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Martin Beniamin lehmann 

Af ovenstående døbsattest ses, at I’s far hed Martin Beniamin Lehmann, og at han har ladet 
sin søn døbe i Sct. Michaelis Kirche i Hamborg. Kirken var netop brændt og genopbygget i 
1752. Desværre brændte den igen i 1901. 



 

Selvportræt - sølvstift 

I. 

Heinrich Beniamin 
Lehmann 

Født d.27 November 1752 i Hamborg (Altona) 
Død d. 27 December 1800 i København, gift med 

 

Juliane Eleonore Bessern 
Født ca.1752 (Formentlig i København) 
Død d.23 Marts 1799 i København 

Børn: 
A) Frantz Theodor Lehmann - (døbt d.13-9-1784) død? 
B) Georg Martin Ludwig Lehmann - f.19-7-1785 -død? 
C) Johan Peter Chr. Lehmann - f.9-6-1786 - d.3-11-1846 

Porcelænsmaler - indkaldtes i 1780 til Den Kgl Porcelainsfabrik fra Berlin, hvor han havde 
været ansat ved Den Kgl. Manufactur. Han blev snart den højest betalte af fabrikkens såkaldte 
“brogedmalere”. I 1792 blev han overmaler og i 1796 fik han titel af tegnemester. Så vidt vides 
er det eneste tilbageblevne af hans arbejder en pragtvase på Fr.Borg Slot med protræt af Ove 
Høeg-Guldberg, udført i grisaille. Familien levede, i modsætning til sønnen Peter, i økonomisk 
gode kår i St. Kongensgade. 



 

IA. 

Frantz Theodor Lehmann 
Født ? (døbt d.13 sept. 1784) i København 

Død? 

FTL er aldrig blevet omtalt af nogen i familien - jeg opdagede ham 
i dåbsprotokollen fra Sct. Petri Kirke. Der vides ikke andet end at 
faddere ved dåben var:  

Anne Hansen 
Anna Grund 

Theodor Holm Skjold 
Frantz Muller 



 

IB. 

Georg Martin Ludwig 
Lehmann 

Født d.19 Juli 1785 i København, Løjtnant 
Død? 

 
Gift  3-2-1816 i Garnisions Kirke med 
Margrethe Hedevig Obdrup (Obrup?) 

Heller ikke ovenstående er nogensinde omtalt af nogen, det var ligesom 
IA i dåbsprotokollen fra Sct. Petri Kirke, at jeg fandt ham. Han er døbt 
d.27-7-1785, og der var i modsætning til IA anført en fødedag. Faddere 
var: 

Juliana Glatt 
Carolina Bessern (jungfrau)* 

Martin Kadewitz 
Johan Kiehne 

Gottfried Schøller 
Frantz Wilhelmini (juveller) 

 
*Jungfrau Bessern er sandsynligvis en søster til I’s kone. 

Børn: 
Johanne Cathrine Ludovica Lehmann 

Døbt 3-11-1816 



IB1. 
 

Johanne Cathrine Ludovica Lehmann 
 

født 5-2-1816  Død 23-1-1877 
 

Gift med pastor Adolph Winther 
(Sognepræst i Stigs Bjergby og Mørkøv. f. 1812  d. 1866)  

 
 
 

Børn: 
 

Nicoline Mogensine Albertine Winther f. 16-1-1841 - d. 24-10-1885 
 

Hedevig Margrethe Winther f. 24-6-1843 - d. 20-1-1926 
 

Jacob Winther 
 

Marie Winther 
 

Jens Ludvig Adolph Winther 
 

Jensine Caroline Winther f. 14-12-1848 - d. 7-3-1904 (Kolerabarn) 

Adolph Winthers gravsted på Stigs Bjergbys kirkegård.  (Tegning af Edvard Lehmann) 



1B1a 
 
 

