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RASMUS PLATOU, SOGNEPREST TIL DAMSHOLTE
født 1708, død 1775,
alle norske Platou’ers stamfar.
[Original-portræt i Damsholte kirke paa Møen.]

JDet foreliggende arbeide er udført efter opdrag af høiesteretsadvokat Ch. C.
Platou i Christiania, der selv for flere aar siden indsamlede en del materiale ved
henvendelse saavel til medlemmer af siegten som til de norske genealoger ingeniør
Ch. Delgobe og senere afdøde bureauchef Wilhelm Lassen. Hvad der saaledes
forelaa, da undertegnede overtog arbeidet, viste sig imidlertid kun at være et meget
mangelfuldt genealogisk skelet.
Arbeidet blev derfor optaget fra nyt af, og ved arkivundersøgelser i Kjøbenhavn
forrige sommer lykkedes det at føre siegten saa langt tilbage at forbindelsen mellem
den uddøde danske og den norske familie Platou kunde konstateres.
For udmerket assistance saavel af funktionærer i Landsarkivet og i Rigsarkivet
i Kjøbenhavn — specielt af frøken cand. mag. Nanna Lange og de herrer E. Marquard
og P. B. Grandjean — som af direktør for Dansk genealogisk Institut, hr. HauchFausbøll, aflægges herved en forbindtlig tak. Af slegtens medlemmer har frøken
Valborg Platou i Bergen og hr. stud, juris Villy Platou i Kjøbenhavn særlig for
tjeneste af at stamtavlen er bleven saa fuldstændig for de to sidste generationers
vedkommende som den tør vise sig at være.
Christiania i mai 1912.

S. H. FINNE-GRØNN

1 schemaet betegner tallene generationerne og bogstaverne generationens med
lemmer. De vanlige forkortelser er f. = født, db. = døbt, hj.db. = hjemmedøbt,
db.stadf. = daaben stadfæstet i kirken, dtr. = datter, Dansk RA. = Dansk Rigsarkiv.

SLEGTEN PLATOU
iegten Platon’s tidligst kjendte stamfar er Rasmus Cornelisen Brower, <baadsmand og maanedstjener» i Kjøbenhavn i sidste halvdel af 1600-tallet. Som
navnet tilsiger har han ganske vist været en hollænder og meget rimelig tilhørt et
af de sæt tømmermænd og verftsfolk, som i 1663 og senere aar indkaldtes fra
Holland for at tjenstgjøre ved Holmens orlogsverft i Kjøbenhavn. Her var i 1664
hollænderen Arnt Tengnagel bleven ekvipagemester, og omtrent samtidig med ham
virkede flere hollændere som skibsbygmestere, saaledes Cornelius Thomesen, Peiter
Michelsen og Mathijs Harmensen van der Burgh, der alle, og særlig den sidste,
vandt anseelse som faglig dygtige mænd i den periode af marinens stærke udvikling,
der er knyttet til admiral Nicolai Helts, Niels Juels og Cort Adelers navne. Det
er ogsaa rimelig, at Rasmus Cornelisen har havt slegtsforbindelse inden den talrige
verfts- og sjømandsstand af hollandsk nationalitet, som paa denne tid særlig havde
sine hjem ude paa Christianshavn, ja et enkelt træk tyder paa forbindelse med den
nævnte skibsbygmester Cornelius Thomesen.1
Skjønt Rasmus Cornelisen Brower er siegten Platou’s agnatiske stamfar, skriver
slegtsnavnet Platou sig dog ikke fra Holland og saaledes heller ikke fra ham. Det
er derimod kommet ind med hans hustru Barbara Michelsdatter og er uden tvil
oprindelig at føre tilbage til byen Mten-Plathow i Altmark, Brandenburg. Hvorvidt
Barbara og hendes bror David Michelsen er de første af familien, der fra Plathow
er indkommet til Kjøbenhavn, er uvist, men da broderen var raahugger <i kgl. tjeniste> ved Holmens verft, er dette ikke usandsynlig, idet han kan have været blandt
de tyske arbeidere, som kom til Holmen over skibsverftet Neustadt i Holsten, hvor

S

1 Cornelius Thomesen, der døde 8/s 1686, var nemlig gift med Gjertrud Broiver. Ved skiftet efter denne
«Gjertrud Bruers> 10/i 1695 levede to børn: Simon Cornelisen, «mester-skibsbyggersvend i kgl. tjeneste»,
da i Kiel, og Trinche Cornelisdtr., gift med mester-skibsbyggersvend Peter Sivertsen i Kjøbenhavn.
