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Rettelser i ”Slægtsforskning og Guldalderens Dæknavne”



Rettelser i ”Slægtsforskning og Guldalderens Dæknavne”
På side 27 i denne bog gengives et svarbrev, dateret febr. 2002, fra "Österrreichisches 
Staatsarchiv udarbejdet af Sachbearbeiter Dr. Ernst Petrisch og underskrevet af Prof. Leopol 
Auer.

I brevet nævnes: ”Über die uneheliche Geburt einer Tochter des dänischen Königs, die 
ebenfalls Caroline Seufert hiess, sind im Archiv des Ewangelischen Oberkirchenrates Unterla
gen zu finden“. Tillige nævnes i brevet, at udstillingen ”Danmark og Den Dansende Wiener
kongres” åbnes i ”Det kgl. Sølvkammer” i marts samme år. Dog er brevet tilsyneladende 
”fejlagtigt” dateret febr.2001 og dermed ”forsinket” et helt år.

Da det evangeliske arkiv i Østrig, iflg. en telefonsamtale i febr.2002, netop var lukket pga. 
en langvarig ombygning, besluttede jeg alligevel ud fra brevet fra Østrig, men dog især pga. de i 
min bog fremførte indicier, at Frederikke Marie Krogh, død 1898, netop måtte være alias den 
”uneheliche Tocther des dänischen Königs”.

Men i det omfattende boglige katalog fra den nu åbnede udstilling i Sølvkammeret kunne 
man her, ud fra ganske tilsvarende informationer fra Österreichisches Staatsachiv, og især i 
forbindelse med katalogets formodentlig nyerhvervede berettelse om skifteretsafgørelsen efter 
boet efter Fr. d. 7 (se side 21), oplyse, at Caroline Seufert i 1873 døde uden livsarvinger.

Vel antageligt konkluderet ud fra den opdagelse, at en person med samme navn som 
Caroline Seufert, allerede i 1859 var begravet i selv samme gravsted, og derfor logisk måtte 
formodes at være dennes datter, alias ”Die uneheliche Tochter des dänischen Königs”.

Imidlertid har forfatteren og journalisten Jan Søttrup, med Wiens evangeliske kirke som 
kilde, ved en mail af 29. jan. 2006 kunnet oplyse, at forholdet var ganske omvendt, idet Fr. d. 
Sjettes veninde, Caroline Seufert, iflg. Archiv des Evangelische Oberkirchenrates, var anført 
som Beamtentocther” (embedsmandsdatter), medens Caroline Seufert, begravet 1859, var 
nævnt i samme arkiv som ”Beamtenwitwe” (embedsmandsenke). Sidstnævnte må derfor anses 
for at havde været moder eller en anden slægtning til Fr. d. Sjettes veninde, Caroline Seufert.

Udstillingen ”Danmark og Den Dansende Wienerkongres” havde således ingen hjemmel for i 
kataloget at skrive, at Caroline Seufert døde uden livsarvinger. Men af tidsnød, eller måske i et 
forsøg på ikke at modvirke troværdigheden af skifteretsafgørelsen efter Fr. d. VH’s død i 1863 
(side 21), måtte man nødvendigvis uddrage, at Caroline Seufert døde barnløs og uden 
livsarvinger. Beslutningen har dog sikkert været et skisma for både Östereichisches 
Staatsarchiv og udstillingens katalogs redaktører.

Derimod synes denne bogs fremførte indicier ret så overbevisende at bekræfte, at netop 
Frederikke Marie Krogh, død i 1898 og begravet identitetsløs uden navns nævnelse i gravsted 
C2-033 på Svendborg Kirkegård d. 20. maj 1898, med rette var: alias: ”Die uneheliche Tochter 
des dänischen Königs”.

Som følge af ovenstående udgår derfor følgende: 
side 29 Og det forhold osv.... vedr. dåbsattest... .-
side 30 I Østrig osv. ...navngivet med døbenavnet Karoline Seufert

alias Frederikke Marie Krogh
side 32 ”alias Caroline Seufert”

som blev døbt med samme navn som sin moder
’’Karoline Seufert, alias Frederikke Marie Krogh”.

Side 58 Efterkommertræ for Frederik d. Sjette
”Karoline Seufert alias”

side 25 og siddende på bukken sammen med Kejseren 
slettes ”på bukken”

Øvrige tidligere fremsendte rettelser
Side 8. (1784 -1839) rettes til (1768- 1839)
Side 22. øverst, 2. afsnit: ”i en alder af 70 år”

ændres til i en alder af ”77 år”
Side 28. øverste afsnit - marts 1816 ændres til maj 1815
Side 31. folketællinger i 1834 og 1840 ændres til 1801 -1834
Side 34 på Langeland rettes til i Slesvig
Sept. 2007
SEGL
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Forord

Denne bog er et uddrag af et slægtsprogram udarbejdet i årene 1996-2001, 
og er en særlig del af denne slægtsforskning, som synes at være af almen histo
risk interesse.

Det er jo almindelig kendt, at folkesnakken i mange familier går om kon
gelig eller adelig islæt i slægten, og det må da også erkendes, at lidt forgyldt 
fortid godt kan inspirere enhver slægtsforskning og yderligere skærpe interes
sen for slægtens rødder.

For royal fortid er ikke at foragte, og selv om bønder, handelsmænd og 
andet godtfolk fylder mest op i annalerne, har adel og kongelighed stadig beva
ret sin særlige aura.

Konger og adel har vel altid været genstand for kvinders attrå, og var 
pigen af jævne kår, endte affæren som regel med, at den retmæssige eller 
kommende ægtemand, om end uvidende, overtog paterniteten:

”Pater est quem nuptiæ demonstrant”

dvs., at faderen til barnet er den, ægteskabet peger på.

Og var der ingen ægtemand at finde, måtte pigen i mange tilfælde gå bodsgang 
resten aflivet.

Men skete det samme for kvinder inden for den herskende klasse, kongeli
ge personer, adel eller overklasse, kunne man, af skyldigt hensyn til arv eller på 
grund af datidens dydige og puritanske moralkodeks i tiden omkring Guldalde
ren, nødsages til at ty til en særlig foranstaltning:

En dåbshandling, iscenesat i kirken med udvalgte og ukendte dækforældre.

Ind imellem skete det dog, at en nidkær præst fattede mistanke for siden at 
tilføje de rette navne i kirkebogen. Og det hændte da også, at den rette fader 
eller moder siden hen, om end diskret, tog sig af barnets ve og vel.

August 2002
Svend Erik Georg Larsen
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En stor tak til
Österreichschisches Staatsarchiv 
for brev af 21. februar 2002 om 
Karoline Seufert.

Tak til Rigsarkivet for venlig 
imødekommenhed i forbindelse 
med adgang til kongehus arkivet.

Også en tak til forfattere, 
både afdøde og nulevende, 
hvis bøger her er anvendt som 
kildemateriale.

Og tak til Lise Houmann for brev om 
”Den gamle Slægtshistorie ”,

til Benny Holm Frandsen for oplysning om 
”Den mørnede navneklud”,

til Gerda Hansen, Svendborg, 
for opbevaring og fremsendelse af 
Det gamle julebrev fra 1902.

August 2002
Svend Erik Georg Larsen



Overraskelser.

Gennem min slægtsforskning blev jeg ret hurtigt bekendt med de mange 
dæknavne, som især blev anvendt i den periode fra omkring begyndelsen af 
18OO-tallet, som her i Danmark benævnes som:

” Guldalderen ”

Dæknavne, anvendt ved en dåbshandling, af kongelige eller fyrstelige 
personer, som uretmæssigt var kommet for skade at gøre en dame af særlig 
herkomst frugtsommelig, eller måske af anden tænkelig standsmæssig årsag.

Men at min slægtsforskning og søgen efter egne af slægtens aner skulle 
have noget historisk perspektiv, var jeg oprindelig ganske uvidende om.

Det var derfor overraskende for mig, at erfare, at en af mig ganske upåag
tet gammel slægtshistorie, tilsyneladende har medvirket til at afdække hemme
ligheden bag en historisk begivenhed:

”Frederik den Sjettes historiske gavebrev, givet til kongens unge elskerin
de i Wien, Caroline Seufert, og bekræftet ved kongelig fuldmagt, få dage efter 
denne d. 16. maj 1815 om formiddagen forlod Wien og Wienerkongressen. Et 
gavebrev, som forpligtede den Danske Stat til for fremtiden at udbetale den 
efterladte elskerinde i Wien en stor årlig apanage

Og ifølge alle hidtidige kilder skulle denne ydelse på 5.000-5.500-rd været 
udbetalt Caroline Seufert lige til hendes død i 1891. Et yderst belastende beløb 
for den dengang fattige Danske Stat

En gave til den unge dame, som vakte undren ikke kun her i landet, men 
overalt i Europa, og en ydelse som for alle, dengang og endnu i dag, syntes 
givet ganske unødigt og umotiveret.

Men mere herom senere.

Og at den selv samme slægtshistorie samtidig havde relation til eventyr
digteren H.C. Andersens omdiskuterede fødselsdato og dåbshandling i Odense 
den 2. april 1805, var endnu mere overraskende.

Et gammelt fotografi, gemt på et loft, gav nemlig tilfældigt, ved fremdra
gelsen fra sit gemme, et fingerpeg om slægtskab, og en sandsynlig bekræftelse 
på:

”Anvendelse af dæknavne ved digterens fødsel og dåb ”,

Et uafklaret spørgsmål, som i lang tid har interesseret mange historikere.

Alligevel var det en stor overraskelse, at den berømte digter skulle figurere 
i dette slægtsprogram. Det var fra begyndelsen af min forskning ganske og 
aldeles utænkeligt.



”Den gamle slægtshistorie”

Om end vor slægt mest er på det jævne, kan en gammel slægtshistorie dog 
berette om lidt blåt blod, som uforvarende er bragt ind i slægten. En gammel 
historie, som datidens implicerede helst havde set fortiet og ganske glemt.

Men enkelte af slægtens ældste har alligevel gennem generationer bevaret 
historien og kan endnu i dag fortælle, at slægtens stammoder Frederikke Marie 
Krogh (1816-1898) var en datter af Frederik den Sjette (1784-1839), og at 
moderen skulle være Frederik den Sjettes maitresse, fru Dannemand (1790- 
1862).

Slægtens ældste kunne også berette, at Frederikke Marie Krogh var ”op
draget” i Nyboder af dronningens tjenstgørende adjudant, ”Kaptajn” Gerhard 
Krogh (1785-1860). Samme Gerhard Krogh, der senere som general i 1850 
besejrede den slesvig-holstenske hær i slaget ved Isted.

Frederikke Marie Krogh blev senere gift med en kunstdrejer, og det 
fortælles, at det nygifte par straks efter brylluppet

”Drog med Postvogn til Svendborg”,

hvor de her påbegyndte en paraply & parasolforretning.

Frederikke Marie Krogh
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”En gammel Skrøne?”

Den gamle historie har indtil nu været næsten glemt, og kun et fatal inden 
for slægten har haft kendskab til Frederikke Marie Kroghs oprindelse, og til 
beretningen om et formodet slægtskab med Frederik den Sjette og fru Danne
mand.

En stor del af familien har vel også klogelig valgt at betragte ”historien” 
om det royale islæt som ”folkesnak”, i erkendelse af at al snak om greveligt, 
for ikke at sige kongeligt slægtskab, uden retslig adkomst, har været, og endnu 
i dag kan være, årsag til mange løftede øjenbryn og megen standsmæssigt 
ubehag.

Da jeg ved begyndelsen af min forskning i slægten blev gjort opmærksom 
på historien, tvivlede jeg vel også på beretningen om familiens ”royale” fortid, 
men trods en omhyggelig gennemgang af alle tilgængelige og relevante kirke
bøger, var det mig ikke muligt at finde Frederikke Maries fødsel, dåb eller 
lovpligtige konfirmation indført i nogen kirkebog, skønt en gammel mørnet 
navneklud i familiens eje med broderet tekst:

Bredgadens Pige Skole -1833- Frederikke Marie Krogh,

bevidnede hendes navn og tilstedeværelse inden for de københavnske volde på 
det nævnte tidspunkt.

Jeg fattede derfor alligevel interesse for den gamle beretning, og efterføl
gende forskning var således et forsøg på at aflive en gammel skrøne eller, så 
vidt muligt, bekræfte historien.
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Frederikke Marie Krogh

Folketællingen d. 1. februar 1840 viser Frederikke Marie Krogh boende, 
indført som tjenestepige hos krigsråd Frederik Lipke i Store Strandstræde nr. 
83. Hendes alder, 23år, er anført af krigsråd Frederik Lipke. Da datoen for 
folketællingen allerede er d. 1. februar 1840, er hun overvejende sandsynligt 
født i 1816.

