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piren har nok været tilstede længe; så da jeg og min familie var på 
Færøerne i august 1991 og min morbror Peter Reinert, den sidste dag 
han levede, fortalte mig lidt om slægtsforskning vedrørende Reinert-

familien, satte han noget i gang. Så snart jeg var hjemme igen, begyndte jeg at 
forske i min fars slægt, da jeg vidste meget lidt om den og egentlig altid havde 
ønsket at vide mere og inden længe var jeg ganske grebet af denne interesse. 
Min mors slægt er meget fint dokumenteret ved morbror Peters store arbejde, 
dog havde han påpeget nogle manglende oplysninger om de tidligste Reinert�er, 
så da arbejdet med min fars slægt for en tid kørte fast, gav jeg mig i kast med 
Reinert-slægten. Det skulle vise sig at blive et utroligt spændende og interessant 
arbejde, en historisk rejse i tid og rum, der også førte mig i kontakt med mange 
spændende og hjælpsomme mennesker. 

 
Der er flere mennesker uden hvis bistand og hjælp dette arbejde ikke havde fået 
den fylde det har. Nogle er nævnt i teksten, andre skal nævnes her. Jeg skylder 
betjentene og vejlederne på Landsarkivet for Sjælland, Rigsarkivet og 
Københavns Stadsarkiv stor tak for deres tålmodighed, samt utallige råd og vink. 
Også Det færøske Landsarkiv skal have tak for tålmodigt og grundigt at svare på 
mine mange forespørgsler. Sidst, men ikke mindst, vil jeg takke min kære kone 
og min datter Katrines mormor, Lilli Kristensen, for at have læst og rettet fejl i 
teksten, samt Svend Nielsen, Helles svoger, for at scanne billederne. 
 
Historien er bestemt af de kilder, der er bevaret og er derfor som et fotografi, kun 
en brøkdel af en forgangen virkelighed. Dette er meget nødvendigt at erindre sig, 
når de efterfølgende sider er læst til ende!!! 

 
Der er ingen kildehenvisninger i teksten. Jeg har 2 ringbind, hvori er afskrifter og 
fotokopier af div. dokumenter, samt �oversættelser�. Deri er alle 
kildehenvisningerne. 

 
Nogle praktiske bemærkninger:  
• Det der i teksten er skrevet med  �denne skrå skrift�   eller indrammet er 

bogstavtro gengivelse af en original tekst. 
• Hvor ikke andet er nævnt, ligger alle de i teksten omtalte kirker i København. 
• Det indre København var og er inddelt i �kvarterer� f.eks. Klædebo-, 

Frimands- og Skt. Annae Qvarter. Nummeret  der ofte følger med en adresse, 
er ikke �gadenummeret�, det fandtes ikke dengang; men altid kvarterets 
matrikelnummer. 

• Penge var dengang Rigsdaler (Rdr) = 6 mark (m), 1 mark = 16 skilling (sk). 
Der var til tider også Sletdaler (= 4 mark) og andre sorter.  

 
 
 

                                                
Billedet på forrige side er en forstørrelse af det laksegl, Friderich S. Reinnert satte på sidste side 
af skibsjournalen for Asiatisk Co.�s skib �Printz Frederich�, efter hjemkomsten til København d. 
20. Juni 1765. Se kopier af journalen senere. 
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1. kapitel 
 
 

den for den  �Kongelige Recistentz Stad Kjøbenhafens�  volde, ude på 
landet, hvor luften om sommeren ofte var mindre ond end inde i byen, 
anlagde Kong Christian lV. en have med et lille hus, der stod færdigt ca. 

1620. Kongen kaldte haven  �min Hauge�  og importerede fra Holland blandt 
andet vinranker, morbærtræer og mere end 1000 hvide rosentræer. I 1624 
kaldtes huset i haven for Rosenborg og haven selv er siden ikke blevet kaldt for 
andet end Kongens Have. 
 
Haven var delt i to afdelinger, dels en prydhave og dels den måske vigtigste 
afdeling, nemlig køkken- og urtehaven. Sidstnævnte skulle levere friske 
grønsager, så som porrer og aspagers til kongens bord og lægeurter til hoffet. Et 
eventuelt overskud blev solgt på Højbro Plads. Der var også et   �Orangeri� , det 
vil sige et drivhus med pomerans- og citrontræer1. Til at passe alt dette, var der 
ansat urtegårdsmænd, podemestre, tornsættere og humlemestre. Nogle få 
uddannede mænd bar dengang titlen �gartner�. 
 
I årtierne efter Rosenborg blev bygget, blev den del af Københavns 
fæstningsvolde, der forløb fra Nørreport ned langs Gothersgade, over det 
nuværende Kongens Nytorv til Bremerholmen, nedrevet og erstattet af en ny. 
Den forløb fra Nørreport, uden om Rosenborg og hen til den nye østre port og 
den nye anneks-fæstning Citadellet Frederikshavn, i daglig tale kaldet Kastellet. 
Dermed kom et nyt stort areal inden for voldene, det blev ofte benævnt 
Nykøbenhavn, men administrativt døbtes det Sankt Annae Quarter. Fra tidernes 
morgen lå her udfaldsvejene fra den gamle østre port nordud imod Helsingør, 
nemlig Store- og Lille Strandstræde og  �Den brede vej fra Byens Grav imod 
Marken�  først kaldet Norgesgade, siden Bredgade, med en slags 
forstadsbebyggelse, mest haver, langs vejene. Store Kongensgade, dengang 
kaldet  �Nye Kongens Gaede� , skabtes og området vest for denne gade, med 
Rosenborg og Kongens Have,  blev først bebygget med Adelgade og 
Borgergade og  �Kongens Nye Boder� . 
 
Jorden mellem Store Kongensgade og Bredgade opkøbtes af blandt andre Ulrik 
Gyldenløve, der i 1699 byggede et lille palæ med gårdanlæg og barokhave og 
der kom mindre patricier- og borgerhuse med nyttehaver, håndværkere og ikke 
så få brændevinsbrændere bosatte sig her. Med andre ord et meget blandet 
parti, som det for øvrigt er endnu i dag. Hele kvarteret øst for Bredgade, omkring 
det nuværende Amalienborg fik en helt anden skæbne. 
 
Den store grundejer i kvarteret blev Frederik III.�s kone, dronning Sophie Amalie. 
I 1660�erne opkøbte hun flere grunde. Vest for Bredgade havde hun en 
pomerans-have og nær ved en mindre grund med et lille hus. Mellem Bredgade 
og kysten fik hun et stort stykke land. Her anlagdes den nye  

                                                
1 Vil man se et orangeri, kan man tage til Fredensborg have, der for nyligt er restaureret og ført 
tilbage til det oprindelige. 
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�Dronningens Have� til erstatning for den gamle på �Vesterbro�, som  svensken 
ødelagde i 1659. Det blev en barokhave, den første i København, med et fint lille 
palæ i italiensk stil i den nordre ende. Palæet kaldtes Sophie  
Amalienborg. Det blev dronningens foretrukne opholdssted. Efter hendes død i 
1685 brændte palæet under meget tragiske omstændigheder. 
 
I 1690 regulerede Ole Rømer området og Amalienborg Haven blev omgivet af en 
kanal, hvori mange vildænder opretholdt livet ved kongelig bevilget foder. Efter 
flere vidtløftige planer om et nyt slot, blev haven gjort mindre og gartner samt 
arkitekt Johan Cornelius Krieger byggede i 1729 en lille ottekantet pavillon. Tyve 
år senere besluttede Frederik V. at anlægge en ny bydel på området, der blev 
kaldet Frederikstaden. Det er det der i dag fremstår som det fornemme kvarter 
med Amalienborg (ink. Marmorkirken) og de mange palæer. Byplanlæggeren var 
gartner og hofarkitekt Nicolai Eigtved. 
 
Der var engang � da Chr. V. var konge, Charlotte Amalie var dronning,  Danmark 
sloges med svensken i håb om at tilbageerobre Sydsverige, vi tabte et af vores 
histories blodigste slag ved Malmø og Niels Juel ødelagde den svenske flåde i 
Køge bugt. Griffenfeldt blev dømt til døden for landsforrædderi, men sat i 
livsvarigt fængsel. Corfitz Ulfeldt var under den hektiske flugt død på en båd på 
Rhinen 1664, Leonora Christina sad som fange i Blåtårn på Københavns slot og 
enkedronning Sophie Amalie vogtede fra sit eget lille slot i Amalienborghaven, 
over at Leonora ikke fik det for behageligt. Grum var enkedronningen imod sine 
fjender; men nådig over for både høj som lav, der søgte og vandt hendes gunst. 
 

Kongen fattedes penge til krigen og udskrev �krigs-styr-skat� (styr = støtte), 
�ildsted-skat� og andre skatter. Af de mange der i løbet af 1676 var flyttet til Skt. 
Anne quarter, nævner regnskabet for krigsstyren 1677 blandt andre Hans 
Christophersøn Richter og skomager Willum Richter, begge boende i Nye 
Kongens Gade (= Store Kongensgade). Ildstedsskattemandtallet røber at Hans 
Christophersøn Richter var brændevinsbrænder og skulle betale ildstedskat af  
�1 skorsten, 1 kakkelovn og 1 bredpande� . Skulle, skriver jeg, for længere nede i 
bunken af skatteregnskabsbilag ligger restancelisterne og her står, at Hans og 
Willum var fattige og at de skyldte i skat. Nederst i bunken ligger et brev fra 
kvarterets rodemester, hvor han blandt andet skrev:  

�Hans Christophersøn Richter � Denne Mand boer udi hindis Mayts Enche 
dronningens Vaaning  (=hus) Og hindis Mayts vil icke at _____________ og 
Rettens Middel skal giøre anfordring hos nogen som boer paa hindis Mayts    
frihed, hvorfore denne Resterende R___ icke med gode kunne bekommis�  



Om Willum skrives, at han også boede i enkedronningens hus og toges i hendes 
forsvar. Hvordan de var havnet der og hvorfor de begunstigedes af Sophie 
Amalie, kan jeg ikke forklare.2 

Jeg må lige her nævne, at man i gamle dage i Danmark selvfølgelig ikke brugte 
kartofler eller sukkerroer til fremstilling af brændevin; men korn. Er det ikke i 
Skotland man stadig gør noget lignende? For det meste blev byg anvendt, 
eventuelt tilsat andre kornsorter samt frugt og på en sådan måde, at det nærmest 
lignede destillation af stærkt øl. Det langt mere kostbare �aqua vita� (livets vand) 
blev fremstillet ved destillation af vin tilsat urter og blev nærmest regnet for et 
lægemiddel. Men det var ikke altid nemt at være brændevinsbrænder; ofte mente 
kongen nemlig, at det var mere nødvendigt med foder til soldater og heste end 
med brændevin og rationerede brændevinsbrændernes forbrug af korn. 

I 1678 flyttede skomager Willum Richter væk fra Sophie Amalies hus og Hans C. 
Richter blev sat i skat for to personer, jeg antager at han var blevet gift, hvilket 
stemmer meget godt overens med et af hans børns alder. I skatteregnskaberne 
for den tid nævnes også Christopher Richter snedker, Hendrich Richter 
buntmager, Christopher Richter tidligere glarmester nu livgarde til hest og senere 
en Georg Wilhelm Richter. Et eventuelt slægtskab imellem dem kan jeg 
desværre ikke endnu fastslå; men Hans C. Richter kaldte et af sine børn for 
Georg Wilhelm. 

Brændevinsbrænder Hans Christopher Richter3  vedblev ikke med at være fattig 
beboer af enkedronningens hus. I 1674 byggede Hermand Baldtzersøn på sin 
grund ved det nordøstlige hjørne af Store Kongensgade og Dronningens 
Tværgade et hus  �af tømmers verch med 3 vaaninger� ; stedet blev kaldet 
�Engelen�. Denne ejendom ses Baltersen og Richter at eje i 1682. Richter har i 
dette år en kone, et barn (i 1684 3 børn og 1685 igen kun 1) og nogle køer. 
Kælderen udlejede han til beboelse. Siden kom snedker Nicolai Hasberg til og 
endelig i 1686 købte Hans C. Richter hele den store grund med tilhørende hus 
kaldet Engelen, Skt. Annæ quarter mat.nr. 130,  �it huus med 2de pladser, og 
hauge med frugttræer og stachit verch omkring� . Se kortet næste side. Han 
tituleredes som �velædle og velformuende� og ikke brændevinsbrænder, men 
�destillér�. Jeg må retfærdigvis også skrive, at han ikke siden 1676 nævnes på 
nogen restanceliste. 

Da en af Richters døtre (navn ukendt) i 1691 døde og skulle begraves, købte han 
gravplads nr. 8 i Skt. Petri tyske kirkes nye store kapel. Hans Christopher Richter 
var altså tysk protestant. På den tid begyndte han at sælge fra af sin store grund. 
Køberne var Hans Friedag, admiralitetsråd Petter Worm og Gyldenløves søn 
Ferdinant Anton greve til Laurvigen og Dannenschiold tilforhandlede sig 2 små 
grundstykker. Den sidst nævnte  

                                                
2  Omkring 1676 gav kongen visse indrømmelser bl.a. skattefrihed til flygtninge fra Skåne, 
Halland og Blekinge og på den måde opfordrede danskerne hinsides Øresund til at emigrere. Jeg 
har undersøgt, om det var derfor H.C. Richter fik skattefrihed; men forgæves. 
3  Han nævnes både som Christopher og Christophersøn. Man kan få begrundet mistanke om, at 
hans far hed Christopher.  



 

 

Dette kort er af P.H. Resen (1625-88) "Atlas Danicus" fra 1674. Kortet er nok ikke 100% sandt, 
det viser sikkert også en del af tidens "fremtids-projekter". Man kan dog tydeligt se Sophie 
Amalienborg Haven og stedet hvor H.C. Richters hus kaldet "Engelen" stod. 

 



byggede videre på sin fars �lille palæ�, det er det der i dag er kendt som Grev 
Moltkes palæ eller Håndværkerforeningen, på hjørnet af Bredgade og Dr. 
Tværgade. 

Det var på denne tid, at den første parykmager kom til kongens København. For 
nogle år siden, da jeg læste skatteret, lærte jeg at der principielt ikke er nogen 
begrænsning i den lovgivende magts adgang til at udskrive skatter, intet eller 
ingen er fredhellig. Dengang som nu, var det ikke krig der skulle skaffes penge til 
(i.e. krigsstyrskat), var det en prinsesses bryllup (i.e. prinsessestyrskat) det 
danske riges indvånere skulle betale til og luksusskat er jo en dejlig ting, der kun 
rammer de få, der har råd. I slutningen af det 17. - og i begyndelsen af det 18. 
århundrede ses skat på blandt andet �lukkede karosser�, egetræsligkister og 
parykker  �hvoraf de fleste sig mere til Overdaadighed end til Fornødenhed 
betjente� , om sidstnævnte dog  �efter deres Tilstand og Vilkaar � for en eller 
anden Aarsag Skyld ere foraarsagede at bære Paruque� . Det var jo blevet 
moderne at være langhåret og ikke alle formåede at honorere dette lune. Ikke 
alene alder; men også fnat, skab og andre uhumskheder satte begrænsninger. 
For nu ret at få et indtryk af den tids mennesker, kan jeg ikke komme på en 
bedre tanke, end at gå i teateret og se Ludvig Holbergs stykker, der jo foregår i 
begyndelsen af 1700-tallet. 

I 1699 havde Richter stadig 3 ildsteder og et tyende; men ingen hjemmeboende 
børn. Til gengæld havde han tvende personer boende i kælderen. Disse to var 
Claus Urthegaardsmand og Richters datter Anna Magdalena Richterin. Endelsen 
�-in� brugtes på tysk ved kvinders efternavn. Claus, der kaldte sig Kreutzfeldt til 
efternavn, og Anna Magdalena blev gift den 22. juni 1699 i Skt. Petri kirke. 

I Københavns Bytings skødeprotokol fra 1704 står skrevet, at Hans Christopher 
Richter solgte en bid af sin grund til  �min kiære Svigersøn Claus Creudtzfelt�  for 
200 Rdr. Straks gik Claus Creutzfeldt i gang med at bygge et hus med to etager; 
men bygmesteren påpegede, at det ifølge kongelig forordning skulle være med 
grundmur til alle 4 sider, hvilket Creutzfelt ikke havde tænkt sig. Han klagede sin 
nød til centraladministrationen, Det Danske Kancelli, der refererede sagen for 
kongen. På sit slot i København resolverede kongen allernådigst den 24. Februar 
1705, at Creutzfeldt  �sit huus at opbygge paa dend maade hand har anfanget og 
som hand det bedst kand formaae� . 

Den 15. December 1706 vandt Claus Kreutzfelt borgerskab (=næringsbevilling 
som selvstændig erhvervsdrivende) i København som �destiller�. Han blev altså 
brændevinsbrænder som sin svigerfar. Københavns Magistrat udnævnte i 1710 
Kreutzfeldt og en anden god borger til �rodemestre� (= skatteopkræver) for 
kvarteret omkring hans bopæl. Det har nok været en morsom tjans; men et 
borgerligt ombud man kun med stort besvær kunne undslå sig. 
 