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den danske stat dengang lod bygge flere krigsskibe. Barbara og hendes bror David
brugte selv ikke tilnavnet Platou, men saavel hendes som hans børn optog dette
stedsnavn som familienavn og skrev det i den første tid nøiagtig som bynavnet:
Plathow. Efterhvert forandredes skrivemaaden til Plathov, Platow og sluttelig fra
henved 1720-aarene til Platou, skjønt den oprindelige form Plathow samtidig af og
til forekommer, ja endnu i 1773 skriver en af Barbaras sønnesønner en enkelt
gang: Platow. Hvis her skulde spørges efter en særlig grund til at de optog dette
navn — helt bortseet fra, at det netop er paa denne maade talrige familienavne
i denne periode, 1600-tallet, er opstaaet —, saa kan hertil svares, at der paa forhaand
levede i Kjøbenhavn en liden tysk-adelig familie v. Platow, fra hvilken der saaledes
til en begyndelse kunde laanes et vist fornemt præg.1
i. Rasmus Cornelisen Brower var som nævnt «baadsmand og maanedstjener»
i den danske marine. Medens han var fast ansat i en baadsmands stilling
tjenstgjorde han under den skaanske krig 1676—79 som «maanedstjener»
□: som sjøofficer i maanedstjeneste og for maanedsløn. Saadanne officerer
blev — for at supplere de i aarstjenesten fast ansatte sjøofficerer — antaget,
naar krig stod for døren eller extraordinære sjøudrustninger skulde foretages,
og dimittertes i regelen, saasnart normale tilstande atter indtraadte. Der var
maanedstjenere baade med løitnants, kapteinløitnants og kapteins rang, og
navnlig under den skaanske krig kjendes exempler paa, at en maanedstjener
kunde træde 'over i aarstjenesten, □: blive fast marineofficer. Dette var dog
ikke tilfældet med Rasmus Cornelisen, der gik tilbage i sin baadsmandsstilling
og i den tid, han tjenstgjorde som maanedstjener, indehavde laveste officersgrad.
Han afgik ved døden sidst i 1680-aarene og skifte efter ham holdtes 12/i
1690 i Kjøbenhavn. Boet var ubetydeligt, saa han har med sin familie levet
i ganske ringe kaar.2
Gift 10/s 1678 i Holmens kirke i Kjøbenhavn [«Rasmus Nielssøn Broger,
Maanedstiener»] med ovennævnte Barbara Michelsdtr. Forlovere var «skipper
Hans Tysch og Christen Nielsen for Lauritz Friis for hende». Ved skiftet i
1690 oplyses, at Barbara «skal giftes med Thomas Hansen, arbeidskarl ved
byen», og hendes broder David Michelsen, raahugger i kgl. tjeneste, var tilstede
paa børnenes vegne. Disse var tre [2. a.—2. c.]:
1 Af denne tysk-adelige familie var Adam v. Platow Fredrik Il’s hofsinder, Otto v. Platow edelknabe
ved Christian IV’s hof og Abraham Jacob v. Platow, død 1663, Fredrik Ill’s jægermester. Sidstnævnte
var gift med den i 1647 afdøde kgl. klædekammerskriver Knut Christensens datter Dorthe og havde
med hende bl. a. børn datteren Magdalene Cathrine v. Platow, f. 1661 og død 1693, gift 1678 med
høiesteretsassessor Baltzer Seckman, f. 1645 °g død 1722.
Undeiadmiralitetets skiftebøker [Bremerholm] 1690 fol. 47 b. Dansk Rigsarkiv.
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2. a. Gundele Marie [Platou], db. n/? 1679 i Holmens kirke i Kjøbenhavn; blandt
fadderne var presten mag. Jens Hansen Winther, Cort Adders biograf Willum
Worm og mønstreskriver Nicolaj Klouman. Hun levede i 1690.