Brylluppet med kunstdrejeren stod i Holmens Kirke d. 3. maj 1844. Forlo
ver for brudgommen var en af byens mest estimerede håndværksmestre, sned
ker og drejermester H. Kyhn, og brudens forlover var krigsråd, constitueret 
Sekretaire for Søetatens Construktions- & Regierings Commission, Frederik 
Lipke.

Men her er bruden, vel med krigsrådens vidende, og i strid med folketæl
lingen 1840 gjort flere år yngre og indført i kirkebogen som en 25-årig brud.

Ifølge kirkebog er Frederikke Marie Krogh i 1844 flyttet til Svendborg og 
er, som folketællingen i 1848 viser, boende med kunstdrejeren i Møllergade 
219.

Den 20. maj 1898 begraves Frederikke Marie Krogh i familiegravstedet på 
Svendborg Kirkegård, hvor kunstdrejeren tidligere var bisat, men det synes 
tankevækkende, at hendes navn ikke var påført gravstenen, og at hendes navn 
heller ikke er indført i kirkegårdskontorets protokol.

Navnløs blev hun begravet ved siden af kunstdrejeren, og i døden blev hun 
kun anført som:

”og hans Enke”

Gravstedet eksisterer endnu, men gravstenen findes desværre ikke mere.



Fru Dannemand

Fra begyndelsen har slægtens ældste vel skønnet, at Frederik den Sjettes 
maitresse, fru Dannemand, måtte være den rette moder til Frederikke Marie 
Krogh, eller også har man fra anden side dengang fundet det ”mest belejligt” at 
nævne denne som den sandsynlige moder til den unge pige.

Frederik den Sjettes maitresse, fru Dannemand, var oprindelig datter af en 
brøndborer ved Holmen og døbt Bente Mortensdatter Andersen. Allerede 
medens Frederik den Sjette endnu var kronprins, blev hun hans elskerinde, 
måske endda med gemalindens, den senere dronnings, billigelse. Denne havde 
nemlig for længst forment kronprinsen adgang til sit sovegemak på grund af 
mange fødsler med uheldig udgang.

Så da Christian den Syvende døde i 1808, blev Bente efter Frederik den 
Sjettes tronbestigelse installeret på Toldbodvej i en bolig nær Amalienborg. Og 
som kongens officielle maitresse fik hun navnet fru Dannemand og havde i året 
1815 to børn sammen med denne.

Men under Frederik den Sjettes lange ophold ved Wienerkongressen var 
fru Dannemand blevet forelsket i en anden, og denne udkårne havde uheldigvis 
gjort maitressen frugtsommelig.

Og da kongen, efter sin hjemkomst fra Wienerkongressen d. 1. juli 1815, 
en dag nogle måneder senere som sædvanlig mødte op på Toldbodvej, var 
maitressen uden tilsyneladende varsel flyttet fra hjemmet, efterladende de to 
fælles børn.

Hvorvidt Frederik den Sjette på dette tidspunkt var orienteret om fru Dan
nemands frugtsommelighed vides ikke, men det menes, at hun efter at have 
forladt hjemmet på Toldbodvej sammen med sin Jomfru From en tid holdt sig 
skjult i Sorø under dæknavnene ”Fru Sørensen og Fru Andersen”.

Alle var på dette tidspunkt overbevist om, at grunden til fru Dannemands 
afrejse fra hovedstaden alene var, at Frederik den Sjette efter sin hjemkomst fra 
Wien havde slået hånden af sin maitresse.

Også fordi rygtet om kongens interesse for en ung grevinde i Wien for 
længst var nået til landet, og man forventede derfor, at denne skønne dame 
snart ville indtage maitressens plads i Hovedstaden.
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At fru Dannemand var gjort gravid, medens Frederik den Sjette var bort
rejst fra landet og opholdt sig ved Wienerkongressen, var ingen endnu vidende 
om, men snart sivede rygtet om fru Dannemands utroskab og maitressens 
frugtsommelighed langsomt frem ude fra provinsen.

Hverken øvrigheden eller befolkningen havde imidlertid på dette tidspunkt 
nogen anelse om, hvem der var kongens troløse rival og fru Dannemands ud
kårne elsker.

Og slet ingen havde noget kendskab til resultatet af fru Dannemands gra
viditet.

Fru Dannemand
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Fru Dannemand i Christiansfeld

Men i året 1916 udkom forfatteren Bering Liisbergs bog

”Kvinder i dansk historie ”

og i denne bog refererer forfatteren til en bevaret skriftlig korrespondance 
mellem Frederik den Sjette, fru Dannemand, dennes sekretær Fick og Jomfru 
From. Og af disse gamle breve fremgår, om end underforstået, at fru Danne
mand nedkom med et barn i Christiansfeld.

I et af brevene bebrejder fru Dannemands sekretær endda denne, at hun 
kunne være så naiv at tro, hun kunne gemme sig i denne lille by. I stedet skulle 
hun have søgt ly i en større by, som f.eks. Hamburg.

Af brevene fremgår videre, at fru Dannemand uden kærlighed og i bitter
hed forhandlede med Frederik den Sjette om penge og om et påtænkt giftermål 
med sin elskede, som hun over for kongen hævdede var en købmand fra Lands
krona ved navn Aabjømson.

Men Frederik den Sjette var ubøjelig, og også en bøn om at komme tilbage 
til Toldbodvej og børnene blev afslået. Frederik den Sjette så helst, at hun 
befandt sig længst oppe i Jylland.

Forholdet mellem det elskende par, den gravide fru Dannemand og den 
påståede navngivne ”Aabjømson” fik dog en brat ende. Elskeren forlod nemlig 
hurtigt fruen efterladende en stor gæld, som sekretæren hr. Fick så, for dog at 
undgå en endnu større skandale, måtte udbetale. Og mærkværdigvis har ingen 
siden hverken set eller hørt noget om denne købmand ”Aabjømson”.

Forfatteren Bering Liisberg skriver da også afslutningsvis, at han er over
bevist om, at købmanden fra Landskrona, ”Aabjømson”, var en skrøne og et 
dæknavn, og at det synes mere sandsynligt, at en vis Grev Vargas de Bedemar 
var den rette fader til fru Dannemands barn.



Grev Vargas de Bedemar og fru Dannemand

Denne spanske mineralog, Grev Vargas de Bedemar, havde nemlig en tid 
været opvartende kavaler hos fru Dannemand, medens Frederik den Sjette 
opholdt sig i Wien under Wienerkongressen 1814-1815. Så da han i Sorø i juni 
måned 1816 var blevet iagttaget med et drengebarn, der skulle vaccineres for 
kopper, og da fru Dannemand samme år, men senere i oktober måned, ligele
des blev observeret i Sorø, hvor hun havde sin bolig, også med et drengebarn, 
tog alle, inklusive offentligheden, det som en given kendsgerning, at Grev 
Vargas de Bedemar var den rette fader til fru Dannemands søn.

Også forfatteren Theodor Ewalds historiske bog

”Fru Dannemand”

udgivet allerede i året 1911, fortæller udførligt om en kærlighedsaffære mellem 
Grev Vargas og fru Dannemand, og beskriver endda i sin bog, at Frederik den 
Sjette, efter at være blevet oplyst om maitressens graviditet, blev rådet til ikke 
at afskedige greven, men i stedet at forfremme denne for på denne måde at 
undgå mere omtale og skandale.

Forfatteren Theodor Ewald var derfor som alle andre af den bestemte opfattel
se, at fru Dannemand havde født en søn i Sorø, og at Grev Vargas de Bedemar 
var fader til dette barn.

Grev Edouard Romeo Vargas de Bedemar
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Grev Vargas de Bedemar 
og stolemagerens datter.

Forfatteren Else Komerup kunne imidlertid i sin bog

”Edouard Vargas de Bedemar”,

som udkom i 1959, oplyse, at moderen til det barn, der i juni 1816 blev obser
veret i Sorø sammen med Grev Vargas, ikke kunne være fru Dannemand.

Ved gennemsyn af skifteretspapirer i grevens dødsbo fandt forfatteren 
nemlig en dåbsattest, og af denne attest fremgik, at det drengebarn, som i Sorø 
blev observeret i juni måned 1816 sammen med Grev Vargas de Bedemar, var 
frugten af en kærlighedsaffære, som greven havde haft med en af Københavns 
smukkeste damer, stolemager Peter Holms ældste datter, Charlotte Amalia 
Holm.

Og denne nedkom i Flinterup Sogn med et drengebarn den 10. november 
1815.

Dåbshandlingen fandt ifølge dåbsattesten sted i Flinterup Kirke d. 12. 
november 1815, og barnet blev døbt Edmund Alphonso de Pons, og faderen 
blev indført i kirkebogen som

”Ko ff ar dikaptajn Ludevig de Pons

Imidlertid har præsten senere, oplyst gennem stolemageren, tilført kirke
bogen, at den sande fader var Kammerherre Vargas de Bedemar. Navnet ”Lu
devig de Pons” var altså et dæknavn.

Moderen, Charlotte Amalia Holm, døde dog nogle måneder efter fødslen, 
og barnet blev derefter anerkendt af greven og fik sit adelige privilegium. Grev 
Vargas’ søn kom senere til Rusland, hvor han blev russisk embedsmand.

Men antagelsen om, at Grev Vargas var den rigtige fader til fru Danne
mands drengebarn, skabte i mange år forvirring i offentlighed og borgerskab, 
og da forfatteren Theodor Ewalds bog om fru Dannemand udkom i året 1911, 
blev også afdøde Grev Vargas de Bedemars familie overbevist om, at fru Dan
nemand var den rette moder til grevens søn.

Tilsyneladende havde greven nemlig over for sin familie ladet skinne 
igennem, at sønnen netop var født af fru Dannemand. Vel nok på grund af 
stand og rang. En stolemagers datter har på den tid ikke kunnet godkendes af 
en grevelig familie.
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Af pietetsfølelse over for fru Dannemand donerede familien derfor et 
billede i familiens eje forestillende

”Den unge fru Dannemand”

til ”Den danske Stat”.

Billedet, som sandsynligvis er af maleren J.L.G. Lund, er nu ophængt på 
Frederiksborg Slot. Men det må antages, at dette portræt, der heller ikke synes 
at have nogen lighed med andre billeder af fru Dannemand, ikke forestiller 
denne, men derimod stolemager Peter Holms smukke datter Charlotte Amalia 
Holm. Eller måske en anden af Grev Vargas’ mange veninder.

Museet har da også senere, sikkert foranlediget af forfatteren Else Kome- 
rups bog, rettet billedets titel.

Charlotte Amalia Holm
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Fru Dannemands søn

Fødslen af fru Dannemands barn fandt, som omtalt i de tidligere nævnte 
breve i Bering Lüsbergs bog, rigtigt nok sted i Christiansfeld, og barnet, et 
drengebarn, blev ifølge forfatteren Else Komerup døbt i Tyrstrup Kirke d. 9. 
august 1816. Fødselsdatoen blev opgivet som d. 27. marts 1816, men kan 
ifølge Bering Liisbergs nævnte breve allerede være sket lidt tidligere.

Faderen, som hun over for Frederik den Sjette hævdede var ”Aabjømson” 
fra Landskrona, blev imidlertid indført i kirkebogen som ”Christian Andersen” 
(en afdød borger i København), og moderen blev indskrevet som ”Fridericia 
Andersen, født Rafsted”, som var fru Dannemands fødenavn efter faderen.

Præsten har dog senere rettet i kirkens hovedministerialbog og tilføjet:

”Barnet Villiam Andersens Forældre var Frederik den Sjettes Frille fru 
Dannemand og en svensk Officer, og Barnet var avlet, medens Kongen 
opholdt sig ved Congressen i Aachen

(Her menes nok Wienerkongressen).

At ”Landskronakøbmanden Aabjømson” var en skrøne og et dæknavn, 
synes begge forfatterne Bering Liisberg og Else Komerup at være enige om, 
men medens Bering Liisberg er af den opfattelse, at Grev Vargas de Bedemar, 
som spansk marquis og kvindebedårer, sandsynligvis var fader til fru Danne
mands søn, er det Else Komerups synspunkt, at greven næppe kunne være sin 
konge og velgører utro.

Barnet, født af fru Dannemand, fik siden offentlig apanage og tog juridisk 
embedseksamen for senere at blive auditør i Kiel.

Derfor:
At den gamle slægtshistorie oprindelig antog, at fru Dannemand var den 

rette moder til Frederikke Marie Krogh, skyldes formodentlig den tids alminde
lige ukendskab til fru Dannemands utroskab mod Frederik den Sjette og det 
efterfølgende forløb. Det er også tænkeligt, at man både fra slægtens og fra 
anden side, grundet tidens daværende moralkodeks, har fundet det mest belej
ligt at lade det stå til troende, at netop maitressen måtte være moder til barnet.

Men som følge af foranstående oplysninger om fru Dannemand kan det 
ganske afvises, at denne kan være Frederikke Marie Kroghs moder.

