SLÆGTSFORSKERNES

BIBLIOTEK

Dette værk er downloadet fra
Slægtsforskernes Bibliotek
Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske Slægtsforskere. Deter
et privat special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv
omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek - Bliv sponsor
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og
sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
Ophavsret
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som
er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug. Videre
publicering og distribution uden for husstanden er ulovlig.

Links
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk
Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk

Birgitte Kanneworff
Layout

af Nanna Kanneworff

FAMILIEN
PÅ KGS. NYTORV

10

Einars ungdom

16

Kanneworffs

22

Laura

30

Drengenes

36

En

40

Musik

54

Niels

56

Viggo

60

Thorvalds

64

Efter Thorvalds

68

Einar

80

Kai

84

Den

90

Ida

94

Lisinge

98

Epilog

hus på

Kgs. Nytorv

barndom

dannelsesrejse

sidste år

død

nærmeste familie

Denne bog har jeg skrevet for at fortælle efterkom

bømeaviser og meget andet skriftligt materiale. Det

merne af Thorvald og Laura om, hvordan deres

var især Walther, barnebarn af Thorvald og Laura,

oldeforældre, for andre tip eller tiptipoldeforældre,

som samlede og opbevarede en meget stor del af

og deres børn, levede i København i slutningen af

familiehistorien og han havde til hensigt at bruge

attenhundredetallet. Hvad tænkte de, hvordan var

materialet engang. Det fik han ikke gjort og heller

deres indbyrdes forhold, hvilke forhold kom til at

ikke hans kone Elise nåede at få skrevet noget, siger

spille en rolle for deres liv?

Walthers datter Anna Valborg, som arvede alt materi
alet og nu har overdraget det til mig, da jeg fortalte

Denne bog er skrevet som en slags fortsættelse af

hende, at jeg godt kunne tænke mig at skrive fami

Ivar Schmidts: ”Den Kanneworffske Ejendom og

liens historie.

Forretning” fra 1909, som fortæller både om det
lille hus på Kgs. Nytorv og dets beboere.

Ebbe havde engang fra sin far, Johannes, fået et

bundt gamle breve, som vi indimellem kiggede i.
Og hvordan kan jeg så, en indgift i familien (jeg

De var fra en meget ung sømand og var ret fantas

er gift med Ebbe, som er oldebarn af Thorvald og

tiske. Vi vidste i lang tid ikke rigtig, hvem denne

Laura), så vide noget om denne families liv. Jo, man

Einar, som havde skrevet brevene, var. Men det har

har haft en meget fin tradition for at skrive breve

altså vist sig at være Thorvald og Lauras søn nr. 3:

og der har været nogle i familien, der har haft

Einar.

sans for gemme alle disse breve og desuden findes

der dagbøger, notesbøger, tegninger, poesibøger,

Derfor begynder historien med ...

Fylla. Søndagen den 26/ 6 1881.

Kjære Fader og Moder
I maa unskylde at jeg ikke har skrevet Hjem før da
jeg ikke har haft Lejlighed dertil. Jeg haaber i ere lige
saa raske som jeg saa kan i ikke ønske det bedre, nu

vil jegfortælle lidt om mit Liv her ombord og saa lidt

om Ojficeme.
Vi staar op alle Mand 4V2 Morgen saa surre vi vore
Køjer og naar det er gjort saa maa vi op og stuve dem

ned i Finknettet, derefter bliver der pebet til ”The og
vaske sig”saa haler vi hver en pøs vand op og vasker

os deri saa gaar vi ned og drikker The hvilken sker
saaledes. En af os er udvalgt til Bakstøm som vi kal

der ham, hans Bestilling er at vaske op efter os og sætte
tingenefremfor os vi skiftes naturrligvis til at være det
efter The bliver der pebet til ”Rengøring overalt” saa

gør vi hele skibet rent hvilket tager et par timers Tid

efter Rengjøringen pibes der til ”Pudsning overalt”
saa pudser vi alt Messinget ombord hvoraf derfindes
en urimelig masse efter den Svedetur gaar vi forud

og venter til Kl er 9 saa bliver der pebet til ”Kaffe”

hvilket vi haren halv Time til efter Kaffen pibes det til

Bakseftersyn saa stille vi os op agterude og bliver Møn-

Einar i matrostøj

strede efter at Officererne har meldt Næstkommand

erende at alt er Orden melder Næstkommanderende

ner med ham) efter Middagen gaa vi op på Dækket og

igjen Chefen at alt er i Orden saa giver Chefen Ordre

sover os en Middagslur intil der bliver pebet ”Skei ud

til at vi skal gaa forud saa pibes der til alle Mand

overalt” saa maa alle ophøre med det Arbejde som de

forud hvis vi ikke har Vagt vil det sige thi da skal vi

ere ved saa bliver derfor det meste ”Skolefor Lærlinge”

opholde os midtskibs paa Kobrykken har vi ikke Vagt

saa hukker eller fægter vi med Løjtnant Nyholm eller

saa tager vi vore Pilke frem og fiske os en Ret Torsk

ogsaa har vi Geværexersis, det er mindre morsomt saa

hvilken vi saa steger til Middagsom er Kl. 12 (vi kan

kan Kl vel blive 5 saa harjeg vagt til Kl

nemlig faa den stegt hos Kokken da vi ere gode ven

ned med Køjerne saa kan vi gaa til Køjs og vi kan

10

7 da skal vi

Einar

skriver flere breve fra

som er

Frederikshavn,

Fyllas hjemhavn.

Skagen. Den 6te Juli 1881.

Byerdreng ombord og saa til Paalæg og sidst da jeg

Kjære Fader og Moder

var i Land gik der naturligvis ogsaa en del om den

Jeg modtog jeres Brev et Par Dage efter jeg havde af

Landgangstur skaljegfortælle om en anden Gang da

sendt et tiljer men nu maa jeg igjen skrive tiljer da

Posten gaar i Land nu.

det er aldeles nødvendigt at jegfaar et Par Overtræks

Farvel for denne GangJeres Søn

benklæder sendt, thi sidst da jeg vaskede mistede jeg et
par ved at skylde dem idet jeg bandt en tovende idem

Einar Kanneworff

og paa den Maade skyldede dem af ombord kan jeg
ikke faa nogen, og da jeg var i Land i Frederikshavn

Hils Viggo Nils og Kai Thora Ekkermand og ellers

kunde jeg ikke opdrive et par som passede mig, jeg har

andre hvem jeg kender.

laant et Par af Forvalteren saalænge til jeg faar et
Par andre, derfor beder jeg jer sende mig dem hur
tigst muligt, hvis i vilde sende noget med Pakken saa

lad det endelig ikke blive Tobak Piber eller Cigare da
Næstkommanderende har fundet paa at aabne Pak
kerne for at efterse om der er stærke Drikke, men vil

Frederikshavn. Den 13 de Juli 1881.

i derimod sende mig lidt Pebermønter eller lidt Con-

Kjære Fader og Moder

fekt eller Kiks og lignende da kan i godt det thi det

Jeg modtog jeres Breve og Pakken og takker jer meget

bryder N Comd. sig ikke saa meget om som Paalæk

for det alt sammen det kom rigtig tilpas men til al

thi det confiscerer han straks naar han ser det, det er

Uheld kan det ikke gjentages oftere da Næstcom-

nu for resten ikke alle Pakkerne han aabner han har

manderende forlangte Pakken aabnet og da han saa

da kun aabnet en endnu hvor han ingenting fandt i

hvad det var truede han med at næste Gang der blev

af Betydning som han sagde for resten ville jeg gerne

tilsendt og noget lignende ville vi blive straffede. Jeg

bede dig sende mig de 10 Kroner du lovede mig at jeg

takker desuden særlig dig Faderfor de ti Kroner og lov

kunde faa senere tilsendt thi jeg ser at de andre ikke

er dig at spare paa dem. Overtræksbenklædeme takker

vil slaa til ret længe endnu thi vi bruger en masse til

jeg ogsaa meget for thi de kom rigtig i samme Øjeblik

Hvedebrød naar vi ligger i Havn, da der kommer en

jeg skulle bruge dem. Det Spørgsmaal Fader angaaende

om jeg harfundet noget Rav kan jeg ikke besvare andet

Nu i dag den 13de juli skal vi i Land og more os ud

en med nej —jeg har gjordt mange forsøg derpaa men

mærket thi der er Marked i Byen. I gaar havde Mand

nej det ville ikke lykkes, forleden Dag var jeg i land i

skabet Bal i land hvilket Officerene og Chefen vare

Frederikshavn det vil jeg fortælle jer lidt om. Vi fik

med til der blev udbragt nogle taler kan i tro baade for

Landlov Kl 2 - 7. da vi kom op i Land gik vi alle

Chefen og Næstcommanderene i dag til Baks eftersyn

i Vandet og derfra op i Hotel Dania hvor vi spiste

takkede Næstcomd og Chefen for de kjønne Taler der

til Middag efter Middagen som besod af Beuf og Nye

var blevet udbragt for dem.

brunede Kartofler med alt muligt gemyse til Eftermaden

Kjære Moder jeg takker dig saa mange gange for

var Rødgrød med Fløde desuden drak vi 4 Flasker

det smukke Brev du sendte mig og beder dig meddele

Rødvin og en Fl Portvin til Maden efter Middag gik

Sørensen at jeg blev meget forbavset over at finde en

vi ud i Plantagen en slags Skov udenfor Byen der

saadan Nedrighed gemt i et saa godt Menske som

ude spaserte vi saa en Times Tid derefter delte vi os

ham at lade min Øjesten Basse drykke? for en Skide

i to Dele og gik ud af Stranden til hver sin Side men

nyfødt Kyllings Skyld

fandt intet af Betydenhed senere hentraf vi alle sam

men igjen i Hotel Dania vi spiste til Aften det var

Venlig Hilsen til Sørensens Familie og en naadig

kold Aftens mad paalæk bestod af Kyllinger Andesteg

hilsen til ham selv

og Ost Pølse osv dertil drak vi Bayersk Øl derefter gik

vi ud i Byen og morede os som vi bedst kunde iblandt

Farvelfor denne Gang kjære Fader og Moder

andet kom vi ind i Figaro en forfærdelig Bule der

Einar Kanneworff

kom vi snart ud fra, Værten en ældre tyk Rødskækket

Herr med sort Haar som ellers saa ud til allehaande

Kjære Viggo

lukkede Døren i da han hørte vi ville gaa og paa den

Jeg takker digfor Brevet og de Meddelelser du gav mig

mest indsmigrende Maade af Verden bad han os blive

og beder dig hilse Nils og Thora Ekkermand om Land

og drikke et Par Flasker Vin men nej vi deserterede ud

gangsturen kan du læse i det foregaaende.

af Vinduet og slap lykkelig bort fra den Røverkule saa

var Kl bleven 6 saa maatte vi jo tænke paa at komme

Din Broder Einar Kanneworff

ombord hvor vi alle mødte Præsist og temmelig Ædrue.

/J

Det lille kanneworffske
hus på Kgs. Nytorv

Einar var vokset op i det lille hus på tre etager på Kgs.

grad stået for forretningen i de år, Thorvald er i lære,

Nytorv på hjørnet af Bredgade og St. Strandstræde,

men Thorstensen skal ”lære Sæd og Skik andensteds

Bredgade 2, også i dag kaldt det Kanneworffske hus,

at kende”, og derfor indtræder Thorvald i hans sted i

sammen med sine forældre, Thorvald og Laura og

1855, han er da 20 år. I 1859 dør Lars Kanneworff,

sine 3 brødre, Viggo, Niels og Kai. Huset blev købt i

og Thorvald står nu som forretningsindehaver i en

1836 af Thorvalds far Lars Kanneworff, ”Premiere-

alder af 24 år. Han knytter igen Thorstensen til for

leutenant ved det borgerlige Artelleri, Ulden- og

retningen og de har i en del år et udmærket sam

Lærredshandler”.

arbejde.

Om selve husets historie og forretningens udvikling
i Lars Kanneworffs tid kan man læse i Ivar Schmidts

Thorvald ”fortsætter husholdningen - uforandret i

bog, ”Den Kanneworffske Ejendom og Forretning”,

flere år for sine ugifte søskende, og mange lyse og

1909.

glade minder knytter sig til denne periode, hvor

en munter og livsglad ungdom havde til huse i det

Det lille kanneworffske hus læner sig op af den store

gæstfri hjem.”(Ivar Schmidt).

ikke så kønne gavl på bagermester Grandjeans hus,

Søstrene Hortense (Fanny) og Otillie bliver gift

som blev bygget 1853-54. Det fortælles, at bagermes

i 1864 og må vel så være flyttet, mens Thora først

teren håbede at kunne købe Kanneworffs hus for at

bliver gift i 1867. Thorvald selv bliver forlovet med

rive det ned, men Thorvald ville ikke sælge.

Laura Høyrup, født 5. august 1833, og de bliver gift

i 1862. Laura, hvis forældre er Niels Jensen Høyrup,
I Ivar Schmidts bog fortælles om Thorvald, som er

Skriver i det kgl. Sølvkammer: ”Hs. Majestæts Sølv

født 13. juni 1835, hvordan han kommer i lære hos

pop”, født i Fredericia, og Johanne Margaretha H.,

Silkekræmmer Carl Løwgren i 1851 og i 1855 aflæg

født Jantzen i Nykøbing F. Laura boede med sine

ger og består sin svendeeksamen for ”Silke-, Ulden-

forældre i St. Kongensgade 226, 2. sal i forhuset,

og Lærredskræmmerlauget” med karakteren ”godt”

og havde to søskende, Anna Christine Frederikke f.

og får en ”Laugsattest”.

1829 og Rudolf Valdemar f. 1831.

Vi ved ikke noget om Thorvalds skolegang, men han

Thorvald bor med Laura og de fire drenge i husets

er meget dygtig til sprog, både engelsk og tysk og

2. og 3. etage efter at forretningen i 1864 er blevet

han kommer til at rejse en del både til England og

omdannet til herreekviperingsforretning, hvor den

Tyskland. Faderen har i en del år været svagelig og

før hovedsagelig havde leveret ekvipering til søfolk

nordmanden Christian Thorstensen har i meget høj

bl.a. med store leverancer til flåden.

Ellers gled tiden medfantastiske opstillinger med æsker

I den tid jeg sov nedenunder i moders kabinet, mindes

der dannede huler i vindueskarmen og om aftenen at

jeg de musikalske aftenunderholdninger med smørre

skændes med moder om glansbilleder, hvem der skulle

brød og Irgens Berg samt Stukkenbergs skarpe stemme.

have den fugl, den bajads osv., var det en Pan beholdt

Når musikken begyndte, var jeg ved at gå i seng, og

moder den altid selv.

tonerne summede ind til mig. Strygerne trættede mig,

Ellers ledte min broder Einar mig op for at mule mig,

navnlig violoncellen ved sine ensformige snøvlende

men jeg søgte da undertiden ly under gyngestolen. For

eftersatser. Klarinetten virkede derimod velgørende ved

øvrigt skaffede han mig en del fridage fra skolen, og

sine varme runde toner. Hver gang den satte i lind

skrev selv mine sedlerfor migfor at læreren kunne give

rede den pinen ved strygernes sammensurium. Dens

mig fri. Hans tænder kunne undertiden knage, når

toner dyssede mig i søvn ogjeg var borte fra verden og

han kaldte migfor tarmunge? Krudtugle osv.

musikkens herlighed - den herlighed, som senere blev

Niels overskyggede min forstand med idelige violin

mit livs største og dybeste kærlighed.

øvelser. feg havde altid den følelse, at han var i færd
med at tumle en genstridigfjende.

Thora, som Kaj sover sammen med, var familiens

feg holdt ikke affremmede og havde en underlig angst

trofaste hushjælp i mere end 50 år.

for døre, navnlig loftsdøren, da jeg troede, at der holdt

Det var hende, der sørgede for drengene, når

de frygteligste banditter til deroppe i forbindelse med

Laura var syg, hvilket hun var i lange perioder.

spøgerier. Jeg kunne heller ikke lide svinget nede ved

Drengenes kælenavn for hende var ”den lille

jerndøren. Jeg havde også en frygt for en høj mager

taske”.

mand, der af og til kom i skumringen og spillede
med glaskugler stående over en seng, (for at disse for

modentlig ikke skulle falde på gulvet). Jeg kunne ikke
lide nussede eller tarvelige personer, navnlig koner.
Jeg kunne heller ikke lide nyt tøj, samt en pukkelrygget

dreng der altid sad på trappen og ventede på fader,

som tog ham med ind ved middagsbordet. Jeg husker

hans nussede dragt tunge vejrdrag og tungsindige
blik. Min bedstemoder havde jeg ikke den fjerneste

interesse af og min moder heller ikke, når hun var på
trapperne sagde moder:99å, der er moder, det er dogfry
gteligt^. Hun lovede mig 2 kr. gennem hele min barn

dom, men jegfik dem aldrig.