2. b. Michel Rasmussen Platou, f. 1680 i Kjøbenhavn, uden tvil i Heiliggeist kirke
sogn, hvis daabsprotokoller først er i behold fra 1713; var «paa 10de aar»
ved faderens skifte 12/i 1690. Han blev 4/ii 1709 furageskriver ved armeen
i Skaane, 18A 1722 materialforvalter ved Holmen i Kjøbenhavn, fik 8/s 1732
kgl. konfirmation paa sin bestalling i dette civilembede i sjøetaten, der afløn
nedes med 510 rd. aarlig, og blev 21/s 1738 mønstreskriver ved etatens 2den
division med 750 rd. aarlig gage. Kancelliraad 26/3 1751, virkelig kancelliraad
n/i 1754. Han døde i embedet lo/io 1760, 80 aar gi., i Kjøbenhavn og blev
begravet ved Holmen.
Platou eiede og beboede egen gaard i Laxegade, nr. 357 i Østre kvarter
i Kjøbenhavn, hvilken bydel skaanedes af den store ildebrand i 1728. I dette
aar opføres «Michael Plato» med hustru, 4 børn, 3 mandlige og 2 kvindelige
tjenere og havde til leieboer løitnant Johan Schlytter med hustru og 3 tje
nestefolk.
Gift iste gang 4/a 1706 i Kjøbenhavn [Heiliggeist] med Inger Birgitte Falch
fra Løvstræde nr. 148, der døde 14/i 1736 i Kjøbenhavn og blev begr. 21/i
ved Holmen [«Materialforvalter Plauthos fra Laxegade» !], datter af skrædder
Anders Svendsen Falch, hvis mor «Ingeborg Svend Falchs, skipper paa Island»,
døde i pesten 1711, hvorpaa skifte efter hende holdtes i Hammergaden i
Kjøbenhavn 13A s. a. — Ved det 31/s 1738 afholdte skifte efter «Birgitte Michel
Platous i Laxegade» levede to sønner og to døtre.
Gift 2den gang 30/? 1738 i Kjøbenhavn [Holmen] med Henrikka Berg, f. 7/s
og db. 9/s 1707 s.steds [Holmen], hvor død 21A 1783; datter af inventarieskriver ved Holmen Jacob Andersen Berg i Kjøbmagergade og Ursula Cathrine
Henriksdtrl For denne hustru satte Platou i 1738 i Enkekassen, hvori hun
senere som enke oppebar en aarlig pension paa 353 rdl., og hvor deres efterslegt er adgangsberettiget til en aarlig legatportion. De fik 24/ö 1753 bevilling
til i sin tid at holde privat skifte.
Af iste ægteskab havde Platou sex og af 2det otte børn [3. a.—3 n.]:
3. a. Johan Frederik Platou, f. 16A 1706 i Kjøbenhavn [uden tvil i Helliggeist sogn], blev 22/s 1720 sjøkadet, sekondløitnant i marinen 31/i2 1732 med
1 Jacob Berg, hvis bror Christen Andersen Berg var sogneprest til Holmen, havde forøvrig to døtre:
Mechtel Christine Berg, gift med nedenfor anførte Johan Frederik Platou, og Cathrine Marie Berg,
død 1780, gift 20/n 1729 i Holmen med mønstreskriver, senere generalauditør, krigsraad Christopher
Wildschiøtz, f. 1693 °& død 1779, der i 1738 var værge for sin svoger Michel Platous to døtre af
første ægteskab.
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gage fra 3% 1735, premierløitnant 19/is 1738, kapteinløitnant 29/ia 1741 med gage
fra 18/i2 i744, kaptein 20/n 1750 med gage fra 30/3 1754, da han fik kompani,
kommandørkaptein 21/ia 1758; skibschef i eskadren 1758. — Ansat ved ind
rulleringen V12 1749 til 3/n 1753. I 1739 og 1740 var Platou chef for brigantin
«Færøe», i 1747 for snau «Alsen» i Storebælt, i 1748 atter for <Færøe» i
Storebælt, i 1749 for galei «Ulysses» i Øresund, 10/i 1754 chef for vagtskibet
«Samsøe» i Øresund, for orlogsskibene «Ditmarsken» i 1758, «Seieren» i 1759
og «Stormarn» i 1761 og 1762.