Tegning af Tyrstrup middelalderkirke, nedrevet ca. år 1850



Forsoning

Men hvorvidt fru Dannemand efter parrets forsoning i 1818 har fortiet 
over for Frederik den Sjette, hvem der var den sande fader til hendes barn, 
avlet, medens han opholdt sig ved Wienerkongressen, og født i dølgsmål i 
Christiansfeld efter hans hjemkomst i 1815, vides ikke.

Og hvorvidt Frederik den Sjette har fortalt sin maitresse og offentligheden 
den fulde sandhed om sin amourøse affære med en ung blåøjet pige i Wien, 
medens kongen opholdt sig ved Wienerkongressen fra september 1814 til maj 
1815, kan betvivles.

Men efterfølgende er vel nok den rigtige ”Historie

Frederik VI
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Filmen og Caroline Seufert

En af Tysklands største filmsucceser i forrige år hundrede var

”Der Kongress tanzt ”

Filmen havde premiere i året 1931, og flertallet af biografgængere i Euro
pa har dengang kunnet glæde sig over dette mesterværk på filmlærredet.

Kort fortalt handlede filmen om en kærlighedsaffære mellem den russiske 
Zar og en ung skuespillerinde eller danserinde under Wienerkongressen 1814- 
1815.

Den virkelige historie bag denne berømte film havde imidlertid sin oprin
delse i en kendt, og dengang meget omtalt, erotisk affære mellem den danske 
Kong Frederik den Sjette, som i 1814-1815 opholdt sig ved Wienerkongressen, 
og en ung og yndig Wienerinde.

Da samme konge af ydre ikke var særlig køn, endda med et specielt ud
seende, og samtidig ikke særlig vellidt i tyske kredse, blev den fyrstelige rolle i 
stedet tildelt den smukke russiske Zar Alexander, og udført i filmen af den 
tyske skuespiller Willy Fritsch. Den kvindelige rolle blev spillet af Lillian 
Harvey.

Men den oprindelige og rigtige kongelige elskerinde var en ung smuk 
Wienerinde ved navn Caroline Seufert. Og til alles undren modtog den konge
lige elskerinde, fa dage efter at Frederik den Sjette d. 16 maj 1815 havde for
ladt Wien, ved kongelig fuldmagt, et usædvanligt generøst gavebrev.

For med dette kongelige gavebrev, forpligtede Frederik den Sjette nemlig 
”Den danske Stat” til fremover at betale en livsvarig fast årlig apanage på 
1200-2000 Floriner til sin unge veninde Caroline Seufert.

Og beløbet, udbetalt i månedlige rater, svarede dengang til betydeligt mere 
end en ministers aflønning.

Forfatteren August de La Garde har i sin bog fra 1843 ”Kongressen dan
ser”, oversat af Julius Clausen i 1914, beskrevet mødet mellem Frederik den 
Sjette og Caroline således :

”Da Dineren var til Ende skiltes Selskabet. Sammen med nogle af Bord
gæsterne gik jeg til ”Theater der Leopoldstadt”, et af de bedst besøgte, hvor de 
diplomatiske Rynker kunne udglattes ved munter Komedie.

En af mine Naboer udpegede mig en ung Dame, hvis blaa Øjne og straa- 
lende Teint gjorde hende bemærkelsesværdig. ”Ser De den Dame der? Hun er 
blevet godt forkælet af Lykken. Hvad hun hedder? Karoline. Af Profession har 
hun ikke sparet på de ømme Følelser, men det er først for en Uges Tid siden 
hun har skilt sig udfra de andre søde Glædespiger i Byen.

Nu er hun blevet en af Kongressens straalende Stjerner - hun er saagu 
nær ved at blive Dronning”.

”De lader til at kende hende godt. Kan de fortælle mere om hende? ”.
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"Jo, for otte Dage siden kom jeg med nogle Venner fra Dianabadet, hvor 
vi havde spist. Så gik vi op til Karoline som mange gange før, og hun lavede 
Punch til os.

Vi fik snart lidt i Hovedet og larmede op til Fortrydelse for Nabolaget, og 
lavede i det hele taget stor Ballade, som jeg glemte at betale for, da vi gik”.

”Et Par Dage efter gik jeg igen til hende, for at erstatte den Skade vi 
havde lavet, og gøre hende en Undskyldning. Med frisk Mod og huskendt gaar 
jeg op ad Trappen, træder ind - og hvad ser jeg? I Forstuen staar en Kammer
herre i fuld Uniform, med den forgyldte Nøgle bagpå og spærrer mig Indgan
gen til Paradiset”.

”Min Herre, siger han til mig - her kan De ikke komme ind”.
”Det gælder ikke for mig, min Herre. Jeg har kun et Ord til Damen, og 

skal snart forsvinde ”.
”Tillader De, min Herre. En Konge har Prioritet. Hans Majestæt er her, 

og jeg staar i hans Tjeneste”.
”Nu forstaar jeg, min Herre. Jeg kom i Anledning af nogle ramponerede 

Møbler. Men ære den, som æres bør. Jeg viger Pladsen for den, der bedre kan 
holde hende skadesløs ”.

Saa gik jeg. Men det er ikke enden på Historien. Hans Majestæt er nok 
ikke en Mand af mange Ord, og han var snart færdig derinde. Men i samme 
Øjeblik han er ved at tage Afsked med det smukke Barn, træder en Politibetjent 
ind med et Brev, hvis Mening ikke er at tage fejl af. Det var fra Politidirektø
ren, Hofrat Siber.

”Mamsell” sagde han til Karoline. ”Politidirektøren har modtaget Klager 
fra Deres Naboer over det Spektakel, som var hos Dem, i forgaards. Jeg har 
Befaling, at føre Dem til Stationen, for at De kan retfærdiggøre Dem ”.

Nu maa De vide, at Wienerpolitiet følger en gammel Tradition over for 
Damer af Mademoiselle Karolines Position. Naar de har forset sig og skal 
afklapses, saa sker det - som en Fader tugter et uartigt Barn - helt korporligt, 
men yderst velanstændigt. Hvervet er lagt i Hænderne paa et Fruentimmer, og 
Straffen eksekveres i et fjerntliggende Lokale.

Dog staar Eksekutionens Strenghed i Forhold til det Antal Gülden, som 
Synderen er i Stand til at smugle i Bøddelens Haand”.

Med alt dette viste Caroline god besked. Ved synet af Politimanden bleg
ner hun. Hun ser allerede Furien med Riset foran sig.

Hun brister i gråd, kaster sig for Kongens Fødder og råber i angst: ” Sire 
- Konge - beskyt mig, red mig ”.

Da Politimanden ser et kronet Hovedforan sig, studser han. Sagen forkla
res Kongen, og han kan naturligvis ikke modstaa hendes Tårer. Han rejser 
hende op og vinker Politiet af: ”De kan gaa. Madame sorterer under mig, og 
har kun, at aflægge Regnskab til mig for sine Handlinger”.
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Det uventede har sin Charme for Fyrster, saavel som for Kvinder. Af dette 
tilfældige Besøg opstod et varigt Forhold. Kærligheden er en god Diplomat på 
Forlystelserne Kongres. Siden er den unge Favorit blevet overlæsset med 
Gaver. Jo, Majestæten har endda været på Redoutebal blot i let Domino, og 
har budt hende Armen, Hvad der gav Fyrsten af Ligne, Anledning til at be
mærke: 'Det er den danske Dubarry. Jeg under hende ved Gud, at faa Lov at 
smage paa Kongressens muntre Bord. Hun har faaet et forgyldt Søm på sit 
Livshjul”.

Men Caroline havde endnu mere Lykken med sig. Da Kong Frederik 
forlod Wien, for at vende tilbage til sit Land, pålagde han sin Bankier aarlig at 
udbetale 1200 Floriner til den forladte Ariadne.

Erindringen om den kongelige Elskov fortonede sig nogle Aar efter, og 
Bankieren gjorde sig den Ulejlighed selv at indfinde sig hos den interessante 
Rentenyderske og meddele hende, at der var blevet sat en Grænse for Godgø
renheden.

Ved dette uventede og haarde Slag, faldt den Skønne i Afmagt, og ved 
Skæbnens Tilskikkelse lige i Armene på den galante Bankier. Og Finansman
dens Medfølelse var saa stor, at Pensionen igen punktlig blev betalt, uden at 
Damen behøvede at figurere paa et nordisk Hofs hemmelige Budget

Så vidt forfatterens August de La Gardes beretning.

Oversætteren af August de La Gardes bog, forfatteren Julius Clausen, 
anfører dog i en fodnote, at August de La Gardes beretning er ganske fejl, og 
skriver, at:

"om Caroline Seufert faldt i bankierens arme må stå hen. "

Men at Caroline, som oversætteren Julius Clausen beretter, fik sin pension 
udbetalt til sin død i 1891, og at det månedlige, udbetalte beløb ikke var så stort 
som tidligere nævnt, blev i et katalog udgivet år 2002 i forbindelse med udstil
lingen på Christiansborg ”Danmark og Den Dansende Wienerkongres”, korri
geret således:

Ved tronskiftet efter Frederik den Syvendes død i december 1863 ophørte 
de månedlige udbetalinger til Caroline Seufert.

Efter 13 måneders overvejelser i skiftekommissionen, uden udbetalinger 
til Caroline Seufert, og efter at både den evangeliske kirke i Wien og det dan
ske gesandtskab havde bekræftet, at Caroline Seufert fortsat var i live, beslut
tede kommissionen, at der skulle udbetales en ”Afløsningssum én gang for 
alle”. Den årlige pension på 1.200 hollandske dukater blev omregnet til ca. 
5.500-rd. Den 7. januar 1865 udbetalte skiftekommissionen så en afløsnings
sum på 42.500-rd., næsten 30% af det samlede beløb, som skiftekommissionen 
udbetalte som afløsningsydelser til 12 modtagere.

En formidabel sum, som ifølge samme kilde, dengang svarede til køb af to 
større landbrugsejendomme, inkl. inventar og besætning.
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Samme katalog omtaler videre, at Caroline Seufert vistnok var født i 
Heidelberg, at hendes fader Johann Seufert var en kejserlig østrigsk hospitals
assistent med tilknytning til Evangelisk-luthersk Kirkesamfund. Caroline Seu
fert betænkte da også dette protestantiske kirkesamfund med betydelige penge
beløb, og testamenterede ved sin død 500 Floriner til kirkens istandsættelse.

Ligeledes beskriver kataloget, at Caroline Seufert boede komfortabelt midt 
i Wiens prominente regeringskvarter, lige i nærheden af slottet Hofburg. Des
værre blev hun, i en alder af 70 år, ved et færdselsuheld den 9 marts 1873, kørt 
ned af en uindregistreret fiakervogn (Hestedrosche), og døde kort efter ulykken 
den 1 april 1873.

Den evangeliske kirkes fortegnelse over dødsfald oplyser, at Caroline 
døde af ”lungelammelse” som følge af ulykken. Hun efterlod sig ingen livsar
vinger, og blev den 3. april 1873 begravet på Matzleinsdorf kirkegård, og bisat 
i et gravkapel. Dette kapel blev imidlertid sløjfet ca. 1930.

Caroline Seufert
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Breve fra Caroline Seufert til
Frederik den Sjette

Og Caroline Seufert har da også gennem ca. 10 år, næsten hvert år, sendt et 
brev til Frederik den Sjette, men disse breve synes at vise, at August de La 
Gardes omtale af Caroline ikke umiddelbart svarer til den person, der med 
nydelig håndskrift den første gang den 22 juni 1816 skriver til majestæten; 
altså næsten et år efter, at Frederik den Sjette forlod Wien og kongressen.

I brevet skriver hun, at hun igen har besøgt ”båden ”, og håber snart, at se 
Frederik igen, men skriver straks fra begyndelsen, at der var så lidt nyt at beret
te om året der svandt efter at kongen havde forladt Wien, så det var for lidt 
endda at tale derom.

En lidt kryptisk bemærkning, efter næsten et helt års tavshed og fravær. Få 
ord, skrevet med omtanke, og alene forbeholdt brevets modtager.

Af brevet fremgår videre, at hun tilsyneladende har omgået mange højtstå
ende personer, grever og baroner, lidt sladder om kendte personer i Wien, og 
en bemærkning om, at hun gerne ville møde Frederik igen ved en særlig be
stemt lejlighed, men at dette næppe ville være rigtigt, da ”dronningen” jo også 
ville være tilstede.

Øvrige breve handler væsentlig om begivenheder indenfor Caroline Seu- 
ferts egen familie. En yngre søster dør i tidlig alder, en svoger berømmer Fre
derik den Sjette, og af brevene syntes det, som om at kongen, Frederik den 
Sjette, er et fuldgyldigt medlem af Seufertfamilien. Savnet af alle, med ønsket 
om snart at se ham igen, med mange hilsener og mange kys.

