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BØRN

af

Finn H. Blædel
Mellem

forskellige gamle familieoptegnelser, som er i min be¬
siddelse, findes 4 papirark af størrelse 22x17 cm bukket sammen,
så der fremkommer et hefte med 16 unummererede sider holdt
med

sammen

knappenål.
manuskriptet indeholdte oplysninger er nedskrevet i årene
1773-92 og på heftets anden side forsynet med følgende udaterede
og uunderskrevne påtegning: „Faderen til efterfølgende af ham op¬
tegnede børn, havnecontroleur Peder Schmidt døde i Kjøbenhavn
d. 14. jan. 1814 kl. 4 om morgenen og blev begravet d.19. paa Trini¬
tatis Assistents kirkegaard ved siden af hans i aaret 1810 d. 281. aug.
om morgenen kl. 7 afdøde kone, Anna Elisabeth Charlotte fød
Rauer". Om hvem af hans børn
for der kan formentlig kun være
tale om en af disse
der har foretaget denne tilføjelse, kan man kun
gisne, men da manuskriptet bevislig har tilhørt P. A. Schmidts
en

De i

-

—

datterdatter, Marie Blædel,

-

herom

nærmere

nedenfor

-

er

det vel

sandsynligt, at hun har fået det af sin mor, Henriette Dons, der
da måske har foretaget antegningen.
Om manuskriptets proveniens kan nemlig oplyses, at det har
tilhørt Marie Agton Blædel, født Dons (1823-1907) gift med exam.
jur., forpagter, senere grosserer i København og inspektør i Det
danske Travselskab Rudolph Bay Blædel (1822-1916). Det var
bilagt en af F. W. J. Gøtzsche2 udarbejdet „Stamtavle over Havne¬
kontrollør Peder Andreas Schmidt's Efterkommere. Trykt i Roskilde
1895" og uagtet der på det omhyggeligt er skrevet ejerindens navn
og adresse med tilføjelsen „bedes tilbagesendt efter afbenyttelsen",
er der overgået det mange bøgers skæbne: det er forblevet hos en
låner. Det blev fundet blandt sognepræst til Hvalsø og Særsløse Victor
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Blædels3 efterladenskaber i

en

stor

konvolut mellem andre

gulnede

papirer, der tydeligvis havde været urørte i
er

mange år. I min besiddelse
det kommet efter frøken Else Blædels4 død i 1954.
Om Peder Andreas Schmidts og hustru Anna Elisabeth Char¬

lotte Rauers

oprindelse oplyses i den foran omtalte stamtavle, at
fortalt af de ældre i familien, at P. A. Schmidts fader skal
have været landmand, og at Anna E. C. Rauer var datter af en hof¬
konditor hos en daværende russisk kejser, og at hun var opdraget i
Kjøbenhavn. Ligeledes haves kun som mundtlig meddelelse, at P. A.
Schmidt skal have haft en privat ansættelse hos statsmanden, grev
A. P. Bernstorff og ved hans medvirkning fik et toldembede i Norge
„det

er

(Bergen), hvorfra han senere blev forflyttet til Kjøbenhavn".
De undersøgelser, jeg har foretaget vedrørende mine nævnte
tip-tipoldeforældre bekræfter stort set dette udsagn. Det er ikke
lykkedes at finde P. A. Schmidts fødsel eller forældre - han kaldes
iøvrigt ved vielsen Peder Christensen Schmidt - men såvel da han
søger borgerskab, som da han søger om stilling som toldbetjent,
oplyser han, at han er født i Jylland, og efter de foreliggende aldersangivelser må han være født o. 1741. Den 13. decbr. 1758 vinder han
borgerskab som porcelæns- og tehandler i København, ved vielsen
i 1773 finder vi ham som tjener hos grev A. P. Bernstorff8 på Bernstorff
slot. Efter i årene 1776-77 fem gange forgæves at have søgt en ledig
stilling som visiteur8, opnår han 29. maj 1777 bestalling som told¬
betjent og visiteur ved told- og consumptionsvæsenet i København.
I denne stilling har han imidlertid kun været kort, for i tiden august
17 78'-juli 17798 findes han som visiteur i Christiania. Allerede i
foråret 17819 er han påny flyttet, han er nu overtoldbetjent i Bergen.
Den 9. april 1788 beskikkedes han som havnekontrollør i København.
Hans kone, Anna Elisabeth Charlotte Rauers oprindelse er det
lykkedes at klarlægge. Hun er døbt 28. maj 1752 i Petri kirke som
datter af konditor Heinrich Albrecht Friedrich Rauer og hustru
Christina Regina Sophia Hennichen. Hvor dette ægtepar stammer

