg, + 3.7. 
1898 i Viborg, datter af gæstgiver Jens Orten Boving 
og Karen Pedérsdatter. Magdalene »2. med nr.149.

2 børn: nr.237 - 238.

237 Jens Frederik Preisler

Søn af nr.152, Hans Peter. * 31.7.1864 i Viborg, + 
26.7.1867 sammesteds.
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238 Petra Johanna Preisler

Datter af nr.152, Hans Peter. * 15.3.1866 i Viborg, + 
8.8.1944 i Gentofte. >> 24.9.1890 i Viborg med bank
direktør i Horsens Christian Peter Ludvig Dantzer, R.D. 
* 24.2.1860 i Grenaa, + 9.7.1951 i Gentofte, søn af 
sognepræst Carl Ulrich Dantzer og Louise Manon Krebs. 
Ingen børn.

P.J. var som ung feteret og præget af det borgerlige 
provinsmilieu, men var heldig at få en hensynsfuld 
mand, der forkælede hende, og de blev ret velhavende. 
Efter hans pensionering flyttede de til Gentofte, hvor 
bl.a. kontakten til kusinen Sophie Amalie, nr.215, 
blev genoptaget.

Da de ikke selv havde børn, tilgodeså de søskende
børn og gudbørn i deres testamente, samt stiftede et 
legat på 11.969, 09 kr. i "De samvirkende Københavnske 
Menighedsplejer".
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153 Aima Elisa Andrea Preisler

Datter af nr.93, Frederik Christian. * 25.3.1838 i 
Viborg, + 3.5.1895 på Frederiksberg. » 17.9.1868 i 
Viborg med kammerjunker Benjamin Georg Sporon, * 4. 
1.1822 i Hjørring, + 30.3.1917 på Frederiksberg, søn 
af kammerherre Frederik Sporon og Marie Elisabe.th..Ko- 
foed. Ingen børn.

I forbindelse med ovenstående foto skriver hendes bror 
Carl: "1872 var disse tre i München. Anna blev for 
Resten jaloux paa sin Veninde, Anna Langkilde, og Tu
ren hjemad var ikke til Glæde. - Anna er her 34 Aar 
gammel - Sporon - 50 Aar gammel".

D.17.9.1868 blev brylluppet holdt på Stendalgaard, 
hvor også Annas far og mor havde festet, og i en af 
sangene hedder det: "Ved Hjertets Guld hun smykke vil 
hans Hjem, og han fra hende mane Roser frem, der hvor 
Mama Fa'r gav sit Ja, vil Anna nu Livslykken finde."
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Den gamle Stendalgaard.

Der går i familien en lille historie om Anna og 
Sporon, der er fristende at fortælle, selv om den mu
ligvis ikke er sand. Først må man erindre sig , at 
Sporon er 16 år ældre end Anna og allerede gift en 
gang før. Scenen er Sporons soveværelse på Stendal
gaard og tiden - deres bryllupsnat. Replikskiftet er 
følgende:
Hun: Er det din hund, der ligger i fodenden af sengen. 
Han: Ja, det er min gamle jagtkammerat.
Hun: Jeg bryder mig ikke om hunde i sengen. 
Han: Den har altid sovet i fodenden af min seng. 
Hun: Nu må den altså væk, hvis jeg skal sove der. 
Han : Hm.
Hun: Enten forsvinder hunden, eller jeg gør det. 
Han: Hunden bliver!

Hvorefter Anna måtte tilbringe sin bryllupsnat 
i gæsteværelset!
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Familien Sporon kom første gang til Danmark ved 
hofpagemesteren Benjamin Georg Sporon (1741-96), - 
bemærk samme fornavne som Abel Bang og Anna Preislers 
mand - som blev "importeret" fra Frankrig i 1770erne 
til at varetage den senere Frederik Vis opdragelse som 
kronprins.

Vor Benjamin Georg Sporon var kammerjunker og gif
tede sig d.9.9.1862 med skovrider Jens Bangs datter 
Abel, der døde allerede 5 år senere. Ved dette ægte
skab må Sporon have lært skovbrug af svigerfaderen, 
for da Jens Bang døde, overtog han som skovrider Sten- 
dalgaard d.29.8.1862.

Sporons ægteskab kommenteres med følgende af Carl, 
nr. 156: "Skabte et Hjem som var paa en Gang gæstfrit - 
Rekonvaldecent Hjem for Syge - Trøstens Hjem for Be
drøvede. Da hun og Sporon flyttede fra Stendalgaard, 
sendte Beboerne, fra Godsejere til Daglejere, et kost
bart Album med Tak ! og deres Billeder."

Fra Stendalgaard flyttede ægteparret til København 
hvor de bl.a. hjalp Annas lillebror Carl i gang som 
gartner på Østerbro. Man får det indtryk, at især Spo
ron, der overlevede 2 hustruer (han blev 95 år gammel) 
er særdeles gavmild og godhjertet. En så fjern slægt
ning som Karen, nr.296, får lov til at spise hos ham i 
sine studieår.
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154 Otto Christian Jakob Preisler

Hotelejer i Viborg.

Søn af nr.93, Frederik Christian. * 10.4.1841 i Viborg 
+ 11.1.1911 i København. >> 19.8.1869 med Johanne Ma
rie Schjøtz, * 22.9.1844 i Hellested, + 31.12.1916 i 
København, datter af møller Christian Schjøtz og Anne 
Cathrine Schjøler.

8 børn: nr.238 - 246.

O.C.J. blev først udlært som tømrer, senere oplært i 
hotelbranchen, såvel i Hamburg som på d’Angleterre i 
København, og overtog gæstgiveriet fra faderen i 1868. 
Allerede på dette tidspunkt havde faderen moderniseret 
og udvidet, og sønnen fortsatte i samme ånd. Han tog 
fat på køkkengulvet, hvor kampesten afløstes af gul- 
landske fliser og installerede rigtigt komfur. Han for
tæller selv:

”1 Aaret 1974 byggede jeg Forhuset om med Grund
mur til Gaden, og efter den Tid tillod jeg mig at 
kalde Gæstgivergaarden Hotel. Den 14.Marts begyndte 
vi Ombygningen, den 14.Maj var Værelserne 14,15 og 16 
færdige og beboede, og den 14.Juni var hele Hotellet 
færdigt, monteret og samme Nat fuldt belagt. Det var 
med en stolt Følelse, at Moder og jeg Arm i Arm gik 
over paa den anden Side af Gaden og saa vort nye,helt 
oplyste Hotel. I 1880 byggede jeg en Tilbygning til 
Salen og monterede dette Værelse som Salon.”

O.C.J. må have været en dygtig hotelvært, for 
snart blev ”Preislers Hotel” anset for det fineste 
og bedste hotél i Nordjylland. Han foretog selv sine 
indkøb på byens torv om lørdagen og købte kun 1.klas
ses varer. Desuden var han en myndig vært,:der præsi
derede ved det store middagsbord og overvågede, at 

den vintvang, som han selv havde indført, blev gen
nemført. Da han var alsidig og vidtberejst, kunne han 
konversere og underholde alle slags kunder.

Om Cafe Cairo, der eksisterede i 10 år, fortæller 
han: "I 1882 indrettede jeg Café Cairo, der dengang 
blev betragtet som noget enestaaende i Elegance. Om
dannelsen kostede 11.020 Kr. Disse Penge havde jeg 
selv erhvervet (min Rejse til Ægypten kostede 3.400 
Kr.). Sløjfningen af Café Cairo og Omdannelsen til 
privat Bolig kostede mig 3.000 Kr. Retableringen og 
Restaurationsforholdene i den gamle Plads kostede 
6.000 Kr. Værelse Nr.17 kostede 2.000 Kr.” Denne ca
fé Cairo og en fez, han havde købt i Ægypten,skaffe
de ham øgenavnet ”Tyrken” (i det mindste bag hans 
ryg).
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I 1884 optog han sit første lån (50.000 kr.) og 
moderniserede hotellet, hvorefter det stod uændret, 
indtil det i 1968 blev revet ned. Omkring det sted, 
hvor Hotellet lå, er i dag Preislers Plads. Det blev 
solgt d.1.5.1907 til Wiggo Olsen for 175.000 kr., 
senere, i 1912, til Johannes Christensen, for til 
sidst at blive revet ned.

At O.C.J. har været en interessant mand, må vel 
være en mild underdrivelse. Han forstod at gøre sig 
bemærket ved en usædvanlig levemåde og idérigdom, 
bl.a. gennem sine mange læserbreve til "Viborg 
Stiftstidende", hvor han åbent debatterede med sine 
medborgere og beskriver sine mange rejser (Amerika, 
Rusland, Finland, Estland, Tyskland, Belgien, Sicilien 
og Ægypten). En overgang havde han volière med tro
piske fugle i hotellet. Han var den første, som det 
lykkedes for at køre en Velocipede (Væltepeter) - 
efter hans eget udsagn, fordi han "havde et Par for 
Ridebrug særdeles egnede Ben", altså, han var hjul
benet. Af hans mangesidige interesser medførte ring
mærkning af storke, at han kom i forbindelse med 
Anton Preissler, Gablonz i Böhmen, på hvis mark 
storken landede, hvilket førte til brevveksling og 
udveksling af portrætfotos.

Før han forlader Viborg for at flytte til Køben
havn (med en formue på 125.000 kr.), lader han trykke 
en bog, der indeholder hans læserbreve fra år 1900 
til 1907, og det er absolut interessant læsning. Han 
skriver humoristisk, ironisk (og selvironisk), og han 
er ikke bange for at udtrykke sin mening, selv om det 
måske ikke altid er faldet i god jord hos hans med
borgere. Bogen dedicerede han til sine børn.

Af sin nevø, Bruno Preisler, nr.220, købte han for 
100 kr. et våbenbrev, udstedt af Kejser Rudolf II i 
1594 i Regensburg til brødrene Georg og Steffan Preis
ler. Brevet findes endnu hos en af hans efterkommere 
og er beskrevet i afsnittet "Heraldik".

Af lillebror Carl fik han dette, måske ikke alt 

for smigrende eftermæle: "Herlig udstyret af Naturen. 
Hvilket Legeme! Hvilken Aand! Legemet ødelagt inden 
25 Aar - Aanden stolt og klar i det svækkede Legeme 
til Dødsøjeblikket."
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Johanne Marie og Otto med de fire døtre9 en tjenestepige, 
”Go'e Jensen” (med bowler) og tre ukendte herrer til højre 
i Billedet. 259
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Otto Holgers bopæl under opførelsen af Ifo-fabrikken.



239 Jens Alfred Christian Preisler

Søn af nr.154, Otto Chr. Jakob. * 23.4.1870 i Viborg, 
+ 26.12.1872 sammesteds.

240 Otto Viggo Gabriel Preisler

Søn af nr.154, Otto Chr. Jakob. * 25.4.1871 i Viborg, 
+ sandsynligvis kort efter sammesteds.

241 Otto Holger Preisler

Ingeniør.

Søn af nr.154, Otto Chr.Jakob. * 21.7.1874 i Viborg, 
+ 7.12.1950 i København. >>1. 19.6.1901 på Frederiks
berg med Anna Kellermann Geltzer, * 24.12.1875 i Ruds- 
Vedby, + 4.9.1903 i København, datter af købmand Ju
lius Geltzer og Anna Fritzine Kellermann.

2 børn: nr.320 - 321.

>>2. 18.10.1909 på Frederiksberg med Frederikke Nanna 
Baadsgaard Bruun, * 8.10.1878 i Voldby ved Hammel, + 
29.9.1957 i København, datter af købmand Hans Ingvard 
Maltha Gerhard Bruun og Marie Anine Baadsgaard.

6 børn: nr.322 - 327. 

O.H. gik i skole i Viborg, men måtte ikke komme i ho
telbranchen for sin far, og blev i stedet for uddannet 
på Polyteknisk Læreanstalt i København. Han var måske 
lidt for livlig i sine unge dage, lige som han forstod 
at gøre indtryk på det smukke køn, i hvert fald sendte 
den svenske kokkepige, Lele, i Viborg alle sine spare
penge til ham i København, hvor han levede "det søde 
liv". En gang om året kom faderen til hovedstaden, 
indfriede alle hans gældsposter og gav en god middag 
på Wivel.

Efter endt uddannelse skulle O.H. have været med i 
et projekt, der ville lave en midtsjællandsk jernbane 
fra Ringsted til Hillerød. Projektet blev imidlertid 
opgivet.
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Omkring århundredskiftet flyttede han til Kristi
anstad, Sverige, hvor han sammen med ingeniør Hermand- 
sen var med til at bygge Ifo-fabrikken, samt flere 
ejendomme og gasværker i Falsterbo området.

I 1909 gik banken i Kristianstad fallit og ruine
rede bl.a. O.H. Han havde ellers en 6-værelses lejlig
hed med kokke- og tjenestepige, og der blev også de 7 
børn født. Men fallitten forårsagede, at familien i 
1910 flyttede tilbage til København.

I 1912 rejste han alene til Canada og deltog i ar
bejdet med jernbanelinien mellem Winnipeg og Edmonton. 
Her boede han i telt i 40 graders kulde og pådrog sig 
en lungebetændelse. Tilbage til København, 5 måneder 
på Kommunehospitalet og et helt år hjemme, inden han 
var rask nok til at arbejde. Men han havde fået et 
knæk og kunne nu kun påtage sig lette jobs, f.eks. 
blev han natportier på Hotel Valdemar i 1916.

Til sidst fik han arbejde i Arbejdsgiverforeningen, 
hvor han blev til pensionsalderen. Her havde han ord 
for at kunne holde en god tale. Ellers blev han mere 
stille på sine gamle dage, lukkede sig inde og lagde 
kabaler. Han var meget musikalsk og kunne spille selv 
svære klaverstykker af Mozart.

Frederikke Nanna med Sven Ingvar.
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Inger Pavlova - Axel Robert - Helga Marie - Sven Ingvar - Nanna Helene - Kai Geltzer 
Frederikke Nanna og Otto Holger
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320 Kai Geltzer Preisler

Revisor i København.

Søn af nr.241, Otto Holger. * 26.12.1901 i Kristian
stad, + 17.10.1963 i København. >> 21.5.1927 i Køben
havn med Edith Mogensen, * 10.1.1900 i Frederikshavn, 
+ 12.11.1975 i København. 2 børn:

Jørgen Geltzer, * 13.3.1929 i København.
Sten Geltzer, * 29.4.1932 i København.

Da navnet Geltzer var ved at uddø i Danmark, beslut
tede Kai at stryge navnet Preisler.

321 Kaja Margrethe Geltzer Preisler

Telefonistinde.

Datter af nr.241, Otto Holger. * 7.3.1903 i Bromölle. 
» 15.8.1935 i København med kontorchef Egon Nielsen, 
* 2.8.1909 i København, + 13.8.1971 sammesteds. Ingen 
børn.

Lige som broderen stryger hun navnet Preisler.
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322 Karin Valborg Preisler

Pressefotograf i København.

Datter af nr.241, Otto Holger. * 2.5.1905 i Kristian
stad, + 2.1.1930 i København. >> 2.5.1928 med redaktør 
Johannes Jacobsen, * 24.3.1885 i Gestelev, Fyn, + 5.7. 
1953 under dansk-amerikansk fest i Rebild Bakker, søn 
af Hans Georg Frederik Jacobsen og Mariane Mathilde 
Hansen. Ingen børn.

K.V. var først ansat i Bianco Lunos Bogtrykkeri, der
efter kom hun til ”Politiken” som pressefotograf, og 
som sådan lå hun og gjorde vejene usikre med sin lille 
åbne Renault (hun begyndte med fartbøder på 40 kr. og 
sluttede med 400 kr.!). Også i motorløb deltog hun og 
fik da engang 1.præmie i Kvindernes Motorløb.

På ”Politiken" traf hun sin tilkommende, også kal
det ”Bamse", der var redaktør (tidligere også "Natio
naltidende" ). Efter brylluppet boede de i en villa på 
Strandvejen i Skovshoved, hvor de førte et rigtigt bo- 
hémeliv.

Johs. Jacobsen havde været gift to gange tidligere 
og havde tre døtre i andet ægteskab. Efter K.V.s død 
giftede han sig med nuværende forfatterinde Karen Jør
gensen Jacobsen.
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323 Sven Ingvar Preisler

Ostehandler i København.

Søn af nr.241, Otto Holger. * 12.8.1906 i Kristianstad 
» 30.1.1942 på Københavns Rådhus med Dorthe Nielsen, 
* 20.5.1914 i Frederikshavn, + 13.6.1974 i Gentofte.

2 børn: nr.390 - 391.

S.I. fik som etårig børnelammelse og som fireårig dif
teritis. Først forsøgte man på professor Stomanns Kli
nik, København, ved farfars hjælp, at redde ham som 
treårig. Senere blev han hver vinter, indtil sit elvte 
år, opereret i ”Hjemmet for Vanføre”. Resultatet blev, 
at venstre ben blev kortere end det højre.

Han blev udlært som kolonialkommis, prøvede for
skellige jobs og drog så, i 1929, ud ”på valsen” i 
Danmark, Tyskland og Holland. Det var strenge tider, 
og han måtte tage det arbejde, der bød sig til, f.eks. 
roeoptagnig. Også han har besøgt Bredstedt.

Derefter var han ansat 5 år i ”Petitbazaren” ved 
Nørrebro Station, hviket gav hanr erfaringen og derved 
lyst til at blive selvstændig. I 1935 lånte han 2900 
kr. og købte osteforretningen på Godthaabsvej 276 (nu 
Jyllingevej) i Vanløse. Denne forretning drev han sam
men med sin hustru indtil 1973.
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390 Zigga Liw Preisler

Datter af nr.323, Sven Ingvar. * 10.9.1940 i Køben
havn. » 30.5.1959 i København med Verner Hansen, * 
27.3.1938. 2 børn:

Sanne Lykke Hansen, * 10. 9.1959 i København. 
Kenneth Preisler Hansen, * 12.11.1962 i København.

391 Ry Øj vin Preisler

Buschauffør i København.

Søn af nr.323, Sven Ingvar. * 17.1.1949 i København. 
Ugift.'
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324 Helga Marie Preisler

Datter af nr.241, Otto Holger. * 3.11.1907 i Kristian
stad. >>1. 17.10.1928 på Københavns Rådhus med chauf
før Richard Kristensen, * 7.2.1899 i Kundby sogn, + 
22.7.1945. 4 børn:

Flemming Kristensen, 
Nanna Kristensen, 
Torben Kristensen, 
Karin Kristensen,

ic 9.10.1926 i København. 
9.12.1928 i København.

21. 7.1936 i København. 
ic 13. 2.1938 i København.