Nicoline Mogensine Albertine Winther 
f. 16-1-1841 - d. 24-10-1885 

 
Gift med  

Fritz Friederik van Deurs Forman - (søn af provst Forman)  
f. 4-1-1840 i Kundby 

 
Børn: 

Maria Forman (f. 1868) 

Fritz og Nicoline forsinket på hjemrejsen til Kyndby pga regnvejr 
(Edv. Lehmann, efter original af Hedevig Winther) 

1B1a 



1B1b 
Jensine Caroline Winther 

f. 14-12-1848 - d. 7-3-1904 
 
 

Gift med  
 

Johan I. Schmidt  
(Manufakturhandler død 15-5-1899) 

(Begravet i Holmens Kirke) 

Tegning af Edvard Lehmann 

1B1b 



1B1c 
 

Hedevig Margrethe Winther 
 

F. 24-6-1843 i Roskilde 
d.20-1-1926 i Frederiksberg 

 
Maler og Forfatter 

 
Lige fra barnsben havde hun haft stor lyst til at fortælle og tegne. 

Hendes far var bror til Otto Baches mor og hendes mor  var søskendebarn til Edv. 
Lehmann, hvorfor hun bl. a. af disse to modtog undervisning i maling og tegning. 

Da hun, efter faderens død flyttede til København, modtog hun yderligere 
undervisning af P. C. Skovgaard og Vilh. Kyhn. Hun har udstillet på 

Charlottenborgs Forårsudstilling. 

1B1c 

En af Hedevig Winthers bøger. 



 

IC. 

Johan Peter Christian 
Lehmann 

Født d.6 Maj 1786 i København 
Død 3 November 1846 sm.st. -gift med 

Johanna Lassen 
Født ca. 1794 i Kristiania 

Død d. 8 December 1841 i København 

Børn: 
1) Otto Ludvig Edvard Lehmann - f.30-1-1815 - d.7-12-1892 
2) Ida Henriette Lehmann - f.1817 - d.1907 
3) Julie Louise Lehmann - f.8-1-1819 - d.? 
4) Peter Gustav Adolph Lehmann - 24-4-1821 - d.? 
5) Heinrich Carl Ludvig Lehmann - f.28-3-1824 - d.10-2-1901 
6) Johanne M. Lehmann - f.1829 - d.? 
7) Cathrine Lehmann - f.1832 - d.? 

   Portræt- og miniaturemaler. Kom 14 år gammel til Hamborg, hvor han lærte under prof. Suhr. Efter 
hjemkomsten gik han på kunstakademiet 1806-12. 1815 rejste han til Kristiania hvor han blev i 3 år og 
iøvrigt traf sin kone mens han fungerede som tegnelærer ved Kathedralskolen. Havde en meget stor 
virksomhed som portrætmaler rundt om i provinsen, men da hans syn svækkedes lod han sig ansætte 
som tegnelærer ved Metropolitanskolen. Han var en meget dygtig miniaturemaler, hvilket ovenfor 
aftrykte billede af Johanna Lassen viser. 

Selvportræt - sølvstift 



 

IC1. 

Otto Ludvig Edvard 
Lehmann 

Født d.30 Januar 1815 i København 
Død d. 7 December 1892 sm. st. 

Ugift, uden børn. 

Tilhørte kredsen af de anerkendte guldaldermalere. Har udført et utal af billeder (se 
“Weilbach”), som gjorde ham meget populær og søgt, især i de højere lag. Min mormor 
Ingeborg Lehmann kunne huske ham, når han kom på besøg i hjemmet på Nørre Alle. 
Pigerne var lidt utrygge ved denne gamle “strenge” onkels tilstedeværelse. En aften hørte 
min mormor ham sige til broderen Ludvig, idet han pegede på hende: “La plus belle!”. Hun 
fandt jo hurtigt ud af hvad det betød, og således styrket i sin selvbevidsthed, væddede hun 
med sine tre søstre om hvorvidt hun turde løbe ind i stuen og sætte sig op på onkel Edvards 
skød - og det gjorde hun så, hvilket der selvfølgelig ikke skete det mindste ved, tværtimod 
syntes onklen at være en smule beæret over denne gestus. 

