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9. SENIORS ETTERSLEKT
Carl Wilhelm Gottfried Warmuth
(27. mai 1844 – 19. juli 1895)
Carl junior var den eldste av de fire søsknene. Det virker som om det har vært et godt
forhold mellom søstrene Julie og Sofie og Carl, mens Bernhard ikke omtales av andre
enn faren.

Sofie, Carl jr. og Julie på karneval i 1872. Fotograf ukjent. Ringve Museum.

I mai 1872 medvirket en ung svensk pike, Marie Zedritz, ved flere konserter i
Christiania der hun sang operaarier og svenske folkeviser. Marie var datter av
professor Carl Edvard Zedritz (1805-59) ved universitetet i Uppsala og hustru Erianna
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Elisabeth Nyström (1814-87). Faren underviste i romersk veltalenhet og poesi. De fikk
fire barn, av de tre andre ble to boende i Uppsala og Thorbjørn Edvard (1845-1918) ble
bokholder i Stockholm.
I annonse i Aftenposten 1. juni 1872 nevnes at Maria er elev av Fritz Arlberg.
Konsertarrangør var musikkhandler Warmuth. Halvannet år senere, 4. november 1873,
giftet Marie og Carl junior seg i Trefoldighetskirken. Forlovere var Warmuth senior og
Sverrer Haakon Lundh. De nygifte bodde trolig i Nedre Vollgate inntil januar 1875, da
junior averterte etter “En smuk Familieleilighet” på 4-5 værelser “med Kjøkken og
Pigekammer” og adgang til have. Beliggenheten skulle helst være Homansbyen eller
Parkveien. De fikk leilighet i den meget fasjonable Homansbyen, i 1. etasje i
tomannsboligen Josefinesgate 19, som var bygget 1863 for kammerherre Carl Julius
Wahl.

Josfines gate 19 i 2016 fotografert av Jan-Tore Egge.

Deres eneste barn Carl Edvard ble født i 1877, men døde bare 6 år gammel i mai 1883.
Ikke lenge etter dødsfallet, på høsten samme år, flyttet Carl og Marie til 1. etasje i
leiegårdsvillaen Inkognitogaten 16, bygget 1873. I januar året etter skrev Carl til
vennen, journalisten Kristian Winther-Hjelm:
Jeg sidder jo opp i mit daglige Stræv fra Morgen tidlig til Aften sent – for mig gaar det
jo saaledes nogenlunde an – for stakkels Marie er det derimod verre – hun er hele
Dagen ene med sine Tanker og alle de kjære Minder rundt om sig.
Vi er flyttet i Høst til et andet Sted – vi kunde ikke holde det ud længere paa det
gamle Sted – hver Krog, hvor vi saa hen – tilbagekaldte alle de dejlige Dage vi har
samledes over vor lille Engel – vi gik paa Tærne endnu maanedvis efter – for ikke at
vække ham – der dog allerede for længe siden var borte – borte for bestandig.
Vi bor nu i Inkognitogaden Nr. 16, Hjørnet op Ridervolds gade – tæt ved det store
Sundske Hus i Parkveien, eller lige bak Mowinkel som du vist erindre. Har faaet en
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nydelig komfortabel Leilighed med Veranda og stor Have – stille og rolig, netop
passende for os.

Noen dager senere, 7. februar 1884, skrev komponisten Johan Svendsen:
Jeg forstaar godt at det tunge Slag som har rammet Dig sætter Mærker, og kan jeg
naturligvis kun haver Medfølelse og Ærbødighed for Din Sorg, Men, kjære Carl, lad ikke
Tungsindigheden rent faa Overhaand. Husk at Du har meget at leve for som fordrer Din
hele Energie, husk at du har mange gode Venner som med Interesse følger Dine
Foretagender, og fremfor alt, glem ikke at den Forretning som gjennem Din Dygtighed
har taget et saa storartet Opsving, forlanger Din fulde, usvækkede Kraft.

Carl junior var etter bildene å dømme en flott mann. Han var livlig, beleven,
kunnskapsrik og hadde venner overalt i musikkverdenen. Han var dessuten uhyre
arbeidsom og brakte musikkhandelen til de store høyder i norsk sammenheng. Ikke
alle komponister likte hans forleggerpolitikk og ikke alle musikhandlere likte hans
suksess. Det var jo ikke noe rart.