>>2. 23.6.1948 på Københavns Rådhus med brændsels
handler Frode Petersen, *23.6.1899 i København, + 
17.7.1954 sammesteds. 1 barn:

Karin, Sven Ingvar, Helga (7 år), Inger, Axel og Nanna. 
1915

Kaare Petersen , * 23.3.1949 i København.
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325 Inger Pavlova Preisler

Sekretær og korrespondent.

Datter af nr.241, Otto Holger. * 7.11.1908 i Kristian
stad. >> 7.1.1934 i københavn med kontorist Alfred 
Poulsen, * 23.7.1907 i Berlin, + 23.11.1981 i Gentofte 
søn af kontorchef Johannes Poulsen og Elsebeth Rolling 
3 børn:

Annie Poulsen, * 29. 8.1940 i Frederiksværk.
Jonna Poulsen, * 7.11.1942 i Frederiksværk.
Karin Poulsen, * 9. 5.1944 i Frederiksværk.

I.P. begyndte som kontordame i forsikringsselskabet 
"Absalon", derefter i "Danske Phoenix". Så kom hun som 
au-pair pige til Paris i 1928-29. Hjemme igen blev hun 
oldfrue på Hotel Bellevue. Igen som kontordame (og te
lefondame) i "Det danske Mælkekompagni", hvor hun mød
te sin "Alfredo", og sammen med ham overgik til "Alfa 
Laval".

I 1933 fik de begge ansættelse i "De forenede 
Jernstøberier" i Frederiksværk, hun som korrespondent 
i tysk, og året efter blev de gift. I 1946 vendte de 
tilbage til København, og hun fik et job som sagfører
sekretær.
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326 Axel Robert Preisler

Fabrikant i København.

Søn af nr.241, Otto Holger. * 6.1.1910 i Kristianstad. 
>> 25.6.1932 i København med Harriet Hansen, * 30.8. 
1912 i København, 4- 1.2.1979 sammesteds, datter af 
rangermester Christian Hansen og Olga Pedersen.

4 børn: nr.392 - 395.

A.R. blev, som den sidste, født i Sverige, og 4 år 
gammel sat i pleje hos en onkel og tante i Ordrup.
I 1923 kom han i købmandslære og blev udlært i 1928 
med Handelsskoleeksamen. Derefter var han kommis i 3 
år, for så at blive salgschauffør for et fiskekonser- 
vesfirma i Kødbyen.

I 1936 startede han for sig selv under beskedne 
forhold (i en dobbeltgarage i Søborg), men flyttede 
i 1940 til Kødbyen. Senere købte han et røgeri på Ita- 
liensvej, fra 1960-64 en fabrik i Hirtshals, og til 
sidst byggede han en fabrik på det nye Fisketorv med 
25 ansatte.

Virksomheden voksede, og i 1965 omdannedes den til 
aktieselskab under navnet "Takko Sild", men allerede i 
1966 solgte A.R. sin andel samt butikken i Kødbyen og 
trak sig tilbage.
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392 Vagn Preisler

Vognmand i København.

Søn af nr.326, Axel Robert. * 8.10.1932 i København. 
>> 20.8.1955 i København med Audrey Potter, * 6.11. 
1932 i Newcastle, datter af Stanley Potter og Ena Tel
ford. 2 børn:

Michael Axel Preisler, * 27.9.1956 i København.
Allan Stanley Preisler, * 30.7.1958 i København.

Michael >> 12.4.1979 i København med Lone Johansen, * 
11.11.1958 i København, datter af Preben Marius Lyager 
Johansen og Britta Baltersen. 1 barn:

Julie Preisler, * 14.2.1978 i København.

Allan >> 18.9.1982 i København med Winnie Højstrøm 
Jensen, * 19.11.1959 i København, datter af Arne Jen
sen og Lilian Højstrøm. 1 barn:

Karina Preisler, * 6.11.1983 i København.

393 Bjarne Preisler

Direktør i København.

Søn af nr.326, Axel Robert. * 25.7.1936 i København. 
>>1. 15.7.1961 i Bellinge med Gitte Arnskov, * 26.12. 
1940 i København, datter af overværkfører Poul Arnskov 
og Solveig Christensen. Skilt. 2 børn:

Peter Preisler, * 28.1.1965 i København.
Mads Preisler, * 18.7.1967 i København..

>>2. 29.8.1970 i Herstedøster med Lise Nielsen, * 15.6. 
1945 i København, datter af værkfører Albert Georg 
Nielsen og Rita Alice Christensen. 2 børn:

Morten Preisler, * 24.10.1972 i Albertslund.
Søren Preisler, * 10.10.1976 i Ballerup.



394 Lis Preisler 395 Evy Preisler

Ekspeditrice i København.

Datter af nr.326, Axel Robert. * 25.9.1942 i København 
>> 22.7.1966 i København med kommunalarbejder Kaj Ol
sen, * 3.1.1943 i København, søn af tilsynsførende 
Hans Olsen og Erna Mary Andersen. 3 børn:

Henrik Olsen, * 10. 4.1964 i København.
Pia Olsen, * 2.10.1968 i København.
Claus Olsen, * 13. 6.1972 i København.

Hjemmehjælper.

Datter af nr.326, Axel Robert. * 30.7.1947 i Rørvig. 
>> 21.2.1970 i København med salgsmedhjælper René 
Rosenbjerg, * 11.4.1948 i København, søn af overportør 
Mogens Rosenbjerg og Jytte Edelmann. 2 børn:

Mette Rosenbjerg, * 29.9.1970 i København.
Jan Rosenbjerg, * 29.5.1973 i København.
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327 Nanna Helene Preisler

Sekretær og korrespondent i København.

Datter af nr.241, Otto Holger. * 10.9.1912 i København 
» 14.4.1938 i København med antikvitetshandler Axel 
Tollesen, * 19.5.1909 i København, søn af redaktør 
Hans Peter Tollesen og Laura Dahl. 1 barn:

Irene Tollesen, * 26.1.1949 i København. 

Da Nanna og Axel ikke troede, de kunne få børn, adop
terede de en pige, Pia Tollesen, * 18.4.1948, men året 
efter fik de alligevel selv en datter.

Hun skriver om sig selv: ”Jeg er uddannet dansk/ 
engelsk korrespondent og har haft en sekretærstilling 
i over 20 år. jeg har altid været fartglad, kørte mo
torcykel allerede fra jeg var 16 til min mors store 
fortvivlelse. Har været på mange rejser i Østen og 
Afrika. Fordi min mand er antikvitetshandler, har vi 
kunnet kombinere indkøb og ferie samtidig.”

Nanna med sin Harley Davidson.

:
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242 Petra Johanne Preisler

Datter af nr. 154, Otto Chr. Jakob. 26.5.1877 i Vi 
borg, + 12.7.1954 i Birkerød. » 11.5.1904 i Viborg 
med grosserer Georg Christian Emil Enemark, * 16.2. 
1877 i København, + 22.10.1911 sammesteds, søn af ma
nufakturhandler Carl Julius Christian Enemark og Caro
line Emilie Henriette Poulsen. 1 barn:

Kjeld Enemark, * 9.3.1907 i København.

Fra sin barndom aldrig kaldet andet end Pip, der er 
dannet af forbogstaverne i hendes navne. Med sit lyse 
og muntre sind og i tilgift en humoristisk sans havde 
hun fra tidlig ungdom adskillige tilbedere, hvad ef
terladte breve og digte vidner om. Efter sin prælimi
næreksamen var hun et år i køkkenet på hotellet, men 
hun havde rejselyst (eller var det ulykkelig kærlig
hed?), og i 1895 rejste hun til en slægtning i Estland.

Hjemme igen gik hun på handelsskole i København i 
1897-98, hvor hun mødte Georg Enemark, blev forlovet 
og gift. Efter hans død førte hun virksomheden, enere
præsentation for franske og tyske fabrikker, videre 
med stor dygtighed, indtil krigen i løbet af 1915 
stoppede alle forretninger.

Hun var så heldig at blive ansat på det kgl. 
klasselotteri, hvor hun kunne blive indtil sit fyldte 
681 år, da hun gik på pension.



243 Jens Preisler

Cøn af nr,154, Otto Chr. Jakob.* 30.10.1878 i Viborg, 
+ 12.6.1882 sammesteds.

244 Emma Louise Preisler

Emma, Petra, Anna Valborg og Inger Marie.

Datter af nr.154, Otto Chr. Jakob. * 28.5.1880 i Vi
borg, + 4.4.1916 på Frederiksberg. >> 22.4.1910 på 
Frederiksberg med tømrermester Peter Norkær Jørgensen, 
kaldet Norkjær, * 23.12.1880 i Haslund ved Randers, + 
21.4.1951 på Frederiksberg, søn af møller Isak Jørgen
sen og Theodora Klitgaard. Ingen børn.

Lige som sine søstre startede hun sin madlavningskunst 
hjemme hos moderen på hotellet. Hun dyrkede champignon 
i den gamle, nedlagte keglebane og en af hendes hobbi
er var at samle fugleæg. Hun var begavet, vittig og 
musikalsk, men lidt herskesyg. I vinteren 1903 var hun 
ung pige i huset i England, men nåede hjem til Petras 
bryllup i Viborg, hvor hun, ligesom sine søstre, fik 
et stort udvalg af kjoler sendt over fra Ilium, som de 
så kunne vælge imellem.

Hendes søster Valborg skrev i 1904: "Kaptajn 
Schultz og Premierløjtnant Jørgensen var begge meget 
forelsket i Emma, men hun er kun forelsket i Otto Berg 
og ogsaa lidt i Max Muller, der begge er Premierløjt
nanter." Senere fik hun plads, også som ung pige i 
huset, i Tyskland.

Hun blev gift samme år, som forældrene flyttede 
fra Viborg til Frederiksberg, og da hun kom til at bo 
tæt ved forældrene, besøgte hun dem tit. I 1914 fik 
hun tuberkulose og rejste til et sanatorium ved Sande
fjord, Norge, men da krigen kom, rejste hun hjem igen.

Efter hendes død giftede Peter Norkjær sig med 
Gudrun Isa Jermin (1894-1960).

275



245 Inger Marie Caroline Preisler

Datter af nr.154, Otto Chr. Jakob. * 29.10.1881 i Vi
borg, + 14.1.1970 på Farsø sygehus. >> 8.10.1909 i 
København med bankfuldmægtig Jacob Julius Barteis, * 
16.6.1868 i København, 4- 15.3.1934 sammesteds, søn af 
oberst og chef for den kgl. Livgarde, kammerherre Ru
dolph Theodor Bartels og Georgianna MacCormick. 1 barn:

Edith Barteis, * 9.4.1910 i München.

I.M.C. var især dygtig til at tegne og male og fik 
tidligt undervisning i Viborg, kom derefter til Køben
havn, hvor hun fik videre uddannelse bl.a. hos maleren 
Luplau-Jensen og professor Otto Haslund, hun fik bille
der antaget på Charlottenborg. Derpå var hun et år hos 
Bing & Grøndahl, hvor hun lærte at male på porcelæn.

Det fortælles, at faderen var så begejstret for 
sine 4 piger, at han tit med et dybt suk udbrød: "De 
Døtre beholder jeg ikke længe." Modsat var moderen iv
rig efter at få dem afsat. Hun plejede at spørge, når 
en af døtrene kom fra bal og begejstret fortalte om en 
eller anden, hun havde danset med: "Var det en gift 
Mand?", hvorpå alle 4 søstre brast i latter.

I.M.C. var nogle år ansat som tegner ved "Natio
naltidende" og "Aftenbladet". I 1904-06 var hun i Lon
don for at lære Airbrush teknik, som hun var den før
ste, der indførte i Danmark. Hjemme fik hun straks an
sættelse på Carlsens reproduktionsanstalt, hvor hun 
arbejdede i nogle år, til hun blev forlovet og gift.

Hendes ægteskab blev desværre fra begyndelsen ramt 
hårdt, idet hendes mand allerede på bryllupsrejsen 
blev uhelbredelig blind, og ved Landmandsbankens fal
lit mistede de alle deres penge.

Hun søgte da en stilling som tegner ved "Politi
ken", og var ansat der i flere år. I 1941 havde hun 
en maleriudstilling hos Birger i Palægade, hvor hun 
fik solgt det meste af det, hun havde malet og tegnet.
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246 Anna Valborg Preisler

Valle, for selvfølgelig skulle hun med familiens for
kærlighed for kælenavne, heller ikke gå ram forbi, 
blev, også for hele familien Preislers vedkommende, 
hilst velkommen til verden med faderens udbrud: "En 
tøs til - !".

Deres mor gik stærkt ind for badning og tvang bog
staveligt alle sine børn til at lære svømning, først 
på den lokale badeanstalt, senere fra fri strand, bl. 
a. Hjerting og Middelfart (dengang et mondænt bade
sted) .

I 1906 kom hun til København, tilmeldt Meldahl og 
Sodes Tegnestue, hvor hun hjemme hos en veninde fra 
tegnestuen så et billede af dennes bror, som hun 
straks tabte sit hjerte til. D. 7.10.1912 rejste Tor
ben Caroc til Puerto Rico, købte en plantage og for
beredte brylluppet, og i juni 1913 fulgte hun efter 
og ankom d. 2. august. De blev borgerligt viet, da den 
lutheranske præst midlertidig var bortrejst. Caroc 
havde lagt kaviar og champagne på is. Middagen skulle 
den lokale kokkepige tage sig af, og de forventede en 
særlig eksotisk ret. Resultatet blev: - gule ærter og 
frugtgrød !

Under første verdenskrig arbejdede Valle som cen
sor på grund af sine sprogkundskaber. Plantagen gik 
ikke så godt, så i 1924 flyttede familien til Set.Tho
mas, hvor Caroc blev havnefoged. Efter hans død flyt
tede de hjem til København, hvor hun ernærede sig ved 
at skrive artikler om sine oplevelser i Vestindien. 
Senere blev hun korrektør ved "Politiken".

Datter af nr,154, Otto Chr. Jakob. * 14.11.1884 i Vi
borg, + 12.7.1958 i Fjerritslev. >> 3.8.1913 i Puerto 
Rico med koffardikaptajn Carl Torben Sigvard Caroc, * 
11.8.1874 i København, + 23.5.1930 på Set.Thomas, 
Vestindien,søn af kontreadmiral Gustav Adolf Caroc og 
Ingeborg Catharina Blom. 2 børn:

Otto Finn Preisler Caroc, * 21.8.1914 i Puerto Rico. 
Regitze Cathrine Caroc, * 31.7.1916 i Puerto Rico.
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155 Alfred Wilhelm Preisler

Søn af nr.93, Frederik Christian.
+ 27.8.1846 sammesteds.

* 30.4.1843 i Viborg

Carl og Marys børn (lille Ry står på en skammel).
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156 Carl Louis Alfred Preisler

Gartner i København.

Søn af nr.93, Frederik Christian. * 14.11.1850 i Vi
borg, + 10.2.1930 i København. >> 22.4.1880 i Køben
havn med Mary Sofie Louise Caroline Bahnson, * 28.3. 
1853 i Hjermind, + 15.6.1933 i København, datter af 
landmand, gæstgiver og politibetjent Ludwig Utrecht 
Bahnson og Magdalene Sophia Erneste Hansen.

8 børn: nr.247 - 254.

C.L.A. blev født efter forældrenes sølvbryllup og blev 
derfor for en stor del opdraget og plejet af sin sto
resøster Anna, der også senere, da han skulle begynde 
som selvstændig, gav ham 2000 kr. og til gengæld for
langte af Mary ved deres bryllup, at denne skulle ind
sætte C.L.A. som enearving.
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Han fik, som den eneste af børnene, studentereksa
men fra Viborg Cathedralskole, begyndte at studere me
dicin, men tuberkulosen tvang ham til et rekonvalescent
ophold på en herregård. Det gav ham sikkert lysten til 
at blive gartner og han fik sin første uddannelse i 
København. Her morede hans læremester sig med at spæn
de ham for ploven i stedet for en hest, lige som han 
blev sat til det hårdeste arbejde, netop fordi han var 
student. Ligeledes hørte det til en gartnerelevs ar
bejde med åben vogn, dog forspændt med en hest, kl.3 
om morgenen i jordbærtiden at samle "de letfærdige pi
ger" op på gaden til bærplukning. Efter yderligere ud
dannelse og studieophold i Tyskland, Belgien og Eng
land sluttede han hos Stephan Nyeland på Vilvorde (den 
tids fineste gartnerskole).

D. 15.6.1878 startede C.L.A. det "Gartner Preisler", 
som i 1978 med tredie og fjerde generation kunne fejre 
100 års jubilæum. Han kom til København med 6000 kr. i 
lommen (2000 fra søsteren Anna og en arjv på 4000 kr.) 
og lejede det areal, der i dag strækker sig fra den 
amerikanske ambassade til og med Unitarernes Hus på 
Dag Hammarskiölds Allé. Dengang hed det Øster Allé. 
Arealet var ca. | ha og kostede 600 kr. i årlig leje, 
(han kunne have købt det, men ville ikke). Når han 
averterede i Berlingske Avertisements-Tidende med: 
"Hos Gartner Preisler i Alléen er hollandske Zwibler 
hjemkommet." var folk ikke i tvivl om adressen.

C.L.A. var en mand med mange gode ideer. I 1888 
ved verdensudstillingen på Tivoliterrænet deltog han 
med 2 meter høje løvtræer, som birk, bøg og kastanje, 
samt blomstrende guldregn og syrener i træbaljer og 
modtog derfor også bronce- og sølvmedalje (et linde
træ fra dengang findes endnu i firmaets eje). Fra sam
me udstilling købte han en sekskantet pavillon på hjul 
og med ovenlys, der blev hans første blomsterforret- 
ning. Baljetræerne lejede han ud til fester på ambas
sader, ved flådebesøg på Langelinie, ved begravelser 
o.lign, og skabte derved en mode, der holdt i ca.70 år
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Han fandt på at sælge pottejord og omplante folks 
planter, ja endog opbevare planter i ferietiden. En 
overgang forsøgte han at udvide virksomheden med et 
gartneri på hjørnet af Nørre Allé og Tagensvej, men 
måtte opgive det. Ved denne lejlighed købte han først 
en ”væltepeter”, siden en bicykle, men han lærte aldrig 
at køre på dem. Derimod var det et velkendt syn på 
Østerbro at se ham drage af sted med sin trækvogn i- 
ført høj hat, hvid jakke og træsko. Om sommeren kunne 
han lægge jakken og gå i skjorteærmer, noget ganske 
uhørt dengang.