I 1708, da kongen hed Frederik IV, var en af urtegårdsmændene ved Rosenborg  
�gartnergesell Hans Kreutzfeldt auf Etin in Holstein� . Han var i familie med Klaus 
Kreutzfelt og en dygtig svend, som kongen sendte til Holland efter nye planter til 
sin have. Tre år senere arbejdede han i  �Orangeriet udi Hans Mayts hauge� , 
formodentlig sammen med den senere så berømte gartner og arkitekt Johan 



Cornelius Krieger. Da Hans Creutzfeldt var blevet noget ældre og måske gik i 
giftetanker, opnåede han i 1723 borgerskab i København som urtegårdsmand, 
for på den måde at forøge sin indkomst. 
 
Om urtegårdsmændene skal siges, at de ikke bare var gartnere i nutidig forstand. 
Udover at kunne dyrke grøntsager og urter, havde de også forstand på medicin, 
brændevinsbrænding, ølbrygning, værtshushold og arkitektur! 
 
Den danske konge ejede som bekendt i gamle dage hertugdømmerne Schlesvig 
og Holsten. I Holsten lå �området� Eutin, der ejedes af fyrste-bispedømmet 
Lübeck; det var fyrstens sommerrecidens og som sådan havde det intet med det 
danske kongehus at gøre. En af landsbyerne i Eutin hedder Kreutzfeldt. Jeg 
antager, at familien Creutzfeldt kom derfra til København sidst i 1600-tallet. 
 
Efter at H.C. Richter havde begravet en af sine døtre i 1691 og svigersønnen 
Creutzfeldt en af sine sønner (navn ukendt) i 1708, blev en af Richters sønner, 
navnlig Georg Wilhelm Richter stedt til hvile i familiegravstedet 1709. Hr. Richter 
selv blev lagt til hvile d. 11. Juni 1710. Den frygtelige pestepidemi 1711, der 
kostede 1/3 af Københavns indvånere livet, tog også Hr. Richters hustru og 
Claus Creutzfelts lille dreng på 3 år (navn ukendt). Midt i denne elendighed gik 
Kreutzfeldt rundt i Skt. Annae Quarter østre del og opkrævede bl.a. krigsstyrskat 
og parykskat og i mindst et tilfælde takserede han et dødsbo med henblik på 
beskatning. Havde han og svigerfaderen så parykker? Desværre må vi undvære 
viden om denne detalje, da Krutsfeldt behændigt undlod at angive nogen ved sin 
bopæl. Som han selv skrev på et af skattemandtallerne, havde han selv optalt 
det og indkrævet skatterne, så de 15 Rdr. han burde betale, anså han for kun en 
ringe løn for alt besværet. 
 
Det lader til at Richter kun efterlod sig én arving.-  Hvem H.C. Richters kone var 
ved jeg ikke, hendes navn er ukendt; men ved en af Creutzfeldts børns dåb 
(1707) optræder en Sophie Marie Richterin. Richter selv var måske dén Hans 
Christopher Richter, der blev døbt den 1. April 1646 i Reutzenhagen Schlawe i 
Pommeren i Preussen, søn af Martinus Richter? 
 
I december 1719 blev Creutzfeldt afkrævet noget skat eller lignende, jeg kender 
ikke de nærmere omstændigheder; men han skrev et brev hvori han aflagde ed 
på ikke at være i besiddelse af 100 Rdr og besværede sig over snart at være 
næringsløs (= uden forretning / indkomst)! Hvorledes kunne det komme sig? Var 
der for mange brændevinsbrændere eller kornmangel, måske forbød kongen at 
korn anvendtes til brændevin, da det skulle bruges til proviant til hær og flåde? 
Måske var det blot jammer over de svære tider. Kreutzfeldts kone havde arvet 
sin fars ejendom, der blev udlejet og i 1722 solgt til kommandør Michal Gude. 
Kreutzfeldts ejendom solgte han i 1723, for  



 
 
 
Kortet er fra Københavns Stadsarkiv. Pilen viser imod Claus Creutzfeldts grund, den gråtonede 
grund, hvorpå der er skrevet hans navn. 
 
 
 
 



 
 
Dette brev er skrevet af Claus Creutzfeldt selv, bemærk venligst den fine håndskrift og den flotte 
signatur. Hvad det omhandler, ja det kan du jo selv læse! 
 
 



 
året efter at købe en grund  �Uden Vestre Port�  med et nyopført hus på4. Prisen 
er ikke kendt; men han lånte 1000 Rdr af brygger Claus Buchwaldt fra Nørregade 
imod pant i ejendommen. Der findes det fineste lille kort fra år 1728, hvorpå 
Claus Creutzfeldts grund er vist, med navns nævnelse! Se kortet, pilen peger på 
grunden. 
 
Som det ses lå grunden, der var 47 x 41 m, lige udenfor Vester Port, på det der i 
dag er hjørnet af Vesterbrogade og Stenosgade. Det er voldene og  
selve Vester Port man på kortet kan se ude til højre (øverst på siden) og øverst 
ses enden af Skt. Jørgens sø. Som nabo havde Creutzfelt nogle fiskedamme 
med vand fra Rosenåen (der absolut ikke lugtede af roser!) og rundt omkring 
stod møller. Hvad hensigten var med dette ejendomskøb ved jeg ikke. Stedet var 
godt for et værtshus, eventuelt med en �keglebane� eller det der var værre. Der 
var mange fristelser den hjemdragende bonde, med lidt skillinger på lommen, 
måtte passere. 
 
Efter den ulykkelige brand i København 1728, var store dele af byen lagt i aske. 
Det var også tilfældet med Skt. Petri kirke, der var kirke for den tysktalende 
luthersk-protestantiske menighed i København. Sammen med kirken var alle 
kirkebøgerne brændt. Præsterne indkaldte da menighedens medlemmer, for at 
de efter bedste evne kunne genskrive dåbsprotokollerne efter hukommelsen. Og 
Claus Kreutzfeldt kom og fortalte om sine børns dåb.  
 
Der var 
• Nicolai den 6. Januar 1705 (han blev �barber� = kirurg / læge af profession 

omkring 1724),  
• Sophia Elisabet den 29. December 1707,  
• Margretha Elisabeth 1710,   
• �en søn�  1713 og  
• Christian Wilhelm den 11. maj 1716 (han blev gartner).  
 
Til kongens mænd, der gik rundt og opgjorde skaderne efter branden, fortalte 
Töger Aboe i Strand Qvarter mat.nr. 3, at hos ham logerede Claus Kreutzfeldt 
urtegårdsmand og værtshusholder, med kone og 3 børn. 
 
Familien Kreutsfeldt var altså ikke i huset uden for Vester Port. Ud fra breve til 
Københavns Magistrat kan man gætte, at noget var galt. Men hvad? Der var 
problemer med oprensning af Rosenåens afløb på den anden side af 
Vesterbrogade (der hvor Viktoriagade nu er), til stor gene for Creutzfeldt. Men jeg 
gætter nu at  han sidst i 1728 eller i begyndelsen af 1729 ikke længere var i 
stand til at betale af på gælden til Claus Buchwaldt og derfor måtte overdrage 
gården til kreditor eller tvangsauktion. Det ses at Buchwaldt videresolgte gården i 
1730. 
 

                                                
4 Huset var muligvis det hus som Buchwaldt havde bygget 1706. Det var et meget stort hus. 



Da Hr. Kreutzfeldt således ikke længere var selvstændig erhvervsdrivende, måtte 
han have ændret sin �trækprocent�. Han bad Magistraten  �at maa befries for at 
betale de efter vedfulte  (skatte-)billet udi borgerlig Næring ansatte 5 mark 2 
skilling Siden hand ingen  (næring) bruger, men gaar paa Arbeide i Hans Mai ts  
hauge� . Han var altså hverken værtshusholder eller destillér længere; men 
gartnersvend i Kongens Have. Den 1. Marts bad han Magistraten om at få den 
ledige stilling angående  �Fustagiers brending og Stempling� ; �fustager" = en 
tønde, altså en slags tønde-kontrollør. Han fik ikke stillingen. 
 
Den 28. Marts 1736 blev Claus Creutzfeldt begravet på Skt. Petri nye kirkegård 
og ikke i Richters gravsted. Hvor gammel han blev vides ikke, han var måske lidt 
ældre end konen, altså født ca. 1670. Anna Magdalena Creutzfeldtin, født 
Richter, døde i sit alders 65. år og blev begravet den 2. September 1741 
ligeledes på Skt. Petri nye kirkegård. Hun havde muligvis en søster kaldet 
Sophia Maria, hvis skæbne er mig ukendt. Anne Grete Wilke, der er af vores 
Reinert-slægt (se senere) og bosiddende i den tyske del af Schlesvig, hun og 
hendes mand har gjort et stort arbejde i de tyske arkiver, for at finde ud af, hvem 
der var forældre til Claus og Hans Kreutzfeldt; men desværre forgæves. 
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2. kapitel 
 

artnersvenden Jørgen Hansen, der i 3 år havde arbejdet i Sophie 
Amalienborg Haven under kongelig gartner Peter Höck  (Høg), fik den 
15. januar 1729 rejsepas, med tilladelse til at rejse til Tyskland og andre 

lande, for at studere sit fag. Hvor og hvor længe han studerede i udlandet vides 
ikke; men hjem kom han og han friede til salig Claus Kreutzfeldts datter 
Margretha Elisabeth Creutzfeldtin. De blev viet i Sankt Petri kirke den 10. 
september 1736. Gommen var 29 og bruden 26 år gammel. Den tyske præst, der 
skulle vise hvor dygtig han var, skrev Georg Hansen istedet for Jürgen Hansen, 
ihukommende at den nordiske Sankt Jørgen er den samme som Sankt Georg i 
andre lande. Hvem hans forældre var, ved jeg ikke. Under forudsætning af at han 
blev døbt i København, er mine bedste bud: 
 
• Jørgen døbt i Holmens kirke 17/4 1707, søn af Hans Nielsen,  "arbejdsmand 

ved Slottet"  og Anne Jensdatter.  Måske dén Hans Nielsen der i Trinitatis 
kirke i 1712 giftede sig med enken Johanne Marie Gregersdatter og derved 
flyttede ind på  �den 13. Blegdam� ! (se senere),    som enkens mand tilforn 
havde haft i fæste. 

 
• Jørgen døbt i Nicolaj kirke 14/3 1707, søn af Hans Jørgen Palter (født i 

Itzehoe i Tyskland) og Gundel Bentsdatter. Da han i 1729 fik udbetalt sin 
fædrende arv, underskrev han sig som "Jørgen Hansen". 

 
I januar 1743 købte og tilskiødedes urtegårdsmand Jørgen Hansen, for en pris af 
400 Rdr, jordloddet i Udenbyes Klædebo Qvarter matrikelnummer 66, hvortil han 
kort efter erhvervede fæstebrev af Københavns Magistrat. Bag adressen skjuler 
der sig en af Københavns historiske institutioner, nemlig Blegdammene, ca. 20 i 
alt, uden for Københavns volde, på nordsiden af Sortedamssøen. Det var en 
række lange og smalle grundstykker, der strakte sig fra Blegdamsvejen og ned til 
bredden af Sortedamssøen. I tidligere tider kunne det friste at flytte uden for 
byen, for at undgå de særlige byskatter og, som kongen klagede over,  "at føre 
nogit vchristelig handell och leffnit enthen meth øllsall, horrerie eller anden 
løsachtighedt". Her herskede også blegemændene fra 1672 og i små 200 år frem 
over græs og damme. Hertil bragte tjenestepigerne fra hovedstadens bedre huse 
et par gange om året herskabets hvidevarer til bleg. Det blev antydet  "at det 
ikkun var Klæer, som blev lagt på Blegen". Magistraten greb på et tidspunkt ind  
"formedelst det foragtelige, syndige Levned, derved øves, og for den store 
Lejlighed, det giver for Tjenistefolk og unge Mennesker til Liderlighed og Ulykkers 
Tildragelse".5 Tøjet blev gjort vådt i en af dammene og derefter udbredt på 
græsset, for at solen kunne blege og nattekulden hærde det gode lærred. Jeg 
antager at tøjet derved også blev fri for lus og andre uhumskheder. Om natten 
gik blegvogteren sin runde, mens han med mellemrum truttede i et  

                                                
5  "Liderlig" betød dengang løssluppen, hæmningsløs, frivol, ofte som følge ved indtagelse af 
alkoholiske drikke og hentyder ikke nødvendigvis til seksualitet! 
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Dette fine og sandfærdige kort fra 1702 viser fæstningsvoldene rundt om København og 
Christianshavn. Samtidig ses oppe i venstre hjørne alle blegdammene. Pilen peger på den 13. 
dam. Man kan også finde Amalienborghaven. 
PS: Kort fra den tid er meget ofte udtryk for en konges ønsketænkning eller fremtidsplaner og må 
derfor altid tages med et gran salt. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
"Den stærke mand"  J.C. von Eckenberg havde teater nær den 1. blegdam. Det var en mand med 
mange kvalifikationer, han kunne blandt andet løfte en kanon på 2500 pund med den ene hånd i 
lommen og drikke et glas vin med den anden,- stille en 600 punds ambolt på sit bryst, medens to 
smede huggede en jernstang over derpå � og flere andre kunster. Han var en vidtløfteg herre, 
der omgav sig med damer af tvivlsom vandel og blev sigtet for brudt ægteskabsløfte, hvorefter 
han forsvandt. 



 
kohorn, for at skræmme eventuelle tyve væk, samtidig med at han beviste at han 
passede sit arbejde. Her var også huse, hvor folk kunne eje eller leje en bolig, 
flere gartnere havde haver, hvis afgrøder blev solgt inde i byen, nogle 
havde tobaksplantager, andre havde kreaturer på græs. Her var flere 
cattuntrykkerier, brændevinsbrændere, øltappere, værtshuse, teatre, gøglere og 
andre forlystelser; men også fine folk nød landluften, bl.a. holdt Geheimeråd og 
Ridder Conrad W. greve af Ahlefeldt til Langeland Riscinge ligefrem hof på en af 
blegdammene. Alt i alt tror jeg det har været et lystigt Qvarter, men også mere 
lyst, frit og sundt end inde i bag byens volde. 
 
Jørgen Hansens grund, kaldet den 13. blegdam, beliggende lige overfor det 
nuværende Rigshospital, var 46m x 223m, i alt ca. 1 hektar eller 1,9 tønde land, 
med et hus på 20 fag, se kortet foranstående side. Den forrige ejer var blegmand 
og "vognmand" Hans Nielsen. Han og hans kone blev boende  "paa saadant et 
sted, som Jørgen Hansen kand være beleiligt og for godt synes" og det så længe 
de levede. Var det Jørgens forældre? Det er fristende at tro; men det nævnes 
hverken i skødebogen eller fæsteprotokollen. 
 
På sin nyerhvervede grund anlagde Hr. Hansen en �urtehauge" samt plantede 
frugttræer. For at finansiere alt dette, lånte han i alt 450 Rdr af ingen ringere end 
Hr. Frantz Mühlhausen (se nedenfor). For de første 400 Rdr imod 1. prioritets 
pant i ejendommen, til 5% p.a. De sidste 50 Rdr lånets imod løsørepant i familien 
Hansens samlede indbo. I pantprotokollen er opremset alt hvad der var værd at 
nævne. Jeg vil nok mene, at det er lidt af en sensation, således at få et indblik i 
familiens ejendele, der var som følger: 
 
• 3 blaastribede under dyner 
• 2 dito lange hoved pude 
• 2 dito gl: 1 dito kort 
• 1 gl: dito med skaansk vaar 
• een gl: vugge under dyne 
• 2 gl: hoved puder 
• 1 gl: over dyne 
• 2 par hørl: lagen 
• 1 fiin dito 
• 1 gl: over dyne 
• 5 par nye blorlerets Lagen 
• et dito 
• 1 par gl: Dito 
• Et par fiine pudes vaar med Kniplinger 
• 1 gl: dito 
• 1 fin dreiels dug, 
• 3 dito 
• 2 Dreiels fine Haand klæder 
• 6 Servietter 
• 3 dito adskillige mynster 



• 8 Cartuns vindves gardiner 
• 1 Sirses bord Klæde 
• et ulden blommet omhæng til Seng 
• 1 Stoer Kiedel paa 1/2 Tønde 
• 1 lang børste Kiedel 
• 1 dito mindre 
• 1 thin Kiedel 
• 1 Stege Soe 
• 1 brad pande en Case rol med laag 
• 1 stoer flaske 
• 1 dørslaeg et Rivejern 
• 3 store hamrede fade Engelsk Tin 
• 2 dito mindre 
• 1 stoer Krone tins Krandse fad 
• 1 Thee Potte med fad og melcke kande 
• 2 lyse Stager 
• 3 Aschetter 
• 1 lidet Cron Tins fad 
• 11 stycker hamrede Tallerkner 
• 1 dusin Cron Tins dito 
• 1 gl: malm gryde 
• 1 liden messing Kiedel 
• 1 stoer Jern gryde 
• 1 flad mindre dito 
• 1 mindre dito 
• 1 brad spid 
• 1 Jern plade 
• 1 stor tre foed 
• 1 vaffel Jern 
• 1 stoer Jern fyr fad 
• Én 2 ltt r bismer                 
• 1 stoer sort Indlagt Skab 
• 1 stoer dito fyreskab 
• Een Ege Drag kiste 
• 1 rund slag bord 
• 1 dito af Eg nock 
• 1 stort langt dito 
• 1 gl: Thee bord 
• 1 løye benck med Dyslæder 
• 6 dito Stoele 
• tre gl: dito overtrocken med blommet toye 
• 1 Kuffert, med JernBeslag 
• 1 kiste benck med 2 Rum 
• En udtrocken Himmelseng 
• 1 gl: Mad skab 
 



Se det var jo ikke noget fattigt hjem, med lædermøbler og "krone-tin" (der måske 
var tin fra kongelige norske miner). Jeg formoder at noget var arvegods, måske 
fra svigerfaderens værtshus. Til vitterlighed bevidnede en af Jørgen Hansens 
gode venner, nemlig G. Mühlhausen, der var søn af Frantz Mühlhausen. 
Som det var almindeligt dengang, havde Hr. Hansen flere jern i ilden. Han var 
nemlig også øltapper, hvilket vil sige, at han ved siden af grøntsagerne, tillige 
solgte øl i mindre portioner. Han havde jo ganske sikkert til ølbrygningen både 
humle og urter af sin egen gode høst. 
 