Thora fik præmie for lang og tro tjeneste uddelt

således mere end 300.000 indbyggere, ca. 15 % af

af Hds. Maj. Enkedronningen i Det kvindelige

landets befolkning. - Men Kanneworff og hans broder

velgørende Selskab i Bethesda d. 1. maj 1913. Der

ankom altså til Skovshoved "pr. Båd". Det forenede

blev holdt fest for hende i Sorrento, den villa, som

Dampskibsselskab drev nemlig dengang i sommersæ

Thorvald og Niels flyttede til i 1888. Niels bemærker

sonen en rute, hvor sunddampeme fra København

i sin dagbog, at Thoras hørelse er ikke god paa højre

til Helsingør på den første strækning fra København

øre (et Uhr 2 Tommer fra ikke mere) venstre Øre er

til og med Tårbæk betjente ferielandets gæster. Man

bedre (ca. 2 Haandsbredder (fra tommel til lillef).

havde på denne rute 5 daglige afgange, og hvis man

Når de skrev breve til Laura og Thorvald var der

f.eks. forlod København kl. 9.00, anløb man Skovs

altid mange hilsner til Thora og Ekkermann.

hoved kl. 9.25, Klampenborg kl. 9.35 og Tårbæk kl.

Ekkermann, som Kai skriver om, er skrædder

940. En enkelt billet kostede 35 øre....

mester Eckermann, som havde et værksted i Strand

Tirsdag den 13. Juni. Gråvejr og Varme.

stræde, hvor forretningens skrædderi blev udført.

Der var nogle Pakker at besørge i Byen. Jeg var hos

Eckermann blev senere tilknyttet forretningen som

Skomager Knapp og betalte Afdrag på Skomagerens

tilskærer og til sidst som medhjælper, Ivar Schmidt

Prioritet. Besøgte Thorstensen (Kanneworff)"....

skriver: ”ældre Kunder vil sikkert kunne erindre

Endvidere har han besøgt vennen Kanneworffs skræd

denne lidt ivrige gamle Holstener med Parykken

deri, hvor han har talt med én af svendene,

paa Snur og den pudsigt gebrokne Udtale”.

hr. Thorstensen...

I Folk og Minder fra Nordsjælland skriver Hans Jørgen

Einar vender ofte tilbage i sine breve til dengang de

Strandberg, oldesøn til skillingsviseforfatteren og

boede i det lille hus. I et meget langt brev, ikke date

forfatteren Julius Strandberg, om Thorvald i sin

ret, men må være fra 1885-86, skriver han til Niels:

dagbog fra et sommerophold i Skovshoved:

Har du endnu din gamle passion for fede cigare det

Søndag den 11. Juni...Kanneworff med sin hjem

har du vel kan Jeg tænke det erforresten en dejlig ting

vendte Broder besøgte mig pr. Baad...

til en kop kaffe kl 1 3A sådan efter en lidt sen frokost

Kanneworff var ligeledes Strandbergs ven og yder

oppe på Altankamret — mindes du endnu at vi en

ligere hans skrædder. For så vidt angår Kanneworffs

gang imellem drak os halv fulde i Sherry på samme

”fra Amerika hjemvendte bror" må man erindre sig,

klokkeslæt med fede cigare til 9 øre (hvorfor nævnte

at dette at få besøg af en Amerika-farer på den tid, var

du ikke cigaren ved navn det hyggelige navn spiller

en stor begivenhed, idet årene omkring 1876 netop var

mig på læberne men vil ikke ud). Det var naturligvis

den periode, da masseudvandringen fra Europa til Det

noget Sherry vi enten halvt havde stjålet eller slået den

Nordamerikanske Kontinent nåede sit højdepunkt.

gamle plat for eller bemægtiget os trods den lille taskes

I anden halvdel af 1800-tallet mistede Danmark

kraftige protesteren ...

Niels skriver i 1919 i et lille skrift ”Den afgaaede
Slægt” om sin mor:

I Kraft af deres store Fantasi er Børn Digtere, usle
Smaating konverteres til store Værdier, feks. et Tønde

bånd omdigtes med Illusionens mægtige Kraft til et
Automobil af kostbareste Slags, et par Bjælker til Ver
dens største Kngsflaade osv., men der er den Grund

forskel paa Barnets Digtning og de voksne Digtere, at
medens Barnet digter sig ind i denne Verden og dens

Foreteelser, digter Poeterne sig udover den. Det skulde
ikke først blive til Digt under hendes Action, det var i

sig selv et Digt, snart et lyrisk, snart et naivt snart et

tragisk, men paa Siden af eller over Verden laa det, og
betegnes vistnok bedst ved Begrebet ”hendes egen Ver
den ”. Vor Moder er altid og med Rette blevet betragtet

som et poetisk Gemyt, men det var af en særegen Art.
Der behøvedes ikkefra hendes side nogen skabende Akt

for at frembringe Poesien. Den var existentiel.

Vampua, familiens landsted, malet af Laura
ca. 1875, hænger på Lisinge.

I sin ungdom må hun have lært at male, da der

en tegning af en ukendt mand, måske hendes onkel

findes adskillige malerier fra hendes hånd.

Carl Jantzen, hendes bror Valdemar eller en model?

På Lisinge hænger et billede fra Vampua, hvor der
er tre legende børn, Viggo, Niels og Einar. Og på

Senere i livet har Laura tilsyneladende ikke malet

Øregårds Museum i Hellerup hænger et billede af

eller tegnet og en af grundene til, at hun ikke fort

en gård. Ligeledes har Anna Valborg et maleri af en

satte med at male, er nok, at hun blev så plaget af

gård. Hendes billeder er lidt naive, særlig det, der

sygdom.

hænger på Lisinge, men de er idylliske og charmer
ende.

I 1871- 72, da Kai, som er født 26.12.1870, lige har

lært at gå, er Laura og Thorvald i England, hvor

Måske har Laura også malet (eller en farvekridtteg

Lauras søster, Anna, bor. Thorvald rejser videre til

ning) dette portræt af en kvinde, som kan være et

Exeter og derfra hjem til Danmark, mens Laura

selvportræt eller måske hendes mor. På bagsiden er

bliver i London.

Uddrag

af

Lauras

breve fra

London,

som er

UDATEREDE. HUN FORTÆLLER HER THORVALD OM,

HVOR DÅRLIGT HUN HAR DET.

Løwerdag.

Verden staar ikke længer efter den Begivenhed, naa

Kjære Thorvald

den næste var at sende dig en kjærlig Tak derfor, thi

Jeg har snydt dig for brev en dag mere, men sagen er

du kjender mig jo nok til at vide at du beredte mig en

den at jeg er ikke saa godt pr kasse Og derfor mener

stor Glæde, de var endogsaa fra Whampoa. Nu faar

jeg at det er bedre at spare lidt og skrive lidt sjældnere.

du ikke mere for i dag lille Tyrk jeg ved ikke hvad jeg

Du gjør dig ikke noget begreb om hvad London er for

skal skrive om. Alle mine Drenge skal have et brev paa

et dyrt Levested og jeg yder daglig lidt til hjælp om

den anden Side.

ikke meget, jeg skriver hver skilling op for at du skal

Din Visse.

see det naar jeg kommer hjem at jeg ikke har været

ødsel. Min hele Formue indskrænker sigfor Øieblikket

Hun har frygtelig hjemve og længes efter både sine

til 1 £, men Anna (Lauras Søster) skylder mig 5 £ 3

drenge og Thorvald og så har hun nogle frygtelige

t og jeg haaber at kunde holde ud dermed. Min hele

smerter, dels i brystet og dels andre steder i krop

Higen gaar kun ud paa at komme hjem ved du nok

pen, hun kalder det gigt, et andet et sted nævner

lille Tyrk, men Mr. Edis ryster endnu paa Hovedet og

hun, at det er hjertet, der smerter. Hun har læge

siger endnu ikke. Jeg sover aldrig nogen Nat og mit

flere gange, som giver hende sovemedicin, bl.a. opi

Bryst smerter. Jegfik et Plaster paa igaar til 4 ? 8 ? og

um og senere whisky og gin for at berolige hende.

Mr. Edis skrev noget op for at give mig Søvn, men jeg

Hun bønfalder i brevene gud om at gøre en ende

kjøbte det ikke, thi det skulle koste 2 £ Morfeus giver

på sine lidelser. Hun beskriver, hvordan hun i nogle

mig nok Søvn uden det.

drømme eller febervildelser ser kister med sig selv

i, og at der er et så stort og kraftigt lys, at det helt
I dag var Anna og jeg lidt ude og see flere smukke

blænder hende.

Bygninger og Torve og en Malerisamling hvor der

var Malerier af Rubens Van Dyk, Corregio, Murillo,

Sygdommen blusser op mange gange senere i livet.

Raphael og Michelangelo, kort sagt Verdens berømteste

I breve fra Einar, da han er ude at sejle, sender han

Mestre det var deiligt at see, det er ogsaa det eneste

altid hilsner til moderen med ønsker om, at hun nu

jeg endnu har set foruden Regent Street, de lover mig

ikke er syg og ligger i sengen, men i brevene til ham

bestandigjeg skal see det og det, men om jeg blev her et

fra Laura kan man forstå, at hun meget ofte har det

Aar, det ville også kun blive ved Løfterne ...

dårligt. Dog kan hun ind imellem sygdomsanfaldene

tilsyneladende være helt munter.

Kjære lille Tyrk
Tak for Aviser i morges, jeg var nær faldet om da jeg

Thorvald fortæller i brev (1883) til Viggo, mens Viggo

saa du sendte mig Blomster, min første Tanke var at

og Niels er på Alrø, at Lauras fødselsdag blev fejret

hos Thorstensens, hvor hun befandt sig meget vel.

engelsk og tysk og hun havde lært at male. At hun

Thorvald kalder hende i brevet for den Uartige og

også lærer at spille klaver, fortæller et brev fra

fortæller, at deres bryllupsdag fejrede de ved at ”den

hendes bedstefar, hvor han takker for hendes første

Uartige” spiste frokost i 1V2 time og drak sig vild i port

brev og glæder sig til at besøge hende til sommer,

vin til middag sammen med tante Emma (Emma

hvor han så ofte vil bede hende spille for sig. Der er

Høyrup, gift med Lauras bror (Rudolf) Valdemar).

ingen dato på brevet, men hun kan nok ikke være

mere end 7-8 år.

Laura var opdraget som piger af det bedre borger

skab blev i midten af 1800tallet: hun havde lært

Det fremgår heller ikke af brevet hvilken bedstefar,

sprog, i en stilebog har hun skrevet stile på både

der skriver brevet, men det må være hendes morfar,

Den lille bog måler 5x10,5 cm. Den indeholder små tegninger, digte, sentenser,
tørrede firkløvere og blomster. Flere siderfra den kan ses på CD.

Lauras

far,

Niels Christian Høyrup.

Lauras far, Niels Christian Høyrup var først skriver

Han skulle passe på det, han udarbejdede inventar

ved det kongelige sølvkammer, men blev i 1836 ud

lister, hvoraf det fremgår hvilke dele sølvtingene og

nævnt til sølvpop hos Frederik den sjette og siden,

guldtingene bestod af. I en opgørelse over antal af

1843, hos Christian den ottende. En sølvpop havde

diverse sølvbestik, sølvfade osv. er også nævnt vægten

ansvaret for kongens sølvtøj, hans duge og servietter.

af sølv: 5291 pund, 17 lod og af guld: 9 pund, 22 lod.

I Privatarkiver på Rigsarkivet findes en mappe fra
Krigsråd Valdemar Høyrup med bl. a. hans fars,

Niels Christian Høyrup, bestallingsskrivelse som
Sølvpop, underskrevet Frederik den sjette.

Sølvpop bestallingen fra kongen

Tilhører Viggo Kanneworff

Sølvpoppen var ofte væk fra hjemmet. Han skriver

Einar skriver:

i et brev til Laura til hendes 10 års fødselsdag,”at

Jeg tror kjære Fader at i alle misdømmer Andresen

det er sjældent at jeg paa denne Dag er samlet Med

han er minsandten ikke til at bebrejde det meste for

dig men det er Pligten, der byder”. Måske er han på

misforholdet i England. Jeg vil oprigtig talt råde dig

rejse med kongen. Han skriver, at han giver hende

til i dette tilfælde at tænke ti gange førend du døm

en kjole som ”erindring til den 5. august 1843 og

mer Andresen en ganske vist løjerlig rad men har des

at hun må slide kjolen med hilsen og tilfredshed i

uagtet et stort hjerte jeg er ikke blind for hans fejler

barnlig lykke”. Han dør i 1858, da Laura er 25 år.

men ejheller blind for hans gode sider - Du kjendte

Bedstemoder som svigermoder - Døm Tante Ana fra
Der findes i ”familiesamlingen” et par små hæfter

samme synspunkt og der vil blive tusinder af handlin

med digte, hvoraf digtene i det ene nok er nedskrevet

ger hos Andresen du da bliver nødt til at tilgive og

af Lauras mor, Margrethe Johanne Elisabeth, kal

forstå - Der er mere Mand i Andresen i et minut end

det Grethe. På omslaget står Grethe Jantzen 1817.

der er kvinde i Tante Ana i et halvt år. Du har vist en

Jantzen er Grethes pigenavn. Digtene er af bl.a. N.T.

anelse om hvor en svigermoder kan lave et helvede ud

Bruun, B.S. Ingemann, Albertsen, Oehlenschläger

af et fredeligt hjem. Dersom det ikke havde været for

og G. Faye. Det andet hæfte er lavet af Carl, Grethes

den kjærlige svigermoder og den fordrukne svigerfader

bror: ”Til Enkefru Grethe Høyrup fra Broder Carl.

havde den dag i dag - Andresen og Victoria levet et

Den 4. Juli 1867. Samlet af flere Skrifter og Böger”.

lykkeligt ægteliv. Kjære Fader Andresen har en stor
hengivelse for dig og elsker Viktoria inderligt - men

Lauras mor er født 04.10.1801 i Nykøbing Falster.

han giftede sig ikke med hele familien da han ægtede

Hun dør 11. januar 1888. Vi kender kun til hende

Victoria.

ud fra Kai’s bemærkninger om, at han ingen inte

resse har for hende og at Laura udtaler, når bedste

Udover søsteren Anna Christine Frederikke Høyrup,

mor er på trapperne: ”å, der er moder, det er dog

født 27.10.1829 havde Laura en bror, Jens Rudolph

frygteligt”.

Valdemar Høyrup, født 29.01.1831, som var Krigsråd.

Men i et brev fra Einar i Amerika til Thorvald fra
1889 aner man måske lidt mere om denne bedste

mor, som jo er Thorvalds svigermor. I brevet omtales

Andresen, som var gift med en datter, Victoria, af
Lauras søster, Anna. Han forlod og efterlod Victoria

i England med to børn, Ida og hendes bror, Tommy.
Ida kom til at bo hos Laura og Thorvald fra 1884.

FØRSTE GANG, DE 4 DRENGE OMTALES I BREVE,
ER I BREVE FRA LAURA TIL THORVALD, DA HUN
er

London.

Her i skriver hun til drengene:
Kjære lille Viggo, Niels, Einar og Kai.
Mine egne søde smaa Drenge nu haaber jeg snart at

være hos Eder, og I kan tro jeg bringer mange smaa
pæne Ting hjem til Eder fra London, det vil da sige
kun til de artige. Min lille Viggo jeg haaber du har

holdt rigtig Regnskab for Pigerne til mig og lille Niels
har vel sørget for Bibseren og den hvide Bjørn Einar-

man forfirbenene og Fiskene og du min allersomlilleste
Kai som kan gaae alene sørger velfor at faae fat i saa

meget som muligfor at rive itu.

Jeg sender Eder alle fire kys og kjærlige Formaninger
om at være artige og kjærlige og gode mod hverandre
og ikke plage lille Fader med for megen Støj og pænt
stille gaae i Seng om Aftenen og takke Vorherre og saa

sove.
Eders kjærlige lille Moder.

Laura og Thorvald med Niels, Einar og Viggo.