Teatermaler Jens Wangs maleri av kammermusikkforeningen fra 1886 “fritt etter” Edward
Grützner, som var kjent for sine munkebilder. Hvert år på Haydn, Mozart og Beethovens
fødselsdager iførte foreningen seg munkehabitt og gikk gjennom en underjordisk tunnel til
denne kjellerstuen i ingeniør Heyerdahls hjem. Carl Warmuth nr. 2 fra høyre. Privat eie, foto av
Oslo Bymuseum.

Carl var som sin far musikalsk begavet. Han komponerte velformede stykker for sang
og klaver og for klaver solo. Han spilte flere instrumenter, og var ivrig med i
kammermusikkforeningen som vi ser på bildet: Fra venstre: Johan Svendsen, kaptein
Alexius Ræder, doktor Vollert Bøgh, ingeniør H. E. Heyerdahl, konsul Axel Winge,
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doktor Th. Egeberg, professor J. Nicolaysen, oberstløytnant Th. Johannesen, Carl
Warmuth, komponisten Iver Holter. På veggen maleri av Edvard Grieg og cellisten
Moritz Blodek. En bemerkelsesverdig forsamling: Julius Nicolaysen 1831-1909, født i
Bergen – fremstående lege, professor ved Rikshospitalet. Også en tid medlem av
Kjerulfs kvartett. Nicolaysen – “Keiseren” – var professor i kirurgi.
Ingen hadde noensinne sett ham smile, der han ikke gikk men 'skred' gjennom
hospitalet. Han kunne nok vise en viss humor, men den var sjelden harmløs, og han var
beryktet for sin stadige og ubarmhjertige hakking på tjenerne på operasjonsstuen.
Keiseren var ellers kjent for sine avanserte kirurgiske operasjoner.

skrev Torolf Elster i 1990. – Axel Winge (far til komponisten Per) 1827-1893, konsul og
børsmegler på Christiania børs. – Vollert Hille Bøgh, 1855-1909, sønn av stiftsarkivar
Wilhelm Frimann Christie Bøgh, født i Trondheim, privatpraktiserende lege, leder for
Studentersamfundet i Christiania i 1876 (sammen med Iver Holter), ordfører i
Christiania 1899-1901. – Alexius Fredrik Ræder født i Romedal i Hedmark 1835,
oberstløytnant og ansatt i Christiania Sparebank. – Halvor Heyerdahl, ingeniør, 18401917, pioner innen telefon og elektrisk lys i Norge. På 1880- og 1890-tallet var han
meget aktiv innen musikklivet i hovedstaden, også som utøvende fiolinist. Han var
formann og senere æresmedlem i Kvartett- og Musikforeningen i Kristiania. – Theodor
Christian Egeberg, 1847-1915, kirurg, livlege for kong Oscar og kong Haakon, nevø av
den styrtrike trelasthandler Westye Egeberg. – Thorvald Johannessen, kaptein i hæren
(f. 1845), født i Christiania.
Alle var fremstående samfunnsrepresentanter, ivrige musikkamatører og venner av
både Warmuth, Kjerulf, Grieg og Svendsen. De fleste tilhørte embetsstanden.
Her er vi inne på noe interessant. Carl Warmuth, både senior og junior, representerte
handelsstanden når vi snakker om sosial lagdeling. Juniors medvirkning i
kammermusikkforeningen der majoriteten representerte embetsstanden gjør at en
kunne tro at han – junior – omgikkes og var kjent av denne del av byens folk. Men