Flere af beboerne ude ved blegdammene var blandt familien Hansens venner og 
de fik flere som tiden gik.  Specielt en skal nævnes her. På en af de små grunde 
boede Johann Ludwig Christian Hilcker, gartner og øltapper i "Stokkemands 
Have" (Den stærke Mands Have?).  Han er muligvis farfar til kunstmaleren Georg 
Hilker; men sikkert er det, at han fik stor indflydelse på Jørgen Hansens skæbne. 
 
Dengang var det sædvane, at der kom et barn ca. hvert andet år og at mange 
døde inden voksenalder. Jørgen Hansen og Margrethe Elisabet gik følgende 
børn, alle døbt i St. Petri tyske kirke: 
 
1)  13/8  1737 Anna Sophia  (g.m. Niels Brostrup kinafarer) 
2)    6/3  1739 Peter Vilhelm  (blev gartner) 
3)  16/3  1741 Maria Magdalena 
4)  29/1  1743 Johan Christian  (levede 1762) 
5)  18/2  1745 Jens Poulsen  (kinafarer) 
6)  20/3  1747 Cornelius Clausen eller Claasen, død 2 år gl. 
7)    4/2  1750 Charlotte Margaretha Amalia 
8) 20/11 1751 Dorothea Elisabeth, død 10 år gl. 
 

Hvad der slår mig med den største forundring er, hvorfor 2 af sønnerne fik andre 
"-sen-navne" end Hansen. Jeg har ikke fundet hvem de eventuelt kan være 
opkaldt efter.  Blandt de, som Jørgen Hansen valgte til faddere for sine børn, var 
bl.a. Kommandanten for København Grev von Sponneck (a), overlandbygmester, 
gartner og hofarkitekt Johan Cornelius Kriegers familie (b), arkitekt Nicolaj 
Eightved (c), Hr. Mühlhausen (d) og flere andre kendte personligheder, flest 
gartnere. 
 
(a) Georg Wilhelm von Hedwigen greve af Sponneck var en stivbenet herre, der i 
1728 under den store brand i København, nægtede at lade byens porte åbne, så 
man kunne hente vand fra søerne. Han var bange for, at de hvervede soldater 
ville benytte lejligheden til at desertere. Han red rundt i byen med en afdeling 
soldater, for at opretholde ro og orden, medens han lod sine folk hugge løs på de 
sammenstimlede menneskemængder i gaderne og også på brandfolkene, der 
måtte flygte og lade pumperne stå, mens ilden åd hus for hus. Han var 



Københavns kommandant fra 1720 til 1740!! Han ejede en grund ude ved 
Blegdammene. 
 
(b) J.C. Krieger var bl.a. arkitekt og bygmester for Fredensborg Slot, med den nu 
for nyligt restaurerede have og pommerenshus, samt mange andre huse og 
haver for kongen. 
 
(c) N. Eightved var bygmester og arkitekt for det nuværende Amalienborg og 
kvarteret der omkring. 
 
(d) Mühlhausen var i det 17. og 18. århundrede en slægt af 
universitetsuddannede kirurger, "natmænd" (i.e. de der tømte lokummer og 
parterede selvdøde dyr) og skorstensfejere; men først og fremmest skarprettere, 
det vil sige de gjorde et håndværk ud af at henrette dødsdømte med sværd eller 
økse (de andre var kun bøddleknægte). Den her nævnte fadder (og kreditor) var 
Frantz Mühlhausen, der af Jørgen Hansen kaldtes "en god ven". Han var 
garnisons-skarpretter og natmand i København indtil 1741, hvorefter han 
nedsatte sig som "physicus" (= læge) på Frederiksberg. Hans eneste søn var 
Gottschalck M., der 15/7 1740 forsvarede sin doktordisputats "De cruditate, 
coctione et crisi". Også han var skarpretter. 
 
Igen i 1754 måtte Jørgen Hansen låne penge, uden at det første lån var betalt. 
Han lånte igen af Frantz Mühlhausen, denne gang 200 Rdr og Hans Kreutzfeldt 
(svigerfars bror?) kautionerede. 
 
København var dengang en residents stad (= hvor kongen havde sin bolig), en 
købstad og en fæstning. Fæstningen København bestod af landforsvar og 
forsvar til søs.  Landforsvaret indbefattede de nok så bekendte volde.  Indtil 
begyndelsen af 1600 omsluttede de en lille middelalderby, hvis grænselinier var 
de nuværende Vester Voldgade, Nørre Voldgade og Gothersgade. Den eneste 
adgang til København fra landsiden, var igennem en de fire porte i volden, 
nemlig den østre-, den nørre-, den vestre- og den søndre port. Portene var 
tunneler igennem volden og smallere end en nutidig vognbane. De bevogtedes 
af skildevagter, hvis opgave det blandt andet var, at opkræve told (accises) af alt 
der blev ført ind til byen. Det var en hård opgave, dagen lang at gennemsøge alle 
tasker og vogne, skændes med trættekære provinskoner og hovne fine folk, 
samtidig med at soldaterne holdt øje med gadedrenge og udenlandske spioner. 
Portene blev åbnet ved solopgang. Ved solnedgang blev de lukket, hvorefter 
nøglerne til byens porte skyndsomst blev bragt til Københavns kommandant.   
 
Efter den tidligere omtalte ændring og udvidelse dækkede voldene, inklusiv 
Christianhavns, et areal på ca. 250 hektar eller 440 tdr. land. Den øverste 
administrative leder for en fæstning kaldes kommandanten. Der var (og der er 
stadig i dag) en kommandant for København og en for Kastellet. Inde i disse to 
fæstninger var der permanent stationeret et stort antal soldater. Under 
kommandanterne var Den Danske Fortifikations Etat, der var forløber for 
Ingeniørkorpset. De havde det praktiske ansvar for voldenes udformning, 
opbygning og vedligeholdelse.  Dernæst var der ansat en række civile "betjente", 



hver med sit ansvarsområde. De fornemste var præsterne for Kastels- og 
Garnisonskirken, 2 materialforvaltere, med ansvar for alt materiel, så som 
tømmer og værktøj med mere, til opbygning og vedligeholdelse af huse samt 
forsvarsanlæggene og sidst men ikke mindst 2 vold- og plantagemestere, i 
tidligere tider ofte kaldet torn-plantere, ligeledes en for hver fæstning.  
Voldmesteren stod direkte under kommandanten, men hans daglige chef var den 
øverste fortifikationsofficer. I den anden ende af ranglisten kan som et curiosum 
nævnes den fattige mand, der ved en tidlig folketælling opgav, at han ernærede 
sig ved at fange muldvarper(!) på volden. 
 
Vold- og plantagemesteren var uddannet gartner og havde ansvaret for voldenes 
beplantning, som tjente et forsvarsformål og var ikke bare til pynt, samt at 
beplantningen vedligeholdtes og ikke beskadigedes af de folk, som kom der. 
Man skal her tænke på, at gartnerne jo oftest var uddannet som 
"anlægsgartnere", i.e.  havearkitekter ved store europæiske slotshaver og derfor 
også havde forstand på, hvad man kan kalde "landskabsformning". Københavns 
volde var oprindeligt ikke beplantede, dette blev først påbegyndt ca. 1710 og i 
1750 var alt beplantet. Voldmesteren havde udover de almindelige 
underordnede, ofte mange stokhusslaver eller straffefanger til at hjælpe sig. 
Voldmesteren havde også opsyn med selve voldene og skulle udbedre 
eventuelle skader og rapportere om deres tilstand. Civile skulle løse tegn, for at 
kunne gå på voldene og da kun indenfor tilladte grænser. Det forbødes "børn og 
læredrenge" at lege der og at løbe på isen om vinteren. Der var mange klager fra 
kommandanten til politimesteren, under hvem de civile folk hørte. En klage i 
1777 lyder:  "... drænge og andre ordinaire folk, ikke allene løber op og need af 
Voldenes Dossering, men endog over Brystværene ned i Fausse brechen, 
hvorved Volden til stor Bekostning for den Kongelige Casse beskadiges ...".  
Komandanten opfordrede politimesteren til at advare forældre om, at deres 
uvorne poder ville blive arresteret og overgivet til politiet, med fængselsstraf som 
følge. Selv dengang var det ikke nemt at være barn.  Voldmesteren havde 
sammen med skildevagterne specielt ved forårstid, når det lød at "Grøn er 
Vaarens Hæk, Kaaben kastes væk", et mas med at holde styr på den gemene 
hob, især de sværmende unge, der færdedes på voldterrænget. Voldmesteren 
var forløber for nutidens stads- og kommunegartner. 
 
Voldmester ved Københavns fæstning Johan Ludwig Christian Hilcker døde 17. 
februar 1757. Ved møde i Krigs Kancelliet den 23. s.m. blev sagen refereret for 
kongen. Han blev bekendtgjort med brevet fra Københavns kommandant, 
feltmarschal Michael von Numsen. Det lød: 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allerdurchlauchtigster Grossmächtigster, 
Allergnädigster ___ König und Herr! 
__erer Königlichen Majestæt gebe Hiermit allerunterthänigst zu vernehmen, was 
maassen der bem  Hiesiger Festung seithero gestandene Wall- und 
Plantage-Meister Johann Ludwig Christian Hilcker mit Tode abgegangen ist. Da nun 
diese Bedienung einen der Gartnere vollenkommen Kundigen Mann erfordert, und dann 
einer mit nahmen Jürgen Hansen sich dazu gemeldet, und damit begnadiget zu werden 
wünschet, auch durch seinen Lehr-Brieff bewiesen, dass er in ___ Königl: May st   
vormahligen Amalienburger Garten die Gärtner-Profession richtig ausgelernet hat, 
annebst von dem Obristen Gedde esaminiret, und zu dieser Bedienung geschickt erfunden 
worden: So habe ____ Königl: Maytt   in des verstorbenen Hilckers Stelle besagten 
Jürgen Hansen als Wall- und Plantage- Meister allerunterthänigst vorzushlagen 
ohnermangelen sollen, in allertiefster Devotion und Treüe ersterbende unterdhänigst ..... 
                                                                                                 M Numsen 

 
Fine folk var for fine til at skrive breve selv, ofte kunne de ikke skrive, det havde 
de skriverkarle til.  Derfor ses brevet skrevet med en meget fin og let læselig 
hånd; men underskriften ligner en barnehånd.  Kongelig resolution og ordre nr. 
230 til Københavns Kommandant feltmarchal M. von Numsen lyder: 
 

F v tus                                                                                                            Som Vi paa dit 
allerund: Forslag have beskikket Jørgen Hansen, i Stæden for den ved døden afgangne 
Hilseer, at være Vold- og Plantage-Mester ved Vores dig anfortroede Fæstning: Saa er h 
V a V og b   at du hannem i saa Maade vedkommende Tieneste tilbørlig forretter lader.                          
Christiansborg den 2 den: Martii 1757  

 
Jeg tror forkortelsen "h V a V og b" betyder "hermed  Vores allernaadigste  Vilje 
og befaling".  
 
Det er med stor glæde jeg har skrevet ovenstående. Man skal jo tænke på, at 
oplysningerne til denne historie ikke er fundet, i den rækkefølge de er skrevet. 
Det har nærmest været som et puslespil, uden garanti for at alle brikkerne var til 
det samme billede. Det tog 2 år før jeg fandt ud af,  hvad en voldmester var, 
under hvem han stod og dermed hvor i Rigsarkivet eller Hærens arkiv 
oplysningerne om ham fandtes. Ingen militærhistoriker jeg spurgte, kunne give 
fyldestgørende oplysninger. Bemærk venligst hvor smukt ovenstående beviser 
sammenhængen mellem gartnersvenden fra Amalienborghaven og 
voldmesteren. 
Dermed blev Jørgen Hansen nok den gartner i landet, der havde det største og 
mest betydningsfulde ansvarsområde.  Hans gage blev ca. 220 Rdr om året og 
det var en god løn, tornplanteren og voldskytten fik hver 68 Rdr. Til 



sammenligning havde en håndværker ca. 90 Rdr om året og 
garnisonspræsternes årsløn var 193 Rdr. Han fik embedsbolig med en lille have 
til (se kortet næste side), i   "den saakaldede GuldHuus Skole", på hjørnet af 
Balsamgade (også kaldet Bagerens gade = det nuværende Olfert Fischersgade i 
Nyboder) og Rigensgade, lige over for "Rigensgades Kaserne", der fra gammel 
tid kaldtes Guldhuset, fordi en fup-alkymist i 1600-tallet havde haft til huse på det 
sted.   
Ved siden af selve Guldhuset lå "Fæstningsplantagen", et lille stykke jord 
voldmesteren brugte til at fremdrive unge træer og "torne", som siden plantedes 
ud på volden. Man må regne med, at Hr. Hansen havde biindtægter bl.a. fra den 
13. blegdam, som han ejede indtil 1767. Der havde han jo gartneri, som 
svogeren gartner Chr. Creutzfeldt passede og huset blev i øvrigt, som vi senere 
skal se,  udlejet til familie og venner. I 1762 boede der ikke mindre end 15 folk på 
den 13. dam. Det vides at Hr. Hansen i 1764 fik 10 Rdr, for at beskære alle 
træerne på Skt. Petri kirkegård.  Regningen på 10 Rdr. som Jørgen Hansen 
egenhændigt skrev til Skt. Petri, kan ses herunder. Han har formodentlig også 
været engageret af Garnisonskirken.  Han kunne til en vis grad disponere over 
træerne i "Guldhusplantagen" og på volden, både ved salg af unge træer og 
træet fra fældede træer. 
 
 

 
 



 
 
Dette eminente kort er et fattigt udsnit af Geddes eleverede og farvelagte kort over København 
fra 1757.  Her ses en del af Nyboder, Østerport er uden for kortet øverst til højre og de lange skrå 
gader er øverst Rigensgade og nederst Kronprinsessegade. Pilen nederst i kortet viser imod  
�den saakaldede  Guldhuus Skole�.  Ovenover ses Fæstningsplantegen, hvis øverste højre 
hjørne stødte op til Stokhuset = militærets arresthus. 
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g nu til noget helt andet. Fra det fjerne østen hjembragte Ostasiatisk 
Compagnis skibe mange eksotiske varer. Fra den danske koloni 
Tranquebar i Sydindien kom det lette, men skrøbelige "kattun-klæde". I 

den gamle �Ordbog over det ældre Danske Sprog� står :  
 
• Cattun  =  Et slags Lærred, som væves af Bomuldsgarn, og bringes fra 

Ostindien. En Cattuns Kiole, Cattuns Gardiner.-  
• Cattuns-trykker  =  En som giør Haandverk af at trykke Cattuner og Sirtser af 

forskellige Mønstre og Farver.-  
• Formskærer  =  En person, hvis Haandverk er at udskære Former til 

Cattuntrykkerier, eller andre Ting. I nyere tid er de ruller som formskærerne 
skar, anvendt til lampesokler, thi rullerne var smukt udskårne. 