I begyndelsen havde han store drivhuse og jord ud
lagt til frilandsblomster, men efterhånden syntes han, 
at det gav for lidt og begyndte at opføre en række små 
lysthaver med små huse, som han lejede ud for 10 kr. 
arligt. Samtidig indrettede han en stor legeplads med 
vipper, gynger og en sandkasse til børnene. Denne ori
ginale ide kunne have holdt længe, men blev fortrængt 
af en endnu mere usædvanlig ”opfindelse”, nemlig ver
dens første hundekirkegård.
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282 Den "gamle" Preisler i sin hundekirkegård



Den opstod rent tilfældigt, da en lærerinde mødte 
op med en lille kasse, der indeholdt hendes døde hund, 
og spurgte om den kunne komme i jorden. Der var vel 
aldrig blevet mere ud af den historie, hvis ikke hen
des elever havde sparet sammen til en lille marmortav
le med forgyldte bogstaver og anbragt den på hundegra
ven. Dette vakte forargelse i "Social Demokraten", der 
skrev en artikel om hvad velhavende folk kunne tillade 
sig af luksus. Artiklen blev en god reklame i datidens 
København, og i løbet af få år var der 2000 grave med 
hunde, katte, papegøjer, ja, endog kanariefugle.

I 1915 sagde Københavns kommune imidlertid en del 
af lejemålet op, og hundekirkegården måtte flytte til 
Vanløse (hos yngste søns svigerfar, der også var gart
ner) .

C.L.A. var altså særdeles idérig, men havde også 
sine særheder. Da han blev nødsaget til at installere 
telefon i forretningen, var han nærmest fornærmet, når 
kunderne ringede ham op, og råbte ind i røret: "Jeg kan 
ikke høre, hvad De siger, send et brevkort!". En dame 
ville gerne have nogle roser plantet på et gravsted. 
"Det har De slet ikke råd til," sagde C.L.A., og så 
måtte damen få en anden gartner til at ordne det. Hver 
dag kl.15, når hans medhjælpere gik, måtte han selv 
klare butikken. Så satte han vand over til the på en 
messingsamovar, tog sko og strømper af, og med fødder
ne i vand sagde han til kunderne: "Tag selv, hvad De 
vil have." Kom der damer, han kendte, blev de invite
ret på the. Da han fik besked på at holde fortovet 
rent foran forretningen, skrev han til magistraten: 
"Fej for Deres egen Dør." (han havde jo kun lejet jor
den) .

Måske var det ved denne lejlighed, at han fik en 
bøde på 40 kr., som han ikke ville betale og derfor 
måtte "sidde den af". Han tilbragte 1. og 2. påskedag 
i Vestre Fængsel medbringende Goethes "Faust" på tysk. 
Hjemme fortalte han, at han skulle rejse til Tyskland, 
noget han ofte gjorde for at købe planter, og sandhe
den kom først frem mange år senere.

Over sin butiksdør skrev C.L.A.: "CHI VA PIANO VA 
SANO E CHI VA SANO VA LONTANO". Det må have været øn
sketænkning, for det svarede i hvert fald ikke til 
hans livsførelse.

D. 1.2.1919 overlod han forretningen til sin yng
ste søn, der også var uddannet gartner, og som kunne 
videreføre den. Han blev begravet på Garnisons Kirke- 
gaard ved siden af sin søn Knud, i et gravsted han i 
sin tid havde fået forærende af en gammel dame.
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Mary's 70-års fødselsdag, 1923.



nr.253,Knud Nielsen - nr.253,Else - nr.248,Eg - nr.252,Karen - nr.251,Signe - nr.254,Ry

nr.253,Grethe Nielsen og Inge Nielsen - nr.248,Maria - nr.341,Esther - nr.329,Gudrun - nr.328,Jens

nr.249,Ingeborg - nr.249,Bahne - nr.156,Mary - nr.248,Valdemar - nr.l56,Carl - nr.247,Ruth - nr.254,Valborg

nr.332,Eva - nr.333,Ulla - nr.331,Knud nr.342,Birthe - nr.334,Gunnar

nr.330,Georg - nr.253,Rigmor Nielsen og Harriet Nielsen
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247 Ruth Bahnson Preisler

Datter af nr.156, Carl Louis Alfred. *17.2-1881 i Kø
benhavn, + 31.8.1960 i Kgs.Lyngby. » 7.8.1906 i Kø
benhavn med læge Oscar Christian Strange Preisler, nr. 
259.

Uddannet i klaverspil ved ”Det kgl. danske Musikkon
servatorium” 1902-04. Derefter musikpædagogisk virk
somhed. I 50 år var hun en kendt og skattet musiklærer
inde i Kgs.Lyngby.

Ruth og Oscar byggede i 1910 villaen ved Bane- 
gaardspladsen i Lyngby. Huset blev i 1928 solgt og 
indrettet med 2 lejligheder. Her boede Ruth i den 
øverste lejlighed til sin død i 1960. Huset er nu re
vet ned.
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248 Eg Bahnson Preisler

Cykel fabrikant og - handler i Aalborg.

Søn af nr.156, Carl Louis Alfred. * 23.4.1882 i Køben
havn, + 10.12.1967 i Aalborg. >> 22.11.1911 i Aalborg 
med Maria Magdalene Christine Stær, * 14.5.1876 i Fre
dericia, + 30.1.1965 i Aalborg, datter af toldassi
stent Niels Andreas Stær og Magdalene Laursen. Ingen 
børn.

Han blev udlært kleinsmed og cykelmekaniker i Køben
havn og drog derpå 4 år "på valsen" bl.a. i Frankrig, 
Tyskland og Schweiz. Derefter kom han til Aalborg, fik 
arbejde hos daværende fa. Claudi Fischer, hvor han 
sluttede som forretningsfører.

Det må være omkring den tid, han modtog følgende 
brev fra sin mor: "Og du min Øjetten, min kjænfkge go
de Dneng Cg, Du vil tuune floden mett ttnokt, tud mig 
tee, nuon Du fLfln>en Stønne. Du ulf du tænke pua, at 
floden toa gjenne Dlfde, Du tkufde Dcene en kjænflg 
Dneng. Lud Dig afdnlg fokke fif at gjøne Andet end 
hDod Du Deed, den, en nlgtlgt, men han Du engang g jont 
Noget Qaft, taa tdfttaa det, veen like jelg og fyD Ddg 
jna det jon at undgaa Stnaj; thi Vonhenne Deed jo Aft 
affègeuef. Du en mageflg aj Natunen, fod mig tee, Du 
Ikke aj den Qnund foden Dcene at gjøne det Qode Du fun
de gjøne; thi det kon ftflue flge tao tton en Synd tom 
at gjøne noget Qaft. Qud Deftlgne min Øletten og fod 
ot mødet engang huon den en Idef Tned og Qkæde. Din 
floden. "

Da han også må spise for at klare sit arbejde, 
finder han samtidig sin tilkommende hos kgl."Tolder 
Stær og Hustru, "der øger den beskedne Embedsindtægt 
ved at have pænere Studerende o.lign, i Pension."

D. 22.11.1916 begyndte han, sammen med stabsser
gent og krigsassessor C.M. Larsen, en cykelforretning 
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på Boulevarden 23, Aalborg, hvor han i 1966 kunne fej
re sit 50 års jubilæum. I alle disse år viste han sig 
at være både idérig og fremsynet. Han udlejede budcyk
ler til forskellige firmaer (han var vist den før
ste i Danmark til at lancere "Langemaren"), og en over
gang havde han 400 cykler udlejet. Denne udlejning 
måtte indstilles under anden verdenskrig. Dengang var 
der 12 mand på reparationsværkstedet og 2 mand i for
retningen, senere , i tresserne var der 6 i forret
ningen og 3 i værkstedet. Foruden cykler solgtes også 
støvsugere, symaskiner m.m.

Eg som ung levemand.

Da Eg var flittig og hans kone, Maria, sparsomme
lig» (de boede lige til det sidste i samme 3—værelses 
lejlighed uden moderne bekvemmeligheder), blev de ret 
hurtigt velhavende, og han kunne tillade sig visse eks
klusive vaner. Han kunne godt midt i en kundeekspedi
tion trække sit lommeur frem og sige: "Klokken er halv 
tolv, nu må De have mig undskyldt, men min kone venter 
med maden." Hver eftermiddag kl.l4| mødtes han med 
nogle logebrødre på Odd-Fellow Logen til kaffe. Man 
var ikke i tvivl om, hvor han var, for hans lille, 
hvide foxterrier, Smut, sad udenfor og ventede.

288



I 1935 fik han bil, en Opel Super-Six, og rejste 
hvert år tre uger i Tyskland. Han var i det hele taget 
glad for at køre bil. Hver søndag gik det enten ud på 
landet med spisning på en kro eller til sommerhuset i 
Skalborg. Der kunne godt opstå nervepirrende episoder 
under disse biludflugter, f.eks. kørte han engang over 
en jernbaneoverskæring, selv om advarselslysene blin
kede, nåede lige akkurat over inden toget kom og havde 
blot denne kommentar: ”Nå, det så jeg s’gu ikke.”

Eg og Maria var barnløse, og da Marias søster blev 
enke, tog de deres nevø, Valdemar Meyer, til sig og 
behandlede ham som en søn, dog uden at adoptere ham. 
Han forlovede sig på deres sølvbryllupsdag med Elly 
Ragner, * 28.6.1917, og de blev gift og fik tre børn. 
Valdemar gik i kompagniskab med Eg i 1946, og efter 
hans død fører hans søn, Claus, firmaet videre i samme 
navn, blot adressen er ændret.

Valdemars kone, Elly, skriver: ”Der var stil over 
ham, en Preisler til marven, flot og selvbevidst og 
stor i både ånd og tale.” Til daglig levede de enkelt 
og beskedent, men ved festlige lejligheder var intet 
for godt eller for dyrt. Men i de seneste år blev han 
hurtigere træt om aftenen end Maria, og når de var ude 
og det blev sent, sagde han: ”Nu må I undskylde, men 
nu må vi gå, Maria er træt.” En søndag var han på be
søg, hvor også en ældre dame var på besøg. Han hilste 
på hende og sagde: ”Ja, jeg er jo snart 85”, hvortil 
damen svarede: ”Ja, jeg er snart 94.” Ellys kommentar: 
Han så ud som en våd hundehvalp og satte sig ind i den 
anden stue, der skulle ikke tales om alder mere den 
aften.

Egs 80-års fødselsdag - Eg og Maria, Valdemar og Elly, 
samt deres tre børn, Claus, Mari-Anne og Charlotte.
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249 Bahne Bahnson Preisler

Malermester i Holte.

Søn af nr.156, Carl Louis Alfred. * 2.10.1884 i Køben
havn, + 7.6.1967 sammesteds. » 20.10.1911 på Frede
riksberg med Ingeborg Larsen, * 19.2.1889 i København, 
+ 7.8.1972 sammesteds, datter af snedker Cresten Jen
sen Larsen og Maria Åkesson.

6 børn: nr.328 - 333.

Bahne fik sin præliminæreksamen fra Kjær og Lyngbye’s 
skole på Østerbro. Halvandet år før snød han sig fra 
skolen til et halvårs togt med skoleskibet ”Georg Sta
ge”. Han kom i malerlære og fik sit svendebrev i 1904, 
hvorefter han gik ”på valsen” til Tyskland og Schweiz. 
Her mødte han sin ven for livet, Jens Peter Bie, der 
var tegner. Bahne og Bie tjente penge om vinteren for 
at kunne rejse sydpå om sommeren, således i Italien i 
1906 og i Spanier, i 1909, hvorfra Bahne hjemtog en 
stabel lærreder, han havde malet dernede.

Vin var, som det jo stadig er, hverdagskost i Syd
europa, og Bahne og Bie havde vænnet sig til at drikke 
en liter daglig. Da de kom til Malaga og som sædvanlig 
bad værten om ”uno litro”, så denne betænkelig på dem, 
men de var jo store og kraftige mænd, så de fik deres 
liter vin. Næste morgen blev de klar over værtens be
tænkeligheder.

I 1910 vendte Bahne hjem og blev selvstændig ma
lermester, og det var han egnet til. Hans sans for 
farver og hans evne til at tegne kunne man allerede 
se af de mange malerier, han indtil da havde lavet. 
Han var, selv som ung mester, meget interesseret i sit 
fag, især inden for det dekorative malerarbejde, og 
var således en af organisatorerne for Københavns Ma- 
lerlaugs 300 års jubilæumsudstilling i 1922. Han var
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redaktør af kataloget og deltog i udstillingen med et 
soveværelse og med et rødmalet spinet (der havde til
hørt komponisten Weyse). Han var også med i' den første 
udstilling på den statsanerkendte Efteraarsudstilling 
1927 og sad i censurkomiteen for denne i årene 1928-29»

Hans dygtighed gav ham mange interessante arbej
der, bl.a. Sonnerupgaard ved Esrom, Ny Holte Kirke, 
det nydannede Holte Gymnasium i 1928 og som farvearki- 
tekt på hotel "Kongen af Danmark" på Fanø, ligesom han 
også i sin tid forestod restaureringen af Søllerød 
Kirke.

Som medarbejder ved "Tidsskrift for Kunstindustri 
og Kunsthaandværk" var han sekretær for afdelingen på 
"Dansk Købestævne" i Fredericia i 25 år og fik derfor 
i 1948 Købestævnets arsmedalje. I det hele taget var 
udstillinger hans store interesse, som han gik op i 
med liv og sjæl, men uden at spinde guld derpå. Til 
sidst måtte han opgive disse og sin egen malervirksom- 
hed, men var fra 1946 redaktør af malerlaugets blad, 
hvortil han også selv skrev mange faglige artikler. 
Han blev en rigtig pennens mand med mange faglige og 
faghistoriske artikler og bøger, bl.a. "Københavns 
Malerlaugs Historie 1922-47" og "Malersangforeningens 
Historie 1946", og han redigerede malerhåndbogen "Ma
lerarbejde i Praksis" i 1948, fra 1957 var han medar
bejder ved "Byggeindustrien" og "Hjem og Håndværk". 
Desuden holdt han en del foredrag om faglige emner 
både i indland og udland og blev en kendt mand inden 
for branchen. Således modtog han i 1959 æresnålen i 
sølv fra de østrigske maleres forening, og i 1964 blev 
han udnævnt til æresmester af Københavns Malerlaug.

I "Amtsavisen" d.14.12.1963 beskrives Bahne så
ledes: "At se til er Bahne Preisler en egestub - hans 
røst har - trods alderen - en gravhvælvings pompøse 
akustik. Ansigtet ser ud, som det er skåret i træ uden 
at være pudset efter med sandpapir. Han er en værdig 
håndværkstype, men gik han ikke rundt i sit gamle tøj, 

kunne han såmænd godt ligne en ærkebisp. Han er på 
samme tid højtidelig og hyggelig."

Den bedste nekrolog over ham blev skrevet af "Søl
lerød Tidende", som ved et fødselsdagsinterview i 1964 
havde givet dette overskriften "En gammel eg runder de 
80". Nekrologens overskrift var "En eg er segnet".
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328 Jens Preisler

Civilingeniør9 fabriksdirektør i Athy9 Irland.

Søn af nr.249, Bahne Bahnson. * 18.8.1912 i København. 
>>1. 5.12.1936 i Vedbæk med Karen Ruth Petersen, * 21. 
2.1917 på Frederiksberg, + 20.12.1951 i Drogheda, Ir
land, datter af agent Petersen og Karen Henriksen.

2 børn: nr.396 - 397.

>>2. 20.4.1954 i Dun Laoghaire, Dublin, med Marguerite
Mary McGrillen, * 30.1.1927 i Kildare, Irland, datter 
af postfuldmægtig Frederic McGrillen og Margaret Dewan

4 børn: nr.398 - 401.

Efter skolegang i København og Holte med Studenterek
samen fra Lyngby Statsskole 1931,studerede Jens på Po
lyteknisk Læreanstalt og blev civilingeniør i 1936. 
Derpå ansat hos F.L.Smidth & Co. og arbejdede i to år 
på De Danske Cementfabrikker, Nr.Sundby, og Cementfa
brikken Norden. Januar 1938 som chefkemiker til Irland 
til starten af det nydannede Cement Limited’s fabrik 
ved Limerick. 1946 overflyttet til en større fabrik 
ved Drogheda. 1951-55 på hovedkontoret i København. 
I 1955 som fabriksdirektør for Asbestos Cement Limi
ted i Athy i de næste 21 år.

Jens gik på pension i 1976, men købte i 1969 sin 
tjenestebolig i Athy og begyndte februar 1977 en im
port af danske møbler, som han regner med at udvide 
ved salg af laboratoriemøbler.

Siden 1967 har han været repræsentant for ”Dansk 
Samvirke” i Irland.



396 Gorm Preisler

Maskintekniker i Mitchellstown9 Irland.

Søn af nr.328, Jens. * 18.4.1939 i Limerick, Irland. 
>> 3.4.1971 i Ballyadams, Irland, med Shelagh Murphy, 
* 25.6.1943 i Ballyadams, datter af landmand John Mur
phy og Julia. 3 børn:

Elisabeth Geraldine Preisler, * 23.12.1974 i Cork. 
Kirsten Preisler, * 2. 8.1976 i Cork.
Julie Preisler, * 1. 1.1979 i Cork.

397 Kirsten Preisler

B.Sc, skolelærer i Windsor, England.

Datter af nr,328, Jens. * 25.4.1943 i Limerick, Irland 
>> 31.10.1966 i Dublin med Kerry Patrick O'Sullivan, 
tandlæge i Windsor. 2 børn:

Rory O'Sullivan, * 4.9.1967 i Windsor.
Ciara O'Sullivan, * 3.6.1970 i Windsor.
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398 John Preisler

Ingeniør i Galway, Irland.

Søn af nr.328, Jens. * 24.1.1956 i Dublin, Irland.
>> 4.7.1981 i Limerick, Irland, med Carol Ann Ashworth, 
* 24.6.1958 i Sale, Cheshire, England, datter af inge
niør John Dawson Ashworth og Gillian Hilder Pool.

399 Frederik Preisler

Ingeniør i Dublin, Irland.

Søn af nr.328, Jens. * 11.6.1958 i Dublin, Irland.
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400 Carl Preisler

Ingeniør.

Søn af nr.328, Jens. * 30.8.1960 i Dublin, Irland.
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401 Allan Georg Preisler

Søn af nr.328, Jens. * 9.12.1964 i Dublin, Irland.



329 Gudrun Preisler

Teknisk tegner i Holte.

Datter af nr>249, Bahne Bahnson. * 30.1.1914 i Køben
havn. Ugift. 1 barn:

Birgitte Preisler, * 2.5.1950 i København.

Gudruns første skoleår foregik om sommeren i Øverød 
Skole, om vinteren i Nyboder Skole og til sidst i Hol
te højere almene Skole, hvor hun sluttede med realek
samen. Derefter kom hun 2 år i lære i Iliums modesy
stue, 1 år på Tegne- og Kunstindustriskolen med af
gangseksamen i kjolesyning. Efter forskellige arbejds
steder kom hun i 1936 et halvt år på "Modeschule Stadt 
Berlin", og efter det i Frankrig i 1938-39.