Platou døde i embedet 28/a 1765 i Store Kongens gade i Kjøbenhavn og
blev begr. ved Holmen. Enken fragik arv og gjeld 2% 1765 og boet blev
opgjort med aktiver 640 rd. og passiver 938 rd., tildels bestaaende i vexelgjeld til jøder.
Gift Vi o 1750 i Kjøbenhavn [Holmen] med sin stifmors søster Mechtel Chri
stine Berg. f. 15/s og db. 19/s 1704 s.steds [Holmen] og død 12/s 1774 i huset
hos sin svigersøn sogneprest Thestrup i Roskilde, hvor begr. 19/s [Frue kirke],
datter af ovenn. inventarieskriver Jacob Andersen Berg og Ursula Cathrine
Henriksdtr. Uden børn. — Hun havde tidligere været gift V? 1721 i Kjøben
havn [Holmen] med oberst og chef for Nordenfjeldske dragonregiment Christian
Frantzen Harboe. f. ca. 1684 i Danmark og død 29A 1753 paa Mæle i Stjørdalen, og havde med ham havt flere end 20 børn, hvoraf 19 kjendes og de
8 levede ved faderens død. Af disse var døtrene Mechtel Harboe, gift med
titul. generalauditør Johan Wessel Brown, og Charlotte Juliane Harboe, gift
med nævnte sogneprest til Frue kirke i Roskilde og senere, 1782—93, til
Arendal Hans Christian Thestrup, og sønnen Jacob Harboe, som blev oberst
og stamfar for den til Hedemarken knyttede gren af siegten.1
3. b. Inger Birgitte Platou, f. 1707 i Kjøbenhavn [uden tvil i Heiliggeist sogn],
havde som ugift ophold i sin ældre brors hus indtil dennes død i 1765, da
hun flyttede til Stege og døde her i sit 90de aar, begr. «sal. jomfru Platous
lig med sang og ringning» 29A 1797. For hende satte faderen i Enkekassen
i 1736 og hun oppebar senere en aarlig pension.
3. c. Rasmus Michelsen Platou, f. 15A 1708 i Kjøbenhavn, blev dimittert fra Sorø
skole student ved Kjøbenhavns universitet 2% 1726 og tog theol, attestas
med laud. 1728. Da han i jan. 1743 [forgjæves] søgte Hersted kald paa
Sjælland, havde han været «student i 17 aar, informert unge mennesker i
12 aar og ved ildebranden i Kjøbenhavn 29/i2 1742 mistet alle sine klæder
og bøger, der var det eneste, han eiede». Udnævnt 22/3 1743 til sogneprest
til Damsholte paa Møen, hvilket sogn ved reskr. af Wn 1740 var bleven udskilt
1 Personalhistorisk Tidsskrift 3 II s. 131 flg.
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fra Stege landsogn og oprettet til eget kald; kirken blev indviet 17A 1743 °& Platou
som menighedens første sogneprest ordinert og indsat s. d. I dette embede forblev
han til sin død, der indtraf 28/o 1775. Han skildres som en velstudert mand, «fin
og poleret», og begravedes i Damsholte kirke 9/io «med standsmæssig ceremoni og
ligprædiken af provst Lund i Stege».
Gift 14/io 1745 i Stege, i svigerfaderens hus, med Anna Magdalene Schmidt,
f. 12/a 1727 i Stege og begr. 23/s 1770 i Damsholte kirke «med prædiken af pro
fessor, provst Gram i Stege»; dtr. af konst, regimentsskriver, fra 27/i 1727 kgl. for
valter over Møen og Baagø samt fra 17/ø 1727 tolder paa Møen Christopher Schmidt
og Cathrine Krey1. For hende satte Platou i Enkekassen 1751 og deres efterslegt
er saaledes adgangsberettiget til en aarlig legatportion i denne.
Geistligt skifte efter sogneprest Platou og hustru begyndte 2/io 1775; boet viste
god velstand.2 Af elve børn levede da 6 sønner og 3 døtre [4. a.—4. k.]:
4. a. Michael Platou, db. 7/s 1746 i Damsholte, blev privat dimittert student
1760 ved Kjøbenhavns universitet og tog theol, examen med laud. 11/6 1767.