 
Fra sin post som bogholder i Ostindiske Compagni (efter 1732 Asiatisk Co.), 
bemærkede Frederich Holmsted, at det hjembragte bomuldsklæde straks blev 
solgt til Nordtyskland eller Holland, hvor det påtrykkets farvede mønstre og siden 
solgtes i København 100 - 200% dyrere. I 1714 startede brødrerne Holmsted 
deres eget kattun-trykkeri ved Blegdammene og fik i 1716 kongelig bevilget 
monopol-rettigheder! Til at forestå og udføre arbejdet på kattuntrykkeriet 
engagerede de en kattun-trykker fra Hamborg ved navn Daniel Petro. Han var af 
den reformerte tro, som mange af de tyske og hollandske fremmedarbejdere 
dengang var. Det var Frederich Holmsteds hensigt at anvende dansk 
arbejdskraft; men alt for få danskere brød sig om at lære det nye og fremmede 
håndværk ved kattuntrykkeriet og stofferne blev regnet for "hjemmegjorde", altså 
ikke så fine som de, der var trykt i udlandet. Frederich Holmsted var en driftig 
mand, han startede flere fabrikker, blev i 1733 borgmester i København og var i 
30'-erne stærkt engageret i købet at den vestindiske ø Skt. Croix, hvilket fik stor 
betydning for en anden del af min familie. Kattuntrykkeriet ved Blegdammene 
flyttede i 1723 til "Den Harboeske Have" på Østerbrogade for enden af 
Sortedamssøen. 
 
Da gartner Jørgen Hansen i 1743 flyttede til Blegdammene, blev han og familien 
"nabo" til en anden børnerig familie. Frederik Holmsted havde fæstet den 11. 
blegdam til nogle af sine ansatte. Her boede Johann Jürgen Rennert og hans 
kone Alheidt Margrethe Kiihlerin (eller Kielerin). De blev af Hr. pastor Rohn, 
præst ved Skt. Petri tyske kirke,   "in Hause Copulirt"  den 25. maj 1731. Vielsen 
fandt nok sted i den tyske købmand Jürgen Struchmann's  hus, han var Hr. 
Rennerts bedste mand ved vielsen. De var altså tysktalende, hun af den 
protestantiske tro, han af den reformerte tro. På det tidspunkt var Sigmund 
Jenner mester og Johann Jürgen Rennert cattun-trykkeren og senere 
formskæreren på Holmsteds kattuntrykkeri. Under sig havde disse to tyskere ca. 
37 ansatte. Som "specialhåndværker" nød Hr. Rennert en god løn og en vis 
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social anseelse, selv om sproget og religionen skilte ham og hans lige ud fra den 
øvrige befolkning. Det skal også nævnes, at disse tyske og hollandske 
fremmedarbejdere af den reformerte tro, nød frihed for alle skatter de første 10 
eller 20 år de boede her! Der er ingen tvivl om at Jenner og Rennert var meget 
dygtige til deres håndværk. Man må tænke på, at frem til 1757 havde Holmsted 
monopol på fremstilling af trykte kattuner og var derfor under konstant pres fra 
klædes-kræmmerne, der var tvungne til at sælge hans varer. De ønskede kvalitet 
i tilstrækkelig mængde og det fik de. I næsten 30 år var al bomuld med farvetryk i 
København og omegn kreéret af Jenner og Rennert. 
 
Den 12. april 1734 købte Hr. Rennert sig en fast plads, "et stolestade", i den 
reformerte kirke. Den 27/1 1740 søgte  "Johan Jørgen Rennert formSkiærer og 
Svend ved Cattun trøkkeried"  Københavns Magistrat om tilladelse til at erhverve 
en lille grund nær den Østre Port, ved klædemanufacturen, som da havde til 
huse i "Guldhuset", for der at opføre et lille hus til sig og sin familie. Han fik 
afslag. Altså må man forestille sig, at han hver morgen kom gående fra den 11. 
blegdam og ud af Blegdamsvej til Trianglen og til højre ind af Østerbrogade nogle 
få hundrede meter, før end han var på sin arbejdsplads. Stolestadet og 
ansøgningen fortæller at J.J. Rennert var en holden mand, om ikke velhavende, 
så dog en med lidt på kistebunden. 
 
Hr. Rennert var evangelisk-reformert, medens hans kone var luthersk. I 
opgøret/oprøret med den katolske kirkes religionsmisbrug i 1500-tallet, var der 2 
reformatorer. Den ene var Luther, hvis tilhængere skabte den evangelisk-
lutherske retning, i daglig tale kaldet protestanterne. Den anden reformator var 
Jean Calvin, hvis tilhængere skabte den evangelisk-reformerte kirke, til tider 
kaldet calvinisterne. Af forskelle på de to retninger kan nævnes, at de reformerte 
var grundigere "billedstormere" end protestanterne. I deres kirker er ingen 
billeder, det er "ordet" der er det vigtige. De reformerte tror at Guds nåde viser 
sig her på jorden og ikke kun i Himmelen; altså, hvis du er rig og har succes, må 
det være fordi du er et godt menneske. Efter vielsen med kong Chr. V i 1667 
vedblev dronning Charlotte Amalie at være reformert. Hun medbragte sin egen 
præst fra Tyskland, nemlig magister Johannes Musculus fra Kassel. I 1682 
opnåede de reformerte i kongeriget Danmark fri religionsudøvelse i København 
og Fredericia. Den reformerte kirke i Gothersgade blev bygget 1685 og 
menighedens første præst var Warner Köne (Koene). Alle de reformerte kom fra 
Tyskland, Holland eller Frankrig. Fra året 1690 foreligger en liste over de tyske 
og hollandske reformerte i København. Den nævner: "Johannes Reinniers 
pottekrahmers nachgelassene 2. kinder, als Johannes Reinier und dessen 
Schwester Heintje, wohnen beim strande". At tro, at de der nævnte er i familie 
med Johann Jürgen Rennert, mener jeg er forhastet. På Færøerne fortælles det, 
at den første Reinert kom til Danmark, sammen med en dronnings præst og i 
Nordjylland fortælles det, at den første Reinert var en munk fra Tyskland. Ingen 
af disse overleveringer lader til at kunne bekræftes; men hvor kom Rennert da 
fra? 
 
I 1723 blev den ovenfor bemeldte kattuntrykkemester Daniel Petro, af Holmsted 
anklaget for "fusk". Han havde for egen vindings skyld tilvirket trykte kattuner på 



Holmsteds fabrik, givet stofferne sit eget segl (mærke), samt oplagret varerne til i 
sit eget hjem, med videresalg for øje, hvilket Hr. Holmsted selvfølgelig blev 
meget fortørnet over.-  Samtidig vides det fra litteraturen (C.Nyrup: Danske 
Farvere, Kbh. 1900, der ikke nævner sin kilden), at den efterfølgende 
kattuntrykkemester, nemlig Sigmund Jenner, startede hos Holmsted omkring 
1724.-  I 1724 blev Jenners søn døbt i fristaden Hamborg; en by der grænsede 
op til Danmarks sydgrænse.- Rennerts kone kom sandsynligvis fra Kiel og ved 
deres vielse var Rennerts forlover en købmand fra Itzehoe mellem Kiel og 
Hamborg.-  Første gang Johan Jürgen Rennert nævnes i kilderne, er da han og 
Sigmund Jenner den 3. maj 1730 var faddere ved en dåb i Skt. Petri kirke. Der 
nævnes dog allerede ved  "Michaelis Communion" 1728 (altergang d. 22 
september på Mikkels-dag?) i den reformerte kirke en Johan Georg Renners 
(Georg = Jørgen, se senere).-  Johann Christian Rennert, der i 1734 var fadder til 
Johann Jürgen Rennerts barn med samme navn, var da ligeledes cattuntrykker 
og antageligvis en broder eller fætter til Johann Jürgen. Christian synes jeg er et 
meget dansk navn.-  Summa sumarum: Jeg tror at Johan Jürgen - og Johan 
Christian Rennert i mellem 1724 og 1728 kom fra Hamborg eller Altona til 
København sammen med Sigmund Jenner. Jeg tror at Johan Christian - og 
Johan Jürgen oprindeligt kom fra den Holstenske by Altona (en dansk by der 
dengang lå nord-vest for Hamborg, idag er de to byer vokset sammen). Altona 
var en betydelig købstad, med omfattende privilegier og religionsfrihed (hvilket 
der også var i Glückstadt og Frederikstad). Der var derved intet usædvanligt i, at 
en tysktalende af den reformerte tro hed Johann Christian. 6 
 
Jeg må her takke Hr. Peter Gottke, præst ved den tysk-reformerte kirke i 
København, for at jeg, som en af de første overhovedet, fik lov til at gennemse 
kirkens arkiv. Det er i et stort skab på et støvet loft over præsteboligen, med 
smuk udsigt over til Rosenborg og Kongens Have. 
 
Den 3. september 1750 blev Johann Jürgen Rennert begravet på den tysk-
reformerte kirkes kirkegård. Jeg tror ikke han blev meget over 50 år gammel. 
Han var far til 7 sønner! 
 
1. Friderich Sigmund  døbt i Skt. Petri kirke den 7/4 1732,   
 
2. Johan Christian  døbt i den tysk-reformerte kirke 2/3 1734, han blev 

cattuntrykker som faderen,   
 
3. Conrad Christian døbt i den tysk-reformerte 10/11 1736, han blev 

cattuntrykker som faderen. Hans kone havde en ubændig hang til meget fine 
kjoler og smykker, som hun erhvervede sig, ved at bilde sin mand ind, at hun 
drev forretning, hvorfor han underskrev konens gældsbeviser. Følgen blev to 
fallit-retsager, men konen blev vist ikke straffet.   

                                                
6 Efter at have annonceret i det tyske slægtsforskerblad, hvor jeg søgte oplysninger om Johan 
Jürgen � og Johan Christian Rennert, fik jeg en dag et underligt postkort, uden afsender, der 
oplyste om en gammel familie Rennert  fra en egn nær byen Münster, hvor der oprindeligt var 
mange kattuntrykkere! Familien har jeg talt med og måske lykkes det engang at få oplyst, hvor 
Johan Jürgen Rennert kom fra.  



 
4. Johan Jürgen  døbt i den tysk-reformerte 25/8 1739, han kom i lære som  

"Seil-,Flag- og Compassmager", senere blev han sejlmager på Holmens 
sejlloft.  

 
5. Peter Reinhard  døbt i den tysk-reformerte 2/10 1743, han kom i lære som  

�Paruquemager", siden blev han dragon; men da han i 1772 viedes i 
Garnisonskirken, ernærede han sig som cattuntrykker.  

 
6. Gerhard Christopher døbt i den tysk-reformerte 4/5 1745, han kom som sin 

broder i lære som  "Seil-,Flag- og Compasmager", rejste til England for at 
dygtiggøre sig, for til sidst at bosætte sig i Christiania (= Oslo) i Norge med 
sin familie.  

 
7. Johan Friderich  blev døbt i Skt. Petri kirke den 4/9 1750, dagen efter sin 

faders begravelse. Kun dette barn døde tidligt. 
 
Efter Johan Jürgens død boede Alheit Margrethe hos sønnen Conrad Chr. i 
voldmester Jørgen Hansens hus på den 13. blegdam, voldmesteren havde jo til 
huse andetsteds. Senere boede hun til leje i Gothersgade. Hun døde den 1. 
januar 1764, 60 år gammel og blev begravet på St.Petri kirkegård. Efter hende 
findes et af de sjældne Københavnske skifter fra den tid. I skifteprotokollen står: 
 

Ao 1764 d 4 Jan  
 
blev efter Christian Conradt Reinert Form-Skierers anmeldelse foretaget 
Forsegling efter hans Moder Alhed Margrethe for hen afg: Johan Jørgen Reinert 
Formskierers Encke, som efter beretning d. 1ste hujus ved døden er afgangen 
hos førnævnte hendes Søn Christian Conradt Reinert i hans ileje Havende 
værelse i Hr. Leutnant Holchs Huus i Gotters Gaden. Ved Forretningen tilstæde 
Reqverenten, som gav tilkiende, at de afdøde Folk foruden ham efterlader sig 5 
Børn navnl: Friderich Sigmund Styrmend fahrer paa China, Johan Christian 
Cattuntrøker, Johan Jørgen Seglmager svend, Peter Reinert Paruqvemager 
svend og Geerhardt Christopher, viidere var tilstæde Fogedtiener Claus 
Fleacher, hvor da de forefundne og angivne effecter, blev annoteret som følger: 
En gl: Eegedragkiste  1 Hengeskab  1 HimelSeng med trøkt lerrets omheng, 3 
adskel: dyner, 2 pudder, 3 ____lagen, 1 lidet Spegel i forgylt rame 4 gl: Stoele, 1 
Theebord, 3 adskel: kaaber Kiedler, 1 gl: ___ Kiedel, 1 dO _____, 1 liden Malm 
Morter med støder, 1 par Messing vægt skaaler, 2 tree fødder, 1 Rist, 1 Pande, 1 
Stegespid, 1 sort kaabe, 2 gl: kofter, 10 adsk: stk: smaaet lintoy, 2 gl: Porcelains 
Thee Potter, 1 dO Melkekande, 1 gl: Glasskab, 4 gl: Skilderier. Videre blev ey 
angiven eller forefunden.  
 
Thi ophørte Forretningen denne Sinde. 

 



Om Alheit Margrethes forældre ved jeg intet, de er som sunket i jorden, uden at 
efterlade sig det mindste spor i København. Hun kan have været datter af 
forhenværende slotsforvalter Detleff Kühle (Kiihler?), der blev begravet i Skt. 
Petri 1712. Hendes familienavn Kiihler blev også stavet Kiehler, plus stavelsen -
in. Hun eller hendes forældre kom altså sandsynligvis fra Kiel. (En anden vag 
mulighed er Holland: ü til ie, som f.eks. Krügher til Krieger). Jeg er mest tilbøjelig 
til at mene, at Hr. Rennert tog sin trolovede kæreste med fra 
"Sønderjylland" til København. 
 
Inden jeg fortæller om Friderich Sigmund Reinnert, vil jeg skrive lidt om navnet 
Reinert. De tyske præster skrev i kirkebøgerne hans faders navn som Renner(t). 
Det er et gammelt tysk navn der betyder "en bevæbnet rytter". I gamle dage var 
der ikke noget der hed retskrivning. Det fortælles, at Chr. VI i et brev har formået, 
at stave navnet David på 7 forskellige måder! De fleste kunne ikke læse og 
skrive og kendte ikke deres navns stavemåde. Præster og offentlige 
myndigheder skrev da et for dem ualmindeligt navn, på mange forskellige måder. 
Johan Jürgen skrev (måske) sit navn �Rennert�,   Friderich Sigmund skrev 
�Reinnert� og hans brødre Renner(t), Reynner(t), Rejnner, Reinhardt, Rener, 
Reier og så videre. Så vidt jeg har set aldrig Re(i)mer(t), undtagen i registre 
skrevet mange år senere, hvor de 2 n'er er fejllæst som et "m".  
 
Navnet er kendt i Danmark fra medio 1600. Et par eksempler: I 1677 var i hæren 
en sergiant Renner; i Holmens kirke blev i 1702 døbt et uægte drengebarn kaldet 
Christian Renner, faderen var "mariner" Chr. Renner og den uheldige moder 
Mette Pedersdatter; i Aalborg begravedes i 1727 en fattig mand Martin Reinert 
64 år gammel; i Ålborg fik Johan Efraim Reinert, født i Dantzig 1727, i 1758 
borgerskab som sadelmager. I Bergen og i Sandefjord i Norge har i begyndelsen 
af 1700-tallet også været nogle med navnet Reinert. Jeg kunne nævne mange 
flere, uden at være i stand til at bestemme eventuelt slægtskab imellem dem. 
 

 
Ovenstående er fra Københavns skatteregnskaber 1749, en "selvangivelsen". Jeg antager det er 
Johan Jürgen Rennerts egenhændige hånd skrevet på tysk;. Alle de andre "selvangivelser" er på 
dansk og oftest med den samme skrift, i.e. folk kunne ikke skrive og skattemanden skrev for dem, 
men ikke hos Rennerts. Der står:  "JJ Rennert Formschneider gesel auf der Vohlgebohrene Hr 
Etats Raht Holmsted seine Cattundrukkery" 
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kt. Petri kirkebog, fødte anno 1732: 
 

 

         Den 7 Apr von dh Past Rohn getauft 
                     Friderich Sigmund 
         der Vater Johan Georg Rennert 
         Die Motter Alheit Margretha 
         Madam Rockenkamb, Jgfr Margretha Jenner, 
         Sigmund Jenner, Friderich Holmstedt, Monsr Børends 

 
 
 
Han blev altså opkaldt efter faderens arbejdsgiver Friderich Holmsted og 
Sigmund Jenner, der var "mester ved cattuntrykkeriet" og som sådan faderens 
foresatte. Bemærk at også her skrev præsten Georg istedet for Jürgen. 
 
Friderich Sigmund voksede op ude på Blegdammene og han må have gået i 
skole, måske i den tyskreformerte menigheds. Hvad enten det var 
Sortedamsøens små bølger eller fadderen Friderich Holmsteds store 
engagement i det oversøiske, er det en kendsgerning at Friderich Sigmund i en 
alder af blot 13 år, den 3/4 1745 tog navigationseksamen. Men små søer og 
eksamensbeviser gør ingen sømand, der skal dybt vand og et skib til. 
 
Den 13. januar 1747 blev der skrevet i Asiatisk Co.s protokol:   
 

"Roulle Over Det Mandskab af Officeerer og Gemeene, som ere andtagne 
til at Fahre med Det Kongl: Octroyerede Danske Asiatiske Compagnies 
Skib Kongen af Dannemarck kaldet destineret under Guds Leedsagelse til 
Canton i China neml: 
 
 Capt. Svend Hvass 
 . . . . 
 Lærlinge (udi navigationen): 
 . . . . 
       Friderich Sigismund Rener 
 . . . . 