ifølge den mengde erindringslitteratur som er utkommet i forbindelse med byen
Christiania, stemmer dette ikke. Verken Warmuth selv eller firmaet eller for så vidt noe
annet musikkfirma er nevnt i denne litteraturen – med unntak av et par uttalelser som
“hentet noter hos Warmuth”. Warmuth seniors kontaktflate var avgrenset til familien,
et par fra det gamle kapellet Harzverein og et par andre. Warmuth juniors var
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dominert av forretningen og musikere. Det var tydeligvis musikken som var
fellesnevneren for de ulike sosiale sjikt i kammermusikkforeningen.
Carl hadde opparbeidet seg en enorm kontaktflate som inkluderte musikere og andre
kunstnerpersonligheter i Norge, Skandinavia og øvrige Europa, også USA. Noen ble
fjerne bekjente, noen nære bekjente og noen få nære venner. En av disse var Johan
Svendsen. Svendsen var en av de karismatiske personligheter – Warmuth junior
antagelig også. Den store komponist og dirigent var i konstant pengenød. Lønnen ved
Det kgl. Theater i København var antagelig langt fetere enn de magre honorarer
musikkforleggerne ville gi, men Svendsen hadde et stort forbruk - også av kvinner og
vin.
Før Svendsen flyttet til København i 1883, satt han en dag og ventet på en elev i
bakværelset hos Warmuth. Eleven kom ikke, og Svendsen skriblet i notatboken sin. Det
ble begynnelsen til fiolinromansen op. 26.
Komponisten så ikke først hvilke enestående kvaliteter den hadde. Det gjorde derimot
forleggeren, og gav i september 1881 ut utgaven for fiolin og piano i et førsteopplag på
hele 300 eksemplarer. Tre måneder senere kom ytterligere 300 eksemplarer, og før
rettighetene ble solgt til Wilh. Hansen Musikforlag i København i 1899, hadde den fått
34 opplag med til sammen solgte 20.300 eksemplarer – det er den absolutte rekord i
norsk musikkforlags historie.
I Carl juniors liv var det lite tid til ferier, reiser, besøk hos og av venner, slekt, familie.
Livet ble levd i forretningen i Kirkegaten 17. Av brev går det frem at hustruen Maries liv
ble sterkt preget av sønnens død og at det derfor ikke ble krefter til noe selskapsliv,
heller ikke omgang med familien Warmuth/Lundh. Da Carl måtte avslå en innbydelse
til søsteren Julie i 1891, skrev han også “Maria kommer da desværre heller ikke, Du
ved, hun gaar ingen Steder undtagen jeg er med”.
Marias far var død i 1859, moren var blitt gammel og døde 1887. Marie hadde broren
Thorbjörn som bodde i Stockholm. Da Carl junior døde i 1895, flyttet hun først til en
mindre leilighet i Christiania. I 1905 besluttet hun å returnere til sitt hjemland Sverige,
leverte boet til skifteretten og flyttet til en leilighet i nærheten av broren i Stockholm.
Her døde Marie i 1929.
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Julie Marie
(3. juni 1845-19. august 1922)