På grund af de urolige tider, vendte hun hjem, 
hvor hun blev direktrice hos Stella Petersen, Køben
havn. I 1941 åbnede hun sin egen modeforretning i Kom
pagnistrædet, som hun drev, med en afbrydelse i 3 år 
red arbejde i "Modepalæet", indtil 1962.

De næste 3 år hjalp hun sin bror Georg, hvorefter 
hun fik ansættelse som tegner i Byplanafdelingen i 
Søllerød Rådhus.
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330 Georg Daniel Preisler

Malermester i Holte.

Søn af nr.249, Bahne Bahnson. * 22.4.1917 i København. 
>> 9.12.1944 i Herlufsholms Kirke med Inger Katrine 
Rathlev, * 7.11.1924 i Næstved, datter af bogholder 
Carl Victor Rathlev og Gudrun Poulsen.

4 børn: nr.402 - 405.

G.D. kom i malerlære i 1931 og lavede sit svendestykke 
i marts 1935. Derefter arbejdede han som malersvend om 
sommeren og gik på Askov Højskole i vintrene 1935-37, 
samt tilbragte vinteren 1938 på Solhøi Højskole i Nor
ge. Han aftjente sin værnepligt i 1938 og rejste derpå 
til München og var på malerskole i vinteren 1938-39. 
Gik efter denne "på valsen" i Sydbayern, men rejste 
hjem, da anden verdenskrig begyndte. Han blev maler
mester i 1940.

298



402 Anne Preisler

Tandlæge i Holte.

Datter af nr.330, Georg Daniel. * 29.12.1945 i Nærum. 
» 6.2.1971 i Søllerød med direktør Hans Nissen, * 21.
9.1943 i Ordrup, søn af grosserer Helmer Nissen og
Grethe Kaastrup. 3 børn:

Kamilla Nissen, * 18.11.1971 i Ordrup.
Katrine Nissen, * 7. 6.1973 i Ordrup.
Anders Nissen, * 15. 5.1975 i Ordrup.

403 Lisbeth Preisler

Lægesekretær.

Datter af nr.330, Georg Daniel. * 7.8.1947 i Nærum.
>> 9.8.1969 i Søllerød med landskabsarkitekt Ole Stat- 
tau, * 25.9.1947 i Slagelse, søn af læge Helge Stattau 
og Bodil Thaarup-Olsen. 2 børn:

Lotte Stattau, * 25.10.1972 i Ordrup.
Mie Stattau, * 3. 2.1975 i Ordrup.
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404 Jens Preisler

Laborant.

Søn af nr.330, Georg Daniel. * 29.12.1948 i Holte. 
>> 8.6.1977 i Ordrup med Karen Hintz, * 29.11.1949 i 
Venezuela, datter af civilingeniør Jørgen Hintz og 
Anne Kathrine Smith.

405 Eva Preisler

Datter af nr.330, Georg Daniel * 13.11.1955 i Holte
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331 Knud Preisler

Havearkitekt og kgl. haveinspektør.

Søn af nr.249, Bahne Bahnson. * 24.7.1918 i Søllerød. 
>> 17.6.1945 i Hvirring med Inger Grabow Olesen, * 
6.1.1920 i Horsens, datter af stationsforstander Hans 
Grabow Olesen og Johanne Pedersen.

4 børn: nr.406 - 409.

Knud blev cand.hort. fra Landbohøjskolen 1941 og del
tog i Kunstakademiets hospitantundervisning 1947-49. 
Han blev uddannet som havearkitekt hos professor C.Th. 
Sørensen og professor Boye, og var selvstændig 
havearkitekt fra 1949. Underviste i havekunst på Kunst
akademiet 1952-60, da han blev inspektør ved de 
Kongelige Lysthaver.

Ridder af Dannebrog af l.grad, medlem af Kunstner
samfundet og i 1982 tildelt Eckersbergsmedaljen.
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406 Hans Preisler

Landskabsarkitekt i Farum.

Søn af nr.331, Knud. * 8.5.1947 i København. >> 6.7.1969 
i Taarnby med Anne Thorsen, * 29.11.1949 i København, 
datter af overgartner Valdemar Thorsen og Asta Krohn.
1 barn:

Pernille Preisler, * 23.2.1973 i Usserød.

407 Grete Preisler

Tekstbehandler i Nivå.

Datter af nr.331, Knud. * 18.4.1949 i Virum. >> 6.9. 
1969 på Frederiksberg med reprofotograf Jørn Ulrik Pe
dersen, * 7.12.1947 i København, søn af salgsinspektør 
Sigurd Pedersen og Asta Jørgensen. 3 børn:

Trine Preisler Pedersen, * 3.11.1970 i Virum.
Nicolai Preisler Pedersen, * 25. 4.1974 i Charlottenlund. 
Malene Preisler Pedersen, * 7.12.1978 i Charlottenlund.
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408 Rikke Preisler

Cand.mag. i fransk og historie.

409 Mette Preisler

Stud.polit.

Datter af nr.331, Knud. * 16.6.1955 i Kgs.Lyngby. Datter af nr.331, Knud. * 19.11.1958 i Kgs.Lyngby.
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332 Eva Preisler

Keramiker og teknisk tegner i Holte.

Datter af nr.249, Bahne Bahnson. * 10.10.1922 i Holte, 
tvilling til nr.333, Ulla. >> 25.6.1944 i Søllerød med 
keramiker Johannes Emanuel Andersen, * 2.2.1916 i Næs
tved, søn af Emil Houtved Andersen og Hulda Charlotte 
Nilsson. 4 børn:

Finn Andersen, 
Ulla Andersen, 
Lise Andersen, 
Ole Andersen,

* 3. 2.1947
* 13.12.1949
* 18. 7.1952
* 2.10.1958

i Virum.
i Virum.
i Nærum.
i Kgs.Lyngby.

Efter mellemskoleeksamen fra Holte Gymnasium kom Eva i 
keramikerlære hos Hegnetslund i 1939, suppleret med 
tegneskoleundervisning. Svendeprøve aflagt i 1945 som 
pottemager hos Hermann A. Kahler, Næstved.

Hun startede selvstændigt keramikerværksted sammen 
med sin mand i 1946 i Holte, senere i Lyngby og senetr 
re igen i Holte.

Fra 1974 var hun ansat i Søllerød Kommunes tek
niske forvaltning, og tog i 1976 eksamen som teknisk 
tegner.
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333 Ulla Preisler

Fuldmægtig, cand.polit. i Holte.

Datter af nr.249, Bahne Bahnson. * 10.10.1922 i Holte, 
tvilling til nr.332, Eva. » 6.4.1944 i Søllerød med 
malermester Carlo Hartvig Hansen, * 4.1.1916 i Bel- 
linge på Fyn, søn af Rasmus Chr. Hansen og Oline Sofie 
2 børn:

Vibeke Hansen, * 23.12.1954 i Kgs.Lyngby. 
Søren Hansen, * 15. 8.1959 i GI. Holte.

Efter studentereksamen fra Holte Gymnasium fik Ulla i 
1948 embedseksamen som cand.polit, fra Københavns Uni
versitet og blev i 1948-50 ansat i revisionsudvalget 
for tyske betalinger under Handelsministeriet.

I årene 1950-65 var hun hjemmearbejdende husmor. 
Medlem af Dansk Kvindesamfund 1961-69 (1961-66 som ho
vedkasserer), i 1965 i Statsskattedirektoratet, først 
som sekretær, siden som fuldmægtig. 1966-76 medlem af 
bestyrelsen for Socialdemokratisk Vælgerforening i GI. 
Holte - Trørød og igen fra 1981.

I 1966 første gang opstillet, men først i 1970 
valgt ind i kommunalbestyrelsen i Søllerød Kommune. 
Hun er medlem af: teknisk udvalg, byplanudvalget, byg
geudvalget, socialudvalg og bevillingsnævnet, samt i 
bestyrelsen for Søllerød Sommerlejrforening. Endvidere 
i bestyrelsen for den selvejende institution Holte 
Gymnasium.

I ægteskabet er der tre børn, den første, Erik 
Henning Hansen, * 17.11.1951, blev adopteret i efter
året 1952.
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250 Knud Viger Bahnson Preisler

Skuespiller.

Søn af nr.156, Carl Louis Alfred. * 21.11.1885 i Køben
havn, + 11.12.1918 sammesteds. Ugift.

K.V.B. blev først udlært som gartner, men begyndte som 
elev hos den daværende direktør for Dagmarteatret, 
Holger Hoffmann, og debuterede i Vejle som den morsom
me og fjollede landvæsenselev Fritz i "Landmandsliv". 
Derefter fulgte nogle sæsoner hos dir. Carl Thomsen, 
hvor han fik sin første store rolle i Gustav Wieds 
"2x2=5".

En sæson drog han med et lille selskab til Norge, 
hvor han fik lejlighed til at spille mange hovedroller 
En overgang var han også filmskuespiller, dog i stum
film, da han arbejdede for Ole Olsen.

Mest kendt blev han i provinsen, hvor han i flere 
år rejste landet rundt. I to år holdt han til hos 
dir. Svend Wedel og spillede under dr.Mantzius’ in
struktion så store roller som den beskedne og kejtede 
Meyer i "Indenfor Murene", den næsten alt for brave 
Sannæs i Bjørnsons "En Fallit" og den strunke junker 
Kørbitz i "Gøngehøvdingen".

Selvfølgelig måtte han som turnerende skuespiller 
også tage de mere lette roller i revyer o.lign. Alt i 
alt må han have været en alsidig skuespiller og kunne 
måske have opnået en større karriere, hvis ikke den 
spanske syge havde ramt ham i en så ung alder.
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I et brev af d.20.12.1918 skrev hans far til "Kære 
Hr. Fuglsang!", hvori han beretter om sønnens sidste 
dage: "Kan nød kun Vidn, éom vd éelv£ølgeldg jc Alle 
Inagte kam.. " cg "Den Uaenke Sved tog Smentenne. Han 
svedte gjennom 2 K.nølkaann>madna^éen éaa Sengen nutte
de.” Om begravelsen: "Z)ez kom ogtaa 150 Klennetken. Qeg 
Uzkøvede dkke at kave Ldgl&nene men det kunde ingen 
vdxLe; tkd z tamme lige van det de flette Dage £nggteldg 
Vedn med Sne og Regn. Den fLøntte Salme valgte jeg, den 
tddtle valgte Klang. Den van Alt, tom kunde gcie det 
tmukl - med Kon og Ongel. k/Lten laden tang Ccncenltan- 
gen ? neu len " Qeg en t/uet” a/L Hauck - cz/ tdg selv - 
Han van Knudt Ven. Klen det van de Alle, tom medie, &t 
ung nan Pnætt, Qvdttgaand, latte tmukl og £onttauende. 
20 fulgte oz kjem, Hvon Klang /Lontnu^/d/Leldgl kavde an- 
nangenet stauende Soupen med 1 dtkenand, Sklid padde, 
kldlekage og Ka/D/Le. Vanmen og Pladen gjonde godt. Vd 
tang dkke ved Qnaven, det van £on koldt. Q.eg tldllen 
d Dag en Klanmontlen paa Qnaven og paa kven Side et 
Iklle Qnantnæ. -/Lna Denet Bønn. "
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251 Signe Louison Bahnson Preisler

Børnehavelærerinde i København.

Datter af nr.156, Carl Louis Alfred. * 14.11.1886 i 
København, + 14.8.1960 sammesteds. Ugift.

Hvorfra navnet Louison stammer, vides ikke, men hendes 
far var jo kendt for sine originale indfald.

Vor generation (den trettende) vil altid huske 
hende som den søde, rare faster, der aldrig kom på be
søg uden at have noget med til os børn (og senere til 
vore børn). Det var aldrig noget kostbart, det havde 
hun ikke råd til, men altid noget hjemmelavet, f.eks. 
nogle glansbilleder i et lille hefte med børnerim 
skrevet med gotiske bogstaver. Hver gang der var fest, 
skulle hun altid tegne og skrive bordkortene (se bord
kortet fra hendes mors 80 års fødselsdag).

I mange år levede hun sammen med søsteren Karen 
Margrethe i en lejlighed på Gartnernes Alderdomshjem i 
Brønshøj og kom først i den sidste tid på GI.Kloster.
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Mindeord over 
frøken Signe Preisler

Den 14. august 1960 døde forhenværende børnehavelærerinde frøken 
Signe Preisler, 74 år gammel.

Frøken Preisler blev uddannet omkring 1910 på Frøbelseminariet hos 
fru Hedvig Bagger. I en lang årrække var hun ansat hos fru Christensen i 
Dybbølsgade. Desuden har hun været ansat her i Tomsgårdsvejens børne
have - været medarbejder på feriekolonier og haft vikariater.

For 10 år siden havde frøken Signe Preisler nogle af sine sidste vikaria
ter her i Tomsgårdsvejens børnehave, hvor jeg havde den glæde at arbejde 
sammen med hende.

Frøken Preisler hørte til blandt børnehavearbejdets pionerer - ikke le
der - ikke fremtrædende - men alligevel en personlighed, som børnene - 
og kolleger - holdt af. Hun var en af hverdagens støtter, hvis næsten over
menneskelige daglige slid i tidligere asyler og børnehaver vi andre af i dag 
dårligt kan forestille os. Blandt børnene var hun en kyllingemor, der sam
lede flokken omkring sig, spillede, tegnede og fortalte.

For en 40-50 år siden var det karrigt med gode småbornsboger, derfor 
hittede frøken Preisler selv på milde hverdagseventyr, hvormed hun for
måede at fange børnenes opmærksomhed. Hun var altid i strålende humør. 
Livsglad og veloplagt favnede hun hele flokken i trange lokaler med de 
altfor mange småbørn. Når hun gik tur, var der altid tid til at standse og 
fordybe sig i de små ting, som børnehavebarnet især lader sig fængsle af.

Da hun i sine sidste år så tilbage på tiden forud, kunne hun med et suk 
sige: »Ja, ja, ind imellem kunne det godt være strengt.«

Men hendes glæde over de forbedrede kår. vi andre efterhånden opnå
ede i børnehaverne, var stor.

Frøken Preisler var et livsbekræftende menneske, som fik det til at 
spire og gro i børnehavens hverdag, og som en af pionererne og som med
arbejder skylder vi hende megen tak.

Tomsgårdsvejens børnehave 
Elin Eredelius
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252 Karen Margrethe Bahnson Preisler

Optiker og bogholderske i København.

Datter af nr.156, Carl Louis Alfred. * 20.2.1888 i 
København, + 30.4.1980 sammesteds. Ugift.

K.M.B. gik som sine søstre i Komtesse Molktes Pigesko
le, Østersøgade 86, og hun blev som ung uddannet hos 
optiker Frederik Preisler på Købmagergade (nr.227). 
Hun var forlovet i flere år, og endog brudekjolen var 
syet, da forlovelsen blev hævet, hvilket prægede hende 
resten af livet. Efter to års ophold i England begynd
te hun i Nyrops Etablissement for Lægeinstrumenter og 
arbejdede der i ca. 10 år.

Hun boede på Islands Brygge, hvor hun var en gæst
fri vært ved venindernes sammenskudsfester. Hendes 
fritidsinteresser var sejlsport, fægtning og plastik, 
i sin ungdom var hun meget frisindet, f.eks. kunne hun 
cykle til familien Jæger i Mern i plusfours! Hele li
vet igennem bevarede hun iøvrigt en stærk familiefø
lelse og var en flittig gæst hos sin talrige familie.

Hendes sidste job var som bogholderske hos Rubows 
i Charlottenlund, inden hun blev pensioneret. Selv 
som ældre var hun aktiv og havde mange interesser, så
som teater, musik, lægevidenskab, og som 75-årig be
gyndte hun at tage lektioner i ridning på Christians
borg Ridebane. Hun blev også meget religiøs og forsøm
te aldrig en gudstjeneste i Brønshøj Kirke.
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253 Else Marie Bahnson Preisler

Datter af nr.156, Carl Louis Alfred. * 17.5.1894 i Kø
benhavn, + 11.1.1982 sammesteds. >> 7.3.1915 i Vanløse 
med direktør i forsikringsselskabet "Danmark11 Knud 
Erik Christian Nielsen, * 4.6.1887 i Fredericia, + 17. 
5.1952 i København, søn af overlærer Georg Nielsen og 
Elisabeth Petersen. 3 børn:

Harriet Nielsen, * 8. 2.1916 i København.
Rigmor Nielsen, * 18.12.1919 på Frederiksberg. 
Georg Nielsen, * 28. 1.1924 på Frederiksberg.

Knud Nielsen var gift første gang med Signe Elsass og 
bragte to piger, Grethe og Inge, med i det andet ægte
skab, hvor de blev adopteret.
E.M.B. var som barn og ung meget livlig og selvstændig 
fortalte hendes lillebror, og disse egenskaber beholdt 
hun resten af livet. I et brev af 11.10.1978 fortæller 
hun :

"Det en ikke. nedfiændig, at vi Aigen, jeg tævede 
ham, hviA han ikke vitte Aom jeg. Næ, jeg købte ham. 
Og Aom den knæmmenAjæt han van, van det ikke Avænt, 
jeg ktev Aendt hjemme/na, da jeg van 6% ån og Aenene 
da jeg van 10-12 (Tølløse Realskole). Da jeg kom hjem 
igen, havde Dy /Lået gadedønAnøgte, hvad jeg aj en et
ten anden gnund ikke jLik (! ). AttAå van jeg ajLhængig 
a/. ham, hviA jeg vitte ud på de vitde voven. "
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Senere fik hun realeksamen fra Comtesse Molktes 
Pigeskole og blev derefter udlært til telegrafist. Hun 
var ansat på Rigstelegrafen til sin første datters 
fødsel. Hun blev gift i en ung alder med en mand, der 
tidligere havde været gift og som anført havde en stor 
stilling (han var iøvrigt også stor af skikkelse - se 
nedenstående foto af næsten hele familien på skovtur). 
Blandt kolleger og medarbejdere gik han da også under 
navnet ”Store Knud”.

En af E.M.B.s største interesser var spejderbevæ
gelsen, og hun nåede da også at blive divisionschef i 
Det Danske Pigespejderkorps. Senere gik hun med samme 
iver ind i arbejdet for Set.Georgsgilderne i Danmark.

Tre generationer.

312



254 Poul Ry Bahnson Preisler

Gartner og blomsterhandler i København.