 
Underskrevet F. Holmsted og tvende andre mænd. 
 
Så det blev ikke til Køge eller Amsterdam han sejlede, for at få praktisk erfaring; 
men overhovedet den længst mulige tur og det i en alder af blot 14 år. Det var 
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230 år siden portugiserne for første gang anløb Canton; men kun 160 år siden 
det første danske skib kastede anker i flodmundingen ud for Maccau. 
 
Den 21. januar 1747 saluterede skibet "Kongen af Danmark" med 9 skud for 
Kronborg, der takkede med et enkelt skud og den egentlige rejse begyndte. Der 
skulle gå 526 dage inden Friderich Sigismund igen så Kronborg (ud 186 dage, i 
Canton 171 dage og hjem 169 dage). Man kan, om man vil, læse meget om de 
gamle sejlskibe, om sejlruterne og om livet ombord, der ikke var så dødsens 
farligt som man almindeligvis tror. Af over 130 kinatogter forsvandt et skib på vej 
hjem ved St. Helena og et skib forsvandt i Det indiske Ocean, 4 grundstødte, 1 
ved Orkneyøerne og 3 på svenskekysten (! se senere). Rundt omkring på 
museer, f.eks. på Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg kan man se billeder af 
de skibe Friderich Sigmund sejlede med, jeg synes de er meget flotte. Asiatisk 
Kompagnis skibe der sejlede til Kina var dengang blandt de største skibe i 
verden, de var fregatskibe på ca. 300 kommercelæster (= ca. 750 tons), 
bevæbnede og med soldater ombord. I Rigsarkivet ligger skibsjournalerne fra 
Asiatisk Kompagni, de er alle bevarede på nær én. 
 
I slutningen af juni 1748 var Friderich hjemme igen hos far og mor på den 11. 
blegdam og jeg kan tænke mig, at der var stille omkring ham, når han fortalte 
sine mindre brødre, hvad han havde oplevet. I september skrev den tysk-
reformerte præst:  "Michaelis Communin . . . Friderich Sigmund Rennert vor mir 
informirt und angenommen" , hvilket jeg tolker som værende altergang efter 
konfirmationen. Senere samme år blev han enrulleret i den Kongelige Danske 
Marine, med charge af styrmand. I rubrikken "Statur" står: "Maadelig høi med 
mørkt haar".  �Mådelig�  betyder normal/almindelig. Han kom dog aldrig ud at 
sejle med et krigsskib, da han kontinuerligt var engageret af Asiatisk Co. 
 
Efter 5 måneder i land sejlede Friderich Sigmund omkring juletid 1748 atter som 
lærling udi navigationen på skibet "Dronningen af Danmarck" (nr.2), med Jens 
Werner Ackeleye som kaptajn, til Canton i Kina og igen 4 måneder efter ind fars 
død, med samme skib og kaptajn sejlede han ved juletid 1750 for tredje gang til 
Canton; men denne gang som  �Provisionelle 4 de  Vagt�. 
 
Den 6. februar 1753 stævnede Asiatisk Co.'s skib kaldet "Sydermanland" nordud 
mod Kronborg, for at begive sig på en rejse til Tranquebar, den danske koloni i 
Sydindien. Med som 4. vagt var Friderich Rennert (i det efterfølgende kaldet 
FSR). Udrejsen varede 186 dage, opholdet i Indien 68 dage og hjemrejsen 223 
dage. Ca. den 1/6 1754 var han hjemme igen. FSR's løn på den fjerde rejse er 
mig noget uklar, i hvert fald fik han 5 Rdr. pr. måned. Siden, da han steg i 
graderne, fik han månedsløn +  et engangs beløb +  en eventuel præmie for 
hurtig sejlads + ret til kahytslast (angives ikke i det efterfølgende), det vil sige ret 
til at købe vare i Indien eller Kina og frit at hjemføre disse (i kahytten), for at 
sælge dem her med en stor fortjeneste. Til sammenligning med de efterfølgende 
tal skal det nævnes, at en håndværkerløn i 1760 var på ca. 90 Rigsdaler om året. 
 



FSR's 5. rejse var ligeledes til Tranquebar, som 4. vagt på skibet �Dronning 
Sophie Magdalena�. Rejsen varede fra 3/1 1756 til 24/5 1757, i alt 507 dage. Løn 
5 Rdr pr. mdr. og 300 Rdr som engangsbeløb. 
 
Skt. Petri kirkebog, viede anno 1759: 
 
 

    Den 31 aug: als annim Freytagen von dh Past: Rohn, 
    im hause Copul: 
    Friderich Reinert 3 ter  Steuermann auf China   (und)  
    Jgfr: Maria Magdalena Hansen  Wallmeist: tochter 
    Caus: Georg Ernst Rohe Parukmacher 
    Jürgen Hansen Wallmeister  

 
 
 
Friderich Sigmund Rennert giftede sig altså med en bekendt fra sin barndom på 
Blegdammene, nemlig "naboens" datter, voldmester Hansens Maria Magdalena. 
Som skrevet står, blev de ikke gift i kirken; men, som det var moderne (og dyrt) 
dengang, i hjemmet, hvilket nok har været hos voldmesteren. 
 
Efter at have ligget trygt i Maria Magdalenas favn i ca. to og en halv måned, 
rejste FSR den 19. november 1759 igen på langfart. Denne gang som 
understyrmand på skibet �Grev Moltke� til Tranquebar og Kina. Udrejse til Kina 
314 dage, i Canton 122 dage, hjemrejse 196 dage, i alt 632 dage. Hjemme igen 
12. august 1761. Løn 12 Rdr pr mdr. +  300 Rdr i præmie +  600 Rdr i 
engangsbeløb. 
 
Hvad der ikke lykkedes på bryllupsnatten og i hvedebrødsdagene derefter, det 
lykkedes nu i gensynets hede favntag. 9 måneder efter, den 3. maj 1762 blev 
deres første barn døbt i Skt. Petri og blev navngivet Andreas Cornelius; men da 
var FSR atter taget afsted. Desværre døde barnet 5 dage gammelt. I 1762 boede 
Maria Magdalena hos sin far og mor og sammen med sine 2 søstre i 
Balsamgade.  
 
Ved den extra-ordinære skatteopkrævning i 1762 satte rodemesteren fejlagtigt 
Jørgen Hansens familie (inclusiv datteren Maria Magdalena) til 7 personer, 
hvorved der afkrævedes for megen skat. Voldmesteren klagede og skrev: 



 
 
"Underdanigst Erklæring �  
At ieg haver angivet mig og min Familie for 5 Personer    (nemlig hamselv, hans kone og 
de 3 døtre)  til dend Kongl: Stads ______ for Octobr Novbr og Decbr AO 1762: befinder 
sig aldeeles Rigtig.- Vel haver ieg een Søn Naunl: Johan Christian, Som er Skræder 
Svend, og betaler hos den mester hvor hand er,- Een Anden Søn Naunl: Peder Wilhelm, 
er siden Aar 1761: Reist uden Lands paa hans Gartner Profession og er nu i Holland  
(det vides fra anden kilde at han blev syg på udrejsen); Een tredie Søn Naunl: Jens 
Poulsen, var paa den tiid paa Reise til China, hvorfra hand i Septbr dette aar er kommen 
tilbage, og er gaaet derfra igien.- Mine begge Sviger Sønner haver aldrig været hos mig i 
Huuset, siden den eene Friderich Reinnert den tiid var paa Reise til China og den anden    
(Niels Brostrup, en kinafarer gift med Anna Sophia)   opholder sig bestandig hos sin 
fader Om nu Rodemesterne nogle af dennem haver andført ibland den af dennem 
andgiven 7 Personer saa er det u-rigtigt siden Ieg det ovenstaaende alletiider kand 
beviise.  
Khavn d 30 te    Novbr 1763� 
                                                               
                                                                         (JH's egenhændige underskrift) 
 
 
 
FSR's 7. rejse var til Canton i Kina, som understyrmand på skibet �Dronning 
Sophie Magdalena�, fra 7. marts 1762 til 3. august 1763. Udrejse 171 dage, i 
Kina 136 dage, hjemrejse 207 dage, ialt 514 dage. Løn 12 Rdr pr. mdr. +  350 
Rdr i præmie +  700 Rdr i engangsbeløb. 
 
FSR's 8. rejse var til Canton i Kina, som overstyrmand på skibet �Printz 
Frederich�, fra 6. december 1763 til 20. juni 1765. Udrejse 242 dage, i Kina 150 
dage, hjemrejsen 170 dage, ialt 562 dage. Løn 12 Rdr pr. mdr. +  400 Rdr i 
præmie +  800 Rdr i engangsbeløb. På rejsen var det FSR der skrev 
skibsjournalen, den er bevaret og ligger i Rigsarkivet. Hans håndskrift er meget 
flot. Han underskrev sig som, det ses herunder, Friderich Reinnert og satte sit 
segl i den røde lak. 
 
Da han kom hjem til Maria Magdalena, var hun ikke allene. I vuggen lå en lille 
dreng. Han var blevet døbt i  Skt. Petri kirke den 21. maj 1764 og kaldet Hans 
Friderich. Om ham kan jeg fortælle følgende: I 1783 tog han den lille "danske" 
juridiske eksamen, "Examinatus Juris" ,på Københavns Universitet. Han kom i 
tjeneste hos to af datidens helt store mænd, højesteretsadvokat og senere 
conferentsråd Christian Colbiørnsen i 3 1/2 år, derefter hos justitsråd P. Uldahl i 
1 1/2 år. I 1787 rejste han til Jylland, for at blive forvalter på herregårde, bl.a 
Lønborregård i Lundenis Amt. At være forvalter på et gods var en meget betroet 
stillig, nærmest at regne for en administrerende direktør ved et større firma og 
siden fik han kongens allernådigste bevilling til at være procurator. Han førte 
skifteprotokollerne på godset Vinderslevgård (de er bevaret). I 1799 fæstede 
Hans Friderich en gård af Jean Arnold  Fischer til Allinggård ved Ans, så han 





 
Hvad skrev han. Jeg har �oversat� den sidste side i skibsjournalen, startende ved middagstid 
onsdag d. 19de juni 1765 vest for Skagen. Enkelte ord kan jeg ikke læse eller gætte mig til, de ord 
jeg er usikre på er understreget. 
 
Side 109: 
 
(Journal Holden paa Skibet Pr Friderick i Juny)  Maaned 1765 Under Seill Imellem Jylland og till 
anckers paa Kiöbenhafns reed 
 
                    109 
Dagene IxIxIxI Courserne I Vindene IVeirliiget I Templ det Passerede:   
 

Eftermiddagen Kl 1/3 1  Praiede Eet  Engelsk Skib 
som er kommen fra London, og agtede sig til Petersborg 
h__gte  stop  ankeret  under  Bougspeydet, Kl: 3 Pl: Skagens 
_______ S:S:Ø: ½ Ø, Kl ½ 4  Pl:  do  fyhrtaarn S:Ø._:S:,  Kl 5   
Pl: Skagens Fyhr taarn  i w: 2 ½  smil, indbandt  pligt f_ret 
i do  anker, Kl. 7 Pl: Winge taarn i Ø:S:Ø: ½  Ø Kl: 7 ¼ Pl: 
do i Øst, 3 smil, toeg  1. ____   i hver ____, og ________ 
og giorde bramseillene fast, Kl: 8 Pl: Taarnet paa 
winge i N:Ø: ½ Ø, første w Kl: ¾   til 9  Pl:  winge  N:Ø: ½ N. 
3 a 4 smil, indbandt  stop torvet  i do:  ankret Kl: 10 hafde 

Torsdagen 20de juny 1765 
Niddingen  paa siiden, i Ø  Kl. 12 loddet dyb  22 f_  mudder og 
sand, ____  w ,  Kl: ¾ til 2  saa Fyhren af  Anholt  w 
satte  alle Seil til, Kl 3 saa  Anholt fra deket NW ½ n 
og  kulen fra deket  i  P: S:Ø ½ Ø, 
____  _:!,  holt indefter  til Kullen, og Kl. 1/3 8. hafde 
do paa  siiden,  fyhret  1 Canon skud effter  lods, og  Kl 
¾ til 8 kom lodssen ombord, fra Gilleleye, holt  indefter 
til Cronborg og kl: ½ 9 Passerede do: Salluterede med 9 
Canon skud, saa  og  vagt skibet med 9 do  fik  lodsen 
ombord fra   Helsingneur  berette os at Capt. Svane Passerede 
Kronborg  Kl: 6  i  morges,  holte og efter  lodssen fra Gilleleye 
fra borde  fahfen,  Kl. 1 hafde  Skoushowed paa  siiden 
samme  tiid kom  lodssen som  hafde __________ Capt: 

====================================================================== 
Svane paa Reeden, ombord  kl 2  hafde vi 3 Kroner paa siiden, og kom inden for 
vagt skibet hvor skibet blev staaende paa Grunden, gaf op Seilene, og do  fastgiorde 
loed töy ankeret falde op og ned, og satte Chaloupen ud, Kl  2 ½  kom Capit_  Rei_ 
ombord hvorefter Supper C. fohr  i  land, og Captainen i land fahren, derefter fohr 
mandskabet i land,  Gud være lovet for  lycke og beholden Reise, ----- 
 
Denne Skibs Journal befindes  gandske  Rigtig,  og af mig holden 
    FS Reinnert 
Kiöbenhaun d: 20 Juny 1765          SEGL  
                  (se billedet på forsiden) 
 
 
Winge er et fyr ved sydspidsen af Norge og Niddingen et skær med fyr mellem 
Læsø og Sverige,  �paa siiden�  må være �tværs�. 
 
Om skibsbilledet: Asiatisk Ko.�s skib �Fredensborg Slot� ved indsejlingen til 
Canton i Kina, af ukendt maler, ca. 1762. Handels- og Søfartsmuseet. 



 
 



kunne bo standsmæssigt og forøge sin indkomst. Denne Hr. Fischer er forøvrigt 
hovedpersonen i Steen Steensen Blichers novelle "Kvindehaderen". Hans 
Friderich blev i 1798 gift med Ana Margrethe Sadolin (en præstedatter af 
Sadolin- og Braad-slægt). Hun var enke og havde et barn. De fik flere børn, bl.a. 
2 gange tvillinger. Kun Cecilia Dorothea Braad Reinert (opkaldt efter sin 
mormor), den ene tvilling Frederiche Margrethe og en dreng Thomas Vissing 
Rejnert overlevede barneårene. Da det andet kuld tvillinger blev døbt i Grønbæk 
kirke 1801 og navngivet Fridericke Margrethe og Maria Magdalena, skrev 
præsten: 
"... Tildrog sig ellers denne Mærkværdighed, at den ene af disse Börn, navnlig 
Maria Magdalena döde under veis hjem fra Kirken�.  Thomas Vissing Rejnert 
blev drejemester i Aalborg, hvor nogle af hans efterkommere stadig bor. Jeg ved 
at glarmester Laurits Chr. Reinert (barnebarn til Thomas) døde i Aalborg 1959. 
Andre efterkommere af Thomas  Rejnert Vissing har jeg kontakt med, bl.a. læge 
Keld Reinert i Frederikshavn og Anna Grete Wilke i Schleswig. En har fortalt mig 
om familiens store hang til kortspil. De spillede hele lørdag nat, lige til de skulle i 
kirke om søndagen. I avisen Viborg Samler nr. 15 Torsdag den 20. Februar 1806 
stod at læse: 
 
�Bekjendtgjørelse: -  At det har behaget Forsynet den 13. Februar at bortkalde til 
et bedre Liv min inderlig elskede Mand, Prokurator Friderich Reinert, 44 Aar 
gammel, efter et halvt Aars smertelig Sygdom, fra mig og 4 uopdragne Børn, 
dette ville jeg ei undlade, sørgeligt at tilkiendegive hans og min Familie og 
Venner, forvisset om deres Deltagelse i min billige Sorg, frabedes al skriftelig 
Bevidnelse. 
                                                                           Anagaard 14. Febr. 1806. 
                                                          Ane Margrethe Sadolin, salig Reinerts:� 
 
Tilbage til Friderich Sigmund. Hans 9. rejse var til Tranquebar og Bengalen som 
overstyrmand på skibet �Kronprintzen af Danmark�.  At besejle sidstnævnte sted 
var yderst besværligt og krævede en dygtig styrmand samt en lods, der var 
fortrolig med tidevand og sandbanker i floden. Fra den 28. November 1765 til 12. 
Juli 1767. Udrejse 180 dage, i Indien i 276 dage, hjemrejsen 135 dage, ialt 591 
dage. Løn 16 Rdr pr. mdr. +  100 Rdr i præmie + 1200 Rdr i engangsbeløb. Man 
kan nu se at det var gode penge han tjente. Hjemme hos Maria Magdalene var 
der kun Hans Frederich. Den 23. juni 1766 var en dreng blevet hjemmedøbt og 
kaldet Carl Chr., han blev begravet den 25. juni1766, blot 3 dage gammel. 
 