Julie malt av Aasta Nørregaard i 1903. Riksantikvaren.

Søstrene Julie og Sofie giftet seg med hver sin bror Lundh – sønner av offiser og
vitenskapsmann Gregers Fougner Lundh og hustru Helene. Julies valg var Otto Gregers
Lundh (1833-1896), og de giftet seg i 1866.
Julie “var en sped tander dame” ifølge svogeren Sverrer. Det kan virke som om Otto
hadde en lignende karakter som Julie. Han utdannet seg til jurist ved universitetet i
Christiania, men avanserte ikke videre enn til kongelig fullmektig ved Riksarkivet. Norsk
historisk kildegranskning var hans hovedinteresse. Historikeren Ludvig Daae uttalte om
ham: “Men akk, siden Otto Gregers Lundh i Riksarkivet døde er det min salighet ingen
som kan skjære en skikkelig gåsepenn i dette land lenger”. Det var en dårlig lønnet
stilling, og familien på fem måtte bo i tett befolkede leiegårder. Den energiske og
sterke Sverrer hadde ikke så høye tanker om sin bror, men hjalp ham likevel rett som
det var med penger.
På slutten av 1870-tallet oppsto det en uforsonlig strid i familien Warmuth-Lundh. På
et tidspunkt da Sverrers firma blomstret, Carl junior trivdes og gjorde det godt som sjef
i musikkhandelen og -forlaget, gikk det ikke bra for Otto. Han pådro seg gjeld og i
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oktober 1879 ba han svigerfaren om et større lån. Dette fikk han ikke, og Otto reagerte
med å nekte sin familie å treffe senior. Julie led under dette, hennes far også. “Stakkars
snille pappa, hvor vi alle lider for en eneste af vor nærmeste. Om Otto kunne forstaa
min store Sorg og Græmmelse ved ikke at kunde se min egen Far” skrev hun i brev i
1886. Otto besøkte heller ikke broren og hans familie på Sverresborg.
Likevel gav ikke faren, Carl senior, etter. Særlig vondt måtte det føles for Julie at faren
stadig gav penger til broren, den upålitelige og ryggesløse Bernhard. Dette må ha vakt
betydelige reaksjoner i familien.,
Ekteparet Julie og Otto fikk 3 barn. Den yngste Christopher (1872-1924) var en urolig
sjel. Han dro til tjeneste i Kong Leopolds Kongo i 1902, der han etter hvert avanserte til
postsjef. Han var ofte syk i Kongo. Mesteparten av sitt liv bodde han sammen med sin
mor i Christiania i Munkedamsveien 98 og kalte seg premierløytnant.
De to andre var født 1866. Gregers (død 1957) var et problem, både for seg selv og
andre. Han var tydeligvis ikke interessert i verken utdannelse eller arbeid. Som 21åring ble han plassert i onkelen Carls musikkforretning. Arbeidet besto i å rydde bort
innleverte noter, men dette gikk ikke bra. Han kom stadig for sent – om han i det hele
tatt kom. Han skyldte på dårlig rygg og satte seg borte i en krok – “Han tror, han kan
gjøre fuldstændig hvad han vil.” For søsteren Julies skyld beholdt Carl ham i
forretningen i flere år, men i 1889 var det nok. Carl Warmuth var sliten: “Jeg er ikke
bra, nervøs og udslitt”. De forsøkte i stedet å få ham til å gå på Christiania
Handelsinstitut, men nei. Gregers foretrakk visst å være en døgenikt som kalte seg
journalist eller publisist, tidvis agent eller sekretær. I adressebøkene kan vi følge ham
fra sted til sted i hovedstadens mindre prominente gater. I 1900 skriver folketellingen
at han var bestyrer for Bygdøy postanstalt. Etter hvert ble han sekretær i kommunens
forliksråd, en uanselig og dårlig lønnet stilling. En kan lure på hva han levde av.
Tvillingbroren Carl Gottlob Friedrich (26. desember 1866 – 7. mars 1964) representerte
den motsatte ytterlighet. Han var en begavelse, både intellektuelt, organisatorisk og
sosialt. Han ble høyesterettsadvokat 1895, fikk sitt eget advokatfirma 1896 og inngikk
snart etter kompaniskap med flere andre advokater. Som advokat arbeidet han mest
med industriell utvikling – i Rjukan, Borregaard, AS Sydvaranger.
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Carl Gottlob Friedrich Lundh giftet seg 1903 med Margrethe Huitfeldt (1871-1946),
datter av riksarkivar Henrik Jørgen Huitfeldt-Kaas og hustru Hanne. De flyttet inn i
hennes foreldres hus, Oscarsgate 31 i Christiania i 1905. Dette huset var oppført 1860
etter tegninger av den kjente arkitekt Georg Bull, bror til Ole Bull.
Margrethe og Carls to sønner, skuespiller Otto (1904-80) og advokat Henrik Jørgen
(1905-85), slo seg til i huset. Otto hadde gjennom årene 1934-70 mange roller ved
Nationaltheatret og andre teatre; han kunne også synge helt fremragende og er blitt
sidestilt med en av våre store sangere: “Noen i ensemblet hadde operastemmer, som
gamle Otto Lundh [1950-tallet] og unge Edith Thallaug.” Begge sønnene var pasjonerte
samlere av antikviteter av ymse slag, blant annet av slektsdokumenter.
Julie mistet sin mann allerede i 1896, mens hun levde til 1922. Hun hadde svært liten
kontakt med slekten, selv etter at mannen var borte. De eneste hun omgikkes
regelmessig var sønnen Carl og hans hustru Margrethe, foruten sønnen Christopher.
Julie hadde hatt et vanskelig liv – en ektemann uten tiltak og pågangsmot og to av tre
sønner som slektet på ham.