Navnet EVA må være en sætterfejl—det må være IDA. 



 

IC2. 

Ida Henriette 
Lehmann 

Født d. 27 Februar 1817 i Kristiania 
Død d. ? 1907 i København 

Ugift, uden børn 

Faderen (IC) opholdt sig i Norge fra 1815-18 og drev bl.a. en malerskole, 
hvor han traf sin kone, Johanna Lassen. Det er utroligt så lidt der vides om 
denne kvinde iøvrigt, hun boede det meste af livet sammen med sin ugifte 
søster Johanne(IC6). 

Udsnit af tegning udført af Edv. Lehmann 



 

IC3. 

Julie Louise Lehmann 
 

Født 8 Januar 1819 
Død?   

gift med 
Johan Carl August Kamps 

Melhandler- og bagermester 

a) Edvard Gustav Ludvig Kamps - f.22-11-1855 -d.4-11-1928 

Børn: 

Af et dokument som jeg er i besiddelse af, fremgår det, at Kamps i 1858 har 
betalt afdrag på en ejendom på Nørrebro (nr.36y). Afdraget var på 600 
rigsdaler. Det fremgår endvidere at han er køber af ejendommen. 



 

IC3a. 

Edvard Gustav Ludvig Kamps 
Født d.22 November 1855 i København 

Død d.4 November 1928 i Charlottenlund 
(Maler og Xylograf) 

Gift d.24 nov.1886 i Vallensbæk med: 
Kirstine Møller 

Født d.21 Juli 1864 i Vallensbæk og død d.16 Juni 1911 i 
Hornbæk. Datter af gårdejer Bonde Chr. Møller og Johanne Harriet Hedvig 

Haderup 
 

Ægteskabet opløst. 

Børn: 
1) Søn (IC3a1) 
2) Søn (IC3a2) 

Gift 2’den gang med: 
Ingeborg Margrethe Christensen 

Født d.20 Juli 1886 i Købehavn - død? 
Datter af kommisionær Jens Christensen og Marie Henriette Hansen 

Ingen børn i dette ægteskab. 

Modtog tegneundervisning af morbroderen, Edv. 
Lehmann. Uddannede sig som akvarelist i 
England. Var en tid ansat som maler på D.Kgl. 
Porcelænsfabr. Fra 1887 til 99 var han tegnelærer 
i Sorø. Førte sig frem i overlegen stil som 
“luxux-boheme”, boede i herskabelig lejlighed i 
Amaliegade. Spiste stegt rødspætte hos sine 3 
kusiner på Rudersdalsvej i Holte hver onsdag, og 
gik her under navnet “lille Gy”. Med KM fik han 
to sønner, som han først genså, da de som voksne 
vendte tilbage fra Amerika og han vedblev med 
at være “De’s” med dem. Om disse sønner ved 
jeg intet. Hans 2 kone IMC havde en finere 
charcuteriforretning i Charlottenlund hvilket GK 
var noget flov over og han viste sig aldrig i 
forretningen, men han har sikkert levet godt af 
den. IMC var meget stolt af at være kommet ind i 
“sådan en kunstnerisk familie”, hvor hun 
imidlertid aldrig rigtig blev accepteret - familien 
har ikke helt været fri for åndssnobberi. 



 

IC4. 

Peter Gustav Adolph 
Lehmann 

Født d.24 Oktober 1821 i København 
Død? 