Friderich Sigmunds 10. rejse blev kort. Den nytårs dag 1769 sejlede skibet 
�Printz Frederik af Danmark� med Adolph Jenner (FSR's barndomsven) som 
kaptain og FSR som overstyrmand forbi Kronborg og dagen efter forliste det på 
klipperne ud for Göteborg. Jeg har ikke læst søforhøret eller om reaktionen i 
direktionen hos Asiatisk Co. Der gik 10 år førend Adolph Jenner igen sejlede 
som kaptain til Kina; men 14 måneder efter sejlede FSR sin 11. tur, som 
overstyrmand på skibet �Kongen af Danmark�  til Canton. Fra 10. marts 1770 til 
10. juni 1771. Ud 206 dage, i Kina 86 dage, hjem 165 dage, ialt 457 dage. Løn 
16 Rdr pr. mdr. +  præmie 500 Rdr + 1400 Rdr i engangsbeløb.  



Hjemme hos Maria Magdalena var Johan Cornelius blevet døbt i St. Petri d. 23. 
oktober 1770. Han døde 2 år gammel. Familien boede da i Strand Qvarter, 
Amager Torv No. 78. 
 
Friderich Sigmunds 12. og sidste rejse for Asiatisk Co. var som overstyrmand på 
skibet �Fredensborg Slot� til Canton, fra 24. december 1771 til 26. juni 1773. Ud 
191 dage, i  Kina 174 dage, hjemrejsen 181 dage, ialt 446 dage. Løn 16 Rdr pr. 
mdr. +  200 Rdr i præmie + 1600 Rdr i engangsbeløb.  
 
Kun enkelte styrmænd og kaptainer sejlede mere end 10 ture, de fleste langt 
færre. Det undrer mig lidt, at han ikke blev kaptain; det skyldes måske det lille 
uheld på skærene ud for Göteborg? Man må antage at FSR havde tjent nok til at 
kunne forsørge sig og sin familie resten af sine dage. Hjemme hos Maria 
Magdalena på Amager Torv var der stadigt kun Hans Friderich, han var da 9 år 
gammel, Maria Magdalena var 32 år og Friderich Sigmund 41 år. 
 
Hvad FSR gjorde med alle sine penge, ved jeg ikke; men for nogle af dem, 
havde han af en jøde ved navn Isac Abraham, købt et pantebrev med pant i 
gården Damsgården på "Hjortespring mark" lidt nord for Herlev. Ejeren af gården 
var den tidligere generalguvernør for de Dansk Vestindiske øer, baron von Prøck 
eller en søn af ham, der for et lån på 600 Rdr havde stillet gården i pant. Da von 
Prøck ikke overholdt sine forpligtigelser, kom gården, efter en kendelse i 
Højesteret, på tvangsauktion, for at Hr. Reinnert kunne få sine penge. Gården 
var vurderet til ca. 1200 Rdr. Som køber ved auktionen var Hr. Reinnert selv. 
Han gav det højeste bud, nemlig 910 Rdr og på den måde blev han den 12. 
september 1774 gårdejer. Damsgården og dens jord lå ca. 2 km NNØ for Herlev 
kirke 7 . Gården var vurderet til 5 tønder hartkorn (hardtkorn = det hårde korn, var 
det ejeren skulle betale i skat, arealet var måske på 50 - 100 tønder land), altså 
en ikke særlig stor gård. I 1782 beskrives den som følger: 
 
 �. . .  bestaaende af en vaanings-længe med Tegl Tag paa 18 fag; ________ er 2de  
Bielæger Kakelovne samt en Etage Vindovn alle med Jern fødder, 2de  Længer med 
Stalde, Lade og Loer og et Brygger Huus, alle Bygninger af Steen Muur og Bindings 
Værk samt alle Nagelfaste tilbehør, Gaarden er Broelagt tilligemed en Brønd i Midten, 
hvortil er en Pumpe med Behørig Jern Reedskab, en Hauge ved Huuset som er Indhegnet 
med dobbelt Steen Gierder hvorudi er nogle Frugt Træer nock 3 fiske Parcker hvoraf de 
2de ere Besadt med Karper, . . .  saa og Besætningen af kreature, Bestaaende af 5 Heste, 
12 Kiør, 1 Tyr, 4 Sviin, samt noget fiære Kreature . . . � 
 
 
Det lyder jo fint med stengærder, frugttræer og "fiskepark", og der sad så 
chinafareren med sin familie, "ude på landet" som det hed dengang. De fine folk 
fra København skulle til at lære landbrug. 
 
Den 6. januar 1775 fødtes en dreng, der den 17. januar blev døbt i Herlev kirke 
og kaldet Johan Heinrich. Om ham kan jeg fortælle nok så meget. Fra 1790 - 94 

                                                
7  Læs mere om Hjortespring i A.L.Ålstrøms bog �Hjortespring, Kbh. 1982. 



studerede han medicin, derefter blev han  "feltskjær" (en slags primitiv kirurg) på 
forskellige orlogsskibe. Hans moder havde altså, på trods af sin daværende 
enkestand, været i stand til at give ham en god skolegang og hjalp ham 
formodentligt også økonomisk med medicinstudierne. I 1797 blev han som kirurg 
tilknyttet 1. Trondhjemske nasjonale infanteriregiment i Trondhjem og tillige 
amanuensis hos amts- og stadskirurg H.F. Friese. Fra 1797 til 1811 boede JHR 
på gården Sæter i Bjugn. Den 6. marts 1808 udnævnt til bataillonskirurg ved 2. 
Nordenfjordske Skiløberbataillon af 1. Trondhjemske Infanteri-Regiment og i 
1818 korpslæge ved Trondhjemske nationale Jægerkorps. Han blev altså i Norge 
efter Norges adskillelse fra Danmark. Ud over at være ansat ved militæret var 
han også civil læge. Den 30. november 1816 blev han ansat som læge ved 
sygehuset for "Radesyge og Veneriske" på gården Hammersøen i Vemundvik i 
Namdalen nord for Trondheim. JHR ejede fra 1811 gården Renbjør i Overhalden, 
halvanden mil fra sygehuset. To gange om ugen besøgte han hospitalet, om 
sommeren på hesteryg, om vinteren oftest på ski. I 1831 flyttedes sygehuset til 
Renbjør, hvor der i 2 bygninger var 10 stuer med indtil 40 senge. Lige til sin død 
forestod han lægetilsynet og økonomien ved dette sygehus og derefter 
besørgedes økonomien af enken og hans børn. JHR døde på gården Bjerkan på 
Stjørdalshalsen under en rekrutexercits 18. juni 1837. Han ligger begravet på 
Værnæs kirkegård i Nedre Stjørdalen. En samtidig beretter:  "Reinert var en 
Mand af almindelig Høide, men af usædvanlig Copulance. Han veiede en Tid 
sine 7 Voger  (= 125 kg !) Han skildres som munter og letlivet". Hans kone hed 
Johanne Blichfeldt von Hadelen (meget gammel tysk adelsslægt), datter af en 
"Sorenskriver", født 20/6 1777, død 2/11 1848. De fik 8 børn, 7 af disse blev 
gamle. Kun én af sønnerne fik drengebørn, der har ført navnet Reinert videre i 
Norge. En anden søn rejste til Canada, hans skæbne er ukendt.  
 
Ved at ringe til nummerkontoret, fik jeg oplyst nummeret på 2 Reinert'er i 
Namsos. Jeg talte med Brita Reinert, der var så venlig at sende mig en fin bog, 
med hele Johan Heinrich Reinert's efterslægt helt frem til nutiden (1993). 
 
 
 
 



5. kapitel 
 

 
ilbage til Danmark. I slutningen af 1775  indgik voldmester Hansen en 
"accord" med gartner, tidligere mestersvend i Frederiksberg Hauge, 
Augustinus Römer, 34 år og fra Magdeburg, da Hr. Hansen selv  

"formedelst Alderdom og Svaghed ikke var formaaende, længere at forsstaa sin 
Tieneste med den Nøyagtighed, som udkrævedes". 
 
Land-Etatens Generalitet- og Kommisaritetskollegie modtog i april 1777 et brev 
fra kommandantskabet for Københavns fæstning, hvorved berettes:  "� at Vold- 
og PlantageMester Jørgen Hansen den 11 de  m:pr:  ved døden er afgangen, og 
at den ham adjungerede Augustinus Rømer strax har tiltraaet Tienesten". 
 
Voldmester Jørgen Hansen blev begravet på Garnisons kirkegården "inden for 
voldene" den 19. marts. Han blev 70 år gammel. 
 
I 1777 indførtes "indfødsretten", så kun danskere kunne få officielle stillinger i det 
danske rige. Derfor blev det i begyndelsen nægtet Römer fra Magdeburg, at blive 
voldmester; men ingen lov uden undtagelser, han blev "naturaliseret" og fik 
stillingen. 
 
Samtidig med brevet, der meddelte om Hr. Hansens død, videresendte 
Københavns kommandant, generalmajor greve von Ahdelfeldt, en "suplique" (= 
en bønskrivelse) fra voldmesterenke Madam Hansen om pension. Ahdelfeldt 
skrev som kommentar til supliken: "Enken af den nyelig ved døden afgangne 
Voldmester Jørgen Hansen har tilstillet mig den herhosfølgende Supplique, hvori 
hun allerunderdanigst Bønfalder Hans Kongl: May tts  om en liden Aarlig Pension: 
og da mig ej andet er bekiendt, end at alt hvad i Suppliquen findes anført, 
medfører Sandhed, Saa kand jeg ikke undslaae mig for, at Recommandere 
hende til det Kongl: Generalitæts Collegii gode forsorg". 
 
Når man sidder med snuden begravet i gamle støvede arkivalier og man til tider 
kan fornemme, at der ikke har været nogen der har set papirerne, siden de blev 
skrevet, fordi der drysser fint sand ud når de bladres igennem, kan man godt 
blive lidt underlig. Noget helt andet er, at jeg blev besat af tanken om, at finde det 
brev som enkemadam Hansen sendte til kommandanten. Jeg håbede at det ville 
fortælle lidt om Hr. Hansens virke som voldmester. Der er mindst 19 store 
arkivalie-fonde i Land-etatens arkiv. Af mærkelige omveje fandt jeg ud af, at Fru. 
Hansen fik pension fra "Den danske Krigs Hospitals Casse" og ikke fra "hæren". 
Det viste sig, at ansøgningen om pension var blevet refereret for kongen så sent 
som i august 1777. Var det nu muligt at brevet stadig eksisterede og kunne det 
findes frem?  Og sandelig,-  men læs nu selv: 
 
 
 
 
 

T 



Til Kongen! 
Det har behaget Gud i Onsdags d 12. Martii a:h  ved Døden at bortkalde min sal: 
Mand Jørgen Hansen, som har staaet i Deres Kongl: Majestæts Tieneste som 
Voldmester ved Kiøbenhavns fæstning i 20 Aar. I vores Egteskab har vi avlet 8 
Børn sammen, hvoraf de 3 ere endnu gandske uforsørgede, og iblant dem er den 
eene gandske betaget Forstandens Brug saa at vi derfore bestandig har maattet 
holde ham indesluttet paa et Kammer for sig selv, og den anden en Krøbling. 
Formedelst dette Kors, som den Almægtige har paalagt os, har vi ikke alene intet 
kundet spare for Fremtiden, men endog er geraaden i Giæld. Jeg fattige Enke, 
som nu er 68 Aar gammel, henflyer derfor allerunderdanigst til Deres kongl: 
Majestæts Naade og Mildhed, og beder allerunderdanigst, at Deres Kongl: 
Majestæt Allernaadigst ville tillægge mig en liden Pension paa det at jeg fattige 
Enke paa denne min høye Alderdom ikke reent skal omkomme af Armod. 
allerunderdanigst Margrethe Sal: Hansens 

 
 
Hele brevet er hendes egen fine egenhændige skrift. 
 
Sagen blev som sagt refereret for kongen i august 1777 og han "approberede" 
allernådigst den forslåede pension på 30 Rdr. årligt. 
 
Indeholdet af brevet fortæller så sandelig noget andet, end det jeg havde 
håbet på. Hvem af Maria Magdalenas søskende, de to ulykkelige børn var, er 
jeg ikke klar over og 10 år senere boede de ikke sammen med familien8. 
 
1778 Dom Lætare  (4. søndag i fasten) døbtes i Herlev kirke en datter af 
gårdejer Reinnert, kaldet Charlotte Margrethe Amalia. Hendes historie vil blive 
fortalt senere. 
 
Den 12. juni 1781 købte gårdejer Reinnert det halve af nabogården, kaldet 
Køllegården, for 450 Rdr. Gården lå der hvor Køllegårdsskolen ligger i dag og 
Helle min kære kone har været elev på den skole. Gården havde altid været 
delt til to halve gårde og var i alt vurderet til at kunne yde 5 tønder hartkorn i 
skat. Hr. Reinnert ejede derefter jord vurderet til i alt 7 ½ Tdr hartkorn og det 
var bestemt til at leve af. Når jeg i dag (1995) cykler fra min bopæl i Værløse, 
gennem Hareskovby, over Tipperup å og videre ad Gammelgårdsvej og 
Hjortespringsvej til min arbejdsplads på Herlev Hospital, kører jeg over den 
jord de engang ejede. 
 
Det næste der skete er indhyllet i en vis mystik. Den 14. dec. 1781 solgte F.S. 
Reinnert begge gårdene for 5000 Rdr.!!!  De var købt for tilsammen 1360 Rdr. 
Der var ikke fra 1774 til 1782 nogen nævneværdig prisstigning på jord. Til 
eksempel solgtes en gård i Ballerup på 6 Tdr. hartkorn i 1826, efter 
                                                
8 Ham uden forstandens brug må enten være gartner Peter Wilhelm, der blev syg 
på en udenlandsrejse, eller kinafarer Jens Poulsen. 



voldsomme prisstigninger fra 1800 til 1820 for 4000 Rdr. Jeg vurderer det der 
står skrevet i skøde- og panteprotokollen om salget som underligt. Der står 
nemlig at Hr. Reinnert og hans kone havde forkøbsrettighed, hvis gården 
senere skulle blive sat til salg. Hvorfor det? Der står også:  "At ingen Kiøbe 
Contract, skriftelige Conditioner eller noget andet saadant Document dette 
Kiøb Betreffende af os eller andre paa Vore Vegne er indgaaet".  Måske 
betyder det blot at gården blev købt kontant. Køberen var Jens Nicolay Foss, 
han var da 27 år, ugift cand. teol. og søn af Niels Foss Nielsen Heining9. Jens 
N. Foss viste sig at blive en meget dygtig landmand. Han købte mere jord og 
overdrog i 1822 gården til sønnen. Det siges, at stenene til Hjulmandens hus i 
Herlev Bymidte nær kirken, er taget fra Damsgården, da hovedbygningen blev 
revet ned. 
 
Familietraditionen fortæller at Hr. Reinert ville ud at sejle igen. Måske var han 
blevet træt af landmandslivet, måske var han klar over de store 
indtjeningsmuligheder tiden gav. Derfor solgte han sine gårde og det til en god 
pris, måske fordi han måske havde gjort forbedringer og fik på den måde 
startkapital.10 -  Men men men!  N.J. Preisler, der er en nulevende 
efterkommer af Thomas Vissing Rejnert fra Aalborg og også interesseret i 
slægtsforskning, modtog i julen 1979 et postkort fra Niels Jul Nielsen, Dr. 
Jacobsens Gøta nr. 9 i Thorshavn på Færøerne. Hr. Nielsen skrev om 
Friderich Sigismund Reinert:  "at han var gift med Maria Magdalena, han 
handlede på Norge og Færørene11 , måske i eget skib og at han tabte 2 gårde 
i kortspil"  !!!  
 
Jeg har kontaktet Niels Jul Nielsens enke, der yderst venligt sendte mig alle 
hendes mands notater. Ingen af disse omtaler noget om kortspil. Jeg har på 
anden måde søgt bevis for historien, men forgæves. Når man intet ved, kan 
man altid gætte og jeg kan tænke mig følgende: Måske har Jens Foss og 
Reinnert spillet kort og til sidst har indsatsen været oppe på 5000 Rdr og Foss 
godkendte at Reinnerts gårde kunne gå for det beløb og Reinert tabte spillet 
og gårdene. Men, som Palle Lauring så ofte sagde "vi ved det ikke"! 
 
I løbet af 1782 flyttede familien Reinnert tilbage til København, hvor de fandt 
bolig i Store Fiolstræde (enden nærmest Nørreport); men inden da, den 9. 
marts 1782, døbtes i Herlev kirke en dreng kaldet Wilhelm Ludvig Sigismund 
Reinnert. Om ham ved jeg kun,  at han var i live 1787. Den mundtlige 
overlevering beretter, at han rejste til Norge med sin bror Johan Heinrich, hvor 
"han gik gennem isen og druknede". 
 