kommet til København, vides ikke, men deres
september 1751 i Petri kirke. Muligvis er Rauer —
og måske også hans kone — kommet til Danmark med statsmanden,
greve J. H. E. Bernstorff10, da denne i 1751 kaldtes fra sin gesandtskabspost i Paris til udenrigsminister. I hvert fald er Rauer i Bernstorffs
tjeneste som konditor i begyndelsen af 1755, hvor han af greven får
fæstebrev på grunden til hus nr. 10 af Bernstorff11. Da Bernstorff i
1770 fik sin afsked, fulgte Rauer med ham til Hamborg, hvor greven
fra,

og

hvornår de

vielse fandt sted 24.

er
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tog ophold, for såvel ifølge Oeders statistik for Gentofte sogn som af
oplysningerne ved skiftet efter fru Rauer, der blev begravet 2. august
1771 fra Petri kirke, fremgår det, at Rauer er „maitre de hotell"
hos geheimeråd Bernstorff i Hamborg. Herfra er Rauer — efter at
have mistet sin kone
måske aldrig vendt tilbage til Danmark, i
hvert fald er det ikke lykkedes at finde hans død i københavnske
kirkebøger. Derimod har tidligere rektor ved Christianshavns Gym¬
nasium Fr. Bøgh oplyst, at han ejer en pastel af Rauer malet 1786
af Abel jr., og at på bagsiden af pastellen står, at „Rauer zu Ludwigslust" døde 2. januar 1812 i sit 87. år. Denne oplysning har det
ikke været muligt at få bekræftet.
Efter oplysningen på pastellen skulle Rauer altså være født o. 1725,
iflg. Oeders statistik fra 1771 er han født o. 1722 og hustruen o. 1726.
Da hun dør i 1771, oplyses hun at være 50 år og skulle derefter være
født o. 1721. Man må således nøjes med at konstatere, at begge ægte¬
fællerne er født i årene 1721-26.
Peder Andreas Schmidt, der som nævnt på det tidspunkt var tje¬
ner
på Bernstorff, blev viet 3. juli 1773 ved kongebrev på lystpalæet12
til kammerjomfru hos grevinden13 Anna Elisabeth Charlotte Rauer.
Ægteparret fik 12 børn. I manuskriptet har hvert barn fået sin
side med oplysning om, når og hvor barnet er født og døbt, dets
navn, hvem fadderne var og for de børns vedkommende, der døde
som
spæde, nedenunder tilføjet oplysning om dødsdag og -sted. Ma¬
nuskriptet gengives i det følgende ord- og bogstavret, idet blot brugen
af store og små bogstaver er normaliseret til gældende retskrivning.
-

Det
en

man — såvidt det har kunnet konstateres — ikke
blandt fadderne træffer slægtninge af forældrene.