Bernhard Friedrich John
(23. desember 1846-12. april 1914)
var familiens helt sorte får – han skaffet foreldrene en uendelighet av bekymringer,
angst og uro og skyhøye regninger.
Bernhard har nok hatt en diagnose både i samtidens og nåtidens vurdering. Dette tror
jeg foreldrene ante eller kanskje visste, og det kan jo forklare deres påfallende svakhet
for ham.
Bernhard skrev om seg selv:
1866
1867

August. Strøg til Artium (1) i det skriftlige. Slang resten af Aaret.
Januar til Juni fortsatte forrige Halvaars beskjæftigelse. Juni reiste til
Amerika over London, prøvedes til Søs med en Nordmand til Finland,
rømte med Baaten iland, tiggede mig til Stockholm, skrev ynkeligt
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Brev og toges til Naade.
Januar-Juli: læste til Artium, manuduktlønn [privatundervisning], men
mødte ikke hos dem.
August: Strøg til Artium (2) i det mundtlige.
Oktober-Desember hos Præsten Storm, Nes. Svak og spikede.
Januar til April. Lagde storartede Planer. April rejste til Brasilien over
Hamburg, Elrich, Bremen, Kristiansand, Sætersdalen, Kristiania.
(Hjemhentet af Fatter i Juli). Klingenberg.
27 Aug. til Amerika
Marts hjem.
Decbr. til Magdeburg.

Før Bernhard emigrerte til byen Winnipeg i provinsen Manitoba i Canada 1905, hadde
han reist over til Amerika fire ganger. Han nektet helt å arbeide, han snyltet på
foreldrene, han stjal, han løy og gjorde seg umulig hvor han enn befant seg. Faren
prøvde å sende ham til slektninger i Tyskland – som sendte ham hjem igjen. Han ble
satt i “pensjon” hos gårdbrukere på Eidsvoll og en vognmann i Christiania.
I tillegg til å betale for disse oppholdene sendte faren ofte ekstra til sigarer, hatter og
annet utstyr. Det sier seg selv at dette sammenlagt ble en meget betydelig sum. Fem
måneder etter farens død ble Bernhard satt under offentlig vergemål. Han ble altså
vurdert til ikke selv å klare sine personlige og økonomiske saker. Vergemålet ble ikke
opphevet før i 1903.
På gården Skofset på Eidsvoll bodde Bernhard i drengestuebygningen sammen med 14
andre. Her fikk han en venninne, Andrea (Berthe Andrine) Henriksdatter (1845-1936).
De fikk en sønn i 1885 og kalte ham Carl Andreas.
I 1905 reiste Bernhard, Andrea – som han da hadde giftet seg med – og sønnen til
Winnipeg i Canada. Ekteparet hadde da klart å samle opp en del penger. Etter en
tilsynelatende fredelig tilværelse i Winnipeg døde Bernhard 12. april 1914 av hjertefeil,
står det i nekrologen. “Begravelsen foregik mandag under stor deltagelse. Venner av
avdøde bar kisten, som var rikt smykket med blomster. En del av Glee Clubbens
medlemmer besørget sangen i sørgehuset og ved graven.”
Andrea levde helt til 1936 og ble 90 år gammel.
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Bernhards og Andreas sønn Carl Andreas ernærte seg som snekker, og i 1918 vervet
han seg som soldat i den kanadiske hær. Herfra foreligger det en beskrivelse av ham:
han var 177 cm høy, målte 92 cm rundt brystkassen, hadde gusten hud, grå øyne og
mørkebrunt hår. Han hadde to arr på venstre kinnben og et over venstre øye.
Lignet Carl på sin far? Han døde rundt 1960 i Winnipeg og etterlot seg hustru Irene.

Sofie Christiane
(29. desember 1848-23. februar 1931.)
Sverrer Haakon skrev i sine erindringer:
Ute på Mangelsgården hos søster Marie traff jeg [1862] bror Otto med sin kjæreste
Julie Warmuth, datter av musikkhandler Carl Warmuth, samt Julies søster Sofie. Mens
Julie var en sped tander dame, var søsteren som den gang var ca fjorten år, en staut
robust jente som falt akkurat i min smak. Da vi om kvelden lekte panteleken, tok jeg
henne om halsen og kysset henne, hvorefter jeg sa: gifter jeg meg en gang, skal du bli
konen min. De andre lo og jeg fikk meg en ørefik som jeg mottok smilende med løfte
om at den nok en gang skulle bli innfridd.