I drengenes barndom har familien et landsted i

...det vilde minde mig om alle de gode gamle dage fra

Charlottenlund, Vampua. Laura har malet huset og

Charlottenlund. Strandmarken eller rusland som vi

haven. Det er et idyllisk lille bondehus med en side

kaldte det. Erindre du da vi to sank med den gamle

bygning med bindingsværkgavl. Man ser tre meget

grønne Kajak fuld lastet med sand udfor St. Peters

små legende skikkelser på gårdspladsen, det er de

borg, og de gamle hyggelige tider, hvorledes vi fik den

tre drenge: Viggo, Niels og Einar.

op igjen, den gamle tunge grønne djævel, er mig en

Billedet hænger på Lisinge. N.A. Lützen, som var

gåde, men op fik vi den dog og sejle hjem gjorde vi

gift med Thorvalds søster Hortense, har lavet en teg

med sejl, ganske vist med tabet af vor middagsmad

ning af et lille hus måske ved en strand, som også

men hvad brød saadan et par rakkerfugle sig om

må være Vampua, da der er den samme sidebygning

det - vi kom dog hjem med en sandlast til Niels der

med en høj gavl med bindingsværk, som også ses på

stod på enden af broen på brohovedet med en kikkert

Lauras billede.

i haanden og modtog os, han var sku altid på det

tørre den gavtyv, vi fik ham dog på glatis sommetider

I et brev, udateret, til Niels har Einar beskrevet et sted

alligevel. Kan du huske at da vi stolte som vi var af

i Charlottenlund, som uden tvivl må være Vampua,

vor heltedåd fortalte den gamle om vor søulykke der

familiens landsted:

naturligvis kom i vore blade, blev forbudt at hente

... med tilbagegående længsel at dvæle ved vor idylliske

mere sand på den maade. Vi gjorte det naturligvis al

bamdomselskede minder de minder hvorom tusinder

ligevel når den gamle var i byen, det stod imidlertid i

må lede og tusinder dog aldrigfinde thi ikun meget få

bladene, som at stadten havde forbudt alt mulig sand

kan se tilbage på en så lykkelig barndom som vor.

gravning langs den russiske asiatiske samt afrikanske

Den yndige plet hvor vi tilbragte vore barneår findes

kyst det var dog tilladt at grave på den danske norske og

kun nu tilbage i tankerne Charlottenlund med åen

bramske eller svenske kyst men det varjo ikke fint nok.

Viggos høj og reden Nilen med sit store delta med de

Erindre du røveren bengal som jeg agerede, det minder

gule blomster erindre du den lille runde øe og broen som

migfor resten meget om en hund bengal, ikke sandt.

vi prøved på at bygge og så til slut det lille stråtækte...

Jeg graserede nok værst i den gamle trærod henne i

hjørnet ved grænsen af norge i enden af hegnet. Den
I et brev fra Einar til Viggo, da Einar mange år senere

gang boede Rasmussen klods til os og havde vor rug

bor på et lille hotel i Greensboro i USA, mens han

mark samt ønskede at skyde jøden med sin gamle bøsse

venter på, at hans finger, som han har fået ”benæder”

som han for resten har endnu og husker du saaledes

i, skal bliver helbredt, husker Einar Viggo på deres

tusinde og tusinde af tingfra den knusende hyggelige

oplevelser i Charlottenlund, da de var børn:

tid. Greensboro 15/12 86.

I juni 1881, hvor Niels er 15 år, tager Thorvald på en

- drak The og Bayersøl og er nu glat væk i Færd med

slags dannelsesrejse med Niels til Nordsjælland. De

Toddyen.

bor et par dage på kroen i Rungsted, tager videre til

- Vi er i bedste Velgaaende og haaber ligeledes, at I alle

Helsingør, og bor på Marienlyst:

ere det, og hvor kan det være andet muligt naar, man

befinde sig her...

Rungsted d. 24. Juni, 81.

Naar vi har drukket The i Morgen vil vi bese ”Ewalds

Kjære Moder!

Høj”, som netop er beliggende i Kroværtens Have

Vi befinde os nu i Rungsted Kro paa vort Værelse i

”som han kalder det”. -

1ste Etage, hvorfra vi have en henrivende Udsigt ud

Vi haaber nu, at vor Udflugt længer ”nordpaa” maa

over Søen, samt Udsigt til vejen og Skoven. Fader og

blive ligesaa behagelig, som Begyndelsen paa den har

jeg er blevet enige om, at her er et sandt og virkeligt

været.

”Paradis”, vidst den smukkeste Plet paa hele Sjæl

- Vi vilde i Morgen begive os herfra, og haaber inden

land. - Verten er en god Ven af Fader, de ere Frimure

Aften, at være i ”Helsingør” for derfra at begive os

brødre, og passiare saa venligt sammen.

til ”Marienlyst”. - Inlagt sender jeg Dig en Recept,

- Opvartningen her er mageløs, og Sengende her no

som jeg har forglemt, at levere. - Og fra Fader og mig

get med det mageløseste Du kan forestille Dig. Opvart

sendes De hjærteligste Hilsner til eder alle og en speciel

ningspigen har nu lige bragt os vor hyggelige Toddy,

Hilsen fra ”Faun” til ”Moren” om at være ”artig”.

som - det kan dufortælle Viggo - langt overgaar Tivoli "s.
- Til Kroen hører en lille elegant Badeanstalt den

Jeg vil haabe, at Du har det rigtig godt søde lille Moren

smukkeste vi nogensinde har set; Fader og jeg har

”Bibs” - ”Saadan et”. - Du skulde bare være med,

ogsaa besluttet at nyde et Søbads Forfriskning i Mor

det vilde glæde Dig, - men du kan vel nok blive rask.

gen tidlig.

Haabet svigter ikke.

- Udenfor vor Værelse er en stor elegant Veranda,

- Nu kommer Vi lige ind fra Verandaen hvor vi har

saa vi kan gaa Huset rundt og betragte Søen fra alle

siddet og betragtet alt — Søen, Skoven og mere - vort

Sider, som netop her danner en Vinkel af adskillige
Kvadrat? Åben Sø.

Værelse er ganske umaadeligt hyggeligt. Vi har to Lys

paa Bordet, og - megen Plads Paa Bordet har Vi
placeret vore Drikkevarer, som successivt forsvinder. -

Straks ved vor Ankomst hertil foretog Vi en Udflugt

Klokken er nu 9 3/4, Vi skal snart i Seng, da, i alt

med Apostlenes Heste til Hørsholm, en lille Landsby

fald jeg, er lidt træt.

bestaaende af en Gade, hvor vi havde det Held ikke at

Hils Viggo mange Gange og underret ham om, at

træffe Johan Hoffmann. Ankommen til Kroen igjen,

Kvartetten vilde være i sit Es her. Næste Gang sender

spiste vi til Aften - noget mageløs lækkert Smørrebrød.

jeg rimeligvis ogsaa Brev til Viggo.

Hils Thora og sig hende, at hun i fremtiden ingen

neste man kan tænke sig. Vi gik til Fods fra Rungsted

Taske er, - jeg længes efter hendes ”Kaffe” - Far har

til Humlebæk Kro og derfra kørte vi til Helsingør.

kun et Savn og det er: Sin Gyngestol, Morens Uar

tighed og lille Ki’s Vrøvl.

Vi besøgte en Bekjendt afFader en Manufakturhand

ler Mohr, som viste os rundt paa Kronborg Fæstning
Farvel lille bitte Moren, tusinde venlige og kjærlige

og senere ledsagede os til ”Marienlyst”.

Hilsnerfra os begge

Vi vilde i Morgen tidlig efter endt Bad begive os til

Hellebæk, men hvorvidt vi udstrækker Turen til
Din Søn Niels Kanneworff

Gilleleje ere vi slet ikke visse paa da vi nu har set saa
meget skjønt og der er temmelig bart og sandsynligvis

Viggo!

betydelig kjedelig, hvorimod Vi kunde foretrække at

I min Skrivebordsskuffe ligger et Kort af det nord

tage tilbage til Rungsted og forblive der nogle Dage,

vestlige Sjælland paa hvilket Du kan følge vor Rejse.

hvilket ved Siden af at være behageligere tillige aldeles

Kokkedal beser vi i Morgen. Alle hvem vi møder tager

ikke anstrengende i nogen som helst Retning.

Hatten af for os, det er aldeles som Vi vare fyrstlige

Personer.

Godav og Hatten af. En Røgsky i Vejret og Farvel.

Din Broder Niels Kanneworff.

Marienlyst pr. Helsingør d. 25.funiKl. 7 Aften.
Kjære Moder!
Vi befinder os nu paa Marienlyst Søbadeanstalt - et
fornemt og kjedelig Sted som har alle Civilisationens

Kjendemærker i Form af Opvartere, der ere udklædte,

som skulde de til Bal og storsnudede Opvartningspi
ger. Opvarterne ere tydske eller svenske og alt er her
beregnet for rige udenlandske familier, som ikke tage i
betragtning, at give en ”snes Kroner” for et værelse. —

For øvrigt er Udsigten fra vort Værelse fra 1ste Etage

mageløs dejlig og vi kan tydelig se Helsingborg og Slot
tet Sofiero, der bebos af den svenske Dronning.

Vejenfra Rungsted til Helsingør er noget med det skjøn

Rungsted kro. Xylografi af Algreen-Ussing 1865

fortalte om den skjændige Behandling paa ”Marien

Høj tydelig kan se Helsingør og Kronborg (Marienlyst

lyst”, blev meget opbragt og paastod at vilde offentlig

kan vi heldigvis ikke se noget til, hvilket er os meget

gøre det i Nationaltidende, til hvilket Blad, han er

kjært, da Vi kun derfra bevarer Mindet, om en stors

Medarbejder, - han erholdt den udskrevne Regning

nudet næringsdrivende tydsk balklædt Opvarter, og

som Bevis for sin Paastand, - pas paa i Nationalti

om lettelsen for ikke saa lidt Sølvtøj)

dende i hvilket Blad vore Navne som Hotelgjæster er

”Hveen ” har Vi ligeud for os, hvilken Øe, vi dog ikke

anførte.

har stor tilbøjelighed til at besøge.

Omtalte Oldgransker var en ganske umaadelig venlig

Husk nu at skrive os til pr. Omgaaende Viggo!

intelligent og Kundskabsrig Mand, som ved sin vakre

Farve, lille bitte søde Moren.

Optræden og Passiar straks vandt vor Sympati, han

Ps. Overalt har vi brilliante Senge.

varfor resten i Familie med Elna Glad og hedder Boye,
han havde i Dag været paa Kokkedal, hvor han havde

Niels

undersøgt enfor hans Skyld opgraven Kjæmpehøj, hvor
han havde fundet et Skelet og mere fra bronzealderen.

?? han medbragte en Kasse indeholdende Opgravnin

ger over hvilke han var aldeles naturforskerhenrykt.Alt er meget billigt her og alt ligesaa godt som paa
Marienlyst, - Forholdet er saaledes at naar 2 kopper

The med smør og Brød her koster 50 Øre koster det paa
M. 200 Øre. — saaledes er det.
I Morgen skal baade Fader ogjeg i Vandet. -

I har det vel alle godt derhjemme.

Skriv nu for omgaaende, - Adressen
”Rungsted Kro - Hr. Kanneworff”

Hils Viggo og Ki mange gange samt Thora og underret
hende om at jeg ogsaa herfaar min hyggelig Kaffe. -

”Den lille Taske”.
Selv hilses Du paa det hjærteligstefra os begge.

Din Søn Niels Kanneworff

feg skal ikke undlade at meddele at Vi herfra Evalds

Ewalds Høj. III. Tidende 1877

I brevet fra Rungsted i 81 skriver Niels til Viggo,
at kvartetten ville være i sit es på dette sted, og Kai
skriver om musikaftner i hjemmet og hans store kær

lighed til musik, som han fik her. Han skriver ikke,
hvem der spiller, men det har vel været hans brødre

og deres venner, idet de i 1880-81 (Viggo er da 18

år og Niels 16) åbner ”Kvartetten for Vinteren 188081”, plakaten er underskrevet Niels Kanneworff,

Kiøbenhavn den 1ste September 1880, Direktør.
Niels og Viggo må have fået musikundervisning i

mange år, før de allerede som 16 og 18-årige spiller
på mange instrumenter og spiller kammermusik

med små koncerter. Viggo er på dette tidspunkt
kommet i lære hos Borgen, mens Niels ser musikken
som sin løbebane.

Måske har drengene fået undervisning af Niels

I de følgende år fortsætter kvartetten med sine kam

Lund, som var gift med deres faster Thora, og som

mermusikaftner også selv om der tilsyneladende har

var organist ved Helligåndskirken, og måske har

været nogen uoverensstemmelser mellem Niels og

drengene brugt Niels Lunds håndskrevne bog fra

Viggo, for i august 1881 har de en diskussion om

1848: ”Indledning til Sangundervisning efter Noder

rolle- og arbejdsfordelingen i kvartetten. De skriver

samlet til Skolebrug af N. Lund 1848”. Der er dog

breve til hinanden underskrevet med højagtelse og

ikke noget i kilderne, der fortæller, om de har fået

med familieseglet i lak. Niels udnævner Viggo til at

undervisning hos ham. At Niels allerede tidligt er

være dirigent, selv om han nok gerne selv vil være

kommet langt i sin musikundervisning viser et lille

det, men Niels vil ikke finde sig i ikke at blive hørt

skrift fra 1878 (13 år), hvor han med meget smuk

i forretningsanliggender, han mener, at Viggo vil

skrift med gotiske bogstaver skriver:

bestemme for meget og han skal gøre alt arbejdet,

Forklaring over adskillige i Musik- og Tonekonsten

mens Viggo får al virakken. De underskriver begge

forekommende, samtflere didhørende Konstord i alpha-

en kontrakt d. 14. august, men er stadig uenige i

betisk Orden.

september.

Viggo og Niels er blevet så enige, at der kan
underskrives en kontrakt for dirigentposten.

Fra 1882 findes der tre flot opsatte programmer for
sammenkomster og koncerter den 24. februar, den

5. maj og fredag den 6. oktober. Der er hver gang
to afdelinger, og der bliver spillet værker af Suppé,
Mozart, Weber Haydn o.a. Fra 1883 findes der to

små programmer fra ”Soirée for Kammermusik” et

fra januar med Quin tetter af Mozart og et fra april
med Grand Septuor in Es af Beethoven.

For sæsonerne 1884 og 1885 har Niels i en lille
bog beskrevet alle prøverne med, hvad de spillede,

hvem, der spillede og ofte en kritik af aftenernes

forløb. De faste musikere var Hr. Soetemann (viola
og klarinet), Hr. G. Seligmann (violoncello), Hr. L.

Hørsted violin, Hr. L. Ipsen (viola). Ipsen melder

dog fra i løbet af sæsonen 1885. I december 1885
knyttes Hr. Nielsen (Carl N.) til orkestret, han roses

ved flere lejligheder af Niels, f.eks. efter 5te sam
menkomst Løverdag d. 12. december 1885: ”En

hver udførte sin Stemme godt; dog ikke mindst Roes

fortjener den flinke Primoviolin som man havde i

Hr. Nielsen”, men også nogen kritik:

sang frøknerne A. Fritch og Marie Knudsen sopran

6te Sammenkomst Løver-dag d. 16Januar 1886. -Hr.

stemmer ved opførelsen af Don Juan i sæsonen

Nielsen kan nu ikke spille septetstemmen (Beethoven)

1885-86. Ved denne opførelse deltog Niels og Viggo

og om end hele hans spillemåde staar betydeligt over

som vokalister. Niels sang baryton som Don Juan

Hr. Hørsteds ofte meget smagløse Krasseri, saa maa

og Kommandanten og Viggo tenor, som Don Juan

man dog lade Hr. Hørsted, at han i teknisk Henseende

og Don Ottavio Til musikafteneme var der af og til

spillede Septetten en hel del bedre, dog ogsaa for ham

tilhørere, en del gange var det Hr. Kammerjunker

kneb det lidt at bevare en ren Intonation.

Irgens Berg og søn.

En større koncert blev hos hr. cand. Trier holdt den
Der deltog også andre i musikafteneme, når værk

24. marts 1885 med ca. 100 tilhørere, hvor der bl.a.

erne krævede flere musikere eller vokalister, f.eks.

blev spillet Beethovens septet i Es.

Posten i Dag bragte os dit Brev og Brevkort af 20.

Jeg er i udmærket Humør og ellers fuldkommen rask.

ds og Niels blev grumme glad fordi han maa blive

Det eneste jeg kan er spadsere; og Pastor Brochdorff

længere.Vi kunne jo ogsaafor mit Vedkommende fore

gaar lange Ture med mig hver Dag i Marken og viser

løbig sige 14 Dage og saa se hvorledes jeg har det, men

mig alting. Han er en rigtig prægtig Mand.

Lægen mener jo dog, at en god Måneds Tid vil der

Det kniber snart med Cigarer da Niels heller ingen

mindst gaa.

har, saa vi maa vist have en Del. Tobak kan man faa

Hvert Ord, jeg skriver volder mig megen Smerte, men

her meget godt. Fyrværkeriet som vi afbrændte igaar

jeg vil dog skrive selv for at I ikke skal forestiller Eder

aftes gjorde stormende Lykke.

det værste. Lægen og alle siger at jeg er sluppen naadig

Naar Brev afsendes fra København med aftentoget Kl.

derfra, feg vil nu fortælle Eder hvorledes det gik til.