Søn af nr.156, Carl Louis Alfred. * 10.6.1897 i Køben
havn, + 22.9.1978 sammesteds. >> 14.6.1921 i Vanløse 
med Valborg Kirstine Rasmussen, * 13.2.1896 i Hersted
øster, + 30.12.1974 i Skodsborg, datter af handels
gartner Michael Peter Rasmussen og Johanne Dorthea Ja
kobsen .

3 børn: nr.334 - 336.

Ry, som han blev kaldt, og som han også foretrak at 
blive kaldt, var den sidste i rækken af 8 børn og blev 
født, efter at hans forældre havde været gift i 
17 år. Navnet Ry fik han, fordi hans far syntes, at 
den lille stationsby Ry var så køn. Måske har han 
vidst, at den føste glashytte i Danmark blev opført 
ved Ry, og så er navnet jo naturlig i en familie, 
hvis stamfader var glasmager.

Han gik i Kiær og Lyngbyes Realskole, Ole Suhrs- 
gade 10, og hans vidnesbyrd for december 1905 (3die 
Underklasse) lyder: "Ry en en Ivnlg og opmænk^om Dneng 
med megen Llvttghed og kuntlg 0p/.ai.tet^ef men det kon 
jo nok hænde, at han tkke en Aaa £å£dt jonJLenedt, Aom 
ønskeligt van. Gttnn^ en jeg tltjnedé med ham 1 atte 
Retningen. - I. Platthl^on Hannen. " Han fik realeksamen

Til hans konfirmation sendte blandt andre Benjamin 
Georg Sporon ham en lykønskning vedlagt 20 kr.! (1911) 
1916 havde han udstået sin læretid, henholdsvis hos 
gartner R. Geertsen, Viborg, og Emil Jæger, Mern. Det 
sidste sted velsagtens fordi hans moster var gift med 
gartner Jæger. Han måtte nu "i trøjen" og aftjente sin 
værnepligt i Aalborg ved 6.Bataillon.
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Han overtog sin fars forretning d.1.2.1919 og 
skulle så underholde sine forældre (de fik 3000 kr. om 
året). Det var hårde tider med mangel på alt og sky
høje priser efter krigen. Alligevel lykkedes det ham 
at oparbejde en virksomhed, som med tiden blev en øko
nomisk succes. Udover almindelig blomsterhandel påtog 

han sig anlæg og pasning af gravsteder, tilplantning 
af altankasser og startede en planteskole på en grund 
ved siden af. Det var imidlertid baljetræerne, der 
skulle blive forretningens hovedhjørnesten. Såvel pal
mer, laurbærtræer, dracaena, aucuba som forskellige 
løvtræer, især birk, blev efterhånden en mode. De kun
ne bruges overalt, men efterhånden koncentreredes det 
om begravelser, og det blev så forretningens hovedind
tægtskilde. Hans fars trækvogn blev afløst af lastbi
ler, og med tiden kom også de lukkede varebiler til.

P.R.B. var en kendt skikkelse på Grønttorvet med 
sine lange, hurtige skridt, hatten på snur og cigaren 
fastklemt mellem tænderne (han røg ca.10 store cigarer 
om dagen). Gartnerne var glade for ham, da han ofte 
købte stort ind. Han prangede aldrig om prisen, hvis 
den ikke passede ham, gik han blot videre, og gartner
ne måtte løbe efter ham, hvis de ville handle.

Den gamle forretning på østerbrogade
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~ og den nye på Emdrupvej.
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Inden for branchen var han absolut foregangsmand. 
Han var den første, der tog penge for grønt i buket
terne, den første, der tog penge for udbringning af 
varerne, den første, der sendte regninger ud, vedlagt 
en giroblanket i stedet for selv at køre ud og kræve 
pengene ind. Da han rejste meget og havde øje for ny
heder og forbedringer, og da han ikke var bange for at 
prøve noget nyt og heller ikke bange for at dele sine 
erfaringer med sine kolleger, tilførte han branchen 
meget godt. Det kom også ham selv til gode, da han i 
1949 måtte flytte forretningen fra Østerbrogade til 
Emdrupvej. Her blev den bygget som et drivhus med alle 
moderne tekniske finesser.

Udover sin forretning var blomsterbranchen hans 
store interesse i livet. Allerede i 1932 trådte han 
ind i organisationsarbejde, beklædte forskellige po
ster i "Dansk Blomsterhandlerforening" og "Sig det med 
Blomster" (det nuværende "Interflora"), og fik da også 
D.B.s guldmedalje d.14.9.1952 og blev æresmedlem. Det 
var bl.a. hans fortjeneste og store arbejde, der mu
liggjorde, at blomsterbranchen blev anerkendt som et 
selvstændigt fag med selvstændig uddannelse. Der var 
ikke den kongres i Danmark eller i udlandet, som han 
ikke deltog i. Under 2.verdenskrig, da transportmid
lerne var få, kørte han og 5 kolleger til kongres i 
Odense på 3 tandemcykler. I Norge, Sverige, Frankrig 
og Schweiz fik han mange venner, som sønnen senere, 
under sin uddannelse, skulle få glæde af.

D. 15.3.1940 overtog han stillingen som forret
ningsfører for tidsskriftet "Blomster". Et arbejde han 
gik op i med liv og sjæl. Senere skulle han i 7 år le
de det som ansvarshavende redaktør, indtil han trådte 
helt ud af alt for at pleje sin syge hustru til hendes 
død i 1974.

På sine gamle dage gik han stadig ikke af vejen 
for en rask lille rejse, f.eks. rejste han jorden 
rundt på 8 dage med fly og en tur til Nordkap med skib

Hans hustru, Valborg, kom som ung pige i forret
ningen på Østerbrogade og blev gift med "chefen". Hen
des far var handelsgartner i Vanløse, og på hans jord 
genopstod hundekirkegården i et samarbejde mellem 
P.R.B. og hans svigerfar.

I 1951 gik han i kompagniskab med sin yngste søn 
Bertel, der efter få år kunne passe forretningen, så 
at han selv kunne hellige sig sine forskellige inter
esser i branchen. I 1970 overtog sønnen virksomheden 
helt.

Bertel, Jørgen, Gunnar og Ry 
ved sølvbrylluppet.
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334 Gunnar Bahne Bahnson Preisler

Gartner.

Søn af nr.254, Poul Ry Bahnson. * 2.3.1922 i København 
+ 14.6.1979 i Calcutta. Ugift.
Australsk statsborgerskab d.20.11.1969.

Gunnar gik først i Holsteinsgade Skole, og da familien 
flyttede til Jægersborg, fik han sin realeksamen fra 
Tjørnegaardsskolen i 1939. Derpå kom han i lære, det 
første år på Hørsholm Planteskole, det andet hos gart
ner Wickmann i Bellinge, det tredie på Vilvorde.

Værnepligten efter 2.verdenskrig var meget kort, 
og snart kunne han få sit livs største ønske opfyldt: 
at rejse. Det var efterhånden blevet en besættelse hos 
ham, og resten af livet var det at rejse det vigtigste 
Ligegyldigt hvordan. Om han skulle arbejde sig frem, 
tomle den eller nasse sig frem, rejse ville han.

Først kom han til Sverige som skovhugger, siden 
gartner i Nordnorge, derefter på må og få gennem 
Europa med tilfældigt arbejde, gennem Spanien med tog 
(uden billet) og som kartoffelskræller på et skib til 
Sydamerika og tilbage igen.

Hans store ønskedrøm var at komme til Australien. 
Dette lykkedes ham også, og efter et par år fik han 
australsk statsborgerskab, Her arbejdede han bl.a. 
som gartner på et hospital (hvis han nu skulle blive 
syg !). Herefter førte han et omflakkende liv med at 
rejse omkring i Stillehavet og Asien, New Zealand, 
Philipinerne (hvor han ville gifte sig), Japan, Ceylon 
Nepal og Indien.
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335 Jørgen Ry Preisler

Gartner i København »

Søn af nr.254, Poul Ry Bahnson. * 22.6.1924 i Køben
havn. >> 3.4.1946 i Jægersborg med Liddy Hansen, * 3. 
4.1925 i Horsens, datter af blikkenslagermester Peter 
Marius Hansen.

3 børn: nr.410 - 412.

Efter realeksamen fra Tjørnegårdsskolen 1940 kom Jør
gen i gartnerlære, første år på Nybrogaard, Lyngby, 
andet år på Gisselfeld, tredie år på Palsgaard, Juels
minde, (altså de to sidste herregårdsgartnerier) og 
det fjerde hos anlægsgartner Deichmann, Charlottenlund. 
Derefter et par år hos sin far, men havde ikke lyst 
til blomsterbranchen og begyndte som selvstændig an
lægsgartner .

I 1960 lejede han Emdrupvej 34 (nabogrunden til 
"Gartner Preisler") af sin far og lillebror og begynd
te et planteudsalg, altså en mindre planteskole, der 
på udmærket måde supplerede blomsterforretningen ved 
siden af. Ved siden af dette oparbejdede han en jule
udsmykning af forskellige gader i København (ophæng
ning af granguirlander illumineret med hjerter og 
stjerner).

Barnedåb pa Eindrupvej* 
med farmor som gudmor<
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410 Mette Preisler

Fritidspædagog i Kol lerød.

Datter af nr.335, Jørgen Ry. * 28.9.1946 i København. 
Ugift. 2 børn:

411 Anne Preisler

Magister i forhistorisk arkæologi, København.

Datter af nr.335, Jørgen Ry. * 28.1.1949 i København.

Mads Preisler Jensen, * 13.9.1974 i Hørsholm.
Rasmus Preisler Jensen, * 31.3.1978 i Hørsholm.
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412 Lars Preisler

Dyrlæge i Lund ved Horsens.

Søn af nr.335, Jørgen Ry. * 21.12.1951 i København. 
>> 28.3.1981 i Horsens med Susanne Værnholt Mikkelsen, 
* 15.1.1957 i Horsens, datter af smed Poul Mikkelsen 
og Elna Værnholt Jensen. 1 barn:

Christine Værnholt Preisler, * 2.5.1982 i Horsens.
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336 Bertel Preisler

Blomsterhandler i København.

Søn af nr.254, Poul Ry Bahnson. * 7.8.1929 i København 
>> 8.3.1953 i Ringsted med Karen-Lise Kristensen, * 
2.5.1925 i Haugbyrd ved Ringsted, datter af gårdejer 
Johannes Kristensen og Johanne Kristensen. Skilt 1976.

3 børn: nr.413 - 415.

Ved dåben fik hans far lov til at bestemme fornavnet, 
da moderen var meget fornærmet over, at det ikke blev 
en pige. Han valgte da at opkalde drengen efter sin 
fætter, optikeren i Malmo, der også blev inviteret til 
barnedåben, og som der står i dåbssangen: "Fra Malmø 
der kommer hans Navnebror, en "Sømand" med Fruen ved 
Stavn og Ror."

Efter realeksamen fra Tjørnegårdsskolen 1946 prø
vede Bertel at tage studentereksamen fra et 2-årigt 
kursus, men var for doven. Da han ikke ville være 
gartner (det her med jord under neglene), begyndte han 
hos sin far og bestod sin svendeprøve som blomsterde
koratør i 1949. Efter småture til Sverige og Norge ar
bejdede han i Schweiz 1949- 50 og var på studieophold 
i Paris i 1951, hvor han besøgte forskellige forret
ninger.

D. l.juli s.å. blev han kompagnon med sin far, og 
firmaet hed herefter "Gartner Preisler i/s". Dette 
samarbejde fortsatte til 1970, da han købte forret
ningen og fortsatte alene i 10 år, indtil han igen 
gik i kompagniskab, denne gang med sønnen Klaus.

Han har i alle disse år ikke prøvet at revolutio
nere eller ekspandere i større målestok* men blot 
prøvet at holde traditionerne vedlige, ihukommende sin 
farfars motto: CHI VA PIANO VA SANO E CHI VA SANO VA 
LONTANO;

Det har da også resulteret i, at firmaet har kun
net holde 100-års jubilæum, og i dag er Danmarks æld
ste blomsterforretning, der er gået i arv fra far til 
søn i fire generationer.

Hobbier: (i kronologisk orden)
fodbold, spejdersport, jagt, vandski, pigespejder(sport)
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414 Tine Preisler
Datter af nr.3.36, Bertel. * 26.11.1954 i. København, 
+ 5.6.1955 sammesteds.

415 Klaus Bahne Preisler

Blomsterhandler i København.

413 Lone Preisler

Politibetjent i København.

Datter af nr.336, Bertel. * 31.8.1953 i København. 

Søn af nr.336, Bertel. * 25.12.1956 i København. 
>> 24.6.1983 på Gentofte Rådhus med Gerda Grønbæk, 
* 3.11.1957 i Søborg, datter af overkontorbetjent 
Lars Kresten Odderskjær Grønbæk og Helga Møl
sted Ibsen. 1 barn:

Pi Stine Grønbæk Preisler, * 26.10.1983 i Gentofte.
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Store Strandstræde set fra Sct*Annæ Plads.

63 Frederik Gabriel Preisler

Amtskirurg i København.

Søn af nr.39, Christian Jakob. * 23.3.1760 i Køben
havn, + 29.5.1810 sammesteds, tvilling til nr.62, 
Georg Daniel. >> 12.9.1785 i Garnisons Kirke med Fre
derikke Aschenberg, * i 1759, + 1.9.1799 (stammer mu
ligvis fra Norge: der er en tolder og postmester Lau
ritz Aschenberg i Molde).

6 børn: nr. 94-99. 

Faddere ved dåben i Set.Petri Kirke d.23.3.1790 var: 
Johanna Hoyer, Bolette Elies Hoyer, Johs.Fried. Holm
stad og Frantz Rausch.

F.G. begyndte 16 år gammel en uddannelse til ki
rurg. På den tid var der to lægeuddannelser, en for 
kirurger på Kirurgisk Akademi og en medicinsk univer
sitetsuddannelse. Først i 1842 blev de to fag slået 
sammen til een uddannelse på Universitetet.

F.G. kom i lære hos amtskirurg J.H.Salomon fra 
1776-79 og fra 1781-83 hos overkirurg på Frederiks 
Hospital professor F.C.Winsløw, der 1777-80 havde stu
deret i Paris og London. Efter uddannelsen blev F.G. 
Eskadronkirurg i Randers.
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I 1785 købte han ’’Reisers Amt” i København og blev 
d.23.4.1787 amtskirurg. Dette "Amt” solgte han i 1790 
til S.Hoffmann, og fik d.8.3.1791 skænket ”Enkedron
ningens Amt" af dronning Juliane Marie, hvormed fulgte 
forpligtelsen til at passe hendes hofetat, mod at be
tale den gamle kirurg Wolff 30 Rdl. årligt.

Han indstillede sig til eksamen 1794 og 1797 uden 
resultat, men fik senere licens. Bopæl: 1792 i Vester
gade, 1794 på Ulfeldts Plads, 1800 i Store Strandstræ
de 129 (hvor han var husejer). På sidstnævnte adresse 
boede skuespilleren Joachim Daniel Preisler også i 
1800-1803.

95 Charlotte Dorothea Preisler

Datter af nr.63, Frederik Gabriel. * 7.6.1788 i Køben
havn, begravet 9.11.1791 sammesteds.

96 Sophia Frederikke Preisler

Datter af nr.63, Frederik Gabriel. * 9.9.1789 i Køben- 
havn, begravet 10.4.1791 sammesteds.

94 Christoffer Mathias Preisler

Skibsfører i København (Christianshavn).

Søn af nr.63, Frederik Gabriel. * 31.10.1785 i Køben
havn, + 17.5.1848 sammesteds (Frederiks Hospital).
» med Karen Sofie Viborg, * i 1770 i Slangerup, dat
ter af købmand og møller David Andersen Viborg og Gre
the Hedvig Riis. Ingen børn.

Under kaperkrigen mod England var han fra d.1.9.1813 
skibsfører af kaperbåden "Holger Danske".

97 Charlotte Wilhemine Caroline Preisler

Datter af nr.63, Frederik Gabriel. * 20.5.1794 i Køben
havn, + 24.12.1814 sammesteds. >> med bager Joachim 
hartin Krehmer, * ca.1788, + 29.4.1828 i København.
: barn:

Georg Martin Krehmer, * 9.5.1813 i København.

98 Ulrikka Sophia Maria Preisler
Datter af nr.63, Frederik Gabriel. * 5.7.1795 i Køben
havn, + 26.6.1797 sammesteds.
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99 Carl Frederik Wilhelm Preisler

Fuldmægtig i Finanshovedkassen.

Søn af nr.63, Frederik Gabriel. * 6.9.1797 i København 
4- 3.2.1859 sammesteds. >> 1.8.1827 i Nakskov med Sophie 
Amalie Klemp, * 1.8.1796 i København, + 25.7.1893 i 
Viborg, datter af fuldmægtig Hans Jørgen Klemp og Chri
stine Belzow.

4 børn: nr.157 - 160.

C.F.W. blev examineret jurist d.29.4.1822. Iflg. Kjø
benhavns Veiviser var hans bopæl 1823-26 Vimmelskaftet 
134. Fra 1826 benævnes han Assistent i Zahlkammeret og 
bor Købmagergade 83.

D.19.11.1839 blev han 2.Kopist ved Zahlkassen, og 
d.7.1.1841 blev han 1.Kopist. I tidsrummet 1828-45 
boede han i Dronningens Gaden 236, anden sal og havde 
tjenestepige.

D.12.9.1849 blev han Assistent ved Finanshovedkas
sen, og d.30.9.1853 blev han fuldmægtig.

255 Carl Edvard Preisler

Portør ved D.S.B., København.

Søn af nr,157, Hans Christian Laurits. * 20.11.1853 i 
Poughkeepsie ved New York, + 13.8.1903 i København.
» med Katrine Marie Meyer, * 7.4.1853 i Kalundborg, 
+ 9.3.1931.

2 børn: nr.337 - 338.

Lige som sin bror blev han sendt hjem til familien i 
Danmark som barn og blev konfirmeret d.4.9.1868 i Sdr. 
Sogns Kirke, Viborg. Foruden jobbet som portør ved 
D.S.B. var han portner i ejendommen Vestre Boulevard 
10, København.

337 Edith Charlotte Preisler
X

Datter af nr.255, Carl Edvard. * i 1878 i USA. 
>> med J.G.Wolfe, Mason City, Iowa.

Børn: 2 sønner og 1 datter.

157 Hans Christian Laurits Preisler

Søn af nr.99, Carl Frederik. * 9.5.1828 i København, 
+ i 1896 i USA.

2 børn: nr.255 - 256.

338 Alfred Lindgren Preisler

Søn af nr.255, Carl Edvard. * 6.10.1880 i København, 
+ 6.5.1923 i Chicago, USA.

Børn: nr.416, Raymond Edvard ?