Sverrer var 18 år eldre enn Sofie. De giftet seg i 1867 og flyttet inn i Sverrer Haakons
gård Jernbanetorget 4. Forretningen holdt til i 1. etasje, portnerfamilien i 2. etasje og
eieren i 3. og 4. etasje. Åtte år senere hadde Sofie født fem barn, de hadde barnepike
og kokkepike og gårdsdreng.
Ektemannen var døpt Sverrer Haakon Harald Olaf, men kalte seg bare “S. H.” Han
hadde en jovial og romslig karakter og var en svært dyktig forretningsmann. Faren,
offiser og vitenskapsmann Gregers Fougner Lundh, døde tidlig og S. H. måtte ut i
arbeidslivet – noe som var uvanlig for en gutt av embetsstanden. Han startet eget
firma i 1867 og ble en pioner på landbruksmaskiner og –redskaper, delvis imponert fra
England. Firmaet solgte dessuten kraner, transportanlegg, brannsprøyter,
dykkeapparater, heisdører, kirkeklokker, frukttørreapparater og fyrlykter, med kunder
svært mange steder. De solgte tåkesignalanlegg til Færder, Svenner, Lista, Skomvær og
Landegode fyr, fyranlegg på Svalbard, Island og i Finland. S. H. ble en meget velstående
mann. Hans arbeidskraft var legendarisk – han trakk seg ikke tilbake fra firmaets
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ledelse før noen år før han døde 91 år gammel. Han var et unntaksmenneske. Firmaet
til S.H. mottok med årene flere hundre medaljer for maskinene sine.

Sofie fotografert i 1911 av Gustav Borgen. Norsk Folkemuseum.

Sverrer og Sofie fikk 7 barn. Fem av dem – to sønner og tre døtre – vokste opp og
skikket seg vel. På tidlig 1870-tall bygget S. H. en sommervilla, Sverresborg, på
Ladegårdsøen. Eiendommen var på 52 mål og hadde stor blomsterhage, frukthage og
park, som ikke minst var husherrens verk. Det var en stor sveitservilla der de holdt til
hele sommeren til langt ut på høsten, og utfoldet et livlig selskaps- og familieliv med
opptil 30 middagsgjester om søndagene. Her bodde også senior Carl og Mutter, som
han kalte henne, hvert år fra mai til oktober sammen med den store familien og trefire tjenestefolk. De brakte med seg sitt eget sengetøy, og betalte godt for seg fremgår
det av regnskapsbøkene. Eiendommen er fremdeles i slektens eie.
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Sverresborg rundt 1890. Privat eie.

Det er merkelig store kontraster i slekten Warmuth/Lundh. På den ene siden det
bunnsolide ordensmenneske Carl senior, den fremragende og sjarmerende Carl junior,
de likeså fremragende S. H. Lundh og advokat Carl Lundh. På den andre siden den
ustyrlige Bernhard og den nonsjalante og dovne Gregers. Og så kvinnene som kildene
ikke viser frem, men som var dem som sørget for at alt gikk rundt. En spennende slekt.
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SLEKTSLISTE FOR CARL WARMUTH SENIOR OG
JULIANE KÖHLER

Warmuth-siden
• Carl Warmuth seniors oldefar: Hans Michael Warmuth
• Carl Warmuth seniors bestefar: Hans Christian Warmuth
•

Carl Warmuth seniors foreldre: Christopf Gottfried Warmuth 29/10 1762 i
Thalebra-1/8 1844 i Thalebra + Barbara Friedrike R(h)odius 16/4 1778 i
Niederspier - 8/4 1844 i Thalebra.

• Carl Warmuth senior + fire søsken:
1. Johan Carl Wilhelm Ernst Warmuth f. 23/1 1801
2. Maria Friederike Christina Warmuth f. 24/2 1803, gift med Johann
Heinrich Gottfried Garthof f. 1796. Senior hadde kontakt med dem
av og til.
3. Johann Friedrich Christian Warmuth 24/10 1805 - 1/2 1873. En av
sønnene var Paul, nevø av Carl sr. som han hadde kontakt med.
4. Carl Gottlob 4/2 1811 – 22/2 1892 + Juliane Friederike Christine
Henriette Köhler 1814-24/8 1882.
5. Johann Friedrich Christian Wilhelm Warmuth f. 18/8 1819. Ant. var
det hans datter som het Aline og giftet seg med en Kirchner. Hun fikk
en pengegave av senior i 1885.
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Køhler-siden
Juliane Köhlers foreldre: Johan Andreas Köhler, kgl. fogd i Ellrich 1785 - 28/9 1850 og
Sophie Henriette f. Dempwolf, født ant. 1786, død ant. 20/11 1854 i Hannover.
Deres barn:
Andrea Wilhelmine gift Panther
Friederike gift Sternecke
Johanne gift med Carl Kohlmann
Bernhard
Sophie gift Blankenhagen
Juliane Fredrikke Christine Henriette gift Warmuth 12/5 1814-24/8 1882