7 Søndag, Tirsdag og Torsdag, saa have vi det Dagen

Uheldet skete i en Komsigtemaskine. Den var ikke

efter, ellers kan der gerne gaa 3 Dage hen -

i Gang, men jeg drejede selv paa Tandhjulene. Da

Nu vil jeg slutte for denne Gang med mange kærlige

jeg ophørte med Omdrejningen troede jeg at den saa

Hilsener til Eder alle

standsede men uden at beregne at der var et indvendigt

Eders hengiven Søn Viggo.

Maskineri som var sat i Gang - Hjulene mødtes og
tog fat i Fingeren. Da der ikke var nogen særlig Kraft

Lille søde Bipsen!

paa Maskinen standsede den straks og jeg følte ingen

Tak for Dit kærkomne lille Brev. Jeg haaber ikke at du

Smerte, men troede kun at jeg havde stødt mig lidt,

er hverken bange eller bedrøvet for min Skyld, thi der

men jegfik noget andet at vide da jeg saa paa Fingeren.

er intet at frygte og nu skulle det vel være saaledes. Jeg

Den blev straks emballeret i Karbololie og Niels og jeg

har ikke saa mange Smerter som man skulle tro.

blev sat over Vandet til Skabelon hvorfra vi kørte til
Horsens (2 Mil), feg naaede Lægen Kl. 11 om Aftenen

Jeg haaber at Du nu atter har det rigtig godt og slutter

og modtog en mageløs Behandling og i særdeleshed en

med mange mange Kys og kærlige Hilsener.

dejlig Beroligelse. Vi overnattede i Hotellet, havde to store
Værelser og sov dejligt (grumme billigt Kr. 2 70 Øre).

Der er altsaa intet at frygte. Fingeren kommer sig nok,
men det tager Tid da Spidsen og Nejlen er borte. Den

vil jo nok blive kortere end før og ligeledes forkrøblet

men det kan jo ikke skade mig saa meget.

Din Kivas

Kjøbenhavn d. 27 Juli 1883

Spar paa Skillingen Børn!

Kjære Viggo og Niels.

Det er vel rigtigst foreløbig kun at betale for 14 Dage

I dag harjeg afsendt pr Post 1 Kasse MLM

man kan jo aldrig vide hvad der kan hænde og saa er

indeholdende

det bedst paa den Maade.
Jeg har mistet min Teaterkikkert med mindre Viggo tog
den med sig? Niels passer vel godt paa min Øjesten

12 Fl Rødvin
1 Cognak

min lange Kikkert.

1 Ks Cigarer

Anvend ikke den elektriske Traad paa Kjøreturen i

1 Pk Tobak

Mørke Hestene vil blive sky!!

1 Svovlstikker

Rødvinen skal I trække i langdragfor at den kan holde

1 Æske Studenterhavre

ud. Cognakken er ikke af bedste sort men jeg havde

2 pr Sokker

foreløbig ikke andet men den er god til Rystetoddy. I

c 2 Al Elektrisk Traad

fylder en Caraffel med Vand og hvidt Sukker og et pas

sende Kvantum Cognak beregnet 1V2 Snaps Cognak

Kassen maa I endelig pr omgaaende Dampskib sende

til et Ølglas. Derpaa ryster vi caraflen i c 10 Minutter

fyldt med Flasker og Straahylstre

medfuld Kraft (saa Øjnene staar ganske stive i Hovedet

Adr: Hotelforpagter

osv) Det er nu en flink Drik paa en Udflugt o.l. -

C L Hansen

De kjærligste Hilsenerfra os alle

Skandinavisk Hotel
Kbhvn

Eders heng. Fader ThKanneworff
Hvorledes gaar det fremdeles med Viggo.

Da han saa omtrent staar og skal bruge den til en an

den Forsending. I kan jo bibeholde L H udslette ”Alrø

Horsens ” og skrive Kbhvn.

Niels og Viggo får således forlænget deres ophold

Paa Fragtbrevet skrives altsaa Hermed L H 1 Kasse

på Alrø og de nyder det i fulde drag, men herlig

og saa ovenstaaende Adresse.

hederne får en ende.

Ifølge Viggos ønske følger hermed indlagt 100 Kroner.

Jeg haaber, at I er sparsommelige. Viggo havde 100 Kro
ner med sig hvoraf Rejsen androg 12.50 Brochdorff

25. Horsens c. 25 = 62.50.

14. august skriver Niels:

da heller ikke mine Interesser som du. Kjøre lille Anna

... I gaar bleu jegforestilletfor Musikdirektør Wilhelmsen

og du til Bad ? I lykkelige Mennesker. - Naaja!Jeg er

og i Dag tilsagt til Prøve i Theatret: Onsdag d. 15, Kl.

saa smaat begyndt paa min Livsstilling idet jeg nemlig

IV2 altsaa i morgen og jeg er jo for saavidt antaget.

igaar aftes spillede i Dagmartheatret til 2. Opførelse

Operetten "Lilli" opføres. Soetmann skulde ogsaa i

af "Lilli". Jeg kom forsaavidt ganske respektabel fra

Dagmarteatret, men den Æsel ved ikke om han gider!

det og gjorde ingen Skandale, saasom dumpe ind i

Mikkelsen raadede dig til at vedblive med Fagotten, og

en Generalpause. Meget svært, sværere end aim

tænk om du kunde komme i Dagmartatret som Fagot

Orkestermusik er det nu, denne accompagneren til

tilligemed mig og Soetmann, (og hvad mener du om

Sang, den ene Takt langsom den anden hurtig, man

Dølling til Basun og Sørensen til -)? Jeg sender dig

maa ”følge" og det er ingen liden Sag. Hornene ere de

nu hermed efter Ordre Septetten. Canceliraaden var

eneste Blikinstrumenter til Sangene, Strygerne spille

dejlig og interesserede sig leuende for min beskrivelse

piano og saa falde ind med fine bløde Toner, - hver

af Alrø..... Sørensen spiller ved den italienske Opera,

Lyd høres. Resten af Blækket gaar ud. Jeg antager at

II Violin, men skal efter sigende ikke kunde følge med.

skulle blæse paa Søndag til den igjen, men saa hele

Jeg har besøgt Ipsen, som i Sommerens Løb har arbej

aftenen, da der denne Gang nemlig kom Bud kl. 6 om

det paa nogle tydske Bøger, han agter at udgive, -

jeg vilde indfinde mig kl 9V2 og blæse 3 Akt i stedet for

venlig Hilsen. Igaar aftes var jeg ude i kelleren hvor

en anden som skulde ind i Tivoli. Soetmann spiller

Holm "concertere" - Hilsen, Fru Soetmann hilser dig

der nu men er nok færdig paa Søndag, han skal nok

ogsaa og beklager dit Uheld. Hr. Soetmann hilser Dig

ind til Møller. -

Højtærede!

Dølling var her igaar for at laane Brasen da han om

Gudbevares, træd indenfor! -

Aftenen skulde spille i "Mozarts Minde", en ny Fore
ning som skulde indvies - Orkestermusik — han fik
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den imidlertid ikke men han sagde for øvrigt, at han

Kjære Broder Viggo.

kunde faa Braser nok og saa gik han. Vi har ingen

Alt gaar her sin jævne Gang, Strandstræde bliver i

Brugfor ham mere trorjeg aah jo mere om ham.

denne Tid ombrolagt, doguden væsentlig Forandring.

Skrev et Par Ord til Soetmann thi han ymtede noget

Jeg længes stadig efter Alrø, og indfinder mig stedse

om, at hvis du brød dig om ham skrev du nok, jeg

ved Dampskibe som gaar til Horsens for at bringe den

skulde derfor ikke hilse digfra ham.

en Hilsen. I dag rettere i Morges modtog jeg Ludvig

Her erfor øvrigt naturligvis ganske hyggeligt i Kjøben

og Sønner i Velbehold ved Dampskibsbroen, der var

havn, og den har jo ogsaa mange Behageligheder.

mange med, og de havde siddet op om Natten og blun

Sophus venterjeg i Dag kl. 12 herop i Altanværelset, hvor

det. De havde intet nyt at fortælle, men de kjender jo

vi saa vil passiare sammen - Har været her - ? kjedelig.

Fra de følgende år eksisterer der ikke mange breve

fra Niels, kun enkelte til Viggo, hvoraf det fremgår,
at de stadig spiller og holder kammermusikaftner.
Men hvor længe Niels spiller i orkestret på Dagmar

teatret har jeg ikke fundet noget om (endnu) og heller

ikke, hvornår han bliver synge- og spillelærer på de
Københavnsk skoler. I Dagbogen er der optegnelser

over skoler, han underviste på og på den månedlige

løn fra de forskellige skoler. Han havde en månedlig
løn i alti 1905 på 161,11 kr. ogi 1917 på 299 kr. Han

underviste bl.a. på Prinsesse Charlottegades skole,
hvor han i 1905 fik 44,44 kr. om måneden og 125,00
kr. i 1917.1 øvrigt har Henry Heerup gået på denne

skole i det tidsrum, hvor Niels underviste, så måske
er Heerup blevet inspireret af Niels til at spille på

sin blikfløjte.

I 1884 er Niels på koncertturne i Jylland og på Fyn
med Baldrian Dahl som orkesterleder.

Thorvald skriver til Niels 27. september:
Jeg ønsker Dig nu min kjære Søn at Du fremdeles maa

befinde Dig vel og komme godt ud af det med dine
Omgivelser.
Hils Baldrian Dahl fra mig, det glæder mig at han er

elskværdig, han har stedse vist mig personlig megen

Venlighed. Han ville engang tage til Chicago med sit

Orchester mind ham derom og sig ham at Du vil være
en af de første til at melde Dig til en Atlanterhavstour.

Viggo på kontoret Carlsberg

Potrætter af Viggo. Billedet i midten er fra Activs gård.

Viggo blev 1. december 1883 ansat som kontorist

markederne. Aftapningsanstalten Activ blev lukket i

i Ny Carlsberg aftapningsanstalt Activ. Activ lå på

forbindelse med sammenlægningen af Gl. Carlsberg

Pile allé 5. På daværende tidspunkt var aftapning

og Ny Carlsberg, og det førte til oprettelsen af den

ikke en integreret del af et bryggeri, men foregik

fælles tappehal på Vestrefælledvej.

ude i byen i selvstændige forretninger. At drive en

Personalet blev overført til Carlsberg, hvor Viggo

aftapningsforretning var et højt respekteret erhverv

virkede som kontorchef i Udenbyssalg, der stod for

med gode indtjeningsmuligheder. Carl Jacobsen

eksport og salg udenfor København V. Viggo arbejds

oprettede en selvstændig aftapningsvirksomhed Activ i

område var også her salget til eksportmarkederne.

1883, hvis hovedopgave var at tappe og pakke øl til

eksportmarkederne. Eksportøl blev pasteuriseret og

Carlsberg Arkiv har rejseberetninger fra Viggo fra

den enkelte flaske blev lagt i halmhylstre og herefter

1914 og 1926 fra England. Hans gage var i 1906

i ølkister. Fabrikken havde også salg til hjemme

årligt 6200 kr., fra 1913 var han berettiget til tan

markedet, og fremstillede desuden sodavand.

tieme på V2 promille. I 1924 tjente hanl6.000 kr.

Det var Activ, der havde kontakten til de forskellige

årligt plus t. på 8695 og hertil kommer et dyrtidstil

eksportagenter på de forskellige markeder i udlan

læg på ca. 7000 kr. (disse oplysninger stammer fra

det og Viggos arbejdsområde var salget til eksport

Carlsbergs Arkiv).

Jens Martin Henningsen

Den 11. maj 1888 bliver Viggo gift medJehn Petra Hen

ningsen, som er født 04.11.1866. Hendes forældre er

Caroline Charlotte Elisabeth Matthiasen, født i Altona
og Jens Martin Henningsen født i Svendborg.
Viggo og Jehn får deres første bam, Elisabeth, den
1. August 1890.
Da hun er 7 år gammel skriver Thorvald til Jehn:

KjæresteJehn!
Jeg glemte i dag at bemærke, at Du ikke bør sende vor

Øjesten Elisabeth alene til Vesterbrogade. Hun er intel
ligent nok til at finde Vejen derhen, men Utyske af

Drenge og Tøse kan forulempe hende, løbske Heste eller
udfarende Vogne fra Porte kan forvirre hende og hvad
der er det Værste nederdrægtige Mandspersoner som

staa i Ledtog med det værste Udskud afFruentimmere
kan forlokke hende til, ja, jeg vil ikke sige videre. -

Med hensyn til Blegsoten, ja saa er Lægen vel klogere
og mere erfaren end jeg - men jeg formener, at frisk

Luft, ikke Stuevarme og Stueophold, særlig vil være
at anbefale. 4 a 5 timer daglig i Frederiksberg Have

i Forbindelse med ophold hos mig vil nok skaffe røde

Kinder. Kjærligst
Caroline Henningsen (1846-1927)

Din Paps Th Kanneworff

Som tidligere omtalt døde Laura i 1885 efter at hun
i mange år ofte havde haft svære sygdomsperioder.

Men Thorvald var heller ikke så stærk, også han var

plaget af sygdom.
Viggo skriver i et brev til Einar i 1891:
Far er meget syg. Han har nu i et Par Maaneder været

i høj Grad lidende af stærke Sjælekvaler (Melankoli)
og Sygdommen, der minder noget om den han havde

for 15 Aar siden (hvilke Du næppe vil erindre,) erfor
Øjeblikket paa et saadant Punkt, at han selv er ude af
Stand til noget som helst. Han ligger hen i afvekslende

Lidelse og Døs og er ofte næppe ved sin Fatning. Han
har accurat lige hørt at der er kommet Brev fra Dig

men han har ikke læst det og kommer næppe saa vidt

for detførste. Der er Haab om han kan blive helbredt,
men det vil vare længe.

Thorvald

I skriftet ”Den afgåede Slægt” skriver Niels om
Thorvald (1919):

”Kendte De haml Vi svarede, ikke betuttede, men for-

Han samlede mange Egenskaber i sit Væsen. Han var

staaende: fa, thi vi følte umiddelbart, at han mente

et Stemningsmenneske, et Følelses- og Hjertemenneske

”at kende denne Mand er det samme som at elske ham ”.

og et Forstandsmenneske. Hans Aand var i Slægt med

Men det var dog mere end vi havde ventet af Carl

Victor Hugo og hans sjæl med Charles Dickens.

Lumbye. Som i Tempelstilhed skulde disse Ord lyde:

Men Allivets store Ophav afspejlede i ham sin Mild

Ingen kan tænke paa Far uden at mindes hans aare-

hed og Kærlighed, derfor var han saa forstadende og

lange og dybe forfærdelige sjælelige Lidelser. At denne

elskelig.

gode og fromme Mand skulde lide alt dette, var jo i

Nogle Dage efter Faders Død mødte vi (Viggo og jeg)

dybeste Forstand en Skæbne, men gik det det grønne

Carl Lumbye, der vistnok var Frimurerbroder med

Træ saaledes, hvorledes maa det da gaa det visne. -

Fader. (Carl Lumbye (1841-1911) var ældste søn af

Hans Forhold til Søstrene var indtil dette Tidspunkt

H.C. Lumbye, komponist, violinist bl.a. i faderens

ideelt, men da kom der en Brudlinje, fordi han satte

Tivoliorkester og senere dirigent for Tivolis Har

Aanden over Sjælen og vilde ofre denne paa hans høje

moniorkester). Han gav os det aabne Spørgsmaal:

Alter. ”

Hr. og fru Thorstensen

Sygdommen, Thorvald var plaget af, betød så meg

et, at han allerede som ca. 40-årig trækker sig mere
eller mindre tilbage fra forretningen. Da sygdom

men igen 15 år senere bryder ud skriver han et testa

mente, om hvordan han ønsker den lille ejendom
skal forvaltes og hvordan han ønsker at sønnerne
skal sørge for Thora og Ida. (se CD) Men han kom

mer sig så meget at han i 1892 skriver en tilføjelse til
testamentet:

kalde vel hinanden for kjære Ven men Løgn er det.

”Ak saa meget har jo forandret sig siden jeg skrev

Vort virkelige gode Venskab og vor Fortrolighed ophørte

foranførte, hvorfor der nu ikke kan tages noget Hen

da han trafpaa hende, fra det Øjeblik var en kinesisk

syn. Marts 1892 Th Kanneworff.