At få oplysninger til at skrive det efterfølgende, har været utroligt spændende 
og kun muligt med venlig, velvillig og meget hjælpsom bistand fra forskellige 

                                                
9  tidligere sognepræst til Herlev-Gladsaxe sogn, hvortil Hjortespring hørte. Død 
1780 
10 Hvorfor  tog han ikke lån med pant i gårdene?  (måske på grund af den gode 
pris?) 
11  vrøvl, der var jo monopolhandel 



"eksperter". Nogle skrev jeg til, andre telefonerede jeg til, enten på deres 
arbejde eller privat; men aldrig blev jeg afvist, når jeg havde fremført mit 
ærinde. Det skal de have tak for. En forhåbentlig fyldestgørende liste er 
skrevet efterfølgende. 



6. kapitel 
 
 

 Stockholm lå et nyt skib. Det var bygget i Jacob Stad i Finland dette år, 
1782, fyrretræ på "cavel" (?), rigget som en "snau" (et skib med to master 
og gafelsejl agterst, se efterfølgende billede) og kaldet  Angelique 

Magdalena. Handelsmanden Hr. Johan Snekendahl fra Jacobstad solgte den 1. 
august 1782 skibet med alle tilhørende redskaber og inventar for 5833 "Rdr 
specie", til Hr. Justice Raad, Cammer - og Høyeste Retts Advocat  Christian 
Colbiørnsen en tredje part, til Groshandler Hr. Andreas Bundtzen en fjerde part 
og resten (i.e. 5/12 part) til Capitain Friderich Reinert. Der blev skrevet skiøde 
samme dag og handlen tinglyst i København den 10. Februar 1783. Skibet blev 
forsikret for 12000 RdrC af Colbiørnsen og Bundtzen før rejsen hertil. 
 

 
En SNAU (V), venligst tilstillet mig fra Handels- og Søfarts Museet på Kronborg. 

 
 
 

D. 17. august 1782 hyrede kaptajn Reinert mandskab og overstyrmand blev 
Mads Kofoed Ancker. De rejste til Sveriges hovedstad og sejlede skibet hjem til 
København. Der blev det "indregistreret" under navnet Angelique Magdalena og 
målt til 99 kommercelæster (hvilket meget groft svarer til 250 registerton, altså 
stort nok til at sejle på alle have) og sagt at være bestemt for sejlads til 
Amsterdam og videre og retur hertil. Der blev under højtidelig ed "med oprakte 

I 



fingre" skrevet under på, at skibet ikke ville føre kontrabande og at man ville rette 
sig efter de gældende danske toldlove.  
 
Og der var flere formaliteter, som måtte være i orden, før end skibet kunne 
komme af sted:   
 
I) Freiderich Reinnert indskrev sig i Skipperlavet og skulle løse borgerskab som 
skipper for Københavns Magistrat. Den 13. Januar 1783 blev der skrevet i 
rådstueprotokollen: 
 

�Frederich Sigimundes Reinnert, fød her i Staden, mødte og foreviste 
Examinations Attest af 3 April 1745, af Indhold: at han forstaar 
Tiidregning, Høydemaaling ved Solen og Stiernerne, Compassens 
Misviisning ved een og tvende Peylinger udi Horizonten samt Azimuth-
Peyling at beregne og forbedre, desligst det platte og voxende Kaarts 
Regning og Pas_____, at holde Correct Journal, og stille sin Cours 
hvorhen hand sig agter; hvorefter hand vandt Borgerskab for Skipper i 
Lauget."  

 
Og det er vigtigt her i livet, at kunne stille sin kurs hvorhen man sig agter! 
 
II )  For at kunne sejle i fred for sørøvere fra de såkaldte barbarstater langs 
Nordafrikas kyst, betalte mange lande i Europa tribut til disse stater. De 
europæiske lande kunne så til gengæld sælge søpas til sine borgere, der gav frit 
lejde til indehaveren.  Latinsk søpas nO 190 blev den 18. januar 1783 udstedt til 
skibet Angelique Magdalena. Det gav frit lejde vest for Gibraltar. Senere blev der 
også udstedt et såkaldt Algiersk søpas, det gav frit lejde i Middelhavet (12/7 1783 
pas nr. 287). 
 
III )  D. 20. januar 1783 forhyrede kaptajn Reinnert mandskab, 15 i alt og igen 
blev Mads Kofoed Ancker overstyrmand. 
 
IV )  D. 14. februar 1783 tegnede kaptajn Reinert kaskoforsikring for 5/12 parter 
af skibet for 7500 RdrC. Hele skibet taxeredes af Det Kgl. Oct.  SøAssurance 
Kompagni til 18000 RdrC. Præmien var på 3 1/2 % . 
 
V )  Lidt penge skulle der til. Friderich Reinert lånte 4000 Rdr af Chr. 
Colbiørnsen, mod 1. prioritets pant i  5/12 del af skibet som Reinert ejede. Om 
disse penge reelt blev brugt til at købe skibsanparten for eller de skulle bruges til 
at handle for, er ikke til at sige. A.  Bundtzen og Hr. Lycke var kautionister. 
 
Tiden fra 1770 til 1814, der i Danmark kaldes den florissante periode, var en god 
tid for købmændene. Der blev handlet i østen og hjemsendt varer fra vore 
kolonier i Caribien. Det var dengang de store gamle pakhuse i Københavns havn 
blev bygget. Derfra blev varerne reexporteret. Danmark var neutralt og kunne 



derfor handle med alle lande i det ofte krigsplagede Europa og Amerika, hvor 
den nordamerikanske frihedskrig var startet 1775. Fortjenesten var ofte 100% 
eller mere.  Havde man penge og/eller var villig til at arbejde hårdt, kunne den, 
der turde tage en risiko, blive rigere end nogen konge. 
 
Den 12te  Martius 1783  passerede Skipper Frederich Reinert Øresundstolden 
ved Helsingør, med en del ostindiske og vestindiske vare til Amsterdam. Han var 
da næsten 51 år gammel. Hjemme i Store Fiolstræde var Maria Magdalena og 4 
børn, nemlig Hans Friderich, Johan Henrich, Charlotte Margrethe Amalia og 
Wilhelm Ludvig Sigismund. Marias gamle moder boede der også.  
 
I Skt. Petri kirkebog over døbte står: 
 

Den 30 May 1783 wurde von dh Munter getaufst  
 
Cornelius Christian      gelb 
 
Water Friderich Sigismund Reinert 
Mutter Maria Magdalena  gelb Hansen 
(faddere:) Madame Marg. Buntzen   Jgfr Anna Stub   
Johan Buntzen in ______   Andreas Buntzen, ________   
Lauritz Hals Kellermeister    Ernst Lud: Pfrimme Obermeister 

 
 
Dette barn skulle aldrig komme til at se sin far, men derom senere.  
Kaptajn Reinnert var med sit skib i Norge den 21. april, hvor og hvorfor vides 
ikke. Dernæst noterer den danske konsul i Amsterdam den 17. - eller 18. maj 
1783:  "Friderik Reinhardts mit Zucker, Caffe und Cacao von Kopenhagen".  
Disse varer, fra de Dansk Vestindiske øer, var dengang de dominerende 
eksportvarer til Nordtyskland og Nederlandene. Fra konsulen i Cètte (i dag Sète, 
havneby for Montpellier ved den vestlige franske middelhavskyst) vides at 
"Angelique Magdalena" forlod Amsterdam den 7. august og ankom til Cètte den 
24.  september. Lasten var tobaksblade. Tobakken blev solgt og nye varer købt 
og lastet. Konsulen beretter at det var vin og "fransk brændevin" skibet blev 
lastet med (man kan i beretningen se hvor meget). Kaptajn Reinert forsikrede for 
egen regning 5/12 af lasten, resten blev forsikret af ham og justitsråd 
Colbiørnsen i fællesskab. Et skibsregnskab beretter lidt om livet ombord på 
Angelique Magdalena. Der blev bl.a. indkøbt  "4 (pund?) Canari frøe til 
Capitainens fugle  . . . . 60 flasker Liqeuer som blev forbrugt om bord naar 
fremmede om eftermiddagen var ombord  . . . �.  Der er mange flere oplysninger i 
regnskabet, bl.a. om køb af noget medicin til en syg matros; men intet om at 
kaptajn Reinert skulle være syg, tvært imod lod det til at han spiste og drak godt.  
 
Lillejuleaftens dag 1783 satte de sejl, deres bestemmelsessted var øen 
Guernsey i den Engelske Kanal. Kanaløerne var og er stadig hverken engelske 
eller franske. Under de utallige krige mellem England og Frankrig var det ideelt 



for handelsmænd at sælge franske varer på øerne, disse kunne så sælges 
videre til England og omvendt. Det var der en god fortjeneste ved. På vej anløb 
skibet Gibraltar, hvor de var fra den 3/2 til 26/2 1784. Generelt synes jeg at 
sejltiderne var uforklarlig lange. 
 
Nu en lille solstrålehistorie fra arkivernes støvede verden. Friderich Reinert kom 
ikke igennem Øresundstolden ved Kronborg på vej hjem.12  Hvor var skibet 
blevet af? Jeg så over 700 konsulatindberetninger i gennem, der var ingen fra 
Guernsey som fortalte hvor skibet var sejlet hen. Det blev mig hurtigt klart at 
kaptajn Reinert var død i 1784, men hvor? Alt håb om at få sagen opklaret syntes 
umulig.  
 
Hvis man søger skal man finde, er det blevet sagt. Jeg har ofte været ude for et 
håbløst spørgsmål, som jeg så ved en tilfældighed har fundet løsningen på. I en 
helt anden sammenhæng sad jeg og bladrede i en gammel protokol og jeg så 
navnet Mads Kofoed Ancker. Hvad var nu det? Jo, han skrev til kongen og bad 
om at komme ud af den husarrest han var idømt, på grund af, at han havde 
erklæret sig fallit overfor Hr. Buntzen! I skifterettens dokumenter fra fallitsagen lå 
en fantastisk historie gemt. 
 
Efter næsten 5 måneders sejlads (!) fra Gibraltar, anløb Angelique Magdalena 
den 20. Juli 1784 havnebyen Sct. Peters Port på Guernsey i Den Engelske 
Kanal. Det lyder utroligt at det skulle have taget så lang tid at sejle den bid vej! 
Man kan godt få den tanke, at skibet sejlede en stor omvej; men hvor det havde 
været, er der ingen kilder, der beretter noget om. Blandt andet er de færøske 
told- og havneregnskaber fra 1782 - 84 undersøgt! På Guernsey fik F. Reinert 
afsat lasten. Der blev handlet med købmændene Hr. Jersey og deListe. Skibet 
skulle gå i ballast hjem til København.  
 
Den 19. august 1784, da skibet lå klar til hjemrejse, døde kaptajn Friderich 
Sigismund Reinnert pludselig. I kirkebogen for Town Church, Sct. Peter Port står 
skrevet på gammelt fransk: 

 

      "Capitaine Frederich Reinnerst fut enterre le 22 d�Aout 1784". 

 
Jeg har en kopi af kirkebogen, venligst tilstillet mig af biskoppen på Guernsey. 
 
Den 26. august forlod skibet Guernsey, med Mads Kofoed Ancker som kaptajn. 
Den 7. september passerede det Kronborg. Efter hjemkomsten forsøgte Mads K. 
Ancker at svindle efter bedste evne. Han var dog for dum til, at det kunne lykkes. 
Han havde bemægtiget sig skibspapirer og regnskaberne uden forsegling og 
registrering og afleverede et "aparte"  regnskab til Buntzen. Det indeholdt mange  
 

                                                
12  Øresundstoldregnskaberne nævner kun den ansvarlige kaptajns navn, ikke skibets navn. 



fiktive poster, som Buntzen, ved at kontakte sine forretningsforbindelser i 
udlandet, kunne bevise var falske. En  detalje skal nævnes her. Hr.  Ancker 
påstod at han havde betalt kaptajn Reinerts begravelse og sat en sten. 
Sandheden var at købmændene Hr. Jersey og deListe ordnede begravelsen og 
de satte ingen sten! Det fremgår også af Hr. Anckers regnskab, at der var blevet 
købt et par sko til  "den franske dreng August" ; men dertil svarede Buntzen:  � . . 
. og det for drengen August andførte var ham   (i.e. Buntzen)  uvedkommende, 
da Mad me  Reinert andtoeg sig drengen . . .�.  Jeg har ladet mig fortælle, at der 
var en dreng, der berettede for Maria Magdalena, hvad der skete på Guernsey. 
Det er da ikke utænkeligt, at den franske dreng August, for et par nye sko og lidt 
kærlig omsorg, fortalte alt hvad han vidste.  Hvem han var, hvorfor han var 
ombord og hvad der blev af ham, er ukendt.  
 
Mads K. Ancker skyldte Buntzen og andre ca. 2700 Rdr. Han erklærede sig fallit, 
bliv idømt husarrest og retten fandt intet af værdi hos ham. Sagen trak i langdrag, 
hvilket var meget almindeligt. Ham kom efter mange måneder ud af sin husarrest 
ved kongens nåde, for at kunne tjene til føden for sig og sine. Den 6. januar 1786 



forliste det skib han var styrmand på ved Skotlands kyst. Mads Kofoed Ancker og 
resten af besætningen omkom13. 
 
Følgende personer har hjulpet mig med råd og vejledning, så jeg kunne skrive 
ovenstående: Arkivar i Rigsarkivet Erik Gøbel; Sunnrid Olsen ved Føroya 
Landsskjalasavn; arkivar ved Told- og skattemuseet dr. phil. Anders Monrad 
Møller; personale ved Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg bl.a. 
afdelingsleder Hanne Poulsen; direktør for Codan Søforsikring Flemming 
Nielsen; biskoppen på Guernsey "the Right Reverend" Sir J.R. Fenwick og 
Priaulx Library i Sct. Peter Port, Guernsey. 
 
Efter den sørgelige meddelelse tog den ældste søn Hans Friderich, der jo havde 
forstand på jura, sin moder i hånden og gik op på Rådhuset. I Magistratens 
kopibog står: 
 

 
Allerunderdanigst Erklæring! 
 
Da Supplicantinden Marie Magdalena afg: Skibs Captain Friderich Reinerts 
Enke skal være en skikkelig og vindskibelig kone, og hendes ældste, 23 
Aars gamle Søn ved møde for os har erklæret, ligesom han har paategnet 
hendes ansøgning, at han icke har noget imod samme, saa kunde vi paa de 
umyndiges Vegne heller icke have noget imod, at hende derefter 
allernaadigst forundes Tilladelse at blive hensiddende i uskiftet Boe om det i 
Tiiden behøves at skifte ved Samfrænder.  
 
Kiøbenhavns Raadstue den 25 de Oct 1784. 

 
"Vindskibelig" betyder stræbsom, bjergsom. Ovenstående er skrevet til kongen, 
som så siden allernaadigst bevilgede det ansøgte. Enkefrue Reinert havde jo 
arvet en skibsanpart; men også gæld på 4000 Rdr. Ved at sidde i uskiftet bo, var 
der mulighed for, at skibsanparten kunne bringe penge til huse og betale gælden. 
Hvorledes det gik med gælden ved jeg ikke og skibsanparten tror jeg ikke gav 
det store afkast. Skibet Angelique Magdalena kendes frem til 1789, hvorefter 
dets skæbne er mig ukendt. 
 
Som enke og værdigt trængende fik enkefrue Reinert en lille årlig pension fra 
Skipperlavet, samt fra "Halls legat".  Den 26/1 1785 fik hun tillige tildelt pension 
fra Asiatisk Co. på 50 Rigsdaler årligt. 
 
Folketællingen i København 1787, Klædeboe Qvarter, Store Fiolstræde, gaarden 
mat.nr 107: Her boede 3 familier.  Den første familie var husejeren. Den anden 
bestod af  "huusmoder Marie Magdalena Reier, 45 aar, enke efter 1ste egteskab", 

                                                
13  M.K. Ancker var for øvrigt gift ind i familien Palle, med et barnebarn til en af min fars forfædre. 
Anckers svigerfar var prokurator Andreas Palle, der under �fallitsagen� hjalp sin svigersøn på 
bedste måde, bl.a. med at udsætte sagen i det uendelige. 



hendes 5 børn (deres navne nævnes!), hendes moder (voldmesterenken) 79 år, 
en tjenestepige og 2 logerende studenter. 
 
Krigs Cassen udbetalte i 1789 for sidste gang pension til voldmesterenke 
Margretha Elisabeth Hansen, født Kreutzfeldtin. I general-rullen over 
krigskassens pensionister anføres, at hun døde den 25. oktober 1789 i Store 
Helliggeist Stræde mat.nr 152, hvor hun åbenbart var på besøg. Fem dage 
senere blev  "mad: Hansen"  begravet på Helligåndskirkens østre kirkegård, 
ledsaget af sang fra Vor Frue skoles peblinge. Det er begravelses -regnskaberne 
(1. kirkeværge) der røber, at det er  "voldmester Hansens enke" der er nævnt i 
kirkebogen.  
 