Og alle breve, væsentlig i ”Du-form, viser usædvanlig stor taknemmelig
hed over for Frederik den Sjette, men intet der for så vidt kunne referere til 
parrets 6-7 måneders tætte samvær, medens Frederik den Sjette fra den 22 sept. 
1814 til den 16 maj 1815 opholdt sig i Wien under Wienerkongressen.

Som det dengang var almindeligt, er alle brevene forsynet med en vignet, 
en lille tegning anbragt på brevet. Og Caroline Seufert vignet var ovalformet 
med en rosenkrans indenfor og øverst forsynet med efterlignelignelse af de 
kongelige tre kroner. Underneden var anbragt et stort C der slyngede sig om et 
tilsvarende stort L = Caroline Seufert.

En prægnant vignet, måske tegnet med kvindelig naivitet?

Eller var det en tvetydig påmindelse?
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Brev fra ukendt kvinde.

Et brev med fransk tekst fra en ukendt kvinde, skrevet og dateret fa dage 
før Frederik den Sjettes afrejse fra Wien, omtaler imidlertid et påtænkt skjult 
møde mellem denne (franske) dame samt kongen og ”marquisen” (formodent
lig Caroline Seufert) med det formål nærmere at aftale en ”handlingsplan” eller 
et handlingsforløb for ”marquisens” fremtid.

I tidligere nævnte brev fra Caroline Seufert omtales da også et særligt og 
fælles forhold til en ”båd ved Prateren”. En båd, der nu er ganske tom, og hvor 
kun en enkelt navngivet person er tilbage (1816). En båd, hvori det kunne 
tænkes, at Caroline på grund af særlige ”omstændigheder” en tid har søgt 
tilflugt.

Så begrundelsen for det gavmilde gavebrev til Caroline Seufert har nok 
ikke været det, som citeres fra en grevindes erindringer:

”At hvad andre fik gratis, måtte Frederik den Sjette 
betale for, da han var så grim ”.

Men måske mere som August de La Garde skriver:

"At Statschatollet måtte bøde for den høj salige 
Landsfaders erotiske Letsindighed”.

Og 6 - 7 måneders intimitet mellem det elskende par har sikkert uafvende
ligt gjort Caroline gravid, især når man medgiver Frederik den Sjette dennes 
absolutte virilitet og hans mange tidligere resultater på hjemme-fronten.



Die uneheliche Tochter des dänischen Königs.

Og medens man af brevet fra den ukendte (franske) dame fornemmer, at 
noget uafvendeligt er i vente, og der af samme grund skulle træffes særlige 
beslutninger for ”marquisen’s” (Caroline Seufert) fremtid, når nu Frederik den 
Sjette endelig forlader denne og Wien, så beretter, Caroline Seufert i sit brev, 
skrevet det efterfølgende år, ganske overraskende, at der intet af interesse var at 
berette. Alt som var hændt hende det forløbne år, var af så lidt betydning, så 
det endda ikke var værd at tale derom. Få diskrete ord - valgt med eftertanke

Ligeledes forekommer det ret så sandsynligt, at det gavmilde gavebrev til 
den efterladte dame i Wien; må være givet og besluttet - lidt i panik-, og måske 
indirekte kan have medvirket til Frederik den Sjettes hastige afrejse fra Wien.

Frederik den Sjette havde som bekendt, indtil fredsaftalen i Kiel 1814, 
hvor han måtte afstå Norge til Sverige, været allieret med Napoleon, men blev 
derefter, på samme vis som den østrigske Kejser Franz 2., med eller mod sin 
vilje, tvunget over på modpartens side, for at deltage i krigen mod sin tidligere 
allierede.

Ifølge forfatteren Georg Nørregaard bog ”Danmark og Wiener
kongressen”, blev han vel modtaget af den østrigske kejser ca. Y2 Mil uden for 
Wien, og siddende på bukken sammen med kejseren bragt til slottet Hofburg, 
og indkvarteret samme sted, hvor også Kejser Frantz d. 2. selv boede under 
kongressen.

Den første tid befandt Frederik den Sjette sig åbenbart godt i Wien. I 
modsætning til de øvrige monarker benyttede han nemlig lejligheden sammen 
med sin østrigske æreskavaler, Grev Josef Metternich og andre højtstående 
personer til, foruden at besøge Wiens seværdigheder, også at møde Wiens 
folkeliv, og endda inkognito at deltage i Wiens aftenliv, hvor han, ifølge hvad 
forfatteren Georg Nørregaard fortæller, gav gode drikkepenge.

Her var det, at Frederik den Sjette, om end tilsyneladende tilfældigt, traf 
Caroline Seufert. Men med tanke på det hemmelige østrigske politis tilstede
værelse, som netop under kongressen havde til opgave at holde et vågent øje 
med især monarkerne og referere alt, hvad der blev sagt og gjort, kan det ikke 
udelukkes, at det netop var denne hemmelige institution, der overensstemmen
de med det særlige øjemed, satte parterne i forbindelse med hinanden.

Forfatteren A. Foumier beskriver da også i sin bog ”Det hemmelige politi 
ved Wienerkongressen”, at Caroline rapporterede til politiet, hvor den russiske 
Zar drak sig et glas vin eller øl, rundt omkring på Wiens mange udskænknings- 
steder.

Forhandlingerne ved Wienerkongressen, som mest handlede om finansiel
le mellemværelser og tilbagebetalinger til den Danske Stat for udlæg af krigs
omkostninger ved afslutningen af krigen mod Napoleon og Frankrig, trak ud, 
og ifølge forfatteren Georg Nørregaard var Kongeriget Danmark netop da, i 
maj måned 1815, nærmest på fallittens rand. Som en russisk diplomat malende 
udtalte ifølge citat.
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”Visselig er dette Land bragt i sidste yderlighed, og trues med fuldkommen 
Ruin, ja med Opløsning

Så den dråbe, der fik bægeret til at flyde over, har måske været den ret så 
alarmerende nyhed, som Frederik den Sjette i samme måned 1815 har modta
get:

At han havde gjort sin elskerinde Caroline Seufert frugtsommelig.

For så vidt kan dette forhold for eftertiden synes at være af mindre betyd
ning for kongen. Pigen var jo af ringe stand. Men sagen var også, at parret, 
ifølge forfatteren til bogen om Danmark og Wienerkongressen, var kendt og 
populært blandt Wiens befolkning. Og at forlade en gravid Caroline Seufert 
uden satisfaktion, tidens moral taget i betragtning, kunne vel forudses, at ville 
blive katastrofalt for både Frederik den Sjette og for Kongeriget Danmarks 
omdømme. Og kan hænde, også for Caroline Seufert.

Og da Frederik den Sjette ved kongressen nu samtidig var udsat for flere 
besværligheder og stor pression fra enkelte af stormagterne, valgte han helt at 
give op. Hurtigt besluttede han at drage tilbage til Danmark, og efter nogle 
dages afskedsbesøg med uddeling af ordner og rigelige pengebeløb til instituti
oner med andre, forlod han Wien den 16 maj 1815.

Så hemmeligheden om elskerindens graviditet måtte Frederik den Sjette 
nødvendigvis efterlade i Wien. Overladt til en ukendt (fransk) dame, dennes 
ægtefælle og enkelte hjælpere, til fremover at bistå Caroline Seufert under 
dennes graviditet og den efterfølgende fødsel, dåbshandling m.m.. Dog nok 
ikke uden rimelig og rigelig økonomisk modydelse.

Og således synes al viden om et barn, avlet af Frederik den Sjette og født af 
Caroline Seufert, at have været en vel bevaret hemmelighed, gennem næsten to 
århundreder.

Men foranlediget af forannævnte overvejelser og gisninger, blev et brev d. 
3. oktober 2001 afsendt fra København til Österreichisches Staatsarchiv, og 
brevet blev besvaret d. 21. februar 2002 og ikke 2001 således:
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ÖSTERREICHISCHES STAATSARCHIV 

Haus-, Hof- und Staatsarchiv 
DVR: 0560006

r

A-1010 Wien, Schenkenstraße 4
Tel. (01) 53115/2500,2516
Fax: (01) 53115-2501

Bei Antwort bitte Zahl anftlhren

GZ 10367/0-H/01

Sachbearbeiter
HR Dr. Emst PETRITSCH 
Tel. (01) 53115 DW 2514

Herrn
Sv. Erik Georg Larsen
Kongelundsvej 39
DK-2300 København S

JL
Wien, am 21. Februar 2001

Sehr geehrter Herr Larsen!

Die Direktion des Haus-, Hof- und Staatsarchivs bedauert, dass sich die Erledigung Ihrer 

Anfrage vom 3. Oktober 2001 so lange verzögert hat, und teilt Ihnen dazu folgendes mit:

Die Mätresse des dänischen Königs Friedrich VI. beim Wiener Kongress, Karoline 

Seufert, wird in den amtlichen Aktenbeständen aus der Zeit des Wiener Kongresses, wie auch 

nicht anders zu erwarten, nicht erwähnt. Die auch von Ihnen erwähnte Schenkung wird in 

einem Polizeibericht vom 18. Mai 1815 bestätigt, ohne daß jedoch der Name der Dame aus

drücklich genannt wird: »Vom abgereisten König von Dänemark wird auch forthin ge

sprochen (...), daß Sfeine] Maj[estât] seiner Mätresse, einer Wienerin, eine lebenslängliche 

Pension von 1200 bis 2000 F[lorins] W[iener] W[ährung] zugesichert hat. Dieses Frauen

zimmer, das sie die „dänische Wittib“ heißen, ist nun alle Abende auf der Bastei zu sehen, bei 

der Lemonadihütten, wo die Leute ihr nachgehen.« (August Fournier, Die Geheimpolizei auf 

dem Wiener Kongreß. Eine Auswahl aus ihren Papieren, Wien-Leipzig 1913, S. 473).

In Österreich(-Ungam) wurden sämtliche persönlichen Daten (Taufen, Eheschließungen, 

Todesfälle) bis 1938 nur von den örtlich zuständigen Pfarrämtern in Kirchenbüchern re

gistriert. Es existieren weder Standesämter im jetzigen Sinn noch eine Zentralmatrikel, des

halb werden derartige Unterlagen auch nicht im Österreichischen Staatsarchiv aufbewahrt. 

Über die uneheliche Geburt einer Tochter des dänischen Königs, die ebenfalls Karoline 

Seufert hieß, sind im Archiv des Evangelischen Oberkirchenrates (Severin-Schreiber-Gasse 4, 

A-1180 Wien) Unterlagen zu finden; über Frederikke Marie Krogh ist uns jedoch nichts 

bekannt Wir weisen zuletzt darauf hin, dass im März 2002 in København eine Ausstellung 

mit dem Titel „Dänemark und der tanzende Wiener Kongress“ eröffnet wird, worin die Be

ziehungen König Friedrichs VI. zu Karoline Seufert ein zentrales Thema bilden; die Aus

stellung findet in »Det Kongelige Sølvkammer« (Direktor Ole Villumsen Krog) statt.

Mit freundlichen Grüßen

Der Direktor des 
Haus-, Hof- und Staatsarchivs

(HR Prof. Dr. Leopold AUER)



Oversættelse af brev fra Österreichschiches Staatsarchiv.

Hr. Larsen

Direktionen for Hus-Hof og Statsarkivet beklager, at besvarelsen af Deres brev 
af 3 okt. 2001 har taget så lang tid, og sender Dem følgende:
Den danske Kong Frederik VF s maitresse ved Wienerkongressen, Karoline 
Seufert er, hvad man heller ikke kunne forvente, ikke omtalt i de amtslige 
aktsarkivalier fra tiden omkring Wienerkongressen. Den også af Dem kendte 
gave blev attesteret ved en politiberigtigelse den 18 marts 1815, dog uden at 
damens navn udtrykkelig blev nævnt.

”Fra den afrejste konge af Danmark bliver, som tidligere aftalt (...), at H(ans) 
Maj(ejestæt) har sikret sin maitresse, en Wienerinde, en livsvarig pension på 
1200 til 2000 F(lorins) W(iener) W(aluta). Dette fruentimmer (”Dame”), som 
De kender som ”Den danske Enke”, kan hver aften træffes på sit faste tilholds
sted, ved Lemonadehytten, hvor jeres folk også kommer (August Foumier: Det 
hemmelige politi ved Wienerkongressen”. Et udvalg af deres papirer, Wien- 
Leipzig 1913, S. 473).
I Østrig(-ungam) blev alle personlige data (fødsel, ægteskab dødsfald) indtil 
1938 kun registreret i kirkebøgerne af den stedlige præst. I egentlig forstand 
findes intet folkeregister, men kun et central-register, hvor forskellige oplys
ninger (også uden for det østrigske statsarkiv) bliver opbevaret.
Angående den uægteskabelige fødsel af en datter af den danske konge, der 
ligeledes hed Karoline Seufert (”som sin moder”), kan man finde oplysninger 
herom i arkivet hos Evangelischen Oberkirchenrates (Severin-Schreiber-Gasse 
4. A-l 180)* Frederikke Marie Krogh er vi ikke vidende om.