325



256 Hans Christian Bruno Preisler 339 Alma Preisler

Sømand og maler i USA.

Søn af nr.157, Hans Christian Laurits. * 21.12.1855 i 
USA, + 27.7.1936 i USA. » 19.3.1894 med Alfa ? , * 
14.5.1865.

2 børn: nr.339 - 340.

H.C.B. boede som barn nogle år i Aarhus hos sin far
bror Bruno og senere sammen med broderen hos lærer 
Jensen, Mammen ved Viborg.

I 1870 stak han til søs - rundede Kap Horn syv 
gange - og boede to år i Australien. Derefter bosatte 
han sig i USA, hvor han blev udlært i malerfaget, in
den han blev gift. Hans kone var fra Trondhjem, hendes 
mor var norsk og faderen dansk.

I 1929 boede han i Portland, Oregon, og korrespon
derede med kusinen, Frederikke, nr.257.

Datter af nr.256, Hans Christian Bruno. * i 1895 i USA 
>> Hansen.

Børn: en datter* ca.1915 og en datter* ca.1917.

340 Victor Karl Preisler

Forretningsmand og restauratør i USA.

Søn af nr.256, Hans Christian Bruno. * 16.4.1899 i USA 
» 3.11.1930.
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158 Frederikke Kirstine Preisler

i

Datter af nr.99, Carl Frederik. * 31.10.1829 i Køben
havn, + 11.6.1868 i Viborg. » 17.8.1859 i Viborg med 
købmand Georg Daniel Preisler, nr.149.

Hun blev døbt d.25.4.1830 i Vor Frelsers Kirke på 
Christianshavn og blev gift med sin halvfætter. De må 
have været forlovet i 1856, da Georg Daniel etablerede 
sig som købmand i Viborg, for i et brev til sin vor
dende svigerinde, Christiane Strange, dateret d., 2.10. 
1860, skriver hun bl.a.: "jeg ved ikke, om Bnuno han 
jontatt dig, aJL Qeong, han genne vilde. køLe denne. 
Qaand ved Auktionen oven den, men jik den -Lmidlentid 
ikke den Qang, da de jonlangte altjon meget. jon den, 
men nu han han Aenene kølt den jon den (tillige Sum 
72.000 Rdl., ejten alleA Mening en det. en god Handel, 
nu Akal vi flytte hen i PhilipAenA Lejlighed, og Aaa 
Akal vi Ae at jaa denne lejet ud.

Du maa nu dd<.e tno, at Qeong atlenede han tjent 
Aaa meget, at han Aelv havde Penge dentil, rue deAvœnne 
Aaa huntigt gaan det ikke. Mon van Aaa god at laane 
horn diAAe til Køl aj Qaanden.” Senere i brevet: ”Min 
Mand han Aaa tnavlt i diAAe Dage med at lave den Lej
lighed, vi Akulde jig tte ind i, gøne i Stand og jon- 
ordne, Aaa jeg Aen ham meget ajuldent heninde, Llot i 
S piAetidenne, det en ruzAten det hele, jeg han glædet 
mig Aaa meget til et dejligt a tont Tadelun den, men nu 
kommen Qeong og jontællen, at det Akal InugeA til 
BøndenAtue, og jeg paa denne Maade ingen SpiAekammen 
jaan, men maa nøjeA med et .Lille Skal i køkkenet, jeg 
llev Aaa ked aj det; de Købmænd kurde o g Aaa Inuge alt. ”

Ellers er brevet holdt i en mere kvindeligt for
trolig snak, om hilsener og tak for en kjole til den 
"lille Sophie". Det slutter med: "Du ser, jeg dutter 
dig, jeg finder det saa underligt, naar vi kommer i 
saa nær Familie med hinanden at sige De, jeg haaber, 
du ikke bliver vred, og viser det ved at gøre ligesaa."
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159 Gertha Preisler

Datter af nr.99, Carl Frederik. * 21.1.1832 i Køben
havn, + 31.12.1857 sammesteds.

160 Bruno Preisler

Fabrikant i Aarhus.

Søn af nr.99, Carl Frederik. * 16.5.1834 i København, 
4- 27.2.1899 på Frederiksberg. >> 17.11.1863 med Niel
sine Christiane Strange, * 23.1.1841, + 4.5.1917, dat
ter af godsejer til Julianelyst ved Horsens Niels By- 
schou Strange og Birgitte Mariane Birch.

4 børn: nr.257 - 260.

Bruno blev cand.pharm, i 1858, og fik borgerskab i 
Aarhus d.25.4.1863 som mineralvandsfabrikant. I 1866 
købte han E. Mehls Fabrik i Kannikegade og flyt
tede efter 3 år til Store Torv 10. I 1875 købte cand. 
pharm. A.Th.Ramsing chokoladefabrikken "Elvirasminde" 
af E.Mehl, og året efter startede han og Bruno Set. 
Nicolauskildes Brøndanstalt i denne fabrik nær Sct.Ni- 
colauskilde syd for Aarhus. Bruno beholdt sin virksom
hed på Store Torv.
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Chokoladefabrikken »Eloir asminde« 
efter litografi fra ca. 1880 i »Den 
gamle By«.

Han var medlem af Byraadet 1870-72, formand i Han
dels- og Kontoristforeningen, formand i Arbejdernes 
Byggeforening, kasserer for den tekniske skole, medlem 
af repræsentantskabet for Aarhus Privatbank og mange
årigt medlem af Velgørenhedsselskabets bestyrelse, 
hvor han i anledning af sit 25-års jubilæum som fabri
kant i Aarhus oprettede et legat i sit og hustruens 
navn.

I 1889 solgte han sin virksomhed til vinhandler 
Bestie, KøbenhavnÅog flyttede til Frederiksberg i 1897.
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Den tids typiske annoncer i dagbladene.
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257 Frederikke Sophie Amalie Preisler

Lærerinde.

Datter af nr.160, Bruno. * 14.11.1868 i Aarhus, + 23. 
11.1947 på Frederiksberg. Ugift.

F.S.A. fik sin "Pigeskoleeksamen" i Aarhus og kom ef
ter skolen til proprietær Kruse Nyrup som lærerinde 
for børnene. Omkring 1906 rejste hun flere gange til 
Paris. Hun var en stor beundrer af Frankrigs Napoleon 
og havde mange billeder og nipsting fra hans tid.

Senere blev hun ansat i Frk.Astrid Steens Maskin
skrivningsbureau, der lå oven over "Steens Konditori" 
i Frederiksborggade, København. Hun var også fransklæ
rerinde i nogle år på Frk.Zahles Pigeskole.

Tante Prik, som hun hed i familien, var en rigtig 
dame, såvel i påklædning som i væremåde, og samtidig et 
glad menneske, der var dejlig at besøge. Hun havde 
stor forståelse over for de unge i familien, bl.a. var 
hun ikke forarget over sin niece Ellen Poulsens skils
misse, men betroede denne, at hun egentlig fortrød, at 
hun aldrig havde giftet sig - sa var hun jo den erfa
ring fattigere!

Hun var meget teaterinteresseret, og hun fulgte 
godt med i, hvad der foregik i familien - hendes udga
ve af "Die Familie Preisler durch fünf Jahrhunderte" 
er ajourført og forsynet med noter.

Lige som sin lillesøster Emma boede hun sammen med 
moderen, først på hjørnet af Frederiksberg Allé og 
Enghavevej (med 2 altaner til gaden og 1 bankealtan 
til gården) og siden på Mynstersvej.
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Datter af nr.160, Bruno. * 30.1.1873 i Aarhus, + 21.2. 
1964 i København. >> 4.8.1894 i Aarhus med skovrider 
Christian Albert Mathiesen, * 14.9.1862 i København, 
+ 27.4.1912 på Topheden, søn af malermester Mathias 
Jørgen Mathiesen og Julie Gotfredine Jørgensen.7 børn:

Oscar Chr. Preisler Mathiesen, 
Ellen Fred. Julie Mathiesen, 
Jørgen M. Preisler Mathiesen, 
Anna Chri. Preisler Mathiesen, 
Asta Gerda Preisler Mathiesen, 
Arne Preisler Mathiesen, 
Thorkild Preisler Mathiesen,

258 Olga Birgitte Birch Preisler

* 28.12.1895 på Topheden
* 10. 8.1897 på Topheden
* 16.11.1898 på Topheden
* 28. 2.1902 på Topheden
* 4.10.1904 på Topheden
* 3. 2.1907 på Topheden
* 27. 3 1910 på Topheden

O.B.B. var følsom og gjorde næsten undskyldning for 
sig selv. Ikke destomindre ville hun ikke køres i bar
nevogn på Aarhus toppede brosten, men forlangte at 
blive båret, når familien skulle ud til Marselisskove- 
ne. Men følsom var hun, ja, hun blev næsten flov, for
talte hun senere sin datter Ellen, når hun skulle op
give sin adresse på sin første plads hos pastor Smith 
Phiseldech, Snodstrup Præstegaard ved Ølstykke.

Senere kom hun i huset hos Dalgas ude på Heden, 
hvor hun fandt sin forstkandidat. Brudeparret flytte
de til Vendsyssel, Tophedens plantage, hvor han blev 
skovrider og tilsynsførende af statsskovene i Jylland. 
Selve Topheden var på 125 td. land med planteskole, 
landbrug og skovdrift. Vel nok et paradis for børn at 
vokse op i. Chr.Mathiesen døde allerede i 1912 af 
lungebetændelse, og datteren Ellen, der senere blev 
blomsterhandler, pyntede kisten med blomster fra haven.

Familien flyttede derefter til København, og ef
terhånden spredtes børnene og stiftede familie, und
tagen Jørgen, der blev og passede moderen, indtil dat
teren Ellen havde solgt sin forretning og derved fik 
tid til at passe moderen de sidste år.
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259 Oscar Christian Strange Preisler

Læge og bibliograf i Kgs.Lyngby.

Søn af nr.160, Bruno. * 6.1.1879 i Aarhus, + 16.5.1920
1 Kgs.Lyngby. >> 7.8.1906 i København med Ruth Bahnson 
Preisler, nr.247.

2 børn: nr.341 - 342.

O.C.S. blev student i 1897 fra Aarhus Katedralskole og 
cand.med. i 1905 (laud). Derefter studieophold (børne
sygdomme) i udlandet. I 1907 fik han en praksis på 
Frederiksberg samt ansættelse på forskellige hospita
ler. I 1908 købte han en praksis i Kgs.Lyngby, hvor 
han virkede resten af sit liv som en dygtig og afholdt 
læge og tillige tog levende del i det lokale menig
hedsarbejde.

En tid havde han haft tanker om at hellige sig vi
denskabelig forskning, men det blev som praktiserende 
læge her, og dengang ikke mindst i en stor arbejderbe
folkning, han fik sin livsgerning. Under spansksyge- 
epidemien i årene efter første verdenskrig var han så
ledes altid ude hos sine patienter. Både dag og nat, 
hellig- og søgnedag turede han sit distrikt rundt på 
cykel for at se til de syge. Det tog hårdt på hans i 
forvejen skrøbelige helbred, og han døde kort efter.

Tidligt interesseret i lægevidenskabelig littera
tur og dens biblioteksforhold gjorde han den medicin
ske bibliografi til sit speciale. Han brugte en stor 
del af sin sparsomme fritid til at samle stof til en 
bibliografi over dansk medicinsk litteratur fra ældste 
tider til 1913: ”Bibliotheca medica Danica” i 6 bind. 
Han maskinskrev dem selv i 4 eksemplarer, som han 
skænkede til Det kgl. Bibliotek, Universitetsbibliote
ket i Oslo, Statsbiblioteket i Aarhus og Universitets-
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biblioteket i København, hvor den blev fortsat med et 
seddelkatalog (Index medicus Danicus).

1914 udgav han som tillæg til "Bibliothek for Læ
ger" en oversigt over de bibliografier, med hvilke man 
kan finde sig til rette i udenlandsk medicinsk litte
ratur, og posthumt udkom i 1920 en på tysk affattet 
fortegnelse over de vigtigste bibliografier, tid
skriftsregistre, håndbøger og monografier i de læge
videnskabelige fag. Til undervisning bl.a. for sy
geplejersker udkom i 1912 hans fortegnelse over medi
cinske fagudtryk, som foreligger i adskillige senere 
udgaver. Desuden var han medarbejder ved "Dansk bio
grafisk Haandleksikon" (Gyldendal 1920-26) med læge
biografier.

Han nærede også en levende interesse for sin egen 
slægt og har, især i sine unge år, foretaget omfatten
de studier. Hans liste over gennemgået litteratur på 
dette område tæller således over 100 titler. I indled
ningen til hans efterladte manuskrift står bl.a. 
"Nærværende lille Arbejde var oprindeligt kun tænkt 
anlagt som en Stamtavle, men da jeg under mine Litte
raturstudier fandt mange Oplysninger vedrørende de æl
dre Generationer, som jeg tænkte kunde interessere an
dre end mig selv, har Jeg vedføjet korte biografiske 
Oplysninger ved en Del af dem." Hans daglige lægegerning 
og bibliografiske interesse lagde dog så meget beslag 
på ham, at planerne om slægtsbogen ikke også kunne 
virkeliggøres inden hans altfor tidlige død.

Consommé à la royale
Mydes fastende.

Sherry

Lax med Hollandaise
Taga bedst i Rhinskvin

Oksetunge med Grøntsager
Mydes efter Behag.

Andesteg
Tygges ad modum Bramsen.

Kaffe - Likør

Omrystes!

Rodvin

Champagne

Madeira

Menukortet ved Oscar og Ruths bryllup.
Lucullus Culinaricus

DR. MED.

7—S—06.
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341 Esther Preisler

Musiklærerinde i Kgs.Lyngby.

Datter af nr.259, Oscar Christian Strange. * 26.8.1909 
i Kgs.Lyngby. » med arkitekt Mogens Preisler, nr.272.

Student fra Lyngby Statsskole 1927, cand.phil 1928. 
Uddannet i klaver hos kgl. hofpianistinde Johanne 
Stockmarr på "Det kgl. danske Musikkonservatorium" 
1929-31. Derefter musikpædagogisk virksomhed i Kgs. 
Lyngby.

342 Birthe Preisler
Fysioterapeut.

Datter af nr.259, Oscar Christian Strange. * 15.12.
1912 i Kgs.Lyngby. >> 10.5.1935 i Kgs.Lyngby med jour
nalist og forfatter Erik Benjamin Volmer Jensen, * 26. 
12.1912, søn af oberst Johannes Otto Jensen og Magna 
Bloch. 4 børn:

Stig Volmer Jensen,
Jan Preisler,
Ebbe Preisler,
Pernille Volmer Jensen,

* 13.4.1937 på Frederiksberg.
* 15.3.1940 på Frederiksberg.
* 3.9.1942 i Virum.
* 10.7.1948 i Virum.

Student fra Lyngby Statsskole 1931, fysioterapeut fra 
1934.
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260 Emma Camilla Strange Preisler

Datter af nr.160, Bruno. * 28.12.1881 i Aarhus, + 29. 
10.1944 på Frederiksberg. Ugift.

E.C.S. havde allerede som barn et svageligt helbred og 
måtte gå med støttekorset hele livet, men var allige
vel glad og munter. Dog havde hun sin egen mening og 
kunne være hård i kritikken med en barsk humor.

Efter endt skolegang kom hun på Frk. Mørks Hus
holdningsskole i Hillerød og var ellers ”husalf” hos 
moderen og søsteren. I nogle år var hun klinikdame 
hos en læge, frk.Knudsen, på Købmagergade.

Hendes niece, Ellen, fortæller: ”Da jeg som barn 
besøgte dem, var hun meget morsom og dygtig til at vi
se mig København. Vi spadserede altid, det var for 
dyrt at bruge sporvognen, den kostede 15 øre, men en 
enkelt gang var det dog med den åbne sporvogn fra Fre
deriksberg Runddel og ud på Strandvejen. Det var en 
fryd for en 10-årig fra Jylland. Vi spadserede også ud 
til Gefionspringvandet og så, at der blev arbejdet på 
det. Vi var også flittige til at gå på museer og i Ti
voli, som regel fik vi fyrværkeriet med.”

Hun fik et chok, da den franske skole under den 
anden verdenskrig ved en fejltagelse blev bombet. Det 
var kun et par ejendomme fra, hvor hun boede. Det for
vandt hun ikke.
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Judith, nr.14 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

Juliane Sophie, nr.164 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 48 

Juliane Victoria, nr.162 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 48 

Julie--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 294 

Julius Anton Johann, nr.195 ----------------------------------------------------------------------------------------- 136 

Julius Edvard, nr.77 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 113 

Julius Theodor Emil, nr.284 ----------------------------------------------------------------------------------------- 139 

Jyke------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 215 

Kai--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 157

tf

11

Kai Geltzer, nr.320 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 264

Kaja Margrethe Geltzer, nr.321 -------------------------------------------------------------------------------- 264 

Karen Margrethe Bahnson, nr.252 ----------------------------------------------------------------- 310,311 

Karen Ragnhild Holst, nr.296 -------------------------------------------------------------------------------------- 188 

Karen Vilhelmine, nr.277a ----------------------------------------------------------------------------------------------- 108 

Karin Valborg, nr.322 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 265

Karl-Heinz Julius, nr.347 ------------------------------------------------------------------------------------------- 140 

Karoline--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 217 

Ketel, nr.372 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 215 

Ketel Martin----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------215 

Kirsten, nr.397 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 294 

Kirsten------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 294 

Klaus, nr.415 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 322 

Knud, nr.331 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 301 

Knud Viger Bahnson, nr.250 ---------------------------------------------------------------------------- 306,307 

Kurt Hans Heinrich, nr.357 ---------------------------------------------------------------------------------------- 157 
Käthe Emilie Elisabeth, nr.281 ---------------------------------------------------------------------------- 137 

Lars, nr.412----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------320 

Laura Vilhelmine, nr.177 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 63 

Laurits, nr.224 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 229 

Laurits Georg, nr.114 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 71 

Lieselotte, nr.348 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 140 

Lis, nr.394 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 272 

Lisbeth, nr.403 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 299 

Lone, nr.413----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------322 

Louise Ernestine Elisabeth, nr.67 ------------------------------------------------------------------- 64 

Ludvig Carl Martin, nr.122 ---------------------------------------------------------------------------------------- 95 

Luise Henriette Christine, nr.84 ---------------------------------------------------------------------- 134 

Lutz--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 145 

Mads----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------271 

Magdalena Sophia Christiana, nr.81 ---------------------------------------------------------------- 134 

Marco------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 157 

Margarete Elisabeth, nr.307 ------------------------------------------------------------------------------------- 219 

Margarete Kathrine, nr.366 ---------------------------------------------------------------------------------------- 208 

Margaretha, nr.11 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

Margaretha Barbara, nr.15 ------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

Margaretha Barbara, nr.28 ------------------------------------------------------------------------------------------- 28 

Margaretha Elisabeth, nr.86 ------------------------------------------------------------------------------------- 135 

Margarethe Johanna, nr.290 ---------------------------------------------------------------------------------------- 151 

Maria Eliesabetha, nr.20 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 118 

Maria Frederica, nr.54 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 127 

Maria Margaretha,nr.18 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 118 

Maria Sophia, nr.22-------------------------------------------------------------------------------------------------------------118 

Mariane, nr.167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 53 

Marie, nr.101 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 47 

Marie Hansigne, nr.344 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 60 

Marie Mariane, nr. 175------------------------------------------------------------------------------------------------------- 62 

Mariechen, nr.285 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 143 

Mariechen Rosa Emma, nr.282 ------------------------------------------------------------------------------------- 138 

Martha, nr.180 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 80 

Martha Elisabeth, nr.368 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 209
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Preisler, Martin Carl Henrik, nr.70 -------------------------------------------------------------------- 67,68,69,70

" Martin Jakob ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 88

” Mary Sophie, nr.263 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 50

” Matthias Christian, nr.55 --------------------------------------------------------------------- 127,128,129

*’ Merete, nr.417----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 59

” Mette, nr.409 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 503

" Mette, nr.410 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 319

" Mette Cathrina, nr.52 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 127

” Michael Axel---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------271

” Mikkel----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 59

" Mogens, nr.272 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 84

” Monika, nr.349 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 145

" Morten---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------271

" Nanna Helene, nr.327 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 273

” Olaf--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 149

” Olga Birgitte Birch, nr.258 ---------------------------------------------------------------------------------------- 332

” Oscar Christian Strange, nr.259 ---------------------------------------------------- 286,333,334

" Osea Edvardine Amalie, nr.173 ---------------------------------------------------------------------------------- 61

" Otto Christian Jakob, nr.154 ------------------------------------------------------------- 257,258.259

" Otto Holger, nr.241 --------------------------------------------------------------------------- 260,261,262,263

” Otto Viggo Gabriel, nr.240 ------------------------------------------------------------------------------------------- 261

" Ove Steen, nr.269 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 79

" Per Johan-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------247

" Pernille-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 302

” Peter, nr.303 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 212

» Peter----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 271

” Peter Bertel, nr.381 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 240

" Peter Christian --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 240

” Peter Christian --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 241

" Peter Frederik ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 240

" Petra Johanne, nr.225 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 229

” Petra Johanne, nr.229 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 231

” Petra Johanne, nr.238 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 252

” Petra Johanne, nr.242 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 274

” Petra Marie -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 247

" Petrea, nr.211 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 186

” Pi Stine Grønbæk--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 322

" Poul Bernhard Bøving, nr.221 ------------------------------------------------------------------------------------- 220

” Poul Ry Bahnson, nr.254 --------------------------------------------------------------- 313,314,315,316

’’ Raymond Edvard, nr.416----------------------------------------------------------------------------------------------------------325

" Rigmor, nr.271 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 83

" Rigmor, nr.319 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 249

” Rigmor Johanne, nr.185 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 93

" Rikke, nr.408 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 303

” Ruth Bahnson, nr.247 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 286,333

” Ry Øj vin, nr. 391 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 267

'* Sabine--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 150

" Salve, nr.313 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 231

” Salve, nr.318 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 246

Preisler, Sascha ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 150

" Signe Louison Bahnson, nr.251 ---------------------------------------------------------------------------- 308,309

" Sofie Frederikke, nr.193 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 108

" Sophie Amalie, nr.215 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 198

" Sophie Bartholine Louise, nr.118 ------------------------------------------------------------------------------- 91

” Sophie Frederikke, nr.96 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 324

" Sophie Marie Cecilie, nr.128 --------------------------------------------------------------------------------------- 96

" Sophus Christian, nr.179 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 77

" Steen, nr.346 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 88

” Susanne, nr.380 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 238

” Susanne----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------157

" Sven Ingvar, nr.323 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 266

” Svend--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 110

” Svend Aage, nr.277 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 103

” Sönke--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 157

” Sören--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 145

” Søren--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 271

" Tine, nr.414 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 322

” Torsten------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 149

" Ulla, nr.333 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 305

” Ulrikka Sophia Maria, nr.98 ------------------------------------------------------------------------------------------ 324

" Ulrikke Sophie Emma Georgine, nr.113 --------------------------------------------------------------- 71

” Ute, nr.369 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 210

” Vagn, nr.393 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 271

" Valdemar Gerhard, nr.171 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 54

" Valentin Daniel, nr.34 ------------------------------------------------------------------------------------- 34,35,119

" Victor Karl, nr.340 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 326

" Volkmar, nr.355 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 150

” Werner, nr.354 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 150

" Werner, nr.363 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 159

” Wilhelm Emil, nr.196 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 136

” Wilhelm Werner, nr.289 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 149

” Wilhelmine, nr.133 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 105

" Wilhelmine Caroline, nr.178 ------------------------------------------------------------------------------------------ 76

" William Victor, nr.170 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 54

" Yvonne, nr.275 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 90

" Zigga Liw, nr.390 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 267

" Aage, nr.233 -----------------------------------------------------------------------------------------------------   250

” Aage, nr.234 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 250

” Åsa Caroline-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------243

Preissler, Hans----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9

Preusler, Georg dem Jungeren -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16

" Johann Cristoph ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9

Preussler, Elias -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15

” Otto------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6

Preysler, Greger -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16

Pruseler, Jakesch ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6

’• Nikl-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6
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R

Ramoschat, Therese ------------------------------------------------------------

Rasch, Hedevig Rebekka ------------------------------------------------

Rasmussen, Anders ---------------------------------------------------------------

” Michael Peter ------------------------------------------

" Søren Mikkel ---------------------------------------------

” Valborg Kirstine ---------------------------------

Rathlev, Carl Victor ------------------------------------------------------

” Inger Katrine ------------------------------------------------

Ravn, Birgitte Sørine Jensen ------------------------------

" Else Kathrine Jensen ------------------------------------

” Jens Jensen ---------------------------------------------------------------

Rebeiz, George Petros ---------------------------------------------------

” Mikaela ---------------------------------------------------------------------

” Natalia ---------------------------------------------------------------------

" Petros ------------------------------------------------------------------------

” Petros ------------------------------------------------------------------------

” Samira ------------------------------------------------------------------------

Reeh, Carl Frederik William ---------------------------------

” Christian Frederik -----------------------------------------

” Christian Frederik ------------------------------------------

” Christian Ludvig ------------------------------------------------

*’ Frederikke Caroline Charlotte---------

” Fritz Ferdinand Theophil ------------------------

” Henrik Daniel Edvard ------------------------------------

” Wilhelmine Louise Augusta ---------------------

Reiman, Meta -----------------------------------------------------------------------------

Reymann, Frederikke Wilhelmine Caroline 

” Peter Christian -----------------------------------------

Ridder, Anne Kirstine --------------------------------------------------

•• Ole---------------------------------------------------------------------------------

Riedner, Anna Felicitas --------------------------------------------

” Cristoph Melchior ------------------------------------

” h.M.-------------------------------------------------------
” Johann H.M. -----------------------------------------------------

" Magdalena ------------------------------------------------------------

Riis, Grethe Hedvig ---------------------------------------------------------

Rohde, Astrid Rigmor ------------------------------------------------------

” Holger ---------------------------------------------------------------------------

” Karen -------------------------------------------------------------------------------

’’ Michael-------------------------------------------------------------------------

” Peter Preisler ---------------------------------------------------

” Thyge Preisler ---------------------------------------------------

Rosenbjerg, Jan ---------------------------------------------------------------------

” Mette ----------------------------------------------------------------

’’ Mogens-------------------------------------------------------------

Russ, Frieda ------------------------------------------------------------------------------
Rönfeld, Ingeborg Marie Anna Dorthea — 

’’ Wilhelm---------------------------------------------------- .------------

--------------------------------------------------------150

---------------------------------------------------- 65

--------------------------------------------------------113

------------------------------------------------------- 313

--------------------------------------------------------113

------------------------------------------------------- 313

------------------------------------------------------- 298

------------------------------------------------------- 298

----------------------------------------------------102

----------------------------------------------------102

----------------------------------------------------102

------------------------------------------------------- 238

--------------------------------------------------------238

--------------------------------------------------------238

--------------------------------------------------------238

--------------------------------------------------------238

--------------------------------------------------------238

---------------------------------------------------- 64

---------------------------------------------------- 64

---------------------------------------------------------- 64

---------------------------------------------------------- 64

---------------------------------------------------------- 64

---------------------------------------------------- 64

---------------------------------------------------------- 64

---------------------------------------------------- 64

--------------------------------------------------------240

------------------------------------- 38,43,45 

-----------------------------------------------------------38 

---------------------------------------------- 43,45

---------------------------------------------------- 43

---------------------------------------------------- 20

---------------------------------------------------- 20

---------------------------------------------------- 20

---------------------------------------------------- 18

---------------------------------------------------- 18

------------------------------------------------------- 324

---------------------------------------------------- 82

---------------------------------------------------- 76

---------------------------------------------------- 76

---------------------------------------------- 76,82 

---------------------------------------------------- 76 

---------------------------------------------------------- 76 

------------------------------------------------------- 272 

------------------------------------------------------- 272 

------------------------------------------------------- 272 

-----------------------------------------------------,156 

----------------------------------------------------162 

----------------------------------------------------162

Ronnow-Larsen, Folmer ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 223

” Thomas---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 223

Røjen, Jensine-------------------------:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100

Raaschou, Frederik--------------------------------------------------------------------------------------------------u-----------------------------------------87

” Gudrun---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------87

S

Sandberg, A.W.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------194

” Anna Andrea Elise----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 250

" Birgitte Caroline -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 250

" carl----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 194,250

” Christine Else Margrethe ----------------------------------------------------------------------------------------------- 194

” Clemens----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 194

” Edel Christine Margrethe ------------------------------------------------------------------------------------------------ 250

" Otto Anders----------------- T--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 250

” Petra Emma---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------194

. Sandholt, Elsebeth --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 193

•’ Jens--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------193

” Niels Henrik -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 193

" p.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 193

Sass, Inge--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :-----------------158

Schenkel, Emilie Amalie Helene ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 154

Scheuermann, Georg Friederich Wilhelm -------------------------------------------------------------------------- 36,131

Schiellerup, Camilla ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 59

” Christine------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 59

" Harald---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 59

” Aage----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 59

Schild, Claus Friedrich -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 152

Schjøler, Anne Cathrine -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 257

Schjøtz, Christian ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 257

” Johanne Marie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 257

von Schlackenwerth, Barbara Hierin------------------------------------------------------------------------------------------- 17

Schlatermund, Catharina Dorothea ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 160

Schmidt, Bodo----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------210

" Ellen------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 127

" Holger-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------210

” Lauritz Hinrich ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 134

” Norbert-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- '— 210

" Peter Wolfgang -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 210

Schmitt, Johannes ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 207

" Martha Elisabeth--------------------------------------------------------------------------- :--------------------------------------------207

Schockert (eller Schacker), Heinrich ----------------------------------------------------------------------------------------- 134

Scholz, Ellen ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 137

" Harry-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------137

” Helmuth----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 137

” Karl-Heinz-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 137

” Renate-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 137

" Rita-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 137
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Schuckmann, Anna Sophia ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30,31,32

" Joachim------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30

Schwaen (eller Svane), Marie ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 119

Schwandt, Klaus Peter Gerd Fritz ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 140

Schwanenflugel, Carina ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39

Schäfer, Ella ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 157>138

Schätzei, Agnes -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 213

Seehusen, Johanne Marie ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 71

Seitzberg,Christian August ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 63

” Christian August ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 63

Sibertsen, Wilhelmine Florentine ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 53

Skibsted, Micheline Arnoldine ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36

Sietting, Frederikke Amilie ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 85

Smith, Anne Kathrine T-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------300

Sporon, Benjamin Georg ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 253,254,255

” Frederik--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------253

Stattau, Helge ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 299

.. Lotte--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------299

" Mie--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------299

" Ole---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . 299

Steen, Anna Louise---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 77

” Erik Sophus Valdemar------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 77

Strange, Niels Byschou ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 328

” Nielsine Christiane ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 328

Studknechten, Abel--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------132

Stær, Maria Magdalene Christine -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 287

” Niels Andreas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 287

Suder, Gottlob ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 63

" Wilhelm Christoph ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 63

Svendsen, Thora Christine ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 229

Svensson, Gottfred ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 247

Sørensdatter, Kirstine ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 128

Sørensen, Ane Katrine ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 113

" Kirsten Marie (Thougaard) -------------------------------------------------------------------------------------------- 112

” Søren Jensen (Thougaard) ----------------------------------------------------------------------------------------------- 112

Sörup, ?  135

" Christian----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------135

” Ernst----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------135

" Heinrich-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------135

” Johannes-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------135

” Louise-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------135

T

Tauvon, Elsie Marianne ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 243

Telford, Ena------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 271

Thalbitzer, Henry - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 36

Thorsen, Anne--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 302

'* Valdemar--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 302

Thorsøe, Johan Julius ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 62

” Sophus Christian Johannes --------------------------------------------------------------------------------------------- 62

Thougaard, Kirsten Marie Sørensen -------------------------------------------------------------------------------------------------- 112

” Søren Jensen ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 112

Thourup-Jensen, Axel--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------192

" Axel--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------192

” Jesper--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------192

Thulin, Folke ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 245

" Gustaf Adolf ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 245

” Ingrid Margareta ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 245

Thaarup-Olsen, Bodil-------------------------------------------------------------------------------------------------------(-------------------------------- 299

Tichopad, Emilia------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 215

Tietgens, Ulricha ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 67

Tollesen, Axel------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------273

” Hans Peter------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------273

” Irene--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 273

Tondén, Gunnel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 241

Tretner, Lina---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 139

Trolle, Ane Birgitte---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 43

Todt, Christa Louise Minna ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 157

" Oscar---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 157

U

Ulrichsen, Ida--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 76,82

V

Valentinsen, Elisabeth Thomine ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 62

• " Thomas------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 62

Vett, Agnete---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 87

Viborg, David Andersen ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 324

" Karen Sofie ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 324

Villsen, Ane Marie------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 110

Vilstrup, Marie Nicoline Henriette ----------------------------------------------------------------------------------------------- 93

Volland, Anna Sophia---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34

" Wolfgang Melchior ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34

W

Wagener, Engel Kathrin^ Johanna ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 142

Wagner, Helena Susanna ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26
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Wamberg,

ti

Warncke, 
ti

tt

Wegene^

Elly------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 50

Niels---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 50

Sophus------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 50

Harald-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------143

Karin--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------143

Ronald-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------143

Anna Catharina Maria----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 135

Jacob Friedrich-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 135

Wiedemann, August ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 83

” Povl August----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 83

" Kirsten---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 83

Winsløw, Hans Frederik ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52

” Sophie Frederikke Kirstine -------------------------------------------------------------------------------------------- 52

Witte, Hennig ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 154

” Henriette Margaretha Dorothea ----------------------------------------------------------------------------------------- 154

Wittmann, Bartel----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  17

” Dorothea---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17

Wolf, Barbara------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38

Wolff, Frederikke Cecilie -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 64

XYZ

Zawadski, Elfriede ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 138

" Erich-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------138

" Gertrud----------------- ■-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------138

Zeidl, Anna---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 149

Zimmermann, Anna ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 119,121

Zinkernagel, Frederik ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 238

” Juliane Maria ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 238

” Peter--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------238

Zinn, Carl Ludvig--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36

” Charlotte Louise ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 36,37

” Frederikke Wilhelmine ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36

” Johan Friedrich --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36,67

" Johann Ludwig--------------------- 7------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36,37

” Johanne Henriette --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36

” Sophia Dorothea --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36,37

Zucker, Eva Liisa-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------240

" Helmuth-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------240

Zwicker, Helga ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 159

” Herman------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 159

” Martha------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 159

Zwinger, Cristoph Johann ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24

Æ 0 Å

Ørgaard, Ane Sophie------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 95

Östermann, Barbro ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 247

Ähnebring, Erik-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------247

" Kerstin--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------247

Äkesson, Maria ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 290
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6. generation 7. generation 8*. generation 9. generation 10. generation 11. generation 12. generation 13. generation 14. generation 15. generation 16. generation

24. Johann Justin

1698 - 1771 •

42. Anna Maria

1739 - ?

43. Anna » Zwinger

1740 - ?

10. Maria Magdalena

1656 - 1664

11. Margaretha

1657 - 1662

12. Daniel

1658 - c.1665

13. Anna >> Helling 

1660 - ?

14. Judith

1663 - 1663

15. Margaretha Barbara

1664 - ?

16. Johann Daniel 

1666 - 1737 -

se tavle II og III

w

25. Georg Martin

1700 - 1754 —

26. Christoph Wilhelm 

1702 - 1734

27. Johann Daniel

1705 - 1705

28. Margaretha Barbara

1706 - 1706

29. Barbara >> Oeding

1707 - 1759

30. Georg Christoph

1708 - 1709

31. Caspar Gottlieb

1710 - ?

32. Barbara Sybilla 

1712 - 1713

33. Johann Martin 

1715 - 1794 —

34. Valentin Daniel

1717 - 1765

44. Johann Justin

1737 - ?

45. Esther Maria

1740 - ?

46. Anna Christine 

1752 - 1753

47. Johanne >> Zinn

1754 - 1833

48. Joachim Daniel

1755 - 1809 —

49. Johann Georg 

1757 - 1831

64. Johanna >> Albanus

1780 - ?

65. Anthonius Thomaselli

1791 - 1872 ----------- ----

66. Wilhelmine >> Bondorf 

1796 - 1863

67. Louise >> Reeh

1798 - 1877

68. Carl Eduard

1804 - 1807

69. Charlotte Emilie

1808 - 1822

70. Martin

1790 -

Carl Henrik

1880 ---------------

71. Georg Sophus

1791 - 1863 ““

72. Frederik Ludvig 

1793 - 1831

73. Ane Sophie Rebekka 

1797 - 1798

74. Anine Georgine 

1799 - 1803

75 Adolph Wilhelm

1802 - 1869

76. Gustav Philip 

1805 - 1889

77. Julius Edvard 

1809 - 1831

100. Hans Christian 

1813 - 1869

101. Marie

1815 - 1864

102. Ane Cathrine

1817 - ?

103. Joachim Daniel 

1821 - 1834

104. Joachim Julius

1824 - 1867 -

105. Joachim Edvard

1824 - 1891 —

Hans Christian 

1840 - 1847

162. Juliane » Kreipke

1853 - ?