Her skal lige nævnes, at det ikke har været muligt at finde hverken Charlotte 
Margrethe Amalie, Wilhelm Ludvig Sigmund eller Cornelius Christian konfirmeret 
i Kbh.  Ovenstående kan tolkes som at de måske ikke har boet i Kbh. efter 1787. 
Måske var de i Jylland eller i Norge.  Det fortælles at lille Cornelius Christian 
Reinert fik arbejde hos en skibsmægler; jeg tænker at det meget vel kan have 
været hos Hr. Buntzen. Hans storesøster Charlotte Margrethe Amalie voksede 
op og var sikkert en flot pige. 
 



7. kapitel 
 

å Færøerne var der en gammel provst ved navn Andreas Djurhuus, der i 
1794 var blevet enkemand for 3. gang (den 3. kone døde i barselsseng). 
Provsten var søn af provst Christian Djurhuus, som er kendt for at have 

skrevet en af de tidligste historiske beretninger om Færøerne. I 1795 bad 
Andreas Djurhuus biskoppen i København, om at måtte blive fritaget for sit 
embede, da han led af  "alder og svaghed" . Dog havde han svære 
betænkeligheder ved at skulle undvære indtægterne ved embedet; hans 
økonomi var i en sørgelig forfatning og han havde mange børn at mætte. Han 
ville så gerne både puste og have mel i munden. Resultatet blev, at han for en tid 
fik bevilget en viceprovst til at vikariere for sig, hvorefter han straks rejste til 
København (muligvis med en søn, for at sikre at denne fik tildelt en god og billig 
skolegang).  
 
I København fik den gamle mand det så meget bedre, at han begyndte at kaste 
sit fromme blik på unge piger! Han friede til jomfru Charlotte Reinert og tilbød at 
forsørge hendes familie. Hans alderdomssvaghed må da have været ganske 
forsvundet. Glad skrev han til sin biskop:  " . . .  jeg haver i disse Dage, til Livets 
Trøst og Glæde udkaaret mig en retsindig og dydig Jomfrue, med hvilken jeg er 
forlovet, og tænker om faa Dage at holde Bryllup . . .�  og bad Hans 
Højvelbaarenhed biskoppen om at holde brylluppet. De blev viet i Skt. Petri kirke 
den 7/8 1797 (uden biskoppen).  
 
Kort tid derefter rejste alle til Færøerne.14 
 
Folketællingen 1801 på Færøerne for Ness Sogn, Annex  Gaard, Torcheldshøj:  
�1. familie: præst Andreas Djurhus, huusbond, 60 aar gl. og hans hustrue 
Charlotte Margrethe Amalie Reinert, 24 aar gl:; hendes moder Maria Magdalena 
Reinert fød Hansen, 61 aar gl:, enke efter første ægteskab; enkens søn 
Cornelius Christian Reinert, 19 aar gl:; enkens broderdatter Christina Maria 
Hansen15 24 aar gl: �.  
 

Nu skal man ikke tro at Enkemadame Reinert sad ganske glemt på de 
Nordatlantiske øer. Af ukendte årsager fik Landsarkivet i København for ca. 20 år 
tilbage tilsendt en pakke uden afsender. I pakken lå en gammel protokol, der 
viste sig at være grosser Andreas Buntzens brevkopibog for årene 1802 og 
1803. Den indeholder bl.a. kopier af 3 breve til M.M. Reinert i Torchelshøy på 
Færø og 2 til hendes søn Chirurgus Reinert i Tronheim. De tre første bringes her 
i deres fulde ordlyd. 

 

                                                
14 En dag i efteråret 1995 mødtes jeg med snedker Ib Djurhuus i hans hjem i Søborg. Hans far 
har lavet den fineste lille slægtsbog om familien. Jeg fik lov til at lave en kopi. I den står mange 
spændende historier, specielt om Andreas Djurhuus og hans norske kæreste. Navnet Djurhuus 
menes at stamme fra gården Djurhuus, der endnu eksisterer uden for Tønder i Sønderjylland og 
at familien under kejserkrigene i begyndelsen af 1600 flygtede længere nordpå. 
15  Hun rejste i oktober 1815 tilbage til København. 

P 



1. brev, fra maj 1802:  
 

Madame M: M: Sal: Reinerts i Thorchilshøy.  
Deres velkomne Skrivelse af 2 de Novbr: f: A: har jeg i sin Tiid erholdt, det giorde 
mig meget ondt, deraf at erfare at baade deres og Datters Helbred kun var 
maadelig, men jeg smigrer mig med det Haab, at dette (brev) vil antreffe dem 
begge fuld kommen friske jgien; Hvad mig og Familie angaar, da er vi alle 
Gudske lov friske og Vel, min Kone undtagen som af og til er Sygelig Som 
Sædvanlig, min Datter har for et par Maaneder siden glædet os med en Datter, 
som nu er det 3 de  Barn som hun har bragt til Verden og som Gud skee lov alle 
er friske og sunde. Det giør mig meget ondt at den dem sendte Thee var bleven 
fordærvet. Herved sendes dem i en liden Packe Mk M:M:R: 
 
1 stk med ostindiske mørkeblaa Lommetørklæ: 
10 stk   40 sk  pr stk  er  . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  Rd r  4:1:- 
Til deres Svoger i Nysted i Lolland, har jeg sendt . . . . . . . . . .   3:-:- 
Deres Broder Datter har ike meldt sig hos mig, og da jeg 
ike veed hendes opholdssted har jeg altsaa ike kundet 
udbetale hende de hende bestemte  2  Rd r   Tilsammen  Rd r  7:1:- 
 
Capitain Kiøhlsen 16 er død, og hans Eftermand har ike udbetalt mig noget for 
deres Regning, og giør det vist nok heller ike, med mindre de mod Attester 
beviser at de er i live og i trængende Omstændigheder.-  
For de mig tilsendte gode Strømper er jeg dem meget forbunden.17 � 
 
                                                                                                  J.-                  

 
 
 
 
 2. brev, august 1802: 
 
 

Hr: Chirurgus Reinert i Trondheim.  
Deres Moder har i seeneste skrivelse med Capitain Thygesen anmodet mig 
om at sende dem 8 Rd r som jeg og her indsluttet lader følge.-    
                                                                                                 J.- 

                                                                                                
 

 
 
 

                                                
16  Oldermanden for Skipperlavet, der var ansvarlig for udbetaling af pensionen. 
17  Dem var grosseren sikkert meget glad for! 



 
 
 3. brev, august 1802: 
 
 

Madame M: M: Sal: Reinerts paa Færoe.-  
Af deres seneste Skrivelse med Capitain Thygesen giorde det mig særdeles ondt 
at erfare deres Datters maadelige Sundheds Tilstand, som jeg af Hiertet vil 
ønske forandret til deres fælles Glæde.-  
Af det Asiatiske Comp: har jeg imodtaget deres  
Pension for 1 Aar til  28 de Juny med . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rd r  50:-:- 
og af Capitain Wald har jeg faaet til dem af  
Skipperlaugets fattig Casse . .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  Rd r  10:-:- 
og af Halls Legat  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Rd r     4:-:-            14:-:-        
                                                            Tilsammen                            Rd r  64:-:- 
 
Derimod har jeg sendt deres Søn i  Trondhe  .  .  .  .  . Rd r    8:-:-  
og med Overbringeren af Capitain Thygesen har 
jeg i en ____ Packe Mk M:M:R:  
 6 ld Caffe bønner a 2 m er   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..  .    2:-:- 
 2 ld Congo Thee a 8 m      .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    2:4:- 
1/2 ld fiin Thee __ -    .  .  .     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    1:4:- 
Sølv Barneskee som Capt n  Thygesen selv har medtaget     1:4:-           16:-:- 
                                                            Jgien                                     Rd r  48:-:- 
 
hvorfra endnu afgaar de efter min skrivelse  
af 12 te  May mig tilgode Kommende   .  .  .     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      7:1:- 
                                                           Da bliver altsaa tilbage         Rd r   40:5:- 
 
som efter deres forlangende herindsluttet følger. Capitain Wald har anmodet mig 
om at tilkiendegive dem, at de for fremtiden maae tilveiebringe Præste Attest for, 
at de er i Live i Enckestand og i trængende Omstændigheder, saafremt at de vil 
giøre Reigning paa Understøttelse fra Skippernes Laug. Da intet Tobak af 
Private folk maae afsendes til færøe, saa har jeg ey kundet sende dem de 
forlangte 6 ld.-                                                                                     

                                                                                                 
 
 

4. brev, July 1803: 
 
Dette brev omhandler, at MMR ikke har modtaget ovenstående brev og pengene. 
Der skrives at postbudet måske har stjålet begge dele. Kopi af regnskabet  +  
pension for 1803, minus Rdr  26:2:4 for 1 stk. Flamsk lærred + 1 blå "alind" 
Tørklæder. MMR har nogle spejle ( i   København ? ), hun ønsker solgt på 
auktion. 
 



 
5. brev, august 1803: 
 
Til Chirurgus Reinert i Trondheim. Han har heller ikke modtaget sit brev, hans  
moder sender igen 8 Rdr  . 
 
 
Det er meget muligt at enkemadam Reinert virkelig var så fattig, som hun giver 
udtryk for og at svigersønnen, den gamle Djurhus, heller ikke havde for meget. 
Da kan det undre, at hun ikke tog ophold hos en af sine sønner, prokuratoren i 
Jylland eller kirurgen i Trondheim, der begge klarede sig godt. Det kan også 
være, at hun blot ville have, hvad der var muligt at få. 
 
Jeg må lige berette om forleden dag på arbejdet på Herlev hospital. Jeg 
røntgenfotograferede en patient ved navn Andreas Buntzen. Han fortalte at hans 
oldefar (eller tipoldefar?) var handelsmand Andreas Buntzen! 
 
I 1805 giftede Cornelius Chr. Reinert sig med Angelica Spliid Djurhuus, en datter 
af Andreas Djurhuus og hans 3. kone, navnlig Maren Margrethe Hansdatter 
Wang og fik således sin storesøster til "sted-svigermor". Det var Cornelius Chr. 
der blev kongsbonde ( = fæstebonde på kongens jord eller , som jeg har set 
skrevet et sted, �kongelig proprietær� ! ) i Kalbak og førte navnet Reinert videre 
på Færøerne. Læs mere om ham i det min morbror Peter har skrevet. 
 
En dag besøgte jeg Georg Agerby i Tåstrup. Hans store interresse er færøske 
slægter, som han ved grundige studier af alle de ældre og ældste kilder, kan føre 
så langt tilbage, som det overhovedet er muligt. I samarbejde med Hr. Agerby fik 
jeg lavet en anebog, lidt unøjagtig for min fars slægt, fordi jeg ikke havde alle 
mine papirer med. Men min mors slægt !  Han har jo alle de gamle og ældste 
færinger på edb, så han trykkede bare på et par taster. Det blev til ialt 140 sider! 
De ældste kendte færinger i vor slægt er fra 1400-tallet; men uden for Færøerne, 
ja læs nu!  Om Cornelius Chr. Reinerts kone, Angelica Spliid Djurhuus�  slægt, 
vides meget kort fortalt følgende: Hendes oldefar Oluf Hansen Wang var fra 
Jylland; hvis mormor var Anna Jensdatter; hvis morfar var Christoffer Lunow; 
hvis farmor var Maren Jensdatter Munk; hvis farmor var Karen Jensdatter Udsen; 
hvis morfar var Rane Jensen. Hans farfar var Rane Joensen, en af 
kongemorderne fra Finnerup Lade, henrettet 1294 og med ham bliver vi i slægt 
med Hvide-slægten og Cecilie, datter af Knud "den Hellige", Danmarks konge 
1080 - 1086.  Rane Jensens farmor var Kirstine Alvsdatter og hendes slægt kan 
føres tilbage til den franske adel, så langt tilbage som til Gibica af Burgund, født i 
Burgund år 325 ! Behøver jeg sige, at vi bevisligt er i familie med Gorm den 
Gamle og Karl den Store af Franken, kejser af det Tysk- romerske Rige år 800 - 
814; men på den anden side, hvem er ikke det, når det kommer til stykket! 
Andreas Djurhus døde 1814, efterladende sig ca. 15 børn og en meget stor 
gæld. Det kan undre, at Charlotte Margrethe ikke kort tid efter blev gift med en ny 
ung præst til Torcheldshøj. Sådan var ellers sædvane, embedet skulle besættes 
og enken forsørges. Kaldet blev ikke besat før i marts 1817, sikkert på grund af 



gælden.  Enken fik imidlertid ved kongelig resolutionen tildelt embedets fulde 
indtægt, en �nådesgård� frem til 11. marts 1818. Hun var enke i 3 år. I 1817 var 
hun 39 år gammel og stadig eftertragtelsesværdig. En norsk skipper og 
købmand, nemlig Peter W. Bang fra Borgund nær Aalesund i Norge kom en dag 
og friede til provsteenken. De blev gift på Færøerne den 12. december 1817. 
Den 23. maj 1818 fik Charlotte Margrethe Bang, hendes 3 børn avlet med 
Djurhus, samt hendes gamle moder Maria Magdalena Reinert fød Hansen, 
udstedt pas til at rejse til Norge. 
For nu at gøre Charlotte Margrethes historie færdig, skal det fortælles, at hun fik 
to børn i ægteskabet med Hr. Bang, begge døbt i Borgund henholdsvis 1819 og 
1821. Siden bosatte familien sig i Trondheim, hvor Peter W. Bang døde i 1843. 
Charlotte rejste tilbage til Færøerne, for der at leve af enkepension efter 
Djurhuus. Hun var altså ikke blevet en rig enke. Siden rejste hun til København 
og boede hos sin datter Charlotte (født i Borgund) og svigersønnen malersvend 
Hansen, i Ovengaden Over Vandet no. 35 på Christianshavn. Hun døde dér den 
5. November 1862. Hun ejede intet og skiftet efter hende er uintressant. 
I Asiatisk Co. regnskabsprotokol over pensionister står skrevet, at enkemadam 
Maria Magdalena Reinert døde den 28. maj 1820; men ikke hvor desværre!  I 
Skipperlavets arkiv nævner dets regnskaber ikke pensionisterne ved navn efter 
ca. 1810, kun summen af udbetalingerne. Noget af det mest spændende ved 
slægtsforskning, er at finde de afdødes skifter. Deri kan der være bevaret lister 
over hvad de ejede, til tider er alt ned til den mindste grydeske noteret. Der kan 
være bevaret forskellige spændende dokumenter og private breve og alle 
arvingerne, samt hvor de boede blev ofte noteret. Derfor har jeg gjort mig store 
anstrengelser, for at finde ud af hvor Marie Magdalena døde, i håb om at finde et 
spændende skifte efter hende. Umiddelbart skulle man tro at hun døde i 
Borgund, hvor datteren Charlotte M. Amalie boede og hvor dennes børn blev 
døbt 1819 og 1821. Bergens Stadsarkiv hjalp mig med at søge, men forgæves! 
Maria Magdalena kunne have taget ophold hos sin søn korpslæge Johan 
Heinrich Reynnert i Renbjør nær Trondheim. En forespørgsel til Trondheims 
Stadsarkiv gav også et negativt resultat. En efterkommer af korpslægen, nemlig 
Helene Jonassen i Norge, hende der har skrevet om alle Johan Heinrich� 
efterkommere, har gjort et stort arbejde for at hjælpe mig og har gennemset 
næsten alt, uden at finde Maria Magdalena Reinert fød Hansen begravet noget 
steds. Jeg har spurgt det færøske landsarkiv, Føroya Landsskjalasavn, der 
meget venligt og hjælpsomt har gennemset alle kirkebøger og andre arkivalier, 
uden at finde hende begravet på Færøerne. I 1904 var der brand i Borgund og 
1940 bumbede tyskerne Ålesund. Den bevarede kirkebog fra Borgund er 
degnens bog og det siges "at den ikke er til at lide på". Hun kan altså være død 
og begravet i Burgund 1820. 
�Herved beror historien denne sinde�. 
 
 
 



Der er stadig noget der mangler at opklares. Hvorfra kom Johan Jürgen - og 
Johan Christian Rennert? og Alheit Margrethe Kiihler? og Jørgen Hansen? Det 
kunne også være intressant at finde efterslægterne til Frederich Sigismunds 
brødre; men det må vente til en anden gang. 
 
 
 
 
Stamtræ, som det kendes i skrivende stund. 
 
1.  Cornelius Christian Reinert 
 
   2.  Frederich Sigmund Reinnert 
   3.  Maria Magdalena Hansen 
 
      4.  Johan Jürgen Rennert 
      5.  Alheidt Margrethe Kiihler 
      6.  Jørgen Hansen 
      7.  Margrethe Elisabeth Kreutzfeldt 
 
         8.  ?    (far til Johan Jürgen Rennert) 
         9.  ?    (hans mor) 
       10.  ?    (far til Alheidt M. Kiihlerin) 
       11.  ?    (hendes mor) 
       12.  ?    (Hans X, far til Jørgen Hansen) 
       13.  ?    (hans mor) 
       14.  Claus Creutzfeldt 
       15.  Anna Magdalena Richter 
 
          16. 
              . 
              . 
          30.  Hans Christopher Richter (far til Anna Magdalena) 
          31.  ? (hendes mor) 
 
 
 
 