(Brevet afsluttes med oplysninger om den tidligere nævnte udstilling på det 
”Kongelige Sølvkammer” i København den 15 marts 2002).

^Desværre er dette arkiv i ”Evangeslischen Oberkirchenrates”fortiden lukket 
på grund af ombygning.

Af bogen om det hemmelige østrigske politi ved Wienerkongressen fremgår 
yderligere, at, Frederik den Sjette samtidigt med gavebrevet til Caroline Seufert 
skænkede Baron Nathan Amstein en prægtig vase til værdi af 6.000 Guiden.
Og denne baron plejede gennem mange år selskabelig omgang med Caroline 
Seufert (ifølge katalog fra udstillingen i København år 2002).
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Konklusion om Frederikke Marie Krogh

Af brevet fra Österreichische Staatsarchiv kan vi slutte, at et kongeligt 
uægteskabeligt pigebarn er født af Caroline Seufert, og at hun er navngivet 
med samme navn som moderen.

At navnet ”Frederikke Marie Krogh” ikke er Österreichisches Staatsarchiv 
bekendt er her uden betydning, for barnet er formodentlig straks, eller umid
delbart efter fødslen, frataget moderen for senere at blive bragt til Danmark. Og 
her har Kammerherre Gerhardt Krogh siden optrådt som værge for pigen, og 
vel overfor omgivelser, og senere af hensyn til de danske folketællinger, nød
vendigvis måtte give barnet ”Karoline Seuffert” et nyt og andet navn:

”Frederikke Marie Krogh ”,

For i modsætning til tidligere nævnte tilfælde vedrørende dæknavne, givet 
ved andre her nævnte dåbshandlinger, har det næppe i Wien været muligt, pga. 
manglende hjælp fra højtstående personer, at foranstalte lignende dåbsforløb 
med dækforældre.

Tilsyneladende lykkedes det således for Frederik den Sjette, at hemmelig
holde fødslen af sit uægteskabelig fødte barn. En hemmelighed som vel samti
dig var begrundet af et vægtigt hensyn til både nationen og til sin daværende 
dronning hjemme i Danmark. En dronning, der i forvejen måtte tåle tilstedevæ
relsen af en officiel maitresse, fru Dannemand, med hvem han endda på dette 
tidspunkt allerede havde to børn.

At Frederikke Marie Krogh (alias Karoline Seufert) er datter af Frederik 
den Sjette, synes især begrundet ved kaptajn Gerhard Kroghs optræden som 
”opdrager”. En betegnelse, der nu til dags, svarer til en persons værge, og 
Kammerherre Gerhard Krogh, der dengang havde bopæl på Amalienborg, var 
som dronningens tjenstgørende adjudant meget knyttet til både dronningen og 
hoffet.

Formodentlig har han derfor ment det som sin pligt at bringe den ret så 
pinlige affære i Wien til afslutning på bedste måde for land og konge. Hjælp
somt har kammerherren medvirket med at fjerne barnet fra moderen i Wien, og 
ført dette til København, og således optrådt som dækmand for faderen, Frede
rik den Sjette.

Og det forhold, at den præstelige omsorg for kirkebogens troværdighed, 
også i Guldalderperioden, ikke tålte manglende bilag, og da Frederikke Marie 
Kroghs indførelse af dåb eller lovpligtig konfirmation ikke er at finde i nogen 
kirkebog i København, hvor hun dog havde sin skolegang, synes samtidig at 
vise, at Frederikke Marie Krogh må være født uden for landets grænser. 
Hendes dåbsattest, udstedt i Wien, med navnet Karoline Seufert har været 
gemt, og ønsket ganske glemt. Og derfor er hun bisat på Svendborg Kirkegård 
uden navns nævnelse.
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Ligeledes er det værd at bemærke, at den højt rangerende krigsråd Lipke 
optræder som forlover ved brylluppet, og at parret tilsyneladende helt uden 
egne økonomiske midler har kunnet rejse med postvogn til Svendborg og her 
indrette sig med forretning og hjem. Alt tyder på en speciel form for offentlig 
dvs. kongelig hjælpsomhed.

Visse kredse har tilsyneladende ment det opportunt hurtigst muligt at 
forflytte brudeparret til denne fjerne provinsby. Formodentlig forårsaget af 
politiske overvejelser, som senere her skal nævnes.

Der synes derfor ikke at være megen tvivl om, at den Frederikke Marie 
Krogh, som med sin ægtemand, kunstdrejeren, i 1844, med offentlig, dvs. 
kongelig bistand,

’’Drog med Postvogn til Svendborg”,

har været det amourøse resultat af den kongelige kærlighedsaffære mellem 
Frederik den Sjette og Caroline Seufert, medens Kongen opholdt sig ved Wie
nerkongressen i 1814 - 1815.

I Østrig blev hun navngivet med døbenavnet ”Karoline Seufert”, samme 
navn som sin moder, men er derefter bragt til København, bistået af Kammer
herre Gerhardt Krogh, for siden at opholde sig her, under dæknavnet

Frederikke Marie Krogh.

Og helt utænkeligt er det ikke, at den af August de La Garde tidligere 
nævnte bankier, der efter godt et årstid efter fødslen mødte op i Wien hos 
Caroline Seufert (altså moderen til datteren Karoline Seufert alias Frederikke 
Marie Krogh), kan have været Kammerherre Gerhard von Krogh.

Denne var nemlig i årene 1815 - 1816 et medlem af det 4-mands udvalg, 
som forestod afviklingen af omkostningerne ved Frederik den Sjettes ophold i 
Wien under Wienerkongressen. Kammerherre Gerhard Krogh har her utvivl
somt været i forbindelse med den kongelige elskerinde, Caroline Seufert, vel 
nok med det formål at fa fastsat, og måske endda beløbsmæssigt nedsat, det 
gavebrev, som i største hast, kun to dage efter Frederik den Sjettes afrejse fra 
Wien, på kongelig befaling, blev behørigt bragt i orden.

Og siden har Karoline Seufert, alias Frederikke Marie Krogh, datter af 
elskerinden i Wien Caroline Seufert opholdt sig i Nyboder i København, fre
kventeret en pigeskole i Bredgade, antagelig boet i hjemmet hos krigsråd Fre
derik Lipke, for senere i 1844, med denne som forlover, at blive viet til kunst
drejer Ditlev Nielsen Holm. Umiddelbart efter brylluppet er parret derefter, 
formodentlig med offentlig eller kongelig bistand, rejst med Postvogn til 
Svendborg, hvor de her har kunnet etablere sig med en paraply- og parasol
virksomhed.
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Kunstdreieren og eventyrdigteren
(Ditlev Nielsen Holm og H.C. Andersen)

Og kunstdrejeren, Frederikke Marie Kroghs tilkommende, har næppe 
været en datidig, gemen (almindelig) håndværkssvend, som tilfældigt blev den, 
som blev gift med Frederikke Marie Krogh, alias Karoline Seufert.

Det er uomtvisteligt, at et portræt af kunstdrejeren viser en slående lighed 
med H.C. Andersen. En portrætlighed, som de fleste nok finder påfaldende, 
men som umiddelbart ved første øjekast ikke synes at være af betydning for 
yderligere overvejelse.

Men alligevel synes billedligheden at pege på et, om end tilsyneladende 
usandsynligt, slægtskab.

Kunstdrejeren, Ditlev Nielsen Holm blev født d. 12. januar 1816 og døbt 
den 31. marts 1816 i Holmens Kirke i København.

Moderen er ifølge kirkebogen den 37-årige Anne Cathrine Ditlevs Datter, 
enke efter en navngivet Garder til Fods.

Som fader er indskrevet den 27-årige matros Niels Frederik Holm, og som 
vidne og fadder ved dåbshandlingen medvirkede leutenant Hollander, urte
kræmmer Bohn, Købmagergade, Jomfru Bruun og Jomfru Breide, Almindeligt 
Hospital i København.

Men ægteparrets adresse, Kokkegade 464, indskrevet i kirkebogen både 
ved deres bryllup i juli 1815 og ved den senere dåbshandling, eksisterer ikke. 
Adressen Kokkegade 464 er ifølge folketællinger i 1834 og 1840 opdigtet. 
Sidste gadenummer er henholdsvis 439 og 453.

Ligeledes er H. C. Andersens forældres alder ved dennes fødsel af forfat
teren J. Jørgensen skønsmæssigt nævnt:

En moder på ca. 37-39 år og en fader ca. 21 år gammel.

Og ligesom en fadder fra Københavns Almindelige Hospital var vidne ved 
kunstdrejerens dåbshandling, var en person fra det stedlige Odense Gråbrødre 
Hospital ligedan anvendt som fadder og vidne ved H.C. Andersens dåbshand
ling.

Og som kunstdrejerens forældres adresser, indført i kirkebogen, er usande, 
er det almindelig erkendt, at H.C. Andersens forældres adresseangivelse i 
kirkebogen i Odense er ret så tvivlsom - for ikke at sige opdigtet til lejlighe
den.

Så uanset om kirkehandlingen fandt sted henholdsvis i København eller i 
Odense, synes den anvendte fremgangsmåde ved både kunstdrejerens og H.C. 
Andersens dåbshandling at være foregået næsten identisk.
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Og man fornemmer, om end fødslerne er sket med ca. 10 års mellemrum, 
den samme iscenesættelse.

”En moder, næsten over den fødedygtige alder, en betydelig yngre fader 
uden egentlig udkomme, en fadder fra det stedlige offentlige hospital, formo
dentlig betalt som vidne, samt usandfærdige adresseangivelser indført i kirke
bøgerne

Både kunstdrejeren og H.C. Andersen har derfor tilsyneladende begge haft 
dækforældre, som for gode ord og betaling siden har spillet rollen og taget vare 
på et uvelkomment nyfødt barn.

At det vides, at H.C. Andersen af Prins Christian ved en bestemt lejlighed 
blev opfordret til at søge næring som drejer - en henstilling, som H.C. Ander
sen imidlertid afslog - synes endda at medvirke til, at kunstdrejeren, som netop 
fik denne uddannelse, ligesom H.C. Andersen har haft en vis forbindelse til 
kongehuset.

Også fordi den tids ægteskaber i bedre kredse ikke kun var en sag mellem 
de unge, men næsten uden undtagelse hvilede på aftaler de pårørende imellem.

Man kan derfor sikkert gå ud fra, at kunstdrejeren har været valgt som en 
passende brudgom for Frederikke Marie Krogh,

alias Karoline Seufert.

Ditlev Nielsen Holm



Prins Christian og Prinsessen

Det er jo almindelig kendt, at Christian den Ottende som Prins og Konge 
var en varm beundrer af det smukke køn, og det gamle rygte taler vel nok 
sandt, når det fortæller, at han før sit bryllup gjorde sin tilkommende, Prinsesse 
Charlotte Frederikke, frugtsommelig, men at det kommende barn på grund af 
tidens puritanske moral ikke kunne godtages af kongehuset, da et ægteskab 
endnu ikke var indgået.

Prinsessen fødte derfor i dølgsmål den 31. august 1805 en datter på Pløn 
Herregård. Denne datter blev overgivet til dækforældre og fik navnet Caroline 
Elise Enger, den senere så kendte synske ”Jomfru Fanny”, som forudsagde 
Christian den Tiendes ridt på den hvide hest over grænsen i 1920.

Prins Christian Frederik
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Prins Christian og Elise Ahlefeldt-Laurvig

I 1807, fa år senere, opholdt Prins Christian sig en tid på Langeland i 
selskab med sin smukke kusine, Lensgreve Frederik Ahlefeldt-Laurvigs datter 
Elise Ahlefeldt-Laurvig. Også her vil et rygte også vide, at Prins Christian 
havde gjort Elise frugtsommelig, og at Prinsen herefter havde indgået et hem
meligt, men kortvarigt bryllup med Elise.

Og Elise Ahlefeldt-Laurvig fødte da også i dølgsmål en datter i Hamburg 
den 21. november 1807.

Barnet blev døbt Adolphine Laurberg, og som dækforældre blev i kirke
bogen i Hamburg indført en købmand

”Georg Laurberg med frue ”.

Men at Prins Christian ved denne lejlighed har indgået et hemmeligt ægte
skab med Elise Ahlefeldt-Laurvig, skulle ifølge forfatteren F. Ahlefeldt- 
Laurvigs bog ”Elise Ahlefeldt’s Historie”, være utænkeligt, da Prinsen, før 
dette barn var undfanget i 1807, allerede i 1806 havde indgået ægteskab med 
Prinsesse Marie Sophie Frederikke., (Prins Christians første hustru). Derfor 
afviser denne forfatter enhver mulighed for et kort hemmeligt bryllup mellem 
Prinsen og Elise Ahlefeldt-Laurvig.