bemærkes, at
eneste

gang

Den 6. october 1773

føde min kone en søn om eftermidagen
si. paa Bernstorff og d/ blev døbt i Gentofte kirkke og kaldet
Johan Friderich11. Fäderne vare madamme Finecken15, jomfrue
Rochow16. Mands fadere hr. Fineck17, hr. EchofF 18, hr. Dørhsel18
[med samme hånd som foran omtalte påtegning:] Død paa Almindelig
Hospital d: .. julii 181520.
Den 17. januarius om efftermedagen klokken 2 si. føde hun en
datter og blev kaldet Henriette [tilf.:] 1775. Fäderne frue grevinde
Bernstorff21, contesse Chatrina Stolberg 22. Mands fäderne herr grev
Christian Stolberg23, herr grev Friderich Stolberg24, herr grev Erenst
Schimmelmann26, Kiøbenhavn. Døde 1779 den 8de julij om morgen
klocken 1 1/2 si. af slag, begravet i Christiane kirkkegaard28.
klocken 4
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september 1776 føde hun

Bernstorff og blev
Kriiger27, jomfru Griindahl28. Mands fadere hr. Jørgen Dachnitz29, hr. Kriiger30, hr. Griindahl31, Bernstorff. Døde d/ 8de august 1778 om eftermiddagen kl. 9
si. i Christiania og der blev begravet32.
Den 15. october 1779 [forkert rettet fra 1778] føde hun en datter
21.

en søn paa

kaldet Andreas Petrus. Fadere madamme

i Christiania og

blev kaldet Christiana Friderica33 efter frue gehejme
raadjnde Levetzau. Fäderne frue gehejme raadjnde Levetzau34,
jomfrue Bartolay35. Mands fader hr. etatz raad Anker36, hr. kammer
junker Wielster37, hr. justitz raad Juel38.
1781. Den 14. april føde hun en datter i Bergen om efftermedagen
klokken 5 si. og døbt d/ 23. hujus i Nyekierkke og kaldet Christina.
Fäderne madamme

Jaunsen39, jomfrue Judite Paasche40. Mands fader
justitz raad Duncan42, hr. cammer raad
Hysing43, hr. byefog[ed] Bentzon44, hr. Hans Blydt45. Hun døde 1786
d/ 15. august og begravet i Bergensk nye kirkkegaar48.
Den 17. julii 1782 om morgen kl. 3 si. føde min kone en datter
og døbt d/ 26. hujus og kaldet Henrietta47. Fadere madamme Bentzon48,
frøgen Frisch49. Mands fadere: hr. krigs raad Frøchen50, hr. consul
Wallace51, hr. inspecteur Jaunsen62, hr. ass[ess]oer Formann83, hr.
controleur Nagel54.
Den 2n december 1783 om middagen kl. n1/2 si. føde min kone
hr.

etatz

raad Munde41, hr.

datter og

blev kaldet Sophia Magdalena Charlote i da[a]ben
d/ 10. hujus55. Fäderne frue consuljnde Wallace68, jomfrue Anna
Blydt67. Mands fader hr. byeskriver Frøchen68, hr. consumption in¬
specteur Øren69, hr. Hans Tanch80, hr. Alexander Grieg61, hr. Mens
en

Paasche82.
Den

11. october 1785 om morgen kl. 6x/2 si. føde hun en søn og
hujus døbt og kaldet Christian83. Fäderne frue krigs raadjnde
Frøchen84, jomfru Weiner(?)66. Mands fäderne hr. etatz raad Wollert
Krohn88, hr. justz raad Lassen67, hr. hoff agent Jansen88, hr. ober
vrager Paasche69, hr. Gerthard Cappe70.
Den 3. octb. 1786 om morgen kl. 2 si. føde hun en datter kaldet
Christina Regina d/ 13. hujus døbt71. Fäderne frue justitz raadjnde
Lassen72, jomfrue Sontum73. Mands fäderne hr. amdtmand Petersen74,
hr. agent Fasmer76, hr. William Farquhar76, hr. doctor Fischer77,
hr. Jacob Voss78. Hun døde i Kiøbenhavn dj 28 junii 1788 og be¬
graven i Runde kirkkegaar uden for Nørge port dj 31. hujus.
Den 4-e. november 1788 om morgen kl. 2J/2 si. føde hun en datter
og d/ 2od. døbt i Runde kirkke og kal[d]et Augusta Louisa79. Fäderne