CARL SENIOR OG JULIANES ETTERKOMMERE
•

Carl Wilhelm Gottfried 27/5 1844 – 19/7 1895 og Maria Zedritz 8/12 1841- 15/7
1929, gift 4/11 1873
Carl Edvard 14/4 1877- 26/5 1883

•

Julie Marie 3/6 1845-1922 og Otto Lundh 28/101833 – 25/12 1896, gift 1866
Carl Gottlob Friedrich 26/12 1866 – 7/3 1964 gift med
Margrethe Huitfeldt 12/11 1871 – 25/7 1946
Henrik Jørgen 7/1 1905 – 9/1 1985
Otto 19/1 1904 – 15/4 1980
Hanna Clara f. 1/9 1907
Gregers Fougner 26/12 1866-13/6 1957
Christopher Anker Bergh 2/1 1872-1924

•

Bernhard Friedrich John 23/12 1846 – 12/4 1914 og Andrea (el. Anna
Henriksdatter)1845-1936, gift mellom 1900 og 1905.
Carl 1885- ca 1960
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Sofie Christiane 29/12 1848 - 23/2 1931 og Sverrer Hakon Lundh 2/3 18304/10 1921, gift 1867
Sverre Harald 20/12 1868 - 25/10 1902 maskiningeniør, gift med
Augusta Frost 11/12 1877 – august 1947
Cathrine Helene (Mimmi) 23/12 1869-24/5 1962, gift med general
Christian Theodor Holtfot 17/10 1863 – 24/21930
Julie Marie Sofie (Lulli) 3/10 1871 – 30/08 1943
Kaya Dagny 1873-1880
Sofie Elisabeth Christiane (Sif) 17/2 1875-17/9 1974, gift med Thomas Christian
Collett Bang 10/8 1875 – 26/3 1957

Harald Olaf 19/4 1877-8/1 1963, gift 1) med Signe Astrup 17/8 1876 – 3/11 1921;
2) med Solveig Dahl 13/11 1878 –25/11 1926
Dagny Marie (Lillemor) 1881-1896
•

Johan Axel Nicolai 2/6 – 11/7 1859

Carl Warmuth juniors slektsnotater. Ringve Museum.
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Epilog. Et øyenvitne
Jeg husker godt den gamle toetasjes Warmuthgården nede i Kirkegaten og jeg husker
enno tydelig butikken, med alle notene og musikkinstrumentene. Den lå vis à vis
Tostrup, den fornemme guldsmedforretning, og når de store kulerunde lamper tentes
foran vinduene og skinte på alle de utstilte sølvgjenstandene, og kastet gjenskjær over
til Warmuth med alle de prunkende notehefter i vinduene, var det både liv og lys i
gaten. Liv ja - inne i den store butikken med alle reolene fra golv til tak, trinset gamle
Warmuth omkring. Han hadde grunnlagt forretningen oppe i Vollgaten, og frydet seg
øyensynlig over de store nye lokaliteter. Sjelen i det hele var no allikevel sønnen Carl
Warmuth, ung, elegant, initiativrik forretningsmann og -kunstner, ja, han komponerte
virkelig også selv små nydelige ting, stemninger og romanser. Alle de travle og
geskjeftige ekspeditører gikk fint inn i bildet; 'gamle Johnsen', som han kaltes i
motsetning til sønnen, i sin lille skinnende alpakkajakke var som et fast inventar, han
fulgte med hele tiden. Den alltid blide og hjelpsomme Carl Sander, alle musikeres og
musikkinteresserte musikkvenners trøst og rådgiver, han kunde alt om musikk, kunde
gi opplysninger om, jeg hadde nær sagt den minste ottendedels note. Et levende
musikalsk leksikon! Kundene strømmet ut og inn, det var alltid fullt hus hos Warmuth.
(Rudolf “Rulle” Rasmussen i 1944.)
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Konsertsalen i den gamle Frimurerlogen. Her spilte Harzverein. Takk til Logen!
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