Om Prinsen (Chr. VIII) eller en anden var den rette fader, kan ingen sige 
med bestemthed, men forfatteren F. Ahlefeldt-Laurvig, skriver i sin bog, at 
Elise Ahlefeldts datter, Adolphine Laurberg, ved sit dødsleje havde røbet, at 
ingen anden end Prins Christian var hendes rette fader.

Men uanset hvem der var det faderlige ophav til barnet, blev Lensgreven 
så vred på sin hustru, fordi denne ikke havde orienteret ham om datteren Elises 
graviditet og nedkomst, at han ifølge forfatteren hurtigt lod sig separere og 
senere skille fra hustruen.

Elise Ahlefeldt-Laurvig
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Myten om H.C. Andersen

Gennem mange år har kongehusets sakrale hemmeligholdelse om forhold 
vedrørende såkaldte uægte børn, født inden for kongehuset, været årsag til 
adskillige rygtedannelser, men især rygtet om Christian den Ottende, som 
sandsynlig ophav til H.C. Andersen, har skabt debat og modsigelse blandt 
mange nulevende historikere.

Særligt har forfatteren Jens Jørgensens bog ”H. C. Andersen - En Sand 
Myte\ som udkom i 1987, medført megen opsigt, og modsigelse, fordi forfat
teren her er af den bestemte opfattelse, at H.C. Andersen ikke, som almindelig 
opfattet, er født af en fattig skomagerfamilie i Odense, men at den rette fader 
var Prins Christian (Chr. VIII), og at moderen var Lensgreve Ahlefeldt- 
Laurvigs datter, Elise Ahlefeldt-Laurvig.

Og hermed falmer

”Myten om H.C. Andersen, 
som værende født affattige forældre ”.

Og netop dette synes nu til dags mærkværdigvis at vække nogen bekymring 
hos mange ledende historikere.

Men man må dog medgive forfatteren Jens Jørgensen fald anerkendelse 
for hans udførlige beskrivelse og gennemgang af H.C. Andersens barndom i 
Odense og dennes næsten mirakuløse og ubesværede adgang og møde med 
Hovedstadens daværende koryfæer.

At Elise Ahlefeldt, som forfatteren Jens Jørgensen konkluderer i sin bog, 
skulle være moder til H.C. Andersen, er teoretisk nok muligt. Men da Elises 
moderinstinkt fik overtaget, da hun senere, om end diskret, tog sig af sit barn, 
Adolphine Laurberg, født i 1806, ville det være ret så usandsynligt, at hun i 
1805 kunne overlade sit barn, avlet af Prins Christian, til fattige forældre, for 
siden ganske at glemme dette barn.

Dog har forfatteren til Myten om H.C. Andersen utvivlsomt ret i sin på
stand om, at H.C. Andersens forældres navne var dæknavne for fremtrædende 
personer.

Og især, at disse personer havde tilknytning til Fyn og til Langeland.
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Portrætfoto

Som det fremgår af tidligere nævnte dæknavne for fru Dannemand, Grev 
Vargas de Bedemar og Prins Christian m.fl., er kirkebogen ikke altid brugbar 
som ’bevismateriale”, og et fotografi kan endda til tider forekomme at være 
mere anvendeligt.

Og medens et fotografi af Christian den Ottende tydeligt afbilleder en oval 
ansigtsform med klare øjne, synes diverse portrætfotos af både Lensgreven og 
hans datter Elise, ligedan H.C. Andersen, at vise et V-formet ansigt med let 
slørede øjne.

Så ligesom forfatteren Jens Jørgensen i sin bog ”H.C. Andersen - En Sand 
Myte ” peger på Langeland og Elise Ahlefeldt-Laurvig, viser de gamle portræt
billeder samme sted hen.

Mod lensgrevefamilien på Tranekær.
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H.C. Andersen og Kongefamilien

Og ikke kun her i landet, men også i Tyskland, har rygter igennem mange 
år ville vide, at H. C. Andersen som:

”Den grimme ælling udruget i et svaneæg”

er født af Lensgreve Ahlefeldt-Laurvigs datter, Elise Ahlefeldt-Laurvig, og at 
faderen sandsynligvis var Prins Christian (Chr. VIII).

Prins Christians faderværdighed begrundes vel nok specielt i de kongelige 
og pengerigelige gunstbevisninger, som hurtigt gav den ufærdige unge digter 
en passende uddannelse og efterfølgende let indpas til Hovedstadens førende 
kunstkredse.

Men disse gunstbevisninger kunne måske også tænkes at skyldes helt 
andre årsager.

For som forfatteren F. Ahlefeldt-Laurvig antyder i sin bog: ”Elise Ahle- 
feldt’s Historie”, synes paterniteten til Elises datter, Adolphine Laurberg, født i 
1806 og bortgivet i 1807, rettelig at tilhøre Prins Christian.

Og så er det tænkeligt, at kongefamilien, repræsenteret ved den regerende 
Kronprins Frederik og Prins Christian, i nogen grad har følt sig stående i gæld 
til den førhen så vrede fader til den ffugtsommeliggjorte og grevelige unge 
Elise Ahlefeldt-Laurvig.

Kongefamilien kan derfor have fundet det mest belejligt i tavshed over for 
offentligheden at protegere og økonomisk understøtte den lensgrevelige søn, 
H.C. Andersen.



Lensgreve Frederik Ahlefeldt-Laurvig

Lensgreve Frederik Ahlefeldt-Laurvig var en mand med megen kundskab 
og med interesse for videnskab.

Men hans største interesse var for teater. Odense var dengang rigets tredje
største by, med stor og letsindig selskabelig omgang, og greven var. efter hvad 
forfatteren F. Ahlefeldt-Laurvig skriver i sin bog om Elise Ahlefeldt-Laurvig, 
særdeles optaget af både ballet, skuespil, opera og sang, og medvirkede på 
scenen ved adskillige private og offentlige arrangementer, ligesom han forfat
tede flere skuespil.

Altså med nøjagtig samme interesser og i besiddelse af selv samme gener 
som digteren H.C. Andersen.

Og som andre i samme forbindelse har udtalt, kan med samme ret skrives 
her:

”At æblet sjældent falder langt fra stammen ”.

I bogen ”Danske Slotte og Herregårde” redigeret af Aage Rousell fortælles 
nærmere om grevens teaterinteresser.

Han oprettede først et teater på Gottorp Slot. Siden overtog han delvis 
ledelsen af Odense Teater. Men savnet af Thalia, og hjulpet af den daværende 
kendte skuespiller Tilly, oprettede han en teatertrup, der kunne opføre skuespil 
og andet på Tranekærs eget teater.

Forskellige teatertrupper gæstede med mellemrum og økonomisk støttet af 
greven Tranekær. Enkelte af disse trupper turnerede endda i hele landet, og var 
derfor på en måde i skarp konkurrence med Det kongelige Teaters egen omrej
sende teatertrup.

Og det var, ifølge hvad der beskrives i bogen om Danmarks Slotte og 
Herregårde, ikke skuespillerinder af ukendt og ringe stand, som her kunne være 
både gæst og udøvende kunstner på Tranekær.

Man kan derfor i forbindelsen med H.C. Andersens mødrene ophav over
veje spørgsmålet:

”Où est la femme ”?

Så det er vel ikke usandsynligt at forestille sig, at enkelte inden for den 
kunstnerkreds, som beredvilligt og fordomsfrit tog imod den helt unge H.C. 
Andersen ved dennes ankomst til Hovedstaden, kan tænkes at have haft noget 
kendskab til en lensgrevelig erotisk affære med følgagtige ”omstændigheder”, 
og som derfor har ønsket, og også formået, at beskytte en af datiden ikke helt 
ukendt

”komedienne ”.
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Forfatteren F. Ahlefeldt-Laurvig skriver da også i sin bog: ”Elise Ahle- 
feldt’s Historie”, at faderen, Lensgreve Frederik Ahlefeldt-Laurvig, var en 
særdeles stor skørtejæger, og faderligt ophav til et større antal uægte børn, som 
han imidlertid ikke havde megen omsorg for.

Men da Lensgreven som nævnt, i hvert fald arvemæssigt, kun havde datte
ren Elise, er det tænkeligt, at han i drengen H.C. Andersen har set et kunstne
risk spejlbillede af sig selv, og at det derfor er ham, der har formidlet forbindel
sen mellem kongehuset og H.C. Andersen, og derved lettet dennes ankomst til 
København.

For nok var Lensgreven en tid en af rigets mest velhavende personer, men 
ved sin ødselhed, og måske også grundet tidernes ugunst, døde han alligevel 
som en forgældet mand i året 1832.

Lensgreve Frederik Ahlefeldt-Laurvig
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Ida Catharina Leth

Imidlertid ægtede greven som 56-årig, efter sin skilsmisse og grevindens 
død, en 18-årig pige fra Aalykkegaard ved navn Ida Catharina Leth. Forlovel
sen blev deklareret i 1815, men brylluppet fandt først sted d. 17. april 1816 på 
Aalykkegaard, hvor brudens fader Etatsråd Frantz Joakim Leth residerede.

Forlovelsen med den unge pige skabte imidlertid stor fortrydelse hos 
datteren Elise Ahlefeldt-Laurvig. Denne, som i mellemtiden var blevet gift, 
udbad sig derfor, på grund af faderens forestående nye ægteskab, sin mødrene 
arv udbetalt af Lensgreven.

Men det er næppe tænkeligt, at Lensgreven uden særlig årsag og omtanke 
har påtænkt at indgå i et nyt ægteskab, som kunne påføre ham store økonomi
ske vanskeligheder.

Formodentlig havde han ved en lejlighed gjort pigen gravid, og da pigen 
var af standsmæssig herkomst, har Lensgreven vel nødtvungen måttet indgå et 
ægteskab.

Og som Prins Christian og hans tilkommende Prinsesse tidligere på grund 
af arvemæssige og moralske årsager havde måttet overdrage et avlet barn, født 
før ægteskabets indgåelse, til pleje hos en skovfoged, har det ligedan for lens
greven været en nødvendighed at overlade sit barn, født fa måneder, før han i 
april 1816 ægtede Ida Catharina Leth, til dækforældre.

Og disse kunne vel være kunstdrejerens:

”En 3 7-årig Enke efter en afdød Garder til Fods, 
og en 27-årig Matros fra Holmen

Postscriptum

Hensigten med at indføre brudens enkestand i kirkebogen ved ovennævnte pars 
bryllup, har vel været, at friholde den tidligere hos enken logerende ungkarl og 
matros, men nu tilkommende brudgom, for en ”eventuel” forpligtende fader
værdighed, som rettelig kunne henføres til den nylig(?) afdøde garder til Fods.
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Et rollespil

Som tidligere omtalt, kan fotografisk lighed mellem to eller flere personer 
ikke være antagelig som bevis, og den synlige lighed på diverse fotografier af 
H.C. Andersen og kunstdrejeren har da også her kun været et fingerpeg.

Men det kan næppe være en tilfældighed, at en dåbshandling, først foreta
get ved H.C. Andersens dåb og senere ved kunstdrejerens dåb, om end tids
mæssigt forskellig, er foregået ganske identisk.

”En aldrende 37-39-årig moder, en 21-22-årig skomagersvend, eller en 
27-årig fattig matros, en fadder som vidne fra det stedlige offentlige hospital, 
samt tvivlsomme og opdigtede forældreadresser i kirkebogen ”.

Alt sammen synes at være et rollespil. Endda instrueret af samme instruk
tør.

Så forfatteren Jens Jørgensen er uden tvivl på rette spor, når han i sin bog 
"H. C. Andersen. - En Sand Myte” konkluderer, at H. C. Andersens forældre, 
den 37-39-årige Anne Marie Anders Datter og den 21-årige skomagersvend var 
købt og betalt som dæknavne for højtstående og ret så indflydelsesrige stands
personer, og at dåbshandlingen derfor var iscenesat.

Og det må være enten med Prinsens hjælp, eller hvad der er mest troligt, 
med bistand og instruktion af Lensgreve Frederik Ahlefeldt-Laurvig.



Konklusion om kunstdreieren
Ditlev Nielsen Holm

Så den kunstdrejer, der i 1844 blev gift med Frederikke Marie Krogh, 
datter af Frederik den Sjette og vel også født af dennes elskerinde i Wien, 
Caroline Seufert, og som efter brylluppet i Holmens Kirke, med sin brud,

”Drog med Postvogn til Svendborg ”,

for her bekvemt at kunne indrette sig med hjem og virksomhed, kan vel være et 
barn, avlet af Lensgreve Frederik Ahlefeldt-Laurvig og født af Catharina Leth, 
kun fa måneder før dette par indgik et lovformeligt ægteskab på Aalykkegaard.