Den eneste af IC’s børn som man faktisk ikke ved ret meget om. Ingen i 
familien har nogensinde omtalt ham. At han i lighed med sine brødre har 
haft kunstneriske talenter, er der ingen tvivl om, idet jeg er i besiddelse af 
en lille tegning, som han har tegnet til sin mor på hans konfirmationsdag 
tilligemed flere digte* han har skrevet. Han kan muligvis være død i 
udlandet, idet der findes et brev afsendt fra tyskland (på tysk) i 1865 - i 
dette brev virker han meget ulykkelig, men det er ikke let at finde ud af 
årsagen. 
*Flere af hans digte findes i en lille samling af familiedigte som jeg har udgivet under titlen:”Digte fra 
et guldalderhjem”. (LFL’s Bladfond 1996 - ISBN 87-90329-05-8) 



 

IC5. 

Heinrich Carl Ludvig Lehmann 
Født d.28 Marts 1824 i København 

Død d.10 Februar 1901 sm.st. I 1875 gift med: 
 

Anna Mathilde Holmgreen 
Født d. 29 April 1857 i København 

Død d. 31 Oktober 1926 sm.st. 
Datter af tømrer Niels Phersson Holmgren, (f.14-5-1821 i Fjelkestad Skåne og død 1891 i København), 
og hustru Johanne Andersdatter (Andersen), født 1832 - død d.5-5-1894 i København. 

 

Børn: 
a) Karen Wilhelmine Lehmann - f.1-10-1879 - d.8-2-1966 
b) Ingeborg Lehmann - f.15-6-1881 - d.26-4-1950 
c) Gundhild Lehmann - f.29-1-1884 - d.1940 
d) Johanne Lehmann - f.21-4-1885 - d.9-4-1964 

Ludvig L. var som ung akademielev med til at udsmykke loftet i rum nr.3 i Thorvaldsens Museum, sammen med kollegaen 
Joel Ballin. Deltog som frivillig i hele treårskrigen. Malede for hoffet bl.a. et portræt af Grevinde Danner. Levede et 
boheme- og kunstnerliv, hvor især musikken spillede en stor rolle, indtil han giftede sig og lod sig ansætte som tegnelærer 
ved Suhmsgades Skole (hvor børnene iøvrigt var ligeså “vanartede” som idag). Som det vil ses var LL 51 år gammel da han 
giftede sig med den 18-årige Anna!(ikke dårligt). Hun var ferieafløser i den bagerbutik hvor han hver morgen købte sine 
rundstykker. Hun opdagede først hans alder da de stod på rådhuset og skulle underskrive papirerne (han så nu også 
betydeligt yngre ud end han var). Hun fik iøvrigt noget af et chok da hun kom op i hans lejlighed, Nørresøgade 19, 5: 
slyngplanter voksede overalt og i stuerne fløj der kanariefugle frit rundt! Da børnene indfandt sig flyttede de til et hus på 
Nørre Alle nr.49. Børnene blev opdraget med musik, sang, digtning og kunst. 



 

IC5a 

Karen Wilhelmine Lehmann 
Født d.1 Oktober 1879 i København 

Død d. 8 Februar 1966 sm.st. 
Ugift, uden børn. 

(Lærerinde, senere sekretær på Dagbladet Politiken) 

Som ganske ung arbejdede hun som privatlærer. Senere kom hun til Dagbladet Politiken, hvor hun i mange 
år var sekretær for bl.a Redaktør. Cavling og Red.sekr. Emil Fog. Hun var først huslæreer på et gods i 
nærheden af Kalundborg, hvor hun iøvrigt ikke brød sig om at være. Hun havde evig hjemve. Bortset fra 
nogle få år levede hun hele livet sammen med sine to ugifte søstre, Gundhild og Johanne.Alle tre var de 
selverhvervene (havde gode stillinger), og efter moderens død i 1926 flyttede de til en stor villa på 
Rudersdalsvej 32 i Holte. Kultur og dannelse havde de med hjemmefra og de blev hurtigt samlingspunkt for 
div. intellektuelle og kunstnere, bl.a. maleren Valdemar Neiindam, Harry Kluge og Politiken-tegneren Carl 
Jensen, der alle tre var vildt forelsket i Karen. Når man ser på billedet er det jo forståeligt nok. Iøvrigt 
bevarede hun, ligesom min mormor Ingeborg, sin skønhed hele livet igennem og var genstand for uophørlig 
tilbedelse fra utallige. Hun var f.eks. over 40 da hun på samme tid bestormedes af to højt estimerede 
kulturpersonligheder i dansk åndsliv, nemlig red. Emil Fog (Mogens Fogs far), og den navnkundige zoolog- 
og musikprofessor Rudolf Berg - de var begge nærmest syge af kærlighed og ejendommeligt nok, døde de 
pludseligt med kort mellemrum. Karen var en elskelig dame med hjertet på det rette sted. 



 Billedet herover er fra 1906 da de var nygifte. Billedet 
tilvenstre er fra 1919, et år efter skilsmissen (billedet er 
sendt til min mor Helga, der meget mod sin vilje måtte 
blive hos sin far). Min mormor Ingeborg var den af de 
fire søstre som mændene først faldt for - hun havde 
“det”, og nogle vidunderligt drømmende øjne. 

IC5b 

Ingeborg Lehmann 
Født d.15 Juni 1885 i København 

Død d. 26 April 1950 sm.st. 
(Lærerinde og musiker) Gift med: 
Axel Sophus Schou 

Født d. 20 December 1875 i København 
Død d. 

(Grosserer) 
Søn af Rasmus Emil Schou og hustru Caroline Peetz(se AS’s slægtsbog). Efter skilsmisse fra IL 
1918 giftede AS sig med Frk. Inger Nielsen, børn: Jørgen og Ida (gift Andersen). Efter 
skilsmisse fra IN giftede AS sig med Else Krøyer, børn: Anne Benedicte Mandix (gift 
Schørring.Thyssen). 

Børn: 
1) Helga Agnete Johanne Schou - f.29-12-1906- d.9-12-1994 
2) Ingrid Birgitte Schou - f.10-4-1914 - d.11-5-1939 

Startede ligesom sin søster Karen som privatlærer. Først i Lyngerup og senere i Fensmark Præstegård, samt tillige St. Taastrup. I 
Fensmark havde hun den glæde, at bo i det samme værelse som havde været beboet af Chr. Winther, som var hendes yndlingsdigter. 
Musikken havde hun i kroppen - direkte arvet fra hendes far, der foruden at have en udsøgt sangstemme også var en dygtig guitar- og 
violinspiller (begge instrumenter findes stadig). I Fensmark vikarierede Ingeborg f.eks. for organisten i kirken ved gudstjensterne. 
Musik, sang og digtning var det der interesserede hende. Kærlighedens veje er uransagelige - hvordan kunne hun dog falde for en 
prosaisk grosserer? I 30’erne sang og spillede hun vederlagsfrit for nogle arbejdsløse kvinder der samledes i Ryesgade - hun havde altid 
hjertet på det rette sted, hvis nogen led nød. Hun giftede sig anden gang med postassistent Albert Ditlev Damhoff, men heller ikke 
dette ægteskab var lykkeligt og opløstes derfor. Hun beholdt navnet Damhoff resten af livet. 
Axel Schou var grosserer i el-artikler. Tjente hurtigt styrtende med penge, bl.a. på monopolhandel med Philips. Trak sig tilbage som 
mangemillionær i en alder af 42 år! Var i ægteskabets første tid indlagt til psykiatrisk behandling, og det kan ikke udelukkes, at hans 
ustabile sind samt hans mange udsøgte modbydeligheder, kan have haft sin årsag i sygdom. Han var imidlertid en dygtig forretningsmand 
og blev også Ridder af Dannebrog. 



 

IC5b1. 

Helga Agnete Johanne Schou 
Født d.29 Januar 1906 i København 

Død d. 9 December 1994 i Århus,  
Gift med  

Thorvald Karl Friederich Mundfeld 
Født d.1 marts 1901 i Trawemünde 
Død d.? august 1959 i København 

(Sproglærer) 
Søn af ingeniør og fabrikant Kristian Edv. Mundfeld (født Hindberg), og hustru Metha 

Mundfeld (født Pheiffer).  
Ægteskabet opløst (omkr.1944-45) 

Børn: 
a) Erik Axel Mundfeld (adopt. Rosekamp) - f. 17-7-1941 

Gift 2 gang med: 
Carl Lauritz Rosekamp (født Heslund) 

(Maler) 
Født d.29 August 1893 i København 
Død d. 16 November 197. i Hadsund 

Søn af møbelfabrikant Marius Heslund (født Sørensen) og hustru Laura Jensine Ane Cathrine 
Heslund (født Rasmussen). 

Børn: 
b) Svend Lauge Rosekamp - f.7-1-1950 

Appendix på 
Bagsiden!! 



 

IC5b1a. 

Erik Axel Rosekamp 
(Født Mundfeld) 

Født d. 7 Juli 1941 i Frederiksberg 
Gift d.10 juli 1963 med: 

Hanne Orup Larsen 
Født d. 1 Januar 1942 i Assens (Fyn)  

Død d. 2-1-2015 i Kbh. (Vestre Kirkegård, Århus) 
Datter af maleren Jørgen Orup Larsen og hustru Lizzie O. Larsen (født 

Runland). 

Børn: 
1) Peter Orup Rosekamp - f. 28-11-1963 
2) Jens Orup Rosekamp - f. 27-3-1967 



 

IC5b1a1. 

Peter Orup Rosekamp 
Født d. 28 November 1963 i København 

barn med 
Martine Agnete Ida Victoria Pedersen 

Født d. 15 Januar 1969 i Ammasallik 
Datter af James Paukanak og Najagta Lene Justine Kristine Pedersen.(Gift med Niels 

Peder Pedersen, født i Starup - 2 børn i dette ægteskab). 

Børn: 
a) Nikolas Martin Rosekamp - f. d. 20-7-1993 



 

IC5b1a2. 

Jens Orup Rosekamp 
Født d. 27 Marts 1967 i København 

 
barn med: 

Helle Block 
Født d. ? 

Datter af..... 

Børn: 
a) Louise Block Rosekamp - f. d. 10-9-1989 



 

IC5b1b 

Svend Lauge Rosekamp 
Født d.7 Januar 1950 i Lerup (Lerup gl. Præstegård) 

Skibsmægler 
 

Gift 1991 med: 
Dorte Sørensen 

Født d.6 November 195. i Randers 
Cand. mag. 

Datter af gårdejer Harald Sørensen og hustru Inger Sørensen 
(født Nielsen). 



 

IC5b2. 

Ingrid Birgitte Schou 
 

Født d. 10 April 1914 i København 
Død d. 11 Maj 1939 sm. st. 

Døde af tuberkulose på en vidunderlig skøn 
forårsdag. 

(Min mor kom gang på gang  tilbage til vejret på denne dag - konstrasten mellem 
det skønne og det ufatteligt tragiske.) 

Smuk og intelligent - student, både sprogligt og matematisk fra Øregård Gymnasium. 
Udpræget humoristisk sans, der kunne nærme sig det fandenivoldske, derudover sportspige 
og en dygtig rytter - pludselig revet væk i an alder af 25 år. Livets meningsløshed i en 
nøddeskal. Min mormor kom aldrig til hægterne igen - dog hjalp det lidt, da jeg kom til 
verden i 1941 og mine forældre bosatte sig på førstesalen i min mormors hus i Lyngby 
Rosenvænge, men denne glæde blev også revet fra hende idet mine forældre skiltes og min 
mor forlod hjemmet med en ny mand i 1947. 



 

IC5c 

Gunhild Lehmann 
Født d.29 Januar 1884 i København 

Død d.? 1940 sm.st. 
(Teknisk tegner) 

 
Ugift, uden børn. 

 

Var ansat hos Fisker og Nielsen, F.L.Smidt og Orlogsværftet. Havde lyst til at male, og 
forsøgte sig ihærdigt (noget er bevaret), men uden ret meget held. Blev ligesom sine søstre 
kurtiseret af div. kunstnere og andre personligheder. Var vegetar og elskede dyr. Til 
forargelse for alle i ejendommen på Blegdamsvej 106,1, hvor hun boede med sin mor og 
søsteren Johanne, fodrede hun hver aften rotterne ud gennem køkkenvinduet, de var blevet så 
tamme overfor hende, at de sad og ventede på en gren lige udenfor vinduet kl.18. Trods sin 
sunde livsstil fik hun dårligt hjerte i en tidlig alder og døde som følge heraf. Man kan roligt 
sige, at disse piger har været forud for deres tid - de klarede sig selv økonomisk og ville ikke 
giftes, og de stillinger de beklædte var ikke, den for piger på den tid, almindelige slags! 
Gundhild var nok den mest temperamentsfulde af de 4 og havde det med at sige tingene 
ligeud af posen. “Jamen Gundhild dog!” som moderen så ofte sagde. 



 

IC5d. 

Johanne Lehmann 
Født d. 21 April 1885 i København 

Død d. 9 April 1964 sm.st. 
(Prokurist / Direktør i Nordisk Fjerfabrik) 

Ugift, uden børn. 

Blev ansat i Nordisk Fjerfabrik (NF) i 1902 (1 år efter fabrikkens start). I løbet af få år arbejdede hun sig op til 
prokurist. Firmaets stifter og direktør, H.O.Lange så straks hendes evner og gjorde hende så at sige til sin højre 
hånd - for ikke at sige en del af hans hovede. Rejste i 1915 til Rusland hvor hun startede en fjerfabrik, som hun 
senere blev direktør for i en alder af kun 29 år. I Rusland oplevede hun revolutionen og hvad deraf fulgte, bl.a. 
gik fabrikken tabt. Det siger noget om hendes dygtighed, at fabrikknes varelager efter krigen blev solgt for 
250.000 pund sterling!! Hjemme igen blev hun ikke alene en institution i virksomheden men tillige en 
uundværlig kapacitet, og hun beklædte vigtige ledende poster i firmaet både i USA og i Frankrig. H.O.Lange 
var ikke alene forretningsmæssigt fascineret af hende, men også dybt forelsket i hende. Flere frierier fra hans 
side førte dog ikke til noget og selvom Lange giftede sig (vistnok 2 gange) ved jeg fra breve, at han bevarede et 
mere end venskabeligt forhold til JL resten af livet. Det vil iøvrigt ikke være overdrevet at sige, at det langt 
henad vejen var de to der faktisk kørte firmaet, hvilket efterladte breve i høj grad viser. En stående replik i 
firmaet var: “Det må De hellere tale med Frk. Lehmann om.” 



 

Udsnit af tegning udført af Edv. Lehmann 

IC6 

Johanne M. Lehmann 
Født d.? 1829 i København 
Død d.? 1910 samme sted 

Ugift, uden børn 
 

Blev aldrig kaldt andet end “Hanne”. Boede så vidt vides hele livet sammen med sin søster Ida. Ifølge folketællingsliste er de 
begge startet som akademielever, men må så være gået fra det på et tidspunkt - der har nok ikke været råd til det, men hvad 
har de så levet af og beskæftiget sig med? Hele deres lange liv er en lukket bog - de er fuldstændig anonyme - borte er de, og 
ingen ved noget om dem. Dog een ting ved jeg fra min mor: De sidste år boede de på en stiftelse på Nørrebro, og her havde de 
en kanariefugl hvis bur de dækkede til med et håndklæde når de skulle vaske sig - det var nemlig en “han”. (Undskyld, Hanne 
og Ida, det er ikke for at gøre grin med Jer!) . Jeg ved også, at de blev ret bestyrtede, da deres bror Ludvig kom og fortalte, at 
han havde tænkt sig at gifte sig med en ung pige på 18 år, og det er der jo ikke noget at sige til. 



 

Udsnit af tegning udført af Edv. Lehmann 

IC7. 

Cathrine Lehmann 
Født 1832 i København, død? 

gift med 
Johannes Lindeborgh 

Malermester 

Børn: 
a) Edvard Lindeborgh (*) 
b) Otto Lindeborgh 
c) Elna Lindeborgh 

*  Personen med dette navn eksisterer, men det er usikkert hvor han skal placeres - sikkert er det, at 
en søster til Anna Holmgreen, Wilhelmine, på et tidspunkt var forlovet med Edv. Lindeborgh(1894). 
Efter sigende forsvandt han sporløst (ifølge brev er han sidst observeret i Haslev på Sydsjælland). 
Hans forsvinden var muligvis årsag til Wilhelmines tidlige død. Hun var lærer i Holme-Olstrup og 
havde forud for dette været  privatlærer hos dyrlæge Knudsen i Everdrup. Hun sagde sin stilling som 
lærer op i okt.94 og døde et år efter i Everdrup, efter at have ligget syg en tid i Horsens(?). 



 

IC7b. 

Otto Lindeborgh 
Født 12-8-1972 
Død 26-9-1908 

 
gift med: 

Emilie ........ 
PT er fødenavn ukendt 

Børn: 
1) Otta Lindeborgh 
2) Else Lindeborgh 
3) Gerda Lindeborgh 

Otto L. var noget af en charmør - hvilket iøvrigt ikke skal ligge ham til last - var selvfølgelig 
meget omsværmet. Tragisk nok døde han forholdsvis tidligt og temmelig pludseligt af rosen. 
Flere data om ovenstående personer mangler, og det er ejendommeligt at det faktisk bliver 
sværere og sværere at finde disse jo mere vi nærmer os vor tid, man er tilbøjelig til at tro at det 
forholder sig omvendt. 



 

IC7b1. 

Otta Margareta 
Lindeborgh 

Født 21-10-1908 
Død? 

 
Gift med 

Ernst Nielsen 

Børn: 
a) en datter - (muligvis også med navnet Otta) 

Det eneste jeg ved om organist Nielsen er at han var organist ved Frihavns Kirken, og at 
han løb efter en sporvogn og faldt død om af et hjerteslag. De levede begge i 1954 - 
ifølge indskrift i gæstebog på Rudersdalsvej 32 i Holte. 



 

IC7b2. 

Else Lindeborgh 
Født 8-1-1902 

Død 1967 
Gift med: 

 Niels Rasmussen 
(Postmester i Tølløse) 

Børn: 
a) Hans Carl Lindeborgh 
b) Knud Bjørn Lindeborgh 
 



 

IC7b3. 

Gerda Lindeborgh 
Født ? (ca.1904) 

(Levede endnu pr. 1-1-1996) 
 

(Fuldmægtig) 

Var ansat som fuldmægtig i Østifternes Hypothekforening, hvor de 
ansatte ikke måtte være gift med hinanden. Kom derfor fast sammen 
med en kollega ved navn Veflinge, som hun, såvidt vides, i en meget 
sen alder har giftet sig med. Denne herre spillede iøvrigt udmærket 
violin. 



 

IC7c 

Elna Lindeborgh 
Født d.? 
Død d.? 

 
Gift d.3-5-1912 med: 

Peter Meyer 
Født d.30 januar ? 

Død d.? 
(Kordegn ved Simeonskirken) 

Ingen børn 

Ifølge min mor var Elna Lindeborgh en meget gæv pige - som det kan ses var hun 
frelsersoldat, uden dog at være “frelst” i den forstand. De afholdt søndagsskole i 
deres hjem. Hendes mand blev aldrig kaldt andet end “den lille grå mand”. 
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