«Værdig søn af en exemplarisk prestemand», var i 1772 alumnus og inspector
i Walkendorphs kollegium, hvor han deltog i stiftelsen af prædikeselskabet,
«en af de faa, som studere med smag og søge ved hjelp af andre smukke
videnskaber at berige og pryde deres theologiske indsigter. Naturen forlenede
ham gode gaver, og en utrættelig flid har siden bidraget noget anseeligt til
sammes forbedring. Ved sin opførsel og levemaade ikke mindre end ved sin
lærdom har han erhvervet sig baade læreres og medstuderendes kjærlighed.»
Udnævnt n/3 1773 til resid, kapellan til Frederiksborg slot [Hillerød] og Herlev
paa Sjælland og til hospitalsprest i Hillerød, ordinert 26/3 s. a.; fik at svare
30 rdl. aarlig pension til den i 1759 afdøde kapellan Thomas Lujas enke.
I dette embede afgik Platou ved døden i Hillerød 4/? 1808, hvorefter Frederiks
borg resid, kapellani nedlagdes i henhold til reskr. af 29/? 1803.
Gift 27/io 1773 i Hillerød med Johanne 0ttone Broch, f. 1756 og død 9/io
1825 i Kjøbenhavn; søster af stabskaptein Carl Frederik Broch [død 2% 1799 paa
Holmegaard] og datter af major Christian Falck Broch og Anna Madsdtr. Bradt.
Geistligt skifte efter Platou holdtes 25/s 1809; boets aktiver: 1099, passiver:
938 rd. Af sex børn levede da to sønner3 [5. a.—5. f.]:
1 Christopher Schmidt, begr. 14/s 1750, 53 aar gi., i Stege; efter enken Cathrine Krey, begr. 17/e 1762,
holdtes skifte 10/i 1763 s.steds. Deres børn var da forøvr. en søn «JZ. Schmidt, forvalter», og dat
teren Marie Cathrine Schmidt, enke efter sogneprest til St. Peters kirke i Nestved mag. Albert August
Roggenkamp. Boet gav 11598 rd. i behold. — Stege kirkebog mangler døbte 1713—32.
2 Gratial-Protokol 1743 [fl. st.] i Dansk RA.; Møens geistl. skifteprotokol 1775 fol. 208 i Landsark. for
Sjælland, Kbh.; Wibergs danske Prestehist. I s. 264.
3 Sjæll. Aabne Breve 1773 med attestbilag i Dansk RA., Geistl. skifteprotokol for Lynge—Frederiksborg
1809 fol. 27 i Landsark. for Sjælland, Kjøbenhavn.
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5. a. Nyfødt søn begr. 2% 1776 i Frederiksborg.
5. b. Christian Alexander Platou, f. 15/9 1777, db.stadf. 27/» i Frederiksborg,
hvor begr. 20/i 1779.
5. c. Christian Alexander Platou, f. 8/J2 1779, db.stadf. 15/i2 i Frederiksborg,
blev student, inspektør i Syd-Grønland og døde 18/ia 1827; ugift.
5. d. Nyfødt søn begr. 24/s 1783 i Frederiksborg.
5. e. Anne Magdalene Susanne Platou, f. 2% 1785, db.stadf. 5/io i Frederiks
borg, hvor begr. 26/io 1789.
5. f. Carl Frederik Christian Platou, f. 24/s 1792, db.stadf.12A i Frederiksborg;
guidekorporal i Kjøbenhavn, død 16A 1828 i Aarhus paa en reise; ugift.
4. b. Cathrine Platou, db.stadf. 10/ia 1747 i Damsholte, døde ugift mellem 1775 og 1810.
4. c. Christopher Platou, db. 25A 1748 i Damsholte, døde ugift mellem 1775 og 1810.