Kunstdrejeren
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Med postvogn til Svendborg

Som den sidste salvede konge i Danmark var Christian den Ottende til sin 
død i 1848 en suveræn hersker over sit kongerige og hertugdømmerne Slesvig- 
Holsten. Men allerede kort efter kroningen i 1840 opstod en sprogstrid mellem 
hans dansktalende og tysktalende undersåtter i Nordslesvig. Den tysktalende 
befolkning i hertugdømmerne havde absolut intet ønske om at blive fordanske
de med risiko for at komme under en påtænkt ny dansk kongelov og herved 
under rent dansk styre.

Og netop en kongelig arvelov, som ganske ville forene Slesvig-Holsten 
med det danske rige, havde indflydelsesrige kredse i kongeriget længe bevist 
arbejdet hen imod.

Men Christian den Ottende ville helst bevare et ”status quo” og forsøgte 
derfor ved flere tiltag at stille begge parter tilfreds. Dette blev imidlertid af de 
stærke nationalliberale kræfter i Danmark opfattet som kongeligt vægelsind, til 
skade for nationen. Fra flere sider søgte man derfor at forstærke kritikken af 
Christian den Ottende for på denne måde at svække konge og kongemagt.

Og netop offentlighedens kendskab til Christian den Ottendes mange tid
ligere elskerinder og hans letsindige omgang med fruer af det bedre selskab, 
med hvem han havde adskillige børn, var et særdeles brugbart middel, anvendt 
til at nedgøre det kongelige omdømme. Så Christian den Ottende:

”blev den første danske konge, der var udsat 
for offentlighedens søgelys 

(Berlingske Leksikon 1936).

Og Christian den Ottendes erotiske image har nok i bedre kredse været 
noget af en belastning for kongehusets værdighed, så lignende arvegods fra 
Frederik den Sjette, en uægteskabeligt født datter, Karoline Seufert alias Frede
rikke Marie Krogh har af samme grund helst skulle glemmes og gemmes for 
ikke yderligere at belaste det kongelige omdømme.

Derfor er det tænkeligt, at Christian den Ottende, i den hensigt, i al frem
tid, at bevare hemmeligheden om sin forgænger, Frederik den Sjette’s kostbare 
kongelige fadæse i Wien, med hjælpsom hånd i året 1844 har sendt vort brude
par bort fra Hovedstaden og med postvogn til Svendborg. Til samme by, som 
Frederik den Sjette i sin tid sendte fru Dannemands snaksalige forældre.
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Repetition

Anledningen til denne slægtsforskning skyldtes alene et gammelt ark 
papir, indeholdende tidligere mandtal af slægten, med data fra første halvdel af 
det 20. århundrede. Og alt om slægtens afdøde aner var så nemt at finde i de 
gamle kirkebøger, indtil historien

”om brudeparret, der drog med Postvogn til Svendborg”,

ret så uventet dukkede op; husket og genfortalt af slægtens ældste.

Brudens datidige slægt og identitet var ganske ukendt, og ingen dåbs- eller 
konfirmationsindførelse var at finde i nogen københavnsk kirke, skønt en 
gammel mørnet navneklud i slægtens eje kunne vise, at Frederikke Marie 
Krogh havde frekventeret Bredgade Pigeskole i 1833 og derfor burde være at 
finde i en af Københavns dengang fåtallige kirkers annaler.

At ”kaptajn” Gerhard Krogh, dronning Marie Sophies tjenstgørende adju
dant, var ”opdrager” eller værge for Frederikke Marie Krogh, og at hun bar 
dennes efternavn, må stå til troende. Og at hun måtte efterlade dette efternavn 
før sin bisættelse, kan tænkelig skyldes, at hemmeligheden om hendes rette 
døbenavn ”Karoline Seufert” som datter af Frederik den Sjette og dennes el
skerinde i Wien for enhver pris skulle skjules; ikke kun for datiden men også 
for eftertiden. Eller også har en dåbsattest, som kunne dokumentere hendes 
rette navn og identitet, ikke være retslig tilstede ved begravelsen..

Da den gamle slægtshistorie imidlertid omtalte fru Dannemand som den 
eventuelle og formodede moder til Frederikke Marie Krogh, måtte forhold 
vedrørende fru Dannemand derfor nødvendigvis undersøges. Herved erfarede 
jeg, gennem forfatteren Else Komerup bog om Grev Vargas de Bedemar, at 
dæknavne dengang i Guldalderen blev rigeligt anvendt og dette medførte, at 
jeg fattede mistanke og tvivl om Frederik den Sjettes reelle gavmildhed over 
for dennes elskerinde i Wien, Caroline Seufert.

Det ret så store gavebrev, givet ved den hurtige retræte fra Wien, synes 
umiddelbart at være særlig begrundet. Og hvad kunne det være andet end, at 
tilgodese omkostningerne ved et uønsket svangerskab og et uønsket barn:

Og denne formodning har nu vist sig at være rigtig. Caroline Seufert, fødte 
en datter, som blev døbt med samme navn som sin moder:

”Karoline Seufert ” alias Frederikke Marie Krogh

Om kunstdreieren:

Og da et originalt foto af kunstdrejeren, taget omkring år 1855, for nylig 
blev fremdraget fra et loftskammer, og slægtens yngste ved synet af billedet 
spontant udbrød:

”Han ligner jo H. C. Andersen ”,

måtte man jo give barnet ret.
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Men først flere år senere fattede jeg, gennem forfatteren Jens Jørgensens
bog

”H. C. Andersen - En Sand Myte”,

at ligheden muligvis ikke var helt tilfældig.

For H.C. Andersens og kunstdrejerens dåbshandling er, trods mere end 10 
års tidsforskel, foregået efter ganske samme mønster:

”Forældre af ulig alder, med en ældre moden kvinde som moder, og en 
ganske ung og uselvstændig person som fader. Personer givetvis anvendt som 
dæknavne

Alt tilrettelagt for at dække over ankomsten af et uønsket barn, som arve- 
mæssigt eller standsmæssigt i Guldalderen ikke kunne anerkendes af rangsper
soner af kongelig eller lensgrevelig stand.

At H.C. Andersens fødsel har fundet sted på Langeland og har forbindelse 
til den lensgrevelige familie, er, som forfatteren Jens Jørgensen skriver i sin 
bog, overvejende sandsynligt. Men at Prins Christian, både i 1804 og efterføl
gende i 1806, skulle have gjort Elise frugtsommelig, og at hun således, ud over 
at være moder til Adolphine Laurberg, samtidig skulle være det mødrene ophav 
til eventyrdigteren, må stå hen.

Og at Prins Christian samtidig også skulle være fader til kunstdrejeren kan 
tænkes, men mere taler for, at Lensgreve Frederik Ahlefeldt-Laurvig er den 
rette fader.

Såvel for H.C. Andersen, som for kunstdrejeren.

For kunstdrejerens vedkommende synes dette begrundes med den 56-årige 
Lensgreves forbindelse med den kun 18-årige Ida Catharina Leth. En forlovel
se, der tænkeligt kan være deklareret på grund af pigens graviditet.

Og et svangerskab kan for Lensgreven have nødvendiggjort en forberedt 
iscenesat dåbshandling med anvendelse af dækpersoner. For ifølge tidens 
moralkodeks, kunne et barn, født før et ægteskabs indgåelse, dengang ikke 
anerkendes som arving, og måtte nødvendigvis bortgives. Men så er det 
sandsynligt, at Lensgreven efterfølgende giftede sig med Ida Catharina Leth, i 
håb om en mandlig arvefølger. Men desværre uden resultat.

Og det bortgivne barn kan være den kunstdrejer, der senere af kongehuset 
blev valgt som en ligestillet og passende brudgom til Karoline Seufert alias 
Frederikke Marie Krogh.
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To forhold synes imidlertid at stå fast.

Ved H.C. Andersens og ved kunstdrejerens dåbshandling 
er anvendt dækforældre.

Både H.C. Andersen og kunstdrejeren må have haft 
samme fader eller moder. Eller begge tilsammen 

som rigtige forældre

Men da Elise Ahlefeldt-Laurvig helt og for stedse forlod Danmark i 1808, 
kan hun næppe være moder til kunstdrejeren, som er født i 1816.

Og om end den påviselige fotografiske lighed mellem H.C. Andersen og 
kunstdrejeren ikke er uantastelig, så er den dog ret overbevisende, og indikerer 
tydeligt, at Lensgreven synes at være ophav til både eventyrdigteren og kunst
drejeren.

Teoretisk kan Prins Christian være den rette fader, både til H.C. Andersen 
og kunstdrejeren, og så må forfatteren Jens Jørgensens påstand om, at Elise 
Ahlefeldt-Laurvig er den sande moder til H.C. Andersen, stå til troende.

Og de formentlig identisk iscenesatte dåbshandlinger ved henholdsvis 
H.C. Andersens fødsel og kunstdrejerens ditto, kan være tilrettelagt af både 
Prinsen og Lensgreven. Enkeltvis eller tilsammen; som medinstruktør. Eller på 
grund af den besværlige uægteskabelige paternitet.

Så den rette fader til begge, H.C. Andersen og kunstdrejeren, må derfor 
være enten Lensgreven eller Prinsen.

Men til Lensgrevens fordel taler, hvis man kan udtrykke sig på denne 
måde om hans formodede faderværdighed, hans mangesidige kunstneriske 
formåen, med ganske de samme gener, som i hvert fald hvad angår H.C. An
dersen, tilgodeser det gamle ordsprog:

”At æblet sjældent falder langt fra stammen. ”

Derimod kan man for Prinsens (Chr. VIII) vedkommende, kun anføre, 
hvad forfatteren F. Ahlefeldt-Laurvig skriver om Prinsens erotiske formåen i 
sin bog:

”Elise Ahlefeldt s Historie ”'.

”At Christian den Ottende havde en del mere på sin samvittighed”.

Og her synes H.C. Andersen ikke at kunne stå mål med de kongelige 
resultater.
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Efterskrift

Vort brudepars oprindelse fortaber sig næsten som en historisk myte, og 
kun bryllupshandlingen og bryllupsrejsen fra København til Svendborg er fuldt 
belyst. Og alene en overset og formodentlig glemt navneklud fra Frederikke 
Maries Kroghs skolegang i Bredgade Pigeskole i året 1833, afslører hendes 
tilstedeværelse og identitet i København på dette tidspunkt.

For som forfatteren Jens Jørgensen ganske rigtigt anfører i sin bog om 
myten om H.C. Andersen var kongehuset på den tid ikke kun fyrsteligt af navn, 
men herskede indtil 1848 næsten totalt enevældigt, og havde også i resten af 
århundredet betydelig indflydelse. Så frygten for repressalier har givetvis været 
årsag til, at vort brudepar har holdt tand for tunge.

Og medens brudgommen tilsyneladende har beholdt sin mundkurv på, 
eller måske endda har været helt uvidende om egen herkomst, har bruden ikke 
ganske formået at skjule sin sande oprindelse.

Uagtsomhed fra enkelte inden for hendes omgangskreds har sikkert tidligt 
givet hende vished om det royale slægtskab, men pagten om hemmeligholdelse 
har hun vel nødtvungent forsøgt at holde til sin dødsdag.

At hun var datter af Frederik den Sjette, født af og navngivet med samme 
navn som moderen "Karoline Seufert", må antages at være en kendsgerning., 
og ingen anden end kongens elskerinde i Wien, kan være hendes moder.

Frederikke Marie er givet født i foråret 1816, året efter at Frederik den 
Sjette den 1. juli 1815 ankom til København efter afslutningen af Wienerkon
gressen.

Teoretisk er der, ifølge krigsråd Lipkes angivelse ved folketællingen den 
1.februar 1840 en mulighed for, at Frederikke Marie Krogh kan være født 
senest den 31. januar 1817, og af en helt ukendt moder i Danmark.

Men det synes ikke tænkeligt at Frederik den Sjette fra sin hjemkomst og 
afsked med den smukke Karoline Seufert i Wien, og den hjemlige maitresses 
uventede fraflytning af hjemmet på Toldbodvej, i den efterfølgende givne 
kortvarige periode, på ganske fa måneder, har haft tid og tanker for andre 
kvinder.

Antagelig har Kammerherre Gerhard Krogh som ”Kaptajn Gerhard 
Krogh” for Frederik den Sjette gemt Frederikke Marie, ikke kun for sit eget 
kongehus sit eget hof men også for offentligheden, et sted i Nyboder, og først 
på et senere tidspunkt har han så set sig nødsaget til at skaffe den unge dame 
bedre vilkår. En tænkelig mulighed som også kan forklare pigens sene skole
gang som 17 årig ung dame i året 1833.
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Men med sikkerhed kan man drage den slutning, at Frederik den Sjette 
gjorde et ret så kostbart fejltrin i Wien i 1815, og at hemmeligheden om et 
uægteskabeligt kongeligt født pigebarn derfor har plaget både Frederik den 
Sjette og statskassen i mange år, medens elskerinden i Wien, Caroline Seufert, 
ikke alene ved kongens afsked med Wien i 1815 men særdeles ved kommissi
onsbetænkningen i 1863, har siddet med alle gode kort i hånden. Lige til en 
heste-drosche kom i vejen og gjorde en ende på hendes liv i 1873.

Der har således været al mulig god grund til at hendes datter Karoline 
Seufert alias Frederikke Marie Krogh, sluttelig skulle begraves ukendt, arveløs 
og navneløs på en kirkegård i Svendborg.

Men én gammel mørnet navneklud fra Bredgade Pige Skole og et nyer
hvervet kendskab til dæknavne, anvendt ved dåbshandlinger i perioden om
kring den danske Guldalder, blev alligevel årsag til genoplivelse af den:

”Den gamle slægtshistorie

Men den fulde vished om den sande identitet af de rigtige forældre til både 
den gamle eventyrdigter og til brudeparret må fremover stadig bygge på de 
mange fremførte indicier og tænkelige påstande.

Alligevel synes disse indicier trods alt, at have en sådan vægtighed, at de 
fuldt ud bekræfter den gamle historie om brudeparret,

”Der drog med Postvogn til Svendborg”.

Og samtidig synes det godtgjort, at der i Guldalderen har været endog 
rigelig brug for anvendelse af dæknavne ved flere dåbshandlinger.

Ikke kun ved kunstdrejerens, men også ved eventyrdigterens fødsel og dåb 
i Odense den 2. april 1805.

”Og det er i grunden ikke så galt ”,

August 2002
Svend Erik Georg Larsen
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Diverse navne og dæknavne i Guldalderen

Selv i skrivende stund kan det være vanskeligt, tidsmæssigt og følgemæssigt, at 
overskue samtlige omtalte fødsler, og derfor er navne og dæknavne her anført 
skematisk og i tidsmæssig rækkefølge.

Efterkommertræ af henholdsvis Frederik den Sjette, Lensgreve Frederik Ahle
feldt-Laurvig og Grev Vargas de Bedemar er vist på de sidste sider.

L
Elise Ahlefeldt-Laurvig
Født 1788
Død 20. marts 1855
Fader: Frederik Ahlefeldt-Laurvig
1759-1832
Moder: Charlotte Louise Hedemann
(grevinde Ahlefeldt)

2.
H.C. Andersen
Født 2. april 1805. Hjemmedøbt.
I kirken 16. april 1805. Skt. Hans Sogn Odense
Fader ifølge kirkebog:
Skomagersvend Hans Andersen ca. 21-22 år
Moder iflg. kirkebog:
Anne Marie Anders Datter ca. 37-39 år
Ovennævntes bryllup d. 2. februari 805 i
Set. Knuds Kirke i Odense
Virkelig fader: Grev Frederik Ahlefeldt ?
Virkelig moder: enten Elise Ahlefeldt-Laurvig eller 
ukendt (komedienne?)

Kilde:
Forfatter Jens Jørgensen:
”H.C. Andersen - En sand Myte ”

Dæknavn

Dæknavn
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3.
Franzisca Caroline Elise Enger (Jomfru Fanny)
Født d. 31. august 1805. Pløn Herregaard
Død 1881
Overladt i Aabenraa til en skovfoged Dæknavn
Fader: Prins Christian?
Moder: Prinsesse Charlotte Frederikke
(Prins Christians (Chr. VIII) første hustru)
Født før ægteskab indgået

Kilder:
Forfatter Jens Jørgensen:
”H. C. Andersen - En sand Myte ”
Forfatter: Kay Nielsen & Ib Bjerg:
”Danmarks Konger og Dronninger”
Side 103

4.
Adolphine Laurberg
Født 21. november 1807
Døbt d. 4. februar 1808 i Hamburg
Forældre ifølge kirkebog:
Købmand Georg Laurberg og hustru 
Fader: Prins Christian?
Moder: Elise Ahlefeldt-Laurvig:
Datter af Elise Ahlefeldt-Laurvig
Senere som ”plejebarn” hos Elise 
Eventuelt ægteskab med prins Christian 
menes ikke, at kunne være godkendt 
af Kronprins Frederik
Iflg. forfatteren F. Ahlefeldt, kan 
nævnte ægteskab ikke være muligt, 
da Prins Christian blev formælet til 
Prinsesse Charlotte Frederikke i året 1806

Kilde: Forfatter: F. Ahlefeldt-Laurvig: 
”Elise Ahlefeldt ’s Historie ”
Side 49-51 og 107-119

Dæknavne
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5,
Edmund Alphonso Bedemar
Fader ifølge kirkebog:
Edmund Alphonso de Pons
Født i Flinterup Sogn d. 10 nov. 1815 
Døbt i Flinterup Kirke d. 12 nov. 1815 
Moder:
Datter af Stolemager Peter Holm
Charlotte Amalia Holm
Fader: Koffardikaptajn de Pons
Virkelig fader Vargas de Bedemar

Kilde:
Forfatter Else Komerup:
”Edouard Vargas de Bedemar”
Side 200-206 Side 41 og 107 m.fl.

Dæknavn

Dæknavn

6.
Villiam Christian Andersen
Født ca. januar 1816 i Christiansfeld 
Døbt i Tyrstrup Kirke d. 9. august 1816 
Moder ifølge kirkebog:
Fredericia Andersen, født Rafsted
Fader ifølge kirkebog:
Christian Andersen
en afdød københavnsk borger
Ifølge fru Dannemand:
William Aabjørnson
Virkelig moder: Fru Dannemand 
Fader: Grev Vargas de Bedemar?

Kilder:
Forfatter Theodor Ewald:
”Fru Dannemand”.
Forfatter Bering Li isberg:
”Kvinder i dansk historie ”
Kapitel: Gamle breve
Forfatter Else Komerup:
”Edouard Vargas de Bedemar ”
Side 200-206

Dæknavn

Dæknavn
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7
Ditlev Nielsen Holm (kunstdreier)
Født 12. januar 1816
Døbt 31. marts 1816 i Holmens Kirke
Fader ifølge kirkebog:
Matros Niels Frederik Holm 27 år Dæknavn
Moder ifølge kirkebog:
Anne Cathrine Ditlevs Datter 37 år Dæknavn
Enke efter afdød garder til Fods.
Parret gift juli 1815 i Holmens Kirke
Virkelig fader: Grev Frederik Ahlefeldt-Laurvig?
Virkelig moder: Ida Kathrine Leth fra Aalykkegaard?

Kilde:
Forfatter F. Ahlefeldt-Laurvig:
”Elise Ahlefeldts historie ”

8.
Karoline Seufert
alias Frederikke Marie Krogh Dæknavn
Født 1816 i Wien
Ifølge slægten opdraget af Kaptajn Krogh
Navneklud fra Bredgade Pigeskole 1833
Opdrager:
”Kaptajn” Gerhard Krogh den senere general Krogh
Fader: Frederik den Sjette
Moder: Caroline Seufert
Bryllup med Ditlev Nielsen Holm 1844 (kunstdrejeren)
Forlover: Krigsråd Frederik Lipke

Kilder:
Forfatter August de La Garde:
”Kongressen danser” oversat af Julius Clausen
Side 10-11 og 88-95 og 288
Forfatter Georg Nørregaard:
”Danmark og Wienerkongressen ”
Side 16- 17 og 66-67 og 188

Sidetal henviser alene til diverse kilder.
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Epilog

Efter Guldalderen.

Slægten i Svendborg ifølge et gammelt Julebrev.

»
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Kurgan 15/12-2/12 1902

Kære gode forældre.

Det lakker mod julen, den kære fest, hvor man altid ønsker hinanden så 
meget godt, hvor man altid ønsker, at jeg kunne være sammen med Eder, også 
denne Jul, men det skal nu ikke være så, jeg ser os i 1 ankerne om det runde 
Bord inde i Stuen, lille kære Lamse ved Klaveret, Fader i Lænestolen med en 
Cigar i Munden, ”selvfølgelig! en Cigar må der til Juleaften, naar Passiaren 
rigtig skal gaa.

Jeg tænker ogsaa på min egen kære lille Mor, hun går og laver Kaffe, nej 
jeg vil ikke tænke på Kaffe, uha ” en Kop rigtig god Madammekaffe, hjemme i 
Danmark, mine Tænder løber i Vand, herovre får vi kun The og atter The.

Ja kære Fader og Moder, jeg er jo ikke den eneste af Eders Børn, som er 
fraværende denne Jul, Emil er vel heller ikke hjemme.

Jeg skriver til ham med det samme, skal vi være enige om, at ønske ham 
en glædelig Jul og et godt Nytår, rigtig af Hjærtet et godt Nytår, jeg ville øn
ske, at hans Prøvelsestid nu måtte være forbi, for kære Forældre, han har 
sandelig ikke dandset på Roser, Lykke og Held" være de Ønsker jeg sender 
ham, også igennem Eder.

Skal vi så synge en lille Julesalme, nu op med Stemmerne, Fader synger 
for. ”Nej, ved Du hvad Du gamle, Du er snart for rusten i Halstøjet ”

Hva "for noget Tante Frida. Du har vel ikke glemt hele din Stemme ude på 
Krusemyntely, ja, hvis Du ikke synger kommer jeg ud til Dig og spiser Frokost, 
jeg kommer i morgen. ”Ja så må lille Lamse synge Solo, så nu går det rigtig 
godt.

Ja. Således tænker jeg mig Juleaften hjemme hos Eder, gid at I alle sam
men må more Eder godt i Julen.

Jeg havde tænkt at sende en lille Ting hjem, men der er så mange Formu
larer ved. Jeg nøjes derfor med at ønske Eder alle, Tante, Lamse, Mille, Viktor, 
Aurelia, men allermest min egen lille Moder og Fader en rigtig velsignet Jul, 
uden Sorg og Nød, Mad på bordet og Humør i Hovedet, et godt Nytår ønsker 
jeg Eder alle Lykke og Sundhed, held følge Eders Gerninger.

Dette ønskes af Eders hengivne Søn, og endnu engang

Glædelig Jul fra Villiam
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Efterkommertræ for 
Frederik d. Siette

Frederik d. Sjette
Født 28. januar 1768 
Christiansborg 
Død 3.december 1839

Maria Sophie Frederikke af-----
Hessen - Kassel
Født 1767
Død 1852

-------  Caroline
Født 28. oktober 1793 
Død 31. marts 1881

Wilhelmine Maria
Født 18. januar 1808 
Død 30. maj 1891

-------  Louise Frederikke
1810-1888

Født 6. august 1790
Døbt: -------  Caroline Augusta
Bente Mortensdatter Andersen
Død 23. december 1862

1812-1844

Begr. Garnisons Kirkegård
Frederik Wilhelm
1813-1888

Frederik Valdemar
1819-1835

Caroline Petronelle Seufert —
Karoline Seufert

Født 29. nov. 1795 i Heidelberg alias Frederikke Marie Krogh
Død 1. april 1873 i Wien Født 1816 i Wien.
fader: Johan Seufert Død 20. maj 1898

Gravsted uden navn 
Svendborg Kirkegård.
Gift med Ditlev Nielsen Holm, 
i Holmens Kirke 3. april 1844



Efterkommertræ for 
Lensgreve Ahlefeldt-Laurvig

Frederik Ahlefeldt Laurvig
Født 1759
Død 1832

Charlotte Louise Hedemann 
Født?
Død 1812

Elise Ahlefeldt Laurvig -----
Født 1788 Langeland
Død 1855 Berlin

Datter Adolphine Laurberg — 
Født 1807

Chr. d. VIII ................
Født 18. september 1786 
Christiansborg
Død 20. jan. 1848
Amalienborg

Ukendt moder
H.C. Andersen
Født 2. april 1805 Odense?
Død 4. august 1875

Ida Catharina Leth " 
Født 5. januar 1798 
Gift 17. april 1816 
Fraskilt ca. 1820 
Senere gift med 
Dankvard Neergaard 
Død 6. juni 1871 
Lille Grundet

Ditlev Nielsen Holm 
Kûnstdrejer
Født 12. januar 1816
Aim. Hospital i København 
Død 14. oktober 1886 Svenborg

Gift d. 3. april 1844 i
Holmens Kirke med 
Frederikke Marie Krogh
Født 1816 Wien?
Død 20. maj. 1898
Svendborg



Efterkommertræ for 
Grev Edouard Romeo Vargas de Bedemar

Edouard Romeo Vargas de Bedemar
Født 15. januar 1770 i Kiel
Død 15. marts 1847 i København

Charlotte Amalia Holm 
Født 1790 i København 
Død 1816 —Edmund Alphonso Bedemar 

Født 10. november 1815 
Døbt 12. november 1815 
Flinterup Kirke

Benedichte Dannemand ------- —
Født 1790
Døbt Bente Mortensdatter Andersen
Død 1862 i København
Begravet Garnisons Kirkegård

L Villiam Christian Andersen 
Født 27. marts 1816 
Tyrstrup Kirke 
Død i Tyskland
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