Mur rejst mellem ham og mig og fra den Stund har

hun kun pønset paa at kvæle enhver god Følelse hos
I 1881 overtager Christian Thorstensen helt forret

ham for mig og han har været hendes ærbødige Slave

ningen efter at have været Thorvalds kompagnon i

og har aldrig maattet foretage sig noget uden hendes

nogle år. Thorvald fortæller i et brev til Einar i 1897

Villie. Hvad det Fruentimmer har tilladt sig af Ufor

(Hele brevet ligger på CD "en):

skammetheder og dybe Krænkelser mod mig har ikke

Noget paa Grund af Sygdom, mere paa Grund af at

sin lige i noget Samfund.

jeg ikke vilde være afhængig af Madam Thorstensen

Hun befalede ham at tvinge mig ned i Lejen til det

og Ængstelse for min og Families Fremtid trak jeg mig

Halve trods at lejen indbefattede Afstaaelsessum, han

ud af min Forretning men desværre alt for tidlig for

dirrede paa Stemmen hver Gang han fremkom med sit

en Mand i en Alder af c, 40 Aar, den bedste Alder til

uretfærdige Krav.

rigtig at tage fat og jeg har følt hvad det vil sige ikke

Jeg mente at maatte finde mig deri naar han op

at have noget haandgribeligt at tage mig for, det er

stillede sine Kalkulationer og for Godhed for ham og

spildte Aar som ikke mere kan kaldes tilbage og Uvirk

af Svaghed indvilligede jeg alt for skikkeligen Mand

somheden har sat sine dybe Mærker i mit Liv som nu

paa hans Fordringer (Nu har hans Stemme ikke dirret

stunder hen mod Enden.

i flere Aar) Da jeg lige efter hans Overtagelse havde

det kjærlige Ægtepar mere i min Magt fandt hun paa
Desværre er venskabet mellem Thorvald og

en List, hun lod ham gjøre Testamente til Fordel for

Thorstensen blevet meget dårligt pga. Madam

mig og Eder med Forbigaaelse af sine fattige Brødre.

Thorstensen:

Jeg kunde ikke fatte, jeg kunde ikkeforstaa hvorfra alt

Mit Venskab med Thorstensen er ”saa som saa”, vi

den overvættes Kjærlighed skrev sig.

Denne meget dramatiserede beskrivelse af Madam

Thorstensen minder lidt i stilen om Einars meget

malende breve. Men i modsætning til Thorvalds be
retninger er man er dog ikke altid sikker på, at der

ikke er pyntet noget på Einars virkelige historier.

Thorvald slutter sit lange brev fra 1897 til Einar med
at forklare, hvordan han gerne vil fordele sine efter
ladenskaber, som hovedsagelig består af hans lille
ejendom på Kgs. Nytorv:

Da jeg nu i en fremrykket alder og jo ikke ved naarjeg

Boet efter Thorvald havde en værdi, når gælden var

lukker mine Øjne ned jeg saa gjeme for alle Tilfældes

fratrukket på ca. 70.000 kr. Men hvor meget betød

Skyld ordne mine Efterladenskaber paa den bedste

denne ekstra indtægt for brødrene? Ifølge ”Dagbog

Maadefor mine Børn. Min lille ejendom giver mig saa

en” har Niels en månedlig indtægt i 1905 på 151,11

megen leje at jeg kan leve pænt, men heller ikke mere,

kr. fra 2 skoler, altså ca. 1800 kr. om året og 295 kr.

da saa meget hviler paa mig men vil Vor Herre lade

pr. måned fra 4 skoler i 1917, om året: 3500 kr. Kai

Huset staa saa vil efter min Død Lejeindtægten være

har sammen med Valborg, som er lærerinde, ifølge

en saadan at mine Børn hver især kan have en aarlig

Folketællingen 1916 en indtægt på 2514 kr., mens

Indtægt af c. 1000 - 1200 Kroner. Om at sælge den

naboerne, en kommuneingeniør og en murerm

kan der ikke være Tale eftersom man aldrig paa Grund

ester har henholdsvis 2250 kr. og 6000 kr. Så i 1897,

af arealets ringe Udstrækning vil opnå en efter Lejen

hvor Thorvald dør, må man vel mene, at 1000 - 1200

tilsvarende Pris og om ombygning kan der ikke være

kr. er et pænt tilskud til brødrenes indtjening.

Tale. Det er derfor min Vilje og Ønske at mine Børn be

Viggo tjener i 1906 ifølge oplysninger fra Carlsberg

holde Ejendommen i Fællesskab og deler Lejeindtægterne

Museum og Arkiv 6200 kr. 11924 har han som kontor

i 4 lige store Dele og at din broder Viggo bestyrer den

chef en samlet indtægt, inkl. et dyrtidstillæg på 7000

for Eder. Men da du er saa langt borte saa ønsker jeg

kr., en indtægt på 31.695 kr. Det må vel regnes for

for at undgaa Vanskeligheder at du undertegner en

en rigtig god indtjening.

Fuldmagt hvormed Viggo har ret til at varetage dine

Det gamle hus på Kgs. Nytorv blev solgt i 1917 til

Interesser ogjeg vil derfor i den Anledning sende dig et

en salgssum på 130.000 kr. Efter indfrielse af priori

saadant Dokument til Underskrift. Hvad jeg kan efter

teterne var der 63.866 kr. til deling mellem Viggo,

lade mig i Penge vil næppe blive store Sager ogfor disse,

Niels og Kai og Ivar Schmidt. Ivar havde ca. 1901 efter

hvis der er nogen, vildejeg gerne ønske Ida og Thora en

Einars ønske overtaget hans andel i huset efter at have

lille Understøttelse efter min Død.

betalt ham ud. Salget af huset gav 15.966 kr. til hver.

Allerede i 1888 var Thorvald, Ida, Niels og Thora

Nogle billeder viser et slags lysthus, som Niels har byg

flyttet ud til Sorrento, Strandparksvej 2 i Hellerup,

get helt nede ved stranden foran Sorrento. Bagpå

lige ved den nuværende Hellerup Havn. En ejendom

billedet står følgende tekst: “Niels K. byggede dette

med flere lejligheder. Niels har i Dagbogen noteret

lysthus som skal forestille et skib med kommando

om nogle af de andre beboerne: ”Forretningsfører

bro”. Der fandtes alle instrumenter, vindvisere, vind

Carl B. Staffeldt og Hustru 1913-1916. Gunner Hoff

styrkemåler, barometer, termometer, fugtighedsmåler

1908-13, boede i stuelejligheden”.

etc. På denne plads står nu Palladium filmstudier.

Sorrento

Niels lysthus

På Sorrentos trappe.

Sorrento. Tegning af Poul Kanneworff

Nr. 2 fra venstre: Thorvald, nr. 4: Ida,

nr. 5: Thora, nr. 6 Kai

Kai og Valborg bor i deres hus i Hørsholm, hvor Kai

med spille sammen, der er bare ikke så mange breve

er fotograf og Valborg er lærerinde (se mere side

fra den tid, men lidt skriftligt er der dog, bl.a. fra

82). Einar bor med sin kone Callie og datter Laura

Dagbogen hvor Niels har skrevet om sin komponist

i Newport (se mere side 82) og Viggo og Jehn bor

virksomhed:

mange forskellige steder i Hellerup og på Frederiks

I 1912 komponerede jeg ”Nissernes Sang” (se CD),

berg (se mere side 82).

(sangenfindes i en bog: ”Nissehistorier” afAlex. Schu
macher, 1912), forskellige Børnesange (trykt 1912 og

Niels er blevet synge- og spillelærer ved de Køben

13)Julesang, ”EnElverfærd” ”Sangens Pris” ”0, gør

havnsk skoler. I Dagbogen er der optegnelser over

mig til Barn igen”. Herodes dør (påbegyndt i Julen

skoler, han underviste på og på hans månedlige

1912) Venner ser på Danmarks kort opført 1ste Gang

løn fra de forskellige skoler, som i alt i 1905 var på

af ”Bel cante ” November 1917.

161,11 kr. og i 1917 på 299 kr. Han underviste bl.a.
på Prinsesse Charlottegades skole, hvor han i 1905

Både Thorvald, Laura og de 4 sønner var meget re

fik 44,44 kr. om måneden og 125,00 kr. i 1917. I

ligiøse. Thorvald var frimurer, hvilket dog ikke er

øvrigt har Henry Heerup gået på denne skole i det

meget omtalt i kilderne, kun en enkelt gang, da

tidsrum, hvor Niels underviste, så måske er Heerup

Viggo møder Carl Lumby, som er frimurerbroder

blevet inspireret af Niels til at spille på sin blikfløjte.

sammen med Thorvald. Brødrene er optagede af

Der er ingen tvivl om, at Viggo og Niels har fortsat

religiøse og moralske emner, f. eks. skriver Niels i:

Familien på trappen på Sorrento

Øverst fra venstre: Poul, Jehn, 1, ?, Jens Martin Hemmingsen.

Placeret i midten: Caroline Hemmingsen.

Nederst fra venstre: Lis, 1, Kai og Valborg.

Den moderne Aandløshed. Vor Anskuelse nøjere ud

Æstetik! Æstetik! hvorefter han overfusede den kjære

viklet og retfærdiggjord ” om åndeligheden, som er ble

Mand. Jeg bad alligevel Kai læse og han læste da accom-

vet erstattet af materialismen, og han giver et eksem

pagneret af Alto ”Sludder, ulogisk, Vaas, Br... Br....

pel med de unges fremtræden ”iført de mest moderne

Nej, nej osv. ” Vi holdt op! - Han hadede Beck og hans

og skrigende Dragter; dels slentre de Arm i Arm, dels

Had forøgedes, sagde han, fordi vi vare begejstrede for

Side om Side, i begge Tilfælde paatagende sig et rigtig

ham, - og saa kom Tilstaaelsen, saa betagende, saa at

blaseret halvfomemt Physiognomi og med en Hold

Alto ikke længer har Hjerteinteressen for Guds Rige.

ning, som vare de Apollo selv, eller idet mindste hans

Kai bliver lidt betaget af Alto og udtaler bekymring

Brødre...

for sin egen tro.

Viggo og Niels diskuterede Vilhelm Beck og hans

Niels dør i 1919 kun 56 år. Han var nok gennem

tanker (Vilhelm Beck (1829-1901), dansk præst, var

hele livet svagelig, allerede som helt ung klagede

medstifter og reelt leder af Indre Mission). Niels

han over at have svært ved at gå op af trappen. I Dag

skriver (udateret brev) til Viggo:

bogen har han en del notater om sine sygdomme:

Hermed Vilh Becks fortræffelige Apparition til den

Diverse Adspredelser. Fra Aaret 1885 at regne. (Niels er

moderne Bibel”; han vil skaffe de smaa Ret overfor

da 20 Aar)Januar: Brok (2 Uger) faktisk Blodaarebrok

de store, vil ikke have Widenskaben mellem ”et Guds

(IV2 Uge) Hjertebanken, Kortaandethed. Efter Prof.

Barn og dets Frelser, ikke et Katheder i stedet for den

Eschlæsing ingen Hjertesygdom. Mavekathar, Vatter

Hellige Aands underbare Oplysning -.

sot svækket Fordøjelse (drak en Masse Bitter, hvilket

hjalp), Nervesvækkelse, Hjertesygdom fra 1ste April
Dette skrift skal Viggo sende videre til vennen Alto.

85. Pulsen og Hjertet banke i Vejroptrækningen stærk

Samme Alto er Niels meget bekymret over, (fra

ere, megen Uro i Hjertet ved at op af Trappen megen

brev fra Niels til Viggo februar 1895) ”der er noget i

Banken, ogsaa uden nogen Aarsag dog ikke Kortaan

Altos Hjerte og Aandløshed, der begynder at antage

dethed. Megen Skræk for at gaa op af Trappen. Megen

Former af en saadan Natur, at der for Alvor maa

Nervøsitet. Fuldstændig overbevist om Hjertesygdom.

skrides ind fra Venners Side”. Efter at de har spist

I Løbet af hele Sommeren 1885 fuldstændig rask.

middag hos Alto, fået portvin og passiaret om no

Nyresmerter. I Løbet af September 1901 iagttaget lette

get absolut ikke kristeligt, tror Niels, at nu skal de

Fornemmelser i højre Side. April 1914. En Periode paa

tale lidt sammen om Herren eller i det mindste og

1 Maaned med Nyresmerter i h nyre og med Smerter op

glæde sig lidt sammen i ham, og han beder Kai læse

gennem Ryggen først i v, senere i h Side af denne. Stor

lidt i Becks ”Lille Julegave”. Det bliver Alto meget

Tvangstankesygdom i Marts Maaned 1904. Neuralgi

fortørnet over og råber:

i v H Maj 1904. September 1917 Hjerteintersenthens.

I medens Niels og Viggo ferierede på Alrø, Viggo var

han stirrede vildt og ramte mig midt i Brystet, hvorhos

i lære hos Borgen og Niels begyndte sin musikerkar

jeg trak mig tilbage, skummende af Vrede. Sluttelig,

riere, sejlede Einar med fragtsejlskibe til Jamaica,

efter at han havde været nede hos Moder, hvor han

Haiti, St. Thomas, Argentina og Brasilien. Det går

paa enhverforespørgsel lo dæmonisk, blev han afFader

ofte voldsomt til på havet, Einar beretter meget

bragt til Sengs, og jeg har ikke set denne Gentleman

dramatisk om en storm på Atlanterhavet (se CD),

senere. - Tro dog ikke at Sagen har bragt Sensation,

man ved dog ikke, hvor meget han selv lægger til

den er allerede glemt, ogjeg meddeler dig den kun som

historien.

et lille aftenintermezzo.

Han skriver mange breve hjem om sine oplevelser,

men fra marts 1884 til marts 1886 er der ingen breve,

og måske er han også hjemme en del af denne peri
ode, han er i hvert fald hjemme 5. februar 85, da

Niels skriver om ham i et brev til Viggo:
Kjære Viggo.

Til Begyndelse maa jeg saa meget takke for det be

hagelige Muslingegilde, som jeg afvigte Mandag Af
ten havde Fornøjelsen at være med til; overbring ogsaa

Hr. Petersen min Tak.

feg holder nemlig selv ogsaa meget af Muslinger, og
har siden Orgiet befundet mig ganske vel.
feg undlader ikke at meddele, at Einar var aldeles
beruset i Aftes, hvis aarsag han slog mig lige midt i

Brystet, saa Vejret forgik mig. Han vendte hjem henad

10 og befandtes afFader nede ved gadedøren, som han

aldeles ikke kunnefaa lukket i, i en aldeles beruset Til
stand. (Han talte for at skjule sin Uædruelighed med
fast anspændt Stemme, gik op i Køkkenet, hvor han

fyldte sig med Vand, derefter kvalte han næsten Thora
i et Favntag og stirrede vildt paa mig, greb mig i Ar

men og drejede. Jeg bød ham slippe, men da han ikke
gjorde det, kom Aanden over mig, og jeg langede ham

en over Armen saa Taget han havde i migforgik ham,
Einar

Einars seksløberpistol. Fabr Schmith ^Wesson.

Springfield Mass. USA
Tilhører Viggo Kanneworff

Derefter begynder fortællingen om hans lange tur,

... der egentlig var slagter han sprættede min finger

hvor han ville finde Andresen, Idas far (se mere på

åben med en gammel rusten afbrækket ligtomskniv

side 29 og 90), som skulle være Superin tender ved

hvilket ganske vist gav mig lindring da alt det stof der

en guldmine. Turen gik fra Beaufort, Einar skriver,

var inden i fingeren kom ud og derved ikke spændte så

at han gik 600 miles (mile = 1609 m), han skyder en

hård og stramt som before hvilket havde forvoldt mig

lille bjørn, møder og kæmper med slanger, mørke

uendelige smerter.

sult og kommer ud for en togulykke.

Turen blev længere end nødvendigt, fordi han først

Til sidst må han tage ind til Greensboro for at være i

kom til nogle forkerte miner. Da han endelig fandt

nærheden af en læge, som nok lover ham, at finger

den rigtige mine, viste det sig, at Andresen var

en vil komme sig, men at det vil tage 4-5 måneder.

gået herfra for tre uger siden...der var en del vrøv
lerier deroppe og så tog han sit tøj og gik sin vej

Citat fra Einars brev til Viggo d. 19.06.87:

fortæller en mand, Einar mødte. Einar får så oplyst,

Ja når du gamle broder havde set hvad jeg har set af

at Andresen nok stadig er i Greensboro, bare 50 mil

storslåede naturskønheder vilde du give mig ret nu vil

mere.
Einar træffer Andresen i Greensboro og efter at have

det vel falde dig lidt vanskeligt — nu imidlertid nok

tjent til livets ophold i et par uger ved forskellige

en lille Smule i begreb med at finde Nilens Kilder. Ja

herom. Som du vel allerede må have erfaret står jeg

småjobs, skaffer Andresen Einar arbejde i en guld

vore barndomslege i Afrika havde jeg vel næppe ahnet

mine i bjergene ca. 9 mil SV for byen. (Indbygger

skulde blive til alvor. Vi kunde nok den gang næppe

antal i Greensboro 1880: 10.000 og i 1910: 25.000.)

have været mere interesserede i at finde Nilens Kilder i

vore barndomslege end jeg nu er i en virkelig Expedi
Her indretter han sig i en gammel tømmerhytte

tion i Afrika. Jeg lover mig stort ud af denne Expedi

og beskriver meget indgående, hvordan han laver

tion og vil jo om Gud det vil deltage i samme som

mad, og hvordan han ikke har andet tøj, end det

Daglig observatør og Navigatør på floder og indsøer.

han går og står i. Han beslutter at skrive et brev til

Du kan tro gamle dreng det er noget der liggerfor min

Thorstensen, og mens han skriver på brevet får han

stemme. Slåes med Zuluerne tage observationer Dræbe

en stikkende smerte i en finger. Det viser sig at blive

Pantsere ogElefandter med store knive og lange skarp

til en meget voldsom betændelse, som gør ham uar

ladede rifler. Kan du se mig fare af sted på en vild

bejdsdygtig og han må gå til en landsbydoktor:

skummende Hingst, fnysende med to store revolvere i

Skitse af Einars lange vandretur for at finde Andresen

bæltet - Magasinriffel i Saddelposen med Sydvest og
lange støvler på benene. Sejle ned ad floderne lodde

opmåle udlægge bøjer og midt under alt dette ryge kort
kridtpibe kulsort- tilrøget- af ”Shag” (lille tegning af
kridtpibe) kan du huske disse kridtpiber med et skib og

et anker på hvilke ornamenter vi skravede væk med en

gammel kniv og glattede af med sandpapir [vi kjøbte

dem i Malmøsnuskjælderen i St. Strandstr] 82 Øre
Stykket) En sådan pibe og et fjerdingpund ægte Mos
rose så klarede vi os stolt i en uge. fa du kan jo nok for
stå kjære broder at denne Expedition ikke alene er en

fornøjelsestur men både en med stort ansvar og store

farer forbundet- foretagende og med hensyn til peku

niær henseende svært afhjælpende vi otte Gentlemænd
der med Andresen som Hovedleder påtager os alle de
forskellige i faders brev nævnte grene af videnskaben.

Med hensyn til min del har du i samme brev til fader

seet omfanget af. Vi blive anbefalede af den amerikan
ske regering Præsident osv. osv. Så det er minsandten

ingen vilde ideer eller gøjl men at den pure virkelighed

og velmente samt dybt overvejede oprigtige mening. Vi
forlange 250.000$ for foretagent samt 50.000 i for

skud til indkjøb af instrumenter rejseomkostninger os.

deraf og dernæst - vise samme mennesker at man dog

Os. Der er en hel del chance for at sagen vil lykkes og

engang i mellem kan bære sig fornuftigt ad Samt for

lykkes den biiveren rakkerfugl som din broder sømands

det tredie og sidste - at blive bedre ”off” i økonomisk

tampen måske en lille smule verde nsberømt- hvilket i

henseende hvilket jo er en nødvendighed og behagelig

ogfor sig selv er mig temmeligt ligegyldigt - hvad som

”Absolutnødvendighed”. Sådan gå og være ”Kirke

sagt folk og verden tænker om et sådant heltetog og en

rotte” hele sit liv er en meget mindre fristende udsigt

sådan Helt. Hovedfornøjelsen og nytte jeg kan have

end jeg agter at kalde for pasapel.

Einar har påtaget sig for øjeblikket at forsyne Staden

er mit blik på livet. En ting er repræsenteret til dig

med vand både drikke- og arbejdsvand - For det

som fuldstændig sikker men i næsten alle tilfælde

første er her ingen Vandværk derfor må der ved

når du kommer til bunden af det er det kun ”a salted

brønde skaffes det fornødne vand tilveje.

mine ”Der er en masse mennesker der egentlig burde
være Galejslaver alligevel er de tilladte at gå løse om

Einar får arbejde for J.W. Waynich i de næste år først

kring nuvel det jo alle slags mennesker til at danne

på hans isfabrik i Greensboro, som dog må lukke,

et samfund, det amerikanske folk er sammensat af

fordi vandet slipper op. Derefter bliver han maskin

en forunderlig blanding du vil finde folk der ere part

mester på Waynichs sodavandsfabrik. Waynich har

Russere part dansk part engelsk fransk osv. De har

fattet interesse for Einar og han anbefaler ham til

som oftest ingen begreb om hvor deres forfædre com fra,

job i Philadelphia og senere i Harrisburg.

alt de ved er at de vare ”from the old country ” deter en

Men Einar forlod Harrisburg efter nogen tid, fordi han:

mærkelig nation thi den har i grunden ingen natio

... gjennempryglede Ejeren. Han bad mig imidlertid

naliteter thi ihvorvel amerikanerne er udpræget fri, og

efter at have kjølet af om at blive med ham men denne

for, frihed og egenrådighed, da er det kun som følge

din sømandstamp tog Aftentoget til Philadelphia for

af omgivelserne, alle der kommer herover selv de mest

better og worse Ejeren af Harrisburg Battling Works

conservative og Kongeelskende falde strax in i den

gav mig en ypperlig recomandation til en af hans

amerikanske tone, hvor kan der være andet end frihed

bekjendte i Philadelphia.

tilstede hvor der er så umådelig store landstræknin

ger så naturelskende folk så mange ”Selfmade men ”
Her far Einar arbejde på laboratoriet på et stort Bottlery

tror du at de ville finde sig i at have en ”Konge” med

Work. Men han er hele tiden på vej til noget nyt.

Guldkrone på hovedet siddende på sin trone i Was

I marts 1890 skriver Einar til Thorvald:

hington med alle hans trekanthattede opvartere. Selv

...Jeg var meget glad overrasket ved at modtage et så

den hellige skrift protesterer imod jordiske guder, bøjer

hjærteligt brev fra min kjære Fader og tillige glad over

i jer ikke i ydmyghed for hans kongelige højhed når det

at se at i alle ere så raske og tilfredse det er mig en sand

behager hans majestæt at vise sig i hans guldkaret.

fryd at se at Ida og lille Kai ere sådanne søde unger og

at Viggo stedse befinder sig i ægteskabelig jord. Niels

I 1891 er Einar blevet ejer af en sodavandsfabrik i

er jo den samme gamle pedant som stedse og hvad jeg

Deatsville, Alabama, ”Active Bottling Works”, han

angår nuvel du ville ikke finde spor afforskjel jeg er

kan dog ikke klare den ret længe, han må sælge

den samme gavtyv som jeg altid har været med und

den, men også fordi der en handel med to heste,

tagelse af at jeg er blevet lidt ældre og kjender verden

der går skævt. Han skriver til Thorvald om at sende

lidt bedre ”This world consists of inconsistency” det

ham penge, så han kan klare det. Han får først 50 $

I samme brev beskriver Einar sin "’lejlighed”

Hytte fra Einars brev

to værelser på et hotel til 2 $ om måneden og

ledsager beskrivelsen af en tegning.

Han køber noget jord, som han vil

Mandens familie forfølger ham, han må flygte, og

dyrke bl.a. med ris, fordi der er et par vandløb på

han udmaler de frygtelige forhold, han lever under,

og senere 65

jorden, således at han kan overrisle markerne. Han

og han trygler Viggo om at sende ham penge.

har nogle lange udredninger om, hvordan han kan

Viggo sender 2 gange 25 $, men de fleste forsvinder

udnytte vandkraften også til mølledrift. Han mang

tilsyneladende undervejs, så der kommer endnu et

ler bare 95 $. Til Viggo skriver han, hvordan det i

bønfaldende brev, hvor Einar beskriver landet som

virkeligheden forholder sig.

farligt, fyldt med sumpe og giftigt kryb, som han må

Han er i en meget slem knibe, fordi han har slået

gå igennem, hvis ikke Viggo sender 100 $.

en mand bevidstløs med ”et hjemebrud”. For ikke

Han beskriver desuden meget fantasifuldt et vold

at havne i fængsel betaler han mandens familie alt,

somt skuddrama, hvor han næppe overlevede!

hvad han ejer, 500 $ i erstatning og desuden betaler
han lægeregninger for familien.

Senere fortæller en advokat ham, at han var blevet

Einar sender et telegram til Viggo: ”Manden er død!”

død.

narret til at tro, at manden, han havde slået ned, var

11893 skriver Einar om sit liv i Deatville. Han er blevet

lag med en hel del viljekraft - hvorimod jeg jo er alt

gift med Callie, som han beskriver som sparsomme

andet end blid og sindig - sparsommelighed er en af

lig og dygtig med sine hænder, hun væver og laver

hendes dyder — det er jo noget jeg kunne besidde lidt

billeder af fjer. De bor til leje på en gård i Travellers

mere af uden at det vilde skade mig kjøn er hun vel

Rest, som tilhører Callies bror, som er købmand og

kun i mine øjne men det ere jo nok. Vi ere på samme

postmester. Udover at passe det mindre landbrug

alder hun 9 måneder den yngste - hendes moder er

med majs, sukkerrør og alle slags grøntsager, laver

enke ejer en stor plantage 360 acres, to yngre ugifte

Einar reparationsarbejder på vogne. Desuden laver

døtre og flere velstillede sønner og svigersønner det er

han cider og ginger ale, som han sælger til køb

en velanset og højlig respectable familie, såvel sønner

mændene.

som svigersønner — du kan dog imidlertid nok forstå

Einar har stadig mange kreative ideer om, hvordan

at man taler ikke fransk flydende eller kjender videre

han kan tjene mange penge: ølbryggeri (han skal

til Mendelsohns musik eller Betovens sonater ejheller

bare have en opskrift af Viggo), røg-ning af fisk

kan svigersønnerne oversætte græsk poesi, imidlertid

(Viggo skal bare skaffe ham opskriften på rygning

kunde det jo næppe forlanges herude i skovene men

og tegning af røgehuset og hvilke træsorter, der eg

det er dygtige og fornuftige velopdragne folk og det er

ner sig). Han beder Niels om en forståelig plan og

nok...

figurer af en 18 fods båd:
... Således atjeg kan bygge en god hurtigsejlende søfær

I 1895 skriver Einar i et 16 sider langt brev om,

dig båd. Jeg skulle have sagt, at hvor vandfaldet er

hvordan det nu går bedre, han bor på den lille farm,

kan jeg jo bygge mig et vandhjul til at drive savebore-

hvor han dyrker grøntsager, reparerer, maler og ny

maskine stivesten og rismølle som også sukkermølle.

bygger vogne, gigger og buggier. Hans økonomi er
blevet bedre:

Året efter (1894) fortæller Einar mere om sit hjem

... Det vil vel ikke så længe førend jeg bliver istand

og sin kone:

til at tilbagebetale noget af den gjæld jeg skylder eder

• • • Jeg har
temmelig lunt og godt min egen lille
kone bliver mig om muligt kjærere dag for dag og

tiderne har været trange og ere endnu lidt trange men

man føler det ikke så slemt når det går en selv godt

følelserne er tak gud gjensidige min hustru forstår så

nu i løbet af tre år er dette jo ikke meget men du ved

ualmindelig godt at drage den bedste nytte ud af alt og

de første skridt ere de trangeste de fleste folk kalder det

vilde kunde tilfredsstille selv den mest urimelige med

godt om de blot har kundet holde alting vedlige i disse

hensyn til at hygge og værne om hjemmet - vi have

trange tider men jeg har jo dog gjordt lidt fremskridt

så meget tilfælles selv om end vi egentlig ere ganske

for tre år siden ejede jeg slet intet og var her i Amerika

forskellige nature thi hun er af et blidt og roligt sinde

$ 160,00 i gjæld idag er jeg vel værd circa $ 250,00

eller mere det vil altså sige at jeg har tjent en circa 500

bag glas som andre malerier set tætved taber det sin

kr. om året foruden mit levebrød ...

virkning. Jeg er selv overordentligfornøjet med udfal
det skjøndt kjære moders øjne kunde have været bedre

Til julen 1895 sender Einar en indigo tegning:

udførte - Denne tegning er for Eder alle men specielt

... Af Fader og Moder, som jeg har ladet udfærdige i

som julegave for kjære fader fra hans søn Einar og

New York efter Fotografierfra hjemmet af en i Amerika

svigerdatter.

bekjendt kunstner. Tegningen må for at skues sættes

Indigotegning, som Einar sender hjem.

&

I JANUAR 1897 SKRIVER THORVALD I DET MEGET LANGE BREV
til

Einar,

som findes i sin helhed og findes på

CD

en.

Jeg ser at du holdt din Jul paa dansk Maner og at du

sit bryggeri. Han laver kun ikke alkoholiske drikke,

ikke lod det mangle med Plumbudding, det er jo gan

men bliver anmeldt for ulovligt destilleri, bryggeriet

ske vist ikke nogen dansk Ret men i mit Hjem har den

bliver ødelagt af en inspektør, og Einar overfalder

jo aldrig manglet en enesteJul.

rasende anmelderne, som var naboer, og som han

Det kunde maaske more din Kone at have en opskrift

ikke ville give mere kredit. Han bliver anklaget for

saaledes som vi have lavet den i de sidste 30 Aar. Den

slagsmålene, må flygte og efterlade Callie og Laura,

kræverjo nogen Ulejlighed men det lønner sig og man

og nu beder han så Viggo om penge, så han kan

kan ikke sige at den er dyr da der er Forslag for Peng

samle sin familie. I New Port lykkes det Einar at

ene. En Budding tilstrækkeligfor 24 Personer koster 7

købe et hus. New Port er en by i stor fremgang, der

Kroner = $ 1,75.

er store skibsværfter, som bl.a. bygger til flåden og
Einar arbejder dels på et skibsværft og bygger dels

Thorvald har spurgt til Einars kone, hvad hendes

huse og laver forskellige slags reparationer.

pigenavn er, hvordan hun ser ud og hvordan hendes

I 1901 overtager Ivar Schmidt Einars andel i huset

familie er. Einar har tidligere skrevet noget om, hvor

på Kgs. Nytorv og for pengene køber Einar et par

god hun er ihuset og til håndarbejde, nu fortæller

grunde, som han vil bygge huse på og leje ud. Men

han at hendes familie hedder Guy og at hun selv er

en del af pengene har han sat i et bryggeri, som han

lidt over 5 fod høj, brunette med gråblå øjne (Callie

ejer sammen med flere andre. Uheldigvis brænder

siger mørkegrå) vejer 95 pund (amerikanske).

dette bryggeri og det er usikkert om forsikringssel

Einar meddeler, at storken skal komme til maj og

skabet vil udbetale pengene, så Einar beder Viggo

6. juli 1897 blev Laura Jehn Anna Kanneworff født

om straks at sende nogle penge.

med blå øjne og gult hår. Thorvald har sendt en

Brevene kommer nu mere spredt, der er flere år

dåbskjole og dåbsdragt, Fru Thorstensen en hage

mellem. Tilsyneladende klarer Einar sig, men beder

smæk.

dog stadig Viggo om at sende penge, bl.a. i 1909,

I 1898 bor Einar med sin familie i Salter, men vil

hvor Einar er på Cuba for at finde Eldorado, men

gerne til Florida, da der er alt for få mennesker i

ikke finder det. Hjemme i New Port igen med ma

den lille by, mens der i Florida bor så mange rige

laria skriver han:

mennesker. Han vil starte et bryggeri i større stil og

My boat is going to the devil I wish I could get up,

han har gjort en opfindelse, som han gerne vil tage

send mig 10$.

patent på. Han foreslår, at Viggo skal få et lån til

ham i Danmark på 500 $, som han så betaler tilbage

I 1910 ser det ud til, at der har været planer om at

med lejeindtægten fra Kgs. Nytorv. Han får tilsyne

Einar og familie skulle besøge Danmark, men be

ladende pengene men han er meget uheldig med

søget bliver ikke til noget.

Einars datter Laura

Fra 1915 er der et billede af Laura som 17-årig. Hun

går på Business College, hvor hun lærer boghol
deri, maskinskrivning og stenografi og vil måske se
nere tage Comercial Law og Banking. Einar beder

om hjælp til, at hun kan fortsætte sine kurser. Om
hende skriver han:

.. .Hun er et meget opvagt pigebarn - selvom den gam
le siger det selv - hun er meget musikalsk efter eder vel hun får jo også all the chance I can give her.

I 1920 får Laura en lille dreng, som Einar forguder
og “om jeg og han lever længe nok skal han tale

I 1919 besøger Erik (Viggos søn) Einar og familie,

dansk”. Einar laver al slags mekanisk legetøj af gam

som bliver meget glade for ham, Einar skriver:

le vækkeure og lign, til ham.

Det er dog en dejlig dreng intelligent fører han sig som

en "Prins " og tager alting så roligt og grundigt - ham

Det sidste opbevarede brev fra Einar er fra 1. august

kan du sende alene hvor du vil han klare sig.

1922, hvor han skriver:
Tiderne ere nu meget dårlige herpå grund af affaldet

Han bliver dræbt under mystiske omstændigheder

i Skibsbyggeriet det er næsten "at Stand still" vi har

i Quito 1. marts 1921. I de efterladte papirer er der

haft et meget Regnfuldt år Landproduktet er næsten

en dags datokvittering fra Dampskibsselskabet Orient

50 % tabt - For den sidste tid har jeg bygget et par

for 1500 kr. ”Paa foranledning af Passager med S/S

seglbåde en 14 Fods og 16 Fods....feg har dette år et

Tranquebar fra Danmark til Guayagult” 23. august

temmelig godt udsigt for vindruer skal nok lave mig

1920.

vin nok for årets løb — denne idiotiske administration
tillader jo intet stærkt at drikke ikke engang øl det er

Laura er nu flyttet sammen med sin mand til et lille

næsten så galt som tyskerne" alles verboten" fa de fik

sted i nærheden af Einar og hendes mor. Om Lauras

jo deres betaling -

mand skriver Einar:

Bare hun havde fået en dansk Viking til mand nå

Hele livet gennem har Einar haft et anstrengt

nok derom han er en god upright mand selv om han

forhold til penge. Han har utallige gange bedt fami

er en Russian han er en ekstra god maskinist men ikke

lien om at sende ham nye forsyninger af penge, og

meget inteligent på vore vegne han er lidt tung men

da han endelige får lidt større summer fra arven efter

meget fingernem han kommer nok igennem verden.

Thorvald, taber han dem hurtigt på enten utrolige

Erik, med Jehn og Viggo

uheld (sodavandsfabrikken, der brændte) eller ved

at henvende mig til dig idet nemlig Fader har spurgt

risikable investeringer. Allerede som barn og ung

mig om hvor mit Ur var hvorefter jeg fortalte ham en

lånte han, hvad han kunne hos brødrene eller han

Historie som lyder Jeg var oppe på Skolen i Dag og

stampede sit ur. Her er par citater fra små breve og

jeg maatte og ved den Lejlighed havde jeg glemt det

lånesedler:

der henne hvorefter han bad mig da at vise ham det

Lånt af min broder Viggo Ti Kroner, som jeg herved

naarjeg kom Hjem fra Skolen i dag saa han har mig

giver mit Løfte paa at tilbagebetale hurtigst muligt.

hvorfor jeg som sagt paa det inständigste anmoder

Kbhn. 5. Januar 1884 eller 1886. Dags dato har jeg

dig om at forbarme dig over mig og laane mig dem jeg

udlaant til Hr. Einar Kanneworff Tre kroner, og til

forpligter mig til at tilbagebetale dig dem saa snart jeg

Pant herfor modtaget: ”en antik Dolk ” som bliver af

begynder at tjene Penge igjen saaledes at du skal være

mig at indehave, hvis beløbet ej indbetales. - Renter

den første derfår dine Penge du kan nok begribe hvad

beregnerjeg mig ikke. Kjøbenhavn den 11. Nov 1884.

det erfor en Knibe at være i da Fader jo en Gang har

VKanneworff

løst det Hjem for mig og tyve Kroner erjo ingentingfor
mig naarjegførst begynder at sejle igjen og har en sika

Det følgende brev er i en meget lille kuvert, som er

50 Kr. om Maaneden saa spiller jo tyve Kroner ingen

adresseret: Bogholder og Kasserer Viggo Kanneworff,

Rolle hvorfor dine Penge jo ere sikre nok og idet jeg nu

Fabrikken Activ, Pilealle No. 5 Stemplet på bagsiden:

endnu en Gang anmoder dig paa det broderligste om

V. OMB 2 20.3.86. Kjøbenhavn Den 20/3 86

at laane mig dem, forpligter jeg mig at tilbagebetale

Kjære Broder Viggo.

dig dem af de første Penge jeg fortjener og nu vil jeg

Idet jeg herved henvender mig til dig med en inständig
Anmodning om et Laan af 20 Kroner til mit Urs

slutte med Haab om at du vil hjælpe mig i dette fæle
Øjeblik.

Hjemløsning er det kun fordi Pligten byder mig det da

Din stedse Anmodende og hengivne Broder

jeg ved at du jo dog har nogle Penge voverjeg som sagt

Einar Kanneworff

Kai beskrev sin første barndom på Kgs. Nytorv, og

Einar, at Kai er begyndt at fotografere, idet Einar

i et andet skrift, udateret, giver han en skildring

opfordrer til, at Kai kunne tage et fotografi af den

af, hvordan skolelivet har formet sig i 1870erne for

tegning af Laura og Thorvald, som han har sendt

en dreng, som ikke have meget mod på skolegang.

som julegave. I 1897 opfordrer Einar igen Kai til at

(Skriftet findes på CD'en)

komme til Amerika:
Hvis han fotograferer herovre vilde det ikke mangle

Da Kai er den yngste af de fire brødre og den sidste

på beskæftigelse. Jeg vilde ønske at han kunde tage

hjemmeboende (dog sammen med Ida), er han nok

en tur til New Orleans og at jeg kunde møde ham der

blevet en del forkælet. Således skriver Einar som

og tage ham en tur på et årstid igjennem Louisianna

svar på brev fra Thorvald i 1890, hvor han foreslår at

Florida og Alabama på en vogn fra sted til sted med

sende Kai til Amerika:

hans fotografiske maskinerier det vilde uden tvivl

Dit forslag om at sende Kai herover harjeg overvejet til

være foruden særdeles lønnende financiet også særde

at begynde med så burde vi alle have tilbragt vort liv

les interessant og lærerigt for ham. Jeg ved at en god

i amerika og jeg kan forsikre dig at ingen af os vilde

fotograf kan altid få dygtigt at bestille i småbyerne ...

have tabt noget derved Jeg kan så meget godt forstå at

Kai trorjeg skulle rives lidt udaf sine stemninger hans

Kai gående omkring derhjemme lapsende sig med slips

hjærte er godt hans forstand er god men han er for

og nye stråhatte aldrig vilde bringe det til noget syn

meget af en drømmer. Han erjo dog virkeligfor ung og

derligt, nå han er jo desuden "thepet" som den yngste

uerfaren til at tænke på at gifte sig det vilde vel harme

hvilket næppe kan forundre mig, imidlertid vilde han

ham meget om du læste dette til ham hvorfor jeg beder

ikke ophøre at være "the pet" ved at komme herover

dig at udelade idet mindste disse sidste anskuelser.

han vilde kun blive min til forskjel.

Kai er dog 27 år og han bliver gift dette år med
Einar arbejder på Waynicks fabrik i Bristol, han kør

Valborg den 13. 10. 1897. Valborg er en 3 år yngre

er selv fabrikken og er lønnet efter salget:

søster til Jehn. De var 4 piger og en dreng: Jehn,

Jeg kunde jo så herligt finde en plads for ham her da

Valborg, Misse, (Marie), Harald og Gerda.

jeg harfuld control over hvem og hvor mange jeg vil en
gagere og hvis denneforretning ikke vilde liggefor Kai så

Thorvald havde fået bygget et hus i Hørsholm til

harjeg venner nok i Bristol der enten personligt eller ved

Valborg og Kai, hvor Kai havde sit fotoatelier.

deres indflydelse kundefå ham anbragt ved et og andet.

At Hr. Henningsen, Valborgs far, også havde del i

opførelsen og vel finansieringen af huset, fremgår

Men tilsyneladende kom Kai ikke af sted til Ameri

af følgende brev fra Theodor Stuckenberg, som var

ka, og i 1895 omtales for første gang i et julebrev fra

arkitekt og Thorvalds klassekammerat og ven:

Kai

Den unge herre får serveret kaffe af Thora.

Kjære Ven.

I Korthed følgende: Efter en Samtale med Din Søn

Tid der er medgået til Tegningernes og de skriftlige

Viggo, henvendte jeg migfor en Uges Tid siden til Hr.

arbejders Udførelse. For Samarbejdet med Håndvær

Henningsen, for at arbejde med ham i din Sags Inter

kerne, Reisen og for de mange Konferencer m.m. har

esse, ved hvilken Lejlighed, han bad mig udarbejde en

jeg selvfølgelig ligeoverfor Dig intet Honorar beregnet,

Plan efter hans Hoved. Efterat Planerne vare bievne

feg reiser, som en Følge af en længere Ferie på Skolen,

færdige, sendte jeg ham disse, Tilligemed nogle andre,

på Torsdag til Udlandet, og beder Dig derfor, inden

som jeg selv havde fået Tanker til, således, at der var

den Tid, tilsende mig beløbet, da jeg selvfølgelig helst

noget at vælge imellem. Imedens hans Ides Udførelse

vil have Sagenordnet forinden, såfremt det da måtte

ville koste circa 14.000, var mine egen noget billigere

passe for Dig. jeg ønsker Dig, forinden minAJreise, at

circa 13.000 Kroner. Efterat, der var gået 2 Dage blev

Du atter må komme til Kræfter og at dit Forehavende

det Hele mig tilbagesendt, ledsaget at et meget ufor

må lykkes dig. Hils Niels.

skammet Brev. Som Du vil indse, har han nu lukket

Din hengiven Theod Stuckenberg.

den sidste Udvej til Din Sags Fremme, hvorforjeg des

værre må anmode Dig om selv at træffe Dispositioner,

Brevet er ledsaget af ”Calque efter det Udkast som

som ville kunne føre Dig til Dine Ønskers Mål. I den

er udført efter Hr. Henningsens Opgivende”, som

Anledningfremsenderjeg vedføiet en Oversigt over de

kan ses på CD "en. Thorvald havde endnu ved sin

Udgifter jeg har havt, samt en Fortegnelse over den

død 20.000 kr. stående i huset.

Kai og de Meza i Don Juan

Niels og Viggo med horn

Kai lavede portrætter, billeder fra Hørsholm og

billedet, hvor Kai og Niels spiller på Waldhorn. Bag

omegn, tog ud og tog billeder ved jubilæer og lign.

på billedet er følgende tekst: “De berømte Vidunder

Når han skulle fotografere større selskaber fortæller

børn, der i Boston fødtes hver med sit Waldhorn for

Anna Valborg, at han altid var frygtelig nervøs. Der

Munden. Hornene vare af Ben, men ere senere af

findes en samling af hans billeder på Hørsholm

en Guldsmed i New York bievne legerede med Mess

Lokalhistoriske Museum.

ing. I deres oprindelighed var de heller ikke Klap

Valborg var lærerinde ved en nærliggende skole, hun

horn, men naturligvis...” (ikke læseligt). Kai og Val

underviste i historie (eller dansk) og fransk, dog står

borg fik 3 børn, Walther, der er født i 1898, Henrik

hun som sang- og musiklærer i folketællingerne 1906

i 1901 og Else i 1904. Anna Valborg fortæller, at Kai

og 1916. Kai beskæftigede sig ligesom sine brødre,

og Valborg havde en stor vennekreds, som spillede og

Niels og Viggo, med musik, han spillede klaver,

opførte operaer og andre former for musik. I en bog

sang og komponerede, men der er ikke breve, dag

om Hørsholm i gamle dage er det nævnt, at Valborg

bogsoptegnelser eller lign, der fortæller noget om

og Kai optrådte med duetter bl.a. fra Don Juan ,og at

at han spillede sammen med Niels og Viggo udover

de sang i et sangkor, som hed Dur’en.

Kai med gæster

Valborg dør allerede 13. december 1927 i en alder

af 58 år. Kai levede længst af de fire brødre, han
blev 75 år. I årene efter Valborgs død havde han en
veninde, Elisabeth Jerichau, som boede i Kavalerboligeme i Hørsholm. Hun blev Anna Valborgs gud

mor. Efter Kais begravelse fra Hørsholm Kirke var
der en sammenkomst hos hende i Kavalerboligeme.

Kai lejer værelser ud i sit hus bl.a. til Hans datter
Elises kommende mand Ewald Schmidt. Sine sidste år
tilbringer Kai på plejehjem.

Huset blev solgt, og da det var under krigen havde
Walther, som boede i Malmø, svært ved at besøge sin

Valborg og Kai "s hus i Hørsholm

far og deltage i salget af huset.

Vi har tidligere hørt omThorvalds bror, som var

Julie og kaptajn Glad fik 8 børn, hvoraf tre døde

hjemme på besøg fra Amerika i 1876, det var Herman

som børn. Sønnen Lars Christian Andreas stiftede

Ranzau Linde, født i 1824 og altså 11 år ældre end

det kemiske firma L. C. Glad og Co.

Thorvald. Herman var sømand og endte som køb

En datter, Eugenia Nathalia, bliver gift med bank

mand i Alabama i USA Han havde 3 børn, hvor pigen,

direktør, justitsråd Hans Cornelius Ritzau. Et af

Edna, har skrevet flere breve til ”her dear uncle

deres børn, Helge Ritzau, driver forretning som to

Thorvald”. Herman dør i 1891.

baksfabrikant fra den Kanneworffske ejendom. På

Den ældste af Thorvalds søstre, Julie Albertine Nath

billeder af huset ser man navnet Ritzau.

alie født i 1820 bliver gift med kaptajn Glad fra Køge.

Julie Glad levede efter kaptajn Glads død af den

I et Mindeskrift for familien Glad er Julie beskrevet,

forretning og et lysestøberi, som han havde startet,

da hun bliver forlovet med Carl Frederik Glad:

desuden underviste hun i musik. Fra 1872 til sin død

Jomfru Kanneworff var altså kun 18 Aar gammel,

1886 boede hun i København, i begyndelsen med to

stod i sit Livs skønneste Vår, var musikalsk, dygtig i

af sønnerne dels i Toldbodgade og senere i Havne

Sprog, fin og yndefuld af Væsen, indtagende i al sin

gade. Hun ses sammen med sine søstre og Thorvald

ungdommelige Skønhed.

på billedet side 87.

Julie Albertine Nathalia Kanneworff.
Efter Maleri af Johs. Jensen.

Hermann Kanneworff (1824-1891)

Juli Glad, født Kanneworff

Ida Victorine Rothilda er født i 1822. Hun forbliver

Noder samlet til Skolebrug af N. Lund 1848”, som

ugift og er lærerinde ved de københavnske skoler.

ser ud til at være flittigt brugt.

Hun har lavet den meget fine stamtavle, der starter

Søsteren Fanny Heraldine Hortense, kaldet Hortense

med Johan Georg K som kommer til Danmark i

eller Tense, født 1830, var gift med genremaleren

1677. Stamtavlen findes stadig i kopier hos forskel

N.A. Lützen (1826-1890). Der hænger to af hans

lige familiemedlemmer. 1 1885 bor Ida hos sin yngre

malerier på Københavns Bymuseum: Kastelsgraven

søster Ottilia i Nørre Farimagsgade i forhuset på 4.

ved Langelinie, 1884 og Møllebrand på Christian

Sal.

shavn 1852. Vi har en tegning af et lille bondehus,
som vi mener, må være Vampua.

Thora Axeline Mariane er født i 1826. Hun bliver

Niels skriver om Hortense:

gift med kantor ved Helligåndskirken Niels Lund.

Man kunde se det paa hendes Øjne hvor ejegod og

Om ham skriver Niels i ”Den afgåede Slægt” 1919:

trofast hun var, den kære Tante. Og hun var retlinet

Onkel Lund. Æret være hans Minde, den højt agtvær-

og ærlig. Hvilken bravhed og Kærlighed struttede der

dige, flittige og stræbsomme Mand, med en Barnes

ikke ogsaa ud af hende. Med en sund livsglæde, trods

jæl, eller rettere Ungdomssjæl, der synes uberørt af

de trange Kaar forenede hun i sit Væsen noget robust

alle lavere eller højere Dragelser. Han besad en kraftig

og kontant med en sjælden Ømhed. Hun var bygget til

og stærk Tillid til sig selv, en Tro, der fra et objektivt

velordnede solide og fornuftige Forhold - med Omhu

Synspunkt kom til at staa som Overtro; men hans tro

”skaaret til”for en Mand, der besad de hertil svarende

paa sig selv smittede, og mange var de, som forenede

Evner - og saa tænke man paa Bohemen, Kunstneren

sig med ham i den. Tante Thora - selve Præstinden,

N. Æ L. ; men saadan gaar det jo i Verden.

hængte da ogsaa Laurbærkransen om Lunds Buste,

En Sjæleforsker kunde rent experimentell faa Lyst til

hermed var han kanoniseret, og i hele min Barndom

at stille Tante T. i Forhold til et Fænomen, som det

hørte jeg til Menigheden. ”Hvorfor kom de inte til mig”

paradoxable, men det vilde sikkert hurtigt vise sig at

”Det sker dem sletikke noget, at det gik dem, som det

T. i hele sit Tankesæt af Væsen var Paradoxets dia

gik”. Denne lykkelige selvtillid!

metrale Modsætning. Hendes sunde, varme og kær

lige Sjæl forstod sig egentlig kun paa reelle Værdier.
I blandt ”familieklenodieme” er der en håndskreven
nodebog: ”Indledning til sangundervisning efter

Hverken Thora eller Hortense fik Børn.

Om Otillie Heloise Rosamunde, født 1836, skriver

Lars Paulin Anton født 1871. Et brev fra Åge til Viggo

Niels:

og Niels fra 1.8.1883 fortæller lidt om forholdet mel

Tante ”Tilla ”, min Faders og yngste og kæreste Søster er

lem fætrene:

født i den lyse Maj. Dette er næppe nogen Tilfældighed,

Hoho! Deres Velærværdigheder; saa De har syltet Dem

i hvert Fald stemmer det saa skjønt overens med hendes

ned paa Alrø. Ja kjære Fættere der var intet jeg hellere

lyse og harmoniske Natur.

ville, end som eder, at trække mig tilbage fra Hver

Hendes Sjæl var opladt for Hemmeligheden ved de

dagslivets Trivialitet. Men det falder nu ikke i min

smaa Ting. De store Begivenheder gjorde ikkeforholds

Lod at faa Ferie og jeg faar finde mig deri. Jeg hører

vis det Indtryk paa hende som de smaa Ting. Hendes

Viggo, at du er kommet tilskade med den Pegefinger,

naturlige Følelser var netop her den sande Klogskab,

det gjør mig ondt, da saadant altid er meget pinligt,

thi Livet selv bestaarjo af lutter Smaating, en mang

du kan være glad, du slap saa naadig. Niels jeg haa

foldighed af Smaating. De store Ting bringer ofte

ber ikke, du kommer til lignende Ulykker.

Menneskene i forkert Relation til Livet.

I have det vel for resten rart derovre i Præstegaarden,

Hun besad tillige en mærkelig Evne til at se hvad der

jeg haaber det er flinke Folk 1 Er der ingen unge Piger

laa bagved og ved et enkelt lille Ord, en kort Karak

at courtisere eller hvad fordriver I Dagene med, naa

teristik kunde hun i Sjælshumor betegne et Menneske

det er sandt, alene det at aande i den friske Natur er

eller en Situation saa rammende, at man maatte be

en Adspredelse; en ukendt Nydelsefor os Kjøbenhavnere.

undre den herlig Aandens Gave. Dette hænger sikkert

Holger har forresten været hjemme hele forrige Uge; vi

ogsaa sammen med hendes udprægede ærlighed og

var i Morskabsteateret en Aften, hvilket naturligvis

Sandruhed. Men disse Dyder er ikke altid klædelige

ganske laa for hans Sangstemme.

naar de staar alene, men hos hende var det ander

Touren til Roeskilde bliver der vel saa ikke noget af,

ledes....... .jeg har ikke truffet noget Menneske, der i

det er Skade. Holger sendte mig saadan et indbydende

den Grad kunde se bort fra egen Fortjeneste, som hun

illustreret Vognmandskatalog, hvorefter man end mere

kunde det. Naar hendes Person var Genstand for Hyldest eller

vilde faa Lyst til Touren.

Anna Lund er for Tiden paa Fyen i Besøg hos en gift

Opmærksomhed, forstod hun altid med et befriende

Veninde, imedens beboer jeg hendes Værelse, hvori jeg

skælmeri at dreje det hele saaledes at hun ikke kom i

for Øjeblikket skriver dette Brev. Da jeg nu ikke har

Forgrunden ...

mere (har noget) at skulle have sagt forbliver jeg, med
Ønsket om en god Bedring og dito Fornøjelse, venligt

Otillie var gift med grosserer Anton Valdemar
Schmidt (1837- ?). De fik 5 sønner: Åge født 1865,

hilsende Eders ømmer gemytlige Aage Schmidt. Moder

Holger født 1866, Ivar født 1869, Otto født 1870 og

kjærligste.

(Ottilie) og Tante (Ida) beder Eder være hilset paa det

Thorvald med sine tre søstre er fra før 1886, hvorJulie dør.

Fra venstre: Thorvald, Thora, Ida, Julie og Otilie

Thorvald skriver i sit brev til Einar 1897 (se CD):

ret uheldige Stillinger ogfor Øjeblikket driver han om

Aage er ogsaa gift og har det godt, Holger er ret ta

kring uden Beskæftigelse. Otto er Forretningsmand

lentfuld, meget smuk og nogenlunde elskværdig men

med Liv og Sjæl, han er oplært i Maskin- og Jæm

han er en ”good for nothing dog” hvorover min Søster

Branchen og han er en ejegod ung Mand maaske noget

Otttilia græmmer sig meget. Han havde en god Plads

for barnlig. Din yngste Fætter Anthon er ligeledes For

hos Wessel og Vett men opgav den og etablerede ved

retningsmand og grumme flink. Han er forlovet med

Understøttelse af sin Tante Ida, en Cigar Boutik ved

en vakker ung Pige.

Holmens Kanal hvilken han udstyrede højst smag

fuldt og det kunde have gaaet ganske pænt men han

Åge er tilsyneladende den, af Schmidt-brødrene,

passede ikke sin Forretning og han ”sold so many cigars

der står Viggo og Niels nærmest, han tager til Rørvig

he could and smoked the rest”. Senere har han haft

sammen med Viggo i 1912 og i 1913 til Nødebohuse.

Ivar Schmidt, som dengang var skuespiller ved Casino,

Til den nærmeste familie hører også Lauras bror,

overtager i 1895 forretningen i det lille hus på Kgs.

Jens Rudolph Valdemar Høyrup (1831-1913), onkel

Nytorv. Han var oplært i manufakturfaget og tager

Valdemar.

til udlandet for at lære tilskæring. Han og hans kone

Han var krigsråd, intendant i Hæren og lærer ved

flytter ind i lejligheden på 2. sal og efter nogle år

Københavns Kommune. I hans efterladte papirer i

ombygger han huset, hvor han så kun beskæftiger

Rigsarkivet findes en lille samling af skrivelser i tids

sig med skrædderi. Senere bliver Ivar teaterdirektør

rummet 1890 til 1910 fra Overhofmarskallatet til Hr.

på Det Ny Teater.

Krigsraad Høyrup om at modtage medfølgende gave

Hun har to brødre Tommas (Thomas?) og Stuart,

Niels, og efter Thorvalds død med Niels. Hun har

som er ”meget mørkere end os andre”. Hun kom

i 1915 fået dansk indfødsret. Senere flytter Ida til

mer rundt og ser London: Albert Memorial, Albert

en lejlighed i Antoniegade. Hun er fra 1903 til 1906

Hall, sejler på Themsen til Tower Bridge og er til

ekspeditrice i et firma ved navn Amateur, hvorfra

væddeløb sammen med brødrene. Victoria taler

hun får en fin anbefaling. Derefter kommer hun til

næsten ikke dansk, så al samtale foregår på engelsk

Wessel og Vett, Magasin, hvor hun bliver afdelings

og Ida synes, at hun klarer sig godt med forståelsen.

chef for orientalsk afdeling. Den 8. november 1931

Idas bedstemor, Anna, kommer på besøg sammen

fejrer hun 25 års jubilæum, hvor kollegerne har

med sin svigersøn, som er enkemand, og som hun

skrevet en sang, som fortæller om en Ida med meget

bor hos i Ramsgate. Den afdøde datter, Mary, Idas

humør ”Og syntes hun Arbejdet gik lidt smaat, hun

moster ”tog sig i et Anfald af Melankoli af Dage først

ej ed' en Trolddom, der hjalp saa godt: Ida, Ida sang

ved Gift og dernæst ved at styrte sig ud af Vindu

saa en Arie blot”. Sangen fortæller også om hendes

et efter at hun først havde skaaret Hovedet af sit 2

have, hvor hun river og sår, maler og tømrer: ”Som

Aars Barn med en Forskjærerkniv. Hun var ene med

hun taér paa Hammer og Pensel og Spade, et mand

Pigen men sendte hende et Ærinde og da hun og

folk ej bedre det gør”. Desuden sejler hun, allerede

de andre kom tilbage var den forfærdelige Ulykke

i sin barndom havde hun en kajak, og som voksen

sket. Mary var en elskværdig Person og hun levede

sejler hun en sejlbåd. I alle årene havde Ida en tæt

et lykkeligt Ægteskab”, (citat fra Thorvalds brev til

tilknytning til Walter, hans kone og Anna Valborg.

Einar)

Efter sin pension flytter hun ind i Emil Vett og hus

Victoria kæmper sig frem i London, (som Thorvald

trus hus på C.F. Richsvej.

skriver til Einar) med sine to sønner i et lille hotel.
Da Ivar (Schmidt?) og hustru skal på rejse til Paris

Ida dør 23. marts 1961 og bliver altså lige knap 80

og London, foreslår Thorvald Victoria, at de kunne

år. Walter arver de møbler og ting, som hun havde

bo i hendes lille hotel. Men Thorvald hører ikke fra

fået med fra Sorrento, og da Walter dør, går tingene

”det lille irske medlem af samfundet”. Thorvald har

videre til Anna Valborg. Nogle møbler stammer helt

i 1890 Idas halvbror, Tommy, på ferie, Ida er da 9

fra huset på Kgs. Nytorv, f.eks. en lille sofa og 4 stole,

år. Tommy er ikke så nem at have, Thorvald har be

som Anna Valborg nu har givet Ebbe og mig. Vi har

klaget sig til Victoria om, at han har voldt nogen be

lovet at sørge for, at de bliver i familien. Det siges

svær. Victoria skriver tilbage, at Thorvald skal sende

om sofaen, at den blev konstrueret, så den kunne

ham hjem, hvis han er for besværlig.

komme op af vindeltrappen til første eller anden Sal

i det gamle hus.
Ida boede på Sorrento sammen med Thorvald og

Poul foran det gamle Lisinge

I Niels’s dagbog er der en lille notits om, at Aage

konstatere, at de 4 Sange, jeg har arrangeret, er dem,

Schmidt, fætter til Niels, Viggo og Kai, har taget
ophold i Rørvig i 1912 og at Åge er i Nødebohuse

der absolut klinger bedst. Jeg har skrevet et lille Digt

med venner. Man er i lighed med mange andre

ven” og er begyndt at sætte det i Musik, men uden

københavnere begyndt at interessere sig for Nord

Adgang til Instrumenterfalder det mig noget vanskeligt

kysten og for de muligheder, der er her for ferie

at faa noget frem. I gaar havde vi et kort Besøg af

steder med lys og luft og badestrande. 11915 skriver

Aage. Jeg forelæste ham din fortræffelige Opsats om

Viggo og Poul, Poul er 19 år, den 19. juli brev til

Krigsraaden, og vi glædede os begge overmaade meget

Niels fra Nødebohuse, hvor familien i flere år lejede

derover. - Tak der for! Ligeledes Tak for ”Naturen og

sig ind på pensionater bl.a. det, vi i dag stadig kal

Kulturen”, hvortil jeg fuldt kan slutte mig i dyb og

med Motiv: ”Æolisharpen klinger til Alfedans i Sko

der ”Pensionatet” , som ligger på Lucemevej:

samstemmende Forstaaelse.

Min kære Broder.

Helbredet er godt i enhver retning. Her er ikke Plads

Hjertelig Tak for Dit venlige Brev ogfor dermed sendt

for ”Trykken ” eller lignende Fænomener i denne helse

avisudklip. Tanken om en vis Forherligelse af Drue

bringende Luft. Naturligvis ryger man lidt for meget

saften er god, og ethvert Bidrag hertil maa anerkendes,

Tobak, men det smager saa herligt. Genoptagelsen af

men særlig de rent saglige.

Cykelkørslen har glædet mig meget. Jeg købte en ud

Tak for dine Vejrbulletiner! Ja det faldt jo ikke saa

mærket brugt Cykel for 25 Kr., da min gamle ikke

heldigt ud som ønskes i den Henseende, men her er

kunne repareres, saa har Poul den bagefter til Trans

jo skønt og ejendommeligt ved det herlige Hav, med

port i Byen. -1 øvrigt holder vi os til Bestemmelsen og

al dets Omskiften. Her hvor Vejret saa at sige bliver

kommer hjem paa Søndag. — Vær indtil da hjerteligst

”lavet” har man jo Anledning til at gøre mange

hilset fra os alle, kære Broder.

interessante meteorologiske lagtagelser. I Dag har

Din hengivne Viggo.

vi endelig faaet nordvest (WNW) med Barometer
stigning. Maa det nu blot holde. I øvrigt er Karak

Viggo har ifølge Niels’s dagbog fået konstateret

teren nærmest Efteraar, fordi Sol og Varme udebliver.

hjertelidelse i 1912.

Strandbadene, af og til kl. 6 å

7 om Morgenen, er jo

herlige og den storskaarne Tobak smager fortræffeligt

Poul skriver på den sidste side i brevet:

langs en bølgende Kornmark, - Selskabet erfornøjeligt

Kære Onkel Niels.

og Beværtningen respektabel (dog ingenlunde bedre

Jeg har nu hørt en Musik, som aldrigfør. - Den Sym

end Fru Crones). Sangen har vi dyrket ikke saa lidt,

foni, som Vestenvinden spiller med Kattegattets skum

til stor Glæde for os selv og andre. De blaa Bøger har

mende Brændinger. - Det er ganske vidunderligt! -1

vi haft Fornøjelse af, men det er ganske morsomt at

Timevis kan jeg staa oppe mellem Klitterne og se paa

Viggo i døren til det nye Lisinge

Anton Nielsen flyttede ind på det gamle Lisinge, da

han blev gift i 1905 eller 06 og flyttede derfra i 1917.
Dette har Anton Nielsens datter fortalt i 2004. Hun
har boet på Kongelysvej indtil for et år siden. Hun

kom på Lisinge og hjalp Jehn om sommeren med

husholdningen.

Viggo og Jehn overtog Lisinge, efter Lis og hendes
mand, og huset blev til stor fornøjelse for deres børn

og børnebørn. Der udfoldede sig et muntert liv på
stranden, hvor familien havde to badehuse, et rødt

til damerne og et blåt til herrerne. Man badede,
udøvede sportspræstationer og spillede teater. En

senere præst i Tikøb, Fabricius, kom gående langs

stranden fra Kikhavn og traf på stranden i Nødebohuse en flok unge, der var klædt ud og spillede

et voldsomt western drama, som blev fotograferet.
Fabricius forblev hos de unge mennesker og deltog

i løjerne og fortalte Ebbe mange år senere om den

mærkelige familie, han stødte på i Nødebohuse.

I 1931 dør Viggo og Poul og Johannes overtager

Lisinge. Jehn bor der hver sommer, ofte sammen
med søstrene Gerda og Misse. Og så kommer

børnebørnene på ferie. Kusinerne og fætrene har
i mange somre uforglemmelige sommerferier på

Lisinge.
I 2006 overtog Ebbe Lisinge, og det er nu nye børn,

femte generation, der har et dejligt sommerliv i det
gamle hus.
Murer Anton Nielsen og familie

Jeg har nu prøvet at skildre det liv, der udfoldede sig i huset på

Kgs. Nytorv og i årene efter at familien var flyttet fra det gamle hus.

Laura og Thorvalds fire sønner er blevet til en stor slægt, de fik 10
børnebørn, som så er blevet til 18 oldebørn, mindst 29 tipoldebøm

og endnu mange flere tiptipoldebøm.
Jeg stopper fortællingen om familien ved Viggos død i 1931. Det er

der flere grunde til. En væsentlig grund er, at min beretning i det

væsentlige er baseret på det skriftlige materiale, som familien så
omhyggelig har bevaret, og på familiens billeder og på materialer

fra Rigsarkiv og Landsarkiv.
Men efter 1931 er der ikke flere breve i den samling, jeg er i besid

delse af, så hvis historien skal fortsætte til de næste generationer,
må de familiemedlemmer, der har kendt de foregående genera
tioner fortælle videre.

Jeg har gengivet breve og skrivelser så vidt muligt med den origi
nale bogstavering med de fejl og mangler, der findes. Enkelte ord
har været ulæselige, dem har jeg markeret med et spørgsmålstegn.

Jeg takker Anna Valborg mange gange for at overlade mig de mange
breve, billeder og meget andet, som har dannet basis for bogen.
Uden dette materiale havde jeg ikke kunne skrive bogen. Desuden
takker jeg Viggo for tilsendte billeder af ting, der har tilhørt fami

lien. Og endelig har jeg en meget stor tak til Nanna for det store

arbejde med at lave bogens layout og at gøre teksten levende med
billeder og baggrundsillustrationer.
Birgitte Kanneworff

Vinteren 2009

NISSERNES SANG OM JULETRÆET
lllegro moderato

Kanneworfl

* 2_ _ «_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ r_ _ _ _ _ -_r_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,
- -I ~V,
— -- -- -- -- -- -- - -- -- - -j- -------------------------- - - - - - - - - - -t 1?--------------t i hTE#zhz^z h hz
,
,-----------1. I
Ju - le-natten, naar
2. Som
go - de Aander med
3.
Hver, som os ag-ter og
4. Vi
dan-ser i
den

sto Nis paa
hel-li -

re, smaa saa
se - navn
os tror.
ge Nat, da

sø - de stil - le
mær-ker,
Stjer -

ligt so - ver
vi svs-ler
at Nis-ser
ncn klar o -

i
til
i
ver

hver en Vraa,
Gaar-dens Gavn, vi
Hu - set bor, men
Jord blev sat, vi