d/
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Hendes naade frue

grevjnde Bernstorff80, Hendes naade frue
Dernath81, Hans excellence hr. ghe. raad v. Brandt82,
hr. admeral grev Molkte83, hr. grev Christian Bernstorff84.
Den 14. december 1790 om morgen klocken i21/2 slet føde min
kone en datter og døbt d/ 24. hujus i Runde kirkke og kaldet Christina
Sophia85. Fäderne var madamme Schmidt88, madamme Ebbesen87.

var

grevjnde

von

Mands fäderne hr. controleur
hr. C. W. Brochmann90. Døde

Ebbesen88, hr. kiøbmand Andreasen89,

og begravet paa Runde
gaard uden porten91.
Den 28. august 1792 føde min kone en søn om morgen kl. 8s/4 si.
den 8. september blev han døbt i Runde kirke og kaldet Andreas
Petrus92. Fadderne var madamme Johane Magrethe Schøtt fød
Mangaard93, jomfru Elisabeth Sophia Lassen94. Mands fäderne Fre¬
derik Wilhelm Rausch96, capitain Henrich Rasmusen94, viinhandler
Knud Sørensen97, capitain Peter Kragh98, hr. Heise99.
samme

aar

kirke

NOTER
1

Kb. for Trinitatis

skriver og

angiver dødsdagen til 29. august. - ' Justitsråd, kloster¬
kasserer ved Roskilde adelige Jomfrukloster Frederik Wilhelm Julius

(1822-1900). - 8 Victor Dons Blædel (1852-91), en brorsøn af Rudolph
Bay Blædel. - 4 Else Augusta Charlotte Blædel (1882-1954), datter af pastor
Viktor Blædel.
6 Udenrigsminister Andreas Peter greve Bernstorff (1735-97). *
Kammerkancelliets extraktprotokol litra A 1776-78, Rigsarkivet.-' Ved sønnen
Andreas Petrus' død 8. august 1778, jfr. note 32. - 8 Ved datteren Henriettes død
8. juli 1779, jfr. note 26. - " Ved datteren Christinas fødsel 14. april 1781, jfr. note
46. - 10 Gesandt i Paris, udenrigsminister Johan Hartvig Ernst greve Bernstorff
(1712-72). - 11 Jfr. Gentofte By paa Udskiftningens Tid fra ca. 1750-1800 af kredslæge
Johan Lemche. Meddelelser fra historisk-topografisk selskab for Gentofte kommune.
'935- ~ 12 Gentofte kirkebog. - 18 A. P. Bernstorffs første hustru Henriette Frede¬
rikke, født rigsgrevinde Stolberg (1747-82). - 14 Døbt i Gentofte 18. p. Trin. [10. ok¬
tober]. - 16 Kb. har formen Fenicke, ikke identificeret. - 16 Kb. har Charlotte
Rauchehw [Rochow]. - 17 Kb. har Fenicke, ikke identificeret. - 18 Den daværende
hofmester på Bernstorff, senere slots- og garnisonspræst i Gliickstadt Johann Chri¬
stian Didrik Eckhoff (1743-98). - 18 Slotsgartner Christopher Dørschel (171982). - 20 Død 14. juli på Almindelig Hospital, begr. 17. s.m. Ved skiftet efter faderen
i 1814 anføres han som styrmand i Asiatisk Kompagni. — 21 Se note 13. — 28 Stiftsdame
Henriette Cathrine rigsgrevinde Stolberg (1751-1832). - 28 Amtmand, gehejmekonferensråd Christian rigsgreve Stolberg (1748-1821). - 24 Gesandt Friedrich
Leopold rigsgreve Stolberg (1750-1819). - 25 Finansminister, gehejmestatsminister
Ernst greve Schimmelmann (1747-1831). - 48 Døbt 21. januar 1775 på Alm. Hospital.
Begravet 10. juli på Vår Frelsers kgd. i Christiania. - 8' Kb. har Johanna Christiana
Kruger, vel g. m. nedennævnte revisor. - 28 Kb. har Clara Sophie Gryndahl. 2"
Ikke anført i Kb., som i stedet har Søren Jørgensen - måske identisk med den i
Gøtzsche

-

9*
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afdøde kgl. fuldmægtig Søren Daohnetz.

1791
-

81

-

80 Kb. har revisor Joachim Kruger.

Kb. har mester Friedrich Vilhelm Gryndahl.-8" Dåben fandt sted 17. p.

Trin.

[29. september] i Gentofte kirke, han blev begravet 12. august på Vår Frelsers
kgd. i Christiania.-88 Døbt 22. oktober 1748 i Vor Frelsers, død 11.juli 1862 i
Kbh., Garnisons sg., begr. 18. s. m. som enke efter major ved husarerne Nicolai
Peter von Bruns (1777-1835). -31 Christiane Frederikke comtesse WedellWedellsborg (1756-1821), g. m. amtmand over Akershus, ghrd. Albert Philip
Levetzau (1744-1817). - 86 Navnet skal formentlig være Barcolay, i hvilken form
det forekommer i folketællingen 1801, ikke identificeret. - 34 Den senere konferens¬
råd Bernt Anker (1746-1805). - 87 Kammerjunker Johan Heinrich Wilster (174383). - 88 Zahlkasserer, justitsråd Jacob Juel (1744- før 1800). - 8* Fridericha Ca¬
tharina Møller (d. 1786), g. m. nedennævnte toldinspektør Jaunsen. - 40 Judithe
Paasche (d. 1839). - 41 Generalauditør, toldkontrollør i Bergen, etatsråd Frederik
Mund (1727-91). - 42 Generaltoldforvalter, justitsråd Claus Jacob Duncan (17231800).-48 Kammerråd Ahlert Hyssing (d. 1787).-44 Byfoged, cand. jur. Hans
Jacob Bentzon (1739-1810).- 46 Hans Corneliussen Blydt (1725-95), købmand i
Bergen. - 46 Dåben fandt sted 23. april i Nykirken, hun blev begr. 20. august på
Nykirkens kgd. - 47 Døbt 26. juli i Nykirken, kb. angiver fødselsdagen som 19. juli.
Hun døde 19. februar 1845 i Skamstrup, begr. 26. s. m. som enke efter fuldmægtig i
Enkekassen, litteraten Povel Dons (1783-1843). - 48 Sophia Hedevig Købke (17551810), g. m. ovenn. byfoged.-4' Ikke identificeret. -50 Auktionsdirektor, krigsråd
Berent Frøchen [Freuchen] (d. 1811). - 61 Britisk generalkonsul John Wallace
(d. 1797). - 62 Toldinspektør Andreas Jaunsen. - 58 Viceborgmester, kancelliassessor
Hans Berendtsen Formann (1739-1822).- 54 Kgl. kontrollør og overbetjent ved
konsumptionen Christen Johansen Nagel (d. 1790). -56 Døbt 10. december i
Nykirken, kb. angiver fødselsdagen som 1. december. Hun døde ugift 6. april 1875
i Gamtofte pgd. - 66 Alida Wallace, født Weiner (d. 1819), g. m. ovenn. konsul. 67 Ikke identificeret.
68 Vinhandler og byskriver, exam. jur. Jan Bentsen Frøchen
[Freuchen] (1734-96). - ™ Told- og konsumptionsinspektør, sidst i Faaborg, exam.
jur. Frederik Christian Ørn (1747-1810). - 60 Hans Tanch (1742-1804). - 91 Køb¬
mand i Bergen, britisk generalkonsul Alexander Grieg (1739-1803). - 62 Købmand,
stadskaptajn Mentz Paasche (1760-1822). -68 Døbt 21. oktober i Nykirken, kb.
angiver fødselsdagen til 14. oktober. Ved skiftet efter faderen oplyser hans søster, fru
Dons, at han var styrmand og opholdt sig i Kbh., senere skæbne ukendt. - 84 Dorothea
Købke (d. 1818), g. m. ovenn. auktionsdirektør, krigsråd F.-*5 Ikke identificeret,
navnet kan måske læses: Weince, men det drejer sig formodentlig om en søster til
generalkonsulinde Wallace, f. Weiner. -66 Grosserer, etatsråd Wollert Krohn
(1731-89).-" Generaltoldforvalter Nicolai Christian Vendelbo Lassen.-88 Hof¬
agent Herman Didrich Janson (1757-1822). - 8' Købmand og overvrager Johan
Henrich Paasche (1729-99). - 70 Købmand og deputeret borger Gerhard Joachim
Cappe (1733-1802). -71 Døbt 13. oktober i Nykirken, kb. angiver at hun er født
„i september". Begr. 31. juni 1788 fra Trinitatis. - 72 Frederikke Elisabeth Frisch,
g. m. ovenn. generaltoldforvalter L. — 78 Ikke identificeret. — 74 Amtmand, etatsråd
Jonas Ramus Petersen (1748-1804). -76 Generalkonsul, agent Jan Henrichsen
Fasmer (1727-91). - 78 Købmand William Farquhar (d. 1790).-77 Dr. med. Jo¬
han Ludvig Fischer (d. 1800). -78 Grosserer Jacob Voss (1736-99). -79 Døbt 20.
november i Trinitatis k. Hun døde 14. februar 1872 i Roskilde (domsg.), begr. 21.
s. m. som enke efter sognepræst til Fårevejle og Dragsholm David Plesner Gøtzsche
-
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80 Augusta Louise grevinde Bernstorff, født rigsgrevinde Stolberg
A.P.Bernstorff og søster til hans første hustru.-81 Sophie
Magdalene Charlotte comtesse Bernstorff (1770-1841), g. m. gehejmekonferensråd Magnus von Dernath (1765-1841). - 8s Kancellipræsident Christian Brandt
(1735-1805). - 88 Admiral Adam Ferdinand greve Moltke (1748-1820). - 84 A. P.
Bernstorff's søn greve Christian Gunther (1769-1835), senere statsminister.
88 Døbt
24. december i Trinitatis k. — 88 Ikke identificeret, ifølge kirkebogen gift med
købmand Schmidt.
87 Rebekka Christiane Holst (1767-1812), g. m. nedennævnte
kontrollør E.
88 Kontrollør ved havnen, exam. jur. Andreas Ebbesen (d. 1812).—
89
Grosserer og major ved det borgerlige artilleri Peter Andreasen (1756-1802).—
90
Garderobebetjent Christian Wilhelm Brochmann (1742-92). - 91 Begr. 2. juli
1791 fra Trinitatis. - 98 Døbt 8. september i Trinitatis k., død 25. juli 1849 i Kbh.,
Frue sg., begr. 30. s. m. Løjtnant i infanteriet, havnekontrollør i Kbh., krigsråd, g. m.
Lucie Magdalene Colding (1797-1866).-" Johanne Margrethe Schiøth, f.
Mangor (d. 1835). — 94 Ikke nærmere identificeret. — 86 Ikke identificeret, en Franz
Wilh. R. (f. 1751) nævnes i Reventlowske Familiepapirer VIII, Tillæg 59. - " Koffardikaptajn Henrich Rasmusen (1750-1813). - 97 Ikke anført i kb., måske den
senere stadskæmner og kancelliråd
K. S. (d. 1820). -18 Koflardikaptajn Peter
Jensen Krag (1757-1805). - 89 Ikke anført i kb., formentlig bogholder Christian
Samuel Heise (1751-1821).
(1780-1843).
(1753_I^35)>
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