
På jagt efter Elly Blake Holms aner i Sandvig og Allinge. 

1: Elly Blake Holm. 

Forældre. 
2: ? Blake Holm 
3: 

Bedsteforældre 
4: Martin Anias Holm f. i 1875 i Kapelstræde matr.nr. 29 i Rønne. Gift med 
5: Henriette Marie Blake Egholm f. ca. 1873 i Lille Ellekongstræde i Rønne. I 1880 boer hun med 
sine forældre i Kapelstræde i Rønne. I 1890 boer hun tilsyneladende ikke på Bornholm ifølge 
folketællingen. I 1942 og 1948 boer Martin, Kirkepladsen 8 i Rønne. I 1942 er han fiskehandler. 

Oldeforældre 
8: Jørgen Heiner Holm f. 19 september 1828 i Langebjergvej 10 i Sandvig. Han er skipper og 
fisker. Lige efter, at han bliver gift med Bolette flytter de til Rønne, hvor de boer i Kapelstræde. 
Gift med: 
9: Bolette Bohn, som var datter af fisker Christian Rasmussen Bohn (1782-1851) stammede fra 
Rutsker, var fisker i Sandvig, boede i Strandgade 2, som i 1828, hvor de flyttede ind, var et 6 fags 
bindingsværkshus, som ikke eksisterer mere. Christian var gift med Bodil Kirstine Andersdatter 
( 1790-1852) . 
. Ved folketællingne i 1880 havde de følgende børn som boede hjemme.: 

fisker Jørgen Andreas Holm 23 år 
fisker Peter Julius Holm 18 år 
fisker Jørgen Theodor Holm 14 

Martin Anias Holm 6 år 

10: Hans Henrik Blake Egholm, født ca. 1822 i Nyborg. I 1870 boer familien i Lille 
Ellekongstræde i Rønne. Her er Hans Henrik skipper. I 1880 boer familien i Kapelstræde i Rønne, 
hvor han er skibstømrer. I 1890 er han enkemand og boer stadig i Kapelstræde. Han er gift ca 1857 
med: 
11: Anna Pettersson, f. i Christianstad i Skåne ca. 183 7 . 
. De havde ved folketællingen i 1870 følgende børn, som boede hjemme: 
Hansine Petrea Christine 13 år 
Louise Cathrine 10 år 
Henriette Marie 7 år (senere gift med Martin Anias Holm) 
Sven Anthon 4 år. 

Tipoldeforældre 
16; Hans Hansen Holm, født 1808 i Langebjergvej 10 i Sandvig, død i Sandvig i 1857. Overtog 
Langebjergvej 10 efter sine forældre i 1844, boede først i Pilestræde (i dag Hammershusvej 13) og 
boede på Langebj ergvej 10 til sin død. Hans enke boede her til sin død i 1864. Var gift med 
17: Ane Cathrine Hammer, der var født i 1802 i Sandvig. Ved fødslen boede hende forældre i 
Strandgade 26. 

( 



Tip-tipoldeforældre 
32: Hans Jørgen Holm, f. 1775 i Sandvig, hvor han var fisker, døde i 1844 i Sandvig. Overtog 
Lange bjergvej 10 efter sine forældre. V ar gift med: 
33 Kirsten Nielsdatter kaldt Olsen, datter af Niels Olsen og Margrethe Arridsdatter. 

34: Rasmus Pedersen Hammer, født 1772 irKirkegmte 14 i Allittge død i Sandvig i 1837, d. 3. 
juli 1797 blev han gift med enken Karen Jørgensdatter, hun var enke efter Jørgen Hansen Kaas, som 
var havnefoged og sømand, omkom ved kulsejling. Herved overtog han Strandgade 26, men da han 

blev skilt omkring 1816 flyttede han til 
Rådhusstræde 2- 6, men flyttede i 1818 til 
Strandgade 32. Gift 2. gang med Ane Christine 
Due fra Christiansø. Hed oprindeligt kun Rasmus 
Pedersen, men da han som ung havde været ude at 
sejle blev han kaldt Hammer. Var senere fisker og 
avlsbruger. Under Englandskrigen 1807-14, deltog 
han som besætningsmedlem på kaperskuder. 
Således findes et skøde udstedt 27-12-1807 til 
Rasmus Pedersen på halv 18. part i opbragt 
krigsskib Black. 
Billledet vi,ffer nuværende Strandgade 22 og 24 

Historien om de 3 huse, han boede i er følgende: 
Strandgade 26, som han overtog ved at gifte sig med Karen Jørgensdatter findes ikke mere, det blev 

r 

revet ned i 1875 og et nyt hus opført samme år på 
grunden. Da den gamle ejendom, var en større 
landbrugsejendom, blev der også plads til 
Strandgade 22 og 24, samt Strandstræde 2 og 
4.hvor der tidligere lå ladelænger. 

Rådhusstræde 2-6 er opført omkring 1766. I 1816 
udgjorde stuelængen 10 stolpefag.Boede her fra 
1816-18 som fraskilt. 1l,0d Jw..;, s:1vcfoti!, 
Billedet viser Stff:indg-etde 2 i Sandvig, men 
ejendommen omfattede også nr. 4 og 6, 

Billedet viser Strandgade 32 i Sandvig 
Strandgade 32: Da han giftede sig med Cathrine 
Due i 1818 opførte han denne ejendom. Bf lån af 
13. febr. 1819 med pant i hans Ege med Sejl. I 
1823, hvor Cathrine Dues datter overtog huset blev 
huset beskrevet som et 7 fag hus. Rasmus boede 
her til sin død i 183 7. Ernærede sig som fisker. I 

- 1842 lod Trine Dues datter de 2 vestligste fag 
omdanne til en bolig, som kommunen lejede som 
fattighus. Denne ordning varede til 1862. 



35: Karen Jørgensdatter, som blev født 1762 i Kirkegade 14 i Allinge og død i 1827 
Harnmershusvej 22 i Sandvig. Huset blev revet ned i 1919. Her boede Karen efter at hun var blevet 
skilt. 

3 * Tipoldeforældre. 
64: Jørgen Jensen Holm født 1744 død 1815 i Langebjergvej 10 i Sandvig. Er ikke født holm, har 

antagelig været ude og sejle og der blevet kaldt 
Holm, fordi han korn fra Bornholm. Var 
sømand, fisker og avlsbruger. I 1773 samme år, 
han blev gift overtog han Langebjergvej 10, 
som den gang var et 5 fag lerklinet 
bindingsværkshus med stråtag. Da han også 
drev et mindre landbrug, må der antagelig have 
været en tilbygning. Var gift med 

Billedet viser Lange bjergvej 10. Nordside mod 
gården, hvor det er det oprindelige 
egebindingsværk, der er genbrugt. 

65 Sidsel Hansdatter, født 1747 som datter af fisker Hans Herrnansen og Margrethe Pedersdatter, 
som boede i Strandpromenaden 3. 

Biiledet viser Strandpromenaden 3i Sandvig 

70; Jørgen Samuelsen. f. 1732 i Kirkegade 14 i Allinge og død samme sted i 1797. Var konstabel 
og avlsbruger. Havde overtaget bygården i Kirkegade 14 efter sin far. Han udvidede stuelængen til 
14 fag. Karen mor Karen Hylde brand døde 18. august 176 7 efter tvillingefødsel. Jørgen giftede sig 
2. gang 22. maiis 1768 med Anna Margrethe Pedersdatter (1731-1792). Gården overtages af hans 
yngste søn Hans Jørgensen Holm i 1792, Sønnen opfører en vestre længe på 7 fag ladehus i 
egebindingsværk og udvider søndre længe til 16 fag. Hans jørgensen vai· ude og sejle, hvor han vai· 
styrmand og skipper, blev kaldt Holmer, fordi han kom fra Bornholm. Da han kom hjem blev han 
derfor kaldt Hans Jørgensen Holm. 
Den 3. november 1807 udfærdigedes de 3 første kaperbreve til skippere i Allinge. Under ledelse af 
Hans Jørgen Holm gik d. 6. november fem både med 48 søgutter ud på Allinge Rhed, entrede 2 
engelske brigger og fø1ie dem som gode Priser ind under Sandvig kystbatteri. De var 40.000 

rigsdaler værd. · 



Jørgens Samuelsens første kone, der var mor til Karen Jørgensdatter: 

71: Karen Hansdatter Hyldebrand, som var født i skippergården i Skomagerstræde 3, død 1767. 

4 * tipoldeforældre 
140: Samuel Johansen, som ejede bygården i Kirkegade 14 i Allinge, som den gang bestod af 2 

længer en stuelænge på 13 fag og en staldlænge på 
12 fag. Blev gift i Allinge Kirke d. 13 . august 

I 1707, døde 21. oktober 1755. Var avlsbrnger. Var 
I gift med: · 

141: Kirstine Bendixdatter, son var født i 1687 
og døde i 1775. 

Kirkegade 14 i' Allinge omkring 1890, hvor det er 
indrettet til "Hotel Danmark" 

142: Hans Pedersen Hyllebrand skipper og boede i Skippergården, Skomagerstræde hvor n del 
-----------·-- --- .... ··--·· -·- ·- ···-· ···7-·----:;.:r,-··- af gården er blevet Kirkegade 13, hvor de~nu er 

,,., apotek. V ar gift med Karen Hansdatter ~ / /. 

/ 

.. - .,.-tr_;· 

Kirkegade 12 omkring 1905 