163. Johanne >> Jensen

1857 - ?

164. Juliane » Holst 

1861 - 1917

165. Joachim Julius

1864 - 1941 1 -

166. Augusta » Jochumsen

1867 - ?

167. Mariane >> Jørgensen

1848 - ?

168. Christian Edvard

1850 - 1937

169. Anna Cathrine

1853 - ?

170. William Victor

1857 - ?

171. Valdemar Gerhardt 

1859 - ?

172. Anton Jean Martin 

1862 - 1889 —

173. Osea » Pelch

______ __  1866 - 1946

261. Joachim Julius

1889 - 1890

262. Agnes >> Jørgensen

1891 - 1966

263. Mary >>1. Olssön - 2. Hansen

1892 - 1956

264. Emma » Wamberg

1893 - 1961

265. Erna Johanne

1894 - 1896

266. Bertha >>'l. Andersen - 2. Nielsen

1896 - 1966

E
 Edvard Alfred Frederik

1886 - 1971 ■■■—

343.

344.

345.

Carl Wilhelm 

1915 - —

Marie >> Heyde 

1917 -

Esther >> Holm

1931

417.

418.

Tavle I

Merete >> Schiellerup

1941 -

Jens Edvard

1943 -
Mikkel

1973 -

Ann Katrine

1977 -

106. Anthonius Thoraasellis 

1826 - 1908 —

107. Antonette >> Klæbel 

1830 - 1922

108. Antonine >> Seitzberg

1834 - 1920

109. Emma >> Jørgensen 

1837 - 1933

110. Joachim Daniel 

1842 - 1848

111. Charlotte >> Møller 

1821 - 1906

112. Johanne >> Møller

1823 - 1893

113. Ulrikke >> Dujardin

1824 - 1864

114. Laurits Georg

1826 - 1852

115. Carl Peter Henrik

1827 - 1891 —

116. Elise » Møller 

1830 - 1874

117. Anna >> Baggesen

1833 - 1916

118. Sophie >> Biilmann

1835 - 1922
119. Caroline » Harpöth 

1837 - 1918

120. Frederik Ludvig

1840 - 1920 —

121. Anine Georgine

1818 - 1851

122. Ludvig Martin Carl

1819 - 1893

123. Hansine

1821 - 1821

124. Hanne Birgitte

1824 - 1911

125. Hansine >> Gul lieh

1825 - 1905

126. Antoinette >> Elberg 

1828 - 1906

127. Agnes >> Dantzer

1830 - 1906

128. Sophie Marie Cecilie

1832 - 1915

129. Johan Georg

1833 - 1911 —

130. Ida Lovise Caroline

1836 - 1836

131. Ida >> Jørgensen

1837 - 1906

132. Hanna

1836 - 1863

133. Vilhelmine >> Mosel

1836 - 1871

134. Frederik Julius

1841 - 1877 ------------------

135. Anna » Rasmussen 

1871 - 1955

136. Johanne >> Hansen

1873 - ?

137. Agathe >> Degn 

1875 - 1956

138. Else Elise >> Hansen

1878 - 1964

174.

175.

176.

177.

Antoinette >> Hansen 

1849 - ?

Marie >> Thorsøe

1854 - 1879

Anna >> Suder

1855 - 1947

Laura >> Axelsen

1861 - 1950

178. Wilhelmine » Rohde

1860 - 1939

179. Sophus Christian

1862 - 1946 ■

180. Maftha » Amundsen 

1866 - 1952

181. Ebba >> Jacob 

1868 - 1942

182. Axel

1871 - 1930 —■

268. Harriet >> Hoffmeyer 

1892 - 1974

269. Ove Steen

________  1910 -

270. Holger Jean

1864 - 1895

271. Rigmor >> Wiedemann 

1899 - 1978

272. Mogens

1908 - 1970

183. Folmer

1874 - 1951

184. Anna » Jespersen

1871 - 1947

185. Rigmor >> Buemann

1872 - 1927

186. Johanne

1873 - 1943

187. Georg Christian

1874 - 1968

188. Ingeborg

1876 - 1956

189. Poul Sophus

1877 - 1958 —

190. Hans Adolph Vilhelm

1867 - 1938 -----------------

191. Harald Christian 

1869 - 1890

192. Emmarentze >> Hoeck 

1871 - 1958

193. Sofie Frederikke 

1873 - 1946

194. Frederik Julius

1876 - 1949 -------------------

273

274

-ai976 ’ 1^37 -

>>1. Kindt-Larsen - 2. Holm

Jean

1900

Else

1904

275. Yvonne »1. Fresløv - 2. Alex-Petersen

1907 - 1943

276. Anna Marie » Andreasen 

1909 -

277. Svend Aage

1928 -

Karen Vilhelmine >> Andreassen 

1911 - 1981

278.

279.

280.

Agnete >> Jensen 

1908 - 1978 

Frederik Julius 

1911 - 1911 

Frederik Adolf 

1917 - 1945

Martin Jakob 

1973 -



6. generation 7. generation 8. generation 9. generation 10. generation 111. generation 12. generation 13. generation 14. generation 15. generation 16. generation

Tavle n

139

se tavle I

8. Gabriel
c. 1629 - 1680
9. Georg

? - 1654

17. Daniel
1657 - 1724 —-

18. Maria Margaretha 
1662 - ?

19. Anna Sabina
1664 - ?

20. Maria Eliesabetha 
1666 - ?

21. Anna Catharina
1669 - ?

22. Maria Sophia
1672 - ?

23. Johann Gabriel
1673 - ?

35. Joachim Daniel 
1680 - 1762

36. Johann Gabriel
1708 - 1709

37. Johann Daniel
1709 - 1709

38. Johann Gottlob
1711 - 1711

39. Christian Jakob
1712 - 1779 —

40. Carol Heinrich
? - 1717

41. Daniel
1717 - ?

50. Anna Magdalene
1741 - 1746

51. Daniel Gabriel
1742 - 1743

52. Mette Cathrina
1743 - 1746

53. Daniel Martin
1746 - 1750

54. Maria Frederica
1747 - 1756

Dideriche Susanna
1776 - 1781

140.

141.

142.

Anna >>1. Muntz - 2. Frick

1840 - 1928

Johann Hinrich

1842 - 1899 -

Christine >> Passel 

1844 - ?

Johann Wilhelm

1846 - 1848

195. Julius Anton Johann 

1873 - 1917

196. Wilhelm Emil

1876 - 1941 '

281. Käthe >> Scholz

1907 - 1975

282. Mariechen >> Zawadzki

1908 -

283. Ida Emilie

1911 - 1928

284. Julius Theodor Emil

1913 - 1978 —

347. Karl-Heinz Julius

1933 - ■

348. Lieselotte >> Schwandt 

1944 -

Maren Annemarie 

1957 -

Birgit Susann

1961 -

56. Georg Daniel
1751 - ?

57. Gabriel Martin
1752 - 1757

58. en datter
1753 - 1753

59. Christian Frederik
1754 - 1756

60. Cathrine >> Fiedler
1756 - 1788

61. Gottlieb Lebrecht
1758 - 1832 -----------

se tavle III

79.

80.

81.

82,

83.

84.

85.

86.

87.

Ernst Frederich Jai <
1781 - 1781
Jacob Gottlieb
1805 - 1878
Magdalena
1807 - 1841
Elisabeth >> Brasch 
J808 - ?

Johann Anton
1810 - 1885 ________

Luise >> Schocker 
1812 - ?
Jochum Erich
1813 - 1838
Margaretha >> Sorup 
1815 - ?
Franz Heinrich
1818 - 1818
Friedrich Heinrich
1820 - 1833

197. Heinrich Wilhelm

1879 - 1959 —

285. Mariechen >> Warncke 

1914 -

286. Herbert Heinz Wilhelm

1916 - 1944 ...................

287. Heinz Wilhelm Adolf 

1919 -

349. Monika »

1941 -

350. Dieter

1942 -

351. Holger

1943 -

Blocker

Soren 

1966 - 

Lutz 

1970 -

Torsten 

1969 - 

Sabine 

1971 -

143. Johann Wilhelm 

1849 - 1914 —

144. Heinrich Ferdinand 

1851 - ?

145. August Ferdinand

1856 - 1942 ------------

146. Johann Ferdinand 

1859 - 1864

198. Anton Heinrich

1880 - 1937 —

199. Hans August

1882 - ?

200. Erna >> Schild

1889 - 1966

201. Johann Otto

1891 - 1918

202. Franz Bruno

1893 - ?

203. Bernhard Hermann

1894 - ?

204. Ferdinand Johann

1881 - 1950 —

205. Ernst August

1886 - 1930 ■—1

206. Johann Heinrich

1889 - 1949

207. Albert Chr. Wilhelm

1895 - 1916

288. Hans
1905 - 1972

Horhold352. Giesela »

1935 -

353. Hans
1940 -

Olaf Hans 

1964 - 

Torsten 

1966 -

289. Wilhelm Werner

1909 - 1944 -

290. Margarethe » Drosner

1911 -

291. Alice Henriette 

1908 - 1968

292. Henry Chr. Hans

1909 - 1970 —

293. Gerda >> Albrecht

1910 -

294. Ernst August 

1915 -

295. Adolf August

1926 - 1929

354. Werner

1938 -

355. Volkmar

1943 -

356. Claus

1944 -

r
 Sascha Werner

1972 -

Sabine 

1967 -

357. Kurt Hans Heinrich

1933 - ■■

358. Horst Albert

1935 - —

359. Alice >> Loose 

1938 -

360. Hans Heinrich 

1938 - 1938

361. Dieter Karl

1941 -

362. Bruno Robert

1942 -

363. Werner

1944 - —

364. Hans Dieter

1950 -

365. Ernst
1952 -

Cornelia

1957 - 

Dirk

1958 - 

Bernd 

1960 - 

Susanne 

1963 - 

Marco

1967 - 1970

Sönke

1960 -

Beale

1962, -

Kai

1966 -

Bor i s 

1968 - 

Alexander 

1971 -



8. generation 9. generation 10. generation 11. generation 12. generation 13. generation 14. generation 15. generation 16. generation

208

209

210

Kjerstine

- 1907 

Jakob

- 1873 

Petrea

- 1857

296. Karen Ragnhild Holst 

1891 - 1980

366

se tavle I og II

62. Georg Daniel 
1760 - 1812

63. Frederik Gabriel

1760 - 1810 —

147

148

149.

150

Jens 

1826 

Abel 

1828

Carl Frederik

- 1870 —

» Sandberg

- 1854

Georg Daniel

1830 - 1911

211.

212

213

214

215

216

217

218

219

220.

221

222

223

224

225

226

227

228

Anne 

1853 

Hans

1855 

Abel

1856

Petrea 

1858 - 1858 

Fritz

1860 - 1860 

Frederik Christian 

1862 - 1904

297

298.

299.

Arne

1865

Jenssøn
- 1939

Sophie >> Jacobsen

1860 - 1939

Frederik Christian

1861 - 1918

Georg Daniel

1863 - 1864

Gerda

1863 - 1866

Georg Daniel

1866 - 1870

Bruno Fred. Chr.

1868 - 1935 ——

Poul Bernhard Bøving

1871 - 1875

Benjamin Georg Sporon

1872 - 1936

Marie >> Amnitsbøl

1874 - 1936

300

301

302.

303

304

305

306

307

308

309

310

Inger Nicoline

1900 -

Ellen

1901 - 1917

Helga » Thorup

1908 - 1975

Gerda >> Sandholt

1913 -

Georg Daniel

Christine » Hinrichsen

1899 -

Peter

1900 -

Bruno Friedrich Chr
1901 - *

367

368

370

371

372

373

374

89. Charlotte » Køpke 

1789 - 1828

Cathrine Frideriche

1791 - 1791

Abel Cathrine >> Bang

1792 - 1824

Ane Cathrine Dorothea 

1794 - 1798

90

91

92

93 Frederik Christian 

1797 - 1887 —

94. Christoffer Mathias 

1785 - 1848

95. Charlotte Dorothea

1788 - 1791

96. Sophia Frederikke

1789 - 1791

97. Charlotte » Krehmer

1794 - 1814 

Ulrikka Sophia

1795 - 1797

98.

99 Carl Frederik Wilhelm

1797 - 1859 ■-

151

152

153.

154

155

156

Frederik Christian

1832 - 1888 ■—

Emma

1834

Hans 

1836 
Anna 

1838

229

230

>> Sandberg

- 1906

Peter

- 1867 — 

>> Sporon

- 1895

Otto

1841

Alfred Wilhelm

1843

Carl

1850

157. Hans

1828

158

159

160

231.

232

233

234

236

Christian Jakob 

- 1911 —

1846

Louis Alfred 

- 1930 —

Chr. Laurits

- 1896 —

Margarete » Bandixen

1925 -

Anne >> Klee

1926 -

Martha >> Pieles

1928 -

Ute >> Wiemann

1934 -

Hilke >> Schmidt

1937 -

Bruno

1930 -

Ketel

1932 -

Birthe

1934 -

Isa

1936 -

375. Adelheid » Becker

1939 -

1945

1937

Jyke

1964 -

Ketel Martin

1965 -

Birthe

1966 -

Laurits 

1865 - 1865 

PeLra Johanne

1867 - 1867 

Frederik

1868 - 1868 

Frederik Kristian

1869 - 1917 

Gregersine >> Knudsen

1870 - 1892 

Petra Johanne

1872 - 1872 

Ellen Johanne

1873 - 

Emilie

1874 - 

Bertel 

1876 - 

Aage

1878 - 

Aage

1879 -

Anne Marie 

1879 - 1879 

Anne Marie 

1882 - 1884

1874

1876

1953

1879

1879

237. Jens Frederik 

1864 - 1867

238. Petra » Dantzer 

1866 - 1944

Frederikke >> Preisler 

1829 - 

Gertha 

1832 -

1868

1857

311

312

313

314.

315

316

317

318

319

320

321

322

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250.

251

252

253

Bruno

1834 - 1899

Alfred Christian

- 1872

Viggo Gabriel

- 1871

Holger

_ 1950 ■

Jens

1870
Otto

1871
Otto

1874

Petra >> Enemark

1877 - 1954

Jens

1878 - 1882

Emma >> Norkjær

1880 - 1916 

Inger » Bartels

1881

Anna

1884

- 1970

Valborg >> Caroc

- 1958

>> Preisler 

- 1960

Ruth 

1881 

Eg 

1882 - 1967 

Bahne

1884 - 1967 —

Knud Viger

1885 - 1918 

Signe Louison

1886 - 1960 

Karen Margrethe 

1888 

Else

1894

- 1980

Marie » Nielsen

- 1982

323

324.

325

326

327

328.

329.

330

331.

Dorthea

1968 -

Caroline

1971 -

Albrecht Daniel

1975 -

Bruno Friedrich Chr

1938 - ■

Anne-Grethe >> Hansen 

1936 -

Anne-Marie » Rønnow-Larsen 

1941 -

Karl Adolf

1903 - 1980 — 

Luise >> Claussen

1904 -

Margarete >> Losehand

1905 - 1983

Georg Daniel

1907 - 1963

Boy Fritz

1908 -

Carljohan Christian

1913 - 1967

Børge

1901 - 1981

Gert

1902 - 1974 

Salve

1903 - 1911

Jakob Anker

1905 - 1971

Marie

379. Gerd >> Zinkernagel 

1928 -

Susanne >> Rebeiz

1935 -

380.

384

Peter Bertel

1937 - ■■

Annabella » Car lander

1938 -

Christian Bertel 

1941 _ —

Eva Helene 

1965 -

Peter Frederik

1967 -

Peter Christian

1968 -

Christina

1970 -

Peter Christian

1972 -

Anne

1906 - 1914

Inga >> Mattson

1908 -

Eva >> Thulin

1909 -

Salve

1911 - —

Rigmor

1912 -

Kai Geltzer 

1901 - 1964

Kaja » Nielsen 

1903 -

Karin >> Jacobsen

1905 - 1930

Sven Ingvar

1906 -

Helga »

1907 -

Inger »

1908 -

Axel Robert

1910 - ■■

Nanna » Tollesen 

1912 -

Christensen

Poulsen

Jens 

1912 - 

Gudrun 

1914 -

255

256

Carl 

1853 

Hans 

1855

Edvard

- 1903 

Chr. Bruno

- 1936 —

257

258

259

260

Frederikke Sophie 

1868 - 1947

Olga >> Mathiesen 

1873 - 1964

Oscar Chr. Strange 

1879 - 1920 —

Emma Camilla Strange 

1881 - 1944

Jan Bertel 

1935 - 
385. Börge Anker 

1938 -

Ann Elisabeth

1965 -

Eva Rebeka

1966 - 

Jonas Daniel 

1970 -
Åsa Caroline 

1975 -

386. Else » Bergman

1941 -

387. Jens Petra Marie

1942 - — 1971

388. Gert Per Johan

1947 - 1972 -

389. Frederik Eli

1952 -

390. Zigga Liw » Hansen

1940 -

391. Ry Øjvin

1949 -

392

393

394

395

396

397

398

399

Vagn

1932 -

Michael 

1956 -

Allan

1958 - r
Jul ie

1978 -

I—
J Karina

I 1983 -

Bjarne

1936 - —

Lis >> Olsen

1942 -

Evy >> Rosenbjerg

1947 -

Georg Daniel 

1917 -

406

Knud

1918 - —

Eva » Andersen 

1922 -

Ulla >> Hansen

1922 -

Gunnar 

1922 - 

Jørgen 

1924 -

Bertel

1929 -

407

408

409

Bahne 

1979 

Ry

Edith Charlotte 

1878 -

Alfred

1880 -

7

Lindgren 

1923

410

411

412

413

414

Alma

1895 -

340. Victor

1899 -

341

342.

Esther 

1909 - 

Birthe 

1912-

Peter 

1965 - 

Mads 

1967 - 

Morten 

1972 - 

Søren 

1976 -

Gorm

1939 - —

Kirsten >> O'Sullivan 

1943 -

John 

1956 - 

Frederik 

1958 -

Carl 

1960 - 

Allan Georg 

1964 -

Elisabeth 

1974 - 

Kirsten 

1976 - 

Jul ie 

1979 -

Anne >> 

1945 - 

Lisbeth

1947 - 

Jens

1948 - 

Eva 

1955 -

Nissen

>> Stattau

Hans

1947 - —

Grete >> Pedersen 

1949 -

Rikke

1955 -

Mette

1958 -

Pernille 

1973 -

Mette 

1946 -

Anne

1949 -

Lars

1951 -

I—J ChristineI 1982 -

Lone

1953 -

Tine

1954 - 1955 

Klaus Bahne 

1956 - r
Pi Stine

1983 -

>> Preisler

» Jensen

416. Raymond Edvard

7 _