4. d. Frederik Christian Platou, db. 18A 1749 i Damsholte, blev dimittert fra
Metropolitanskolen i Kjøbenhavn student 1764, theologisk kandidat med non
28/s 1767. «Hans far laa det paa hjerte at se 8 uforsørgede børn og en svagelig
søster forskaffet saadan soutien efter hans død, at de kunde være uden yderste
mangel, indtil den gode Gud vilde se dem forsørgede», hvorfor han under
6A 1774 androg om at faa sønnen Frederik til adjungert prest med sukcession
i Damsholte. Ved kancelliskrivelse af 6A næstefter blev biskopen tilkjendegivet, at den unge mand kunde vente at blive pers, kapellan hos faderen og
at kongen efter dennes død vilde have ham i naadigst erindring. Efter ansøg
ning blev han da pers, kapellan i Damsholte 31A 1774, ordinertes 7/io, og «for
lod for sin fars skyld sin næringsvei i Kjøbenhavn, som han havde ved
honette folks information» og tjente i Damsholte til faderen efter tiltagende
svaghed afgik ved døden 28A 17'75. Den følgende dag ansøgte Frederik Platou
om Damsholte sogneprestembede, idet han mindede om det kgl. løfte og tilføiede, at hans far, da han engang af den forrige konge «var tilbudt at begjære
hvad naade han vilde som den første prest i Damsholte, uinteresseret for sig
og sin familie alene havde forlangt oprettelse af en skole i sognet». Han
vedlagde biskop Harboes attest for at have «vist al flid udi embedet, som
han for faderens sygdoms skyld ene har maattet forestaa», og provst Lund i
Steges vidnesbyrd om at have «forrettet embedet for sin far, som i mange
aar arbeidede som en tro og forstandig lærer og var ganske emeritus, ei alene
uden paaanke, men endog som en duelig og retsindig prest». Damsholte fik
han dog ikke, men blev 30/n 1773 udnævnt til resid, kapellan til St. Michels
kirke i Slagelse og sogneprest til Heininge. Efter 13 aars tjeneste i dette
embede indsendte Frederik Platou 14A 1788 sin ansøgning om Øster Egesborg
sognekald paa Sjælland, i marginen paategnet flg. anbefaling af biskop Balle:
«supplikanten befinder sig med hustru og 8 børn i kummerlig forfatning.
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Efter 15 aars tjeneste som kapellan, hvori han har udvist duelighed, flid og god
opførsel, længes han inderlig efter bedre befordring. Jeg fordrister mig allerunderdan.
tilbede for ham at han ved denne ledighed maa nyde den hjelp, som han høflig
trænger til og som vist bliver vel anvendt». Under 19/g [ikke 9A] 1788 blev Platou
udnævnt til sogneprest til Øster Egesborg og opnaaede derved en aarlig indkomst
af 250 rd. foruden prestegaard. Han blev provst i Baarse herredsprovsti og døde
i embedet 15A 1815.1
Gift 23/s 1776 i Kjeldby med Cathrine Stoud, født17/s og db. 22/s 1751 i Kjeldby
og død 6/i 1824 i Tikjøb; datter af sogneprest til Kjeldby Ludvig Stoud og Anne
Marie With. Elve børn [5. a.—5. k.]:
5. a. Anna Magdalene Platou, db. lo/io 1776 i Slagelse og død 12A 1833 i Tikjøb.
Gift 24/s 1804 i Øster Egesborg, ifl. kgl. bevill. af 21/s 1804, med Holger
Jørgen Wilhelm Schoulund, f. 10/n 1772 i Kjøge og søn af klokker Jørgen
Schoulund og iste hustru Anne Schwartz. Student 1791, cand, theol, med laud.
12h 1796, lærer ved Waisenhuset i Kjøbenhavn fra 1797 til dets nedlæggelse
1800, lærer ved Trinitatis Friskole 1802 og sogneprest til Sundby og Hvorup
i Aalborg stift 17/2 1804. I dette embede afgik han ved døden % 1809.2
5. b. Ludvig Stoud Platou, f. 28/3 og db. % 1778 i Slagelse, blev dimittert fra
Vordingborg latinskole student med laud, i 1795, tog exam, philos, i 1796,
studerte derpaa æsthetik og historie og var en af de første alumner i det i
1800 oprettede pædagogiske seminar, hvor de studerende dengang kunde
underkaste sig prøver i valgfrie fag. I 2det halvaar 1801 blev han alumnus
paa Borchs kollegium [hvor han var til 1803] og vandt s. a. Universitetets
guldmedalje for en prisopgave i æsthetik: «Var det gavnligt for Nordens
skjønne literatur om den gamle nordiske mythologi blev indført og af vore
digtere i almindelighed antaget i stedet for den græske.» Det underligste
ved denne afhandling, som blev trykt i «Minerva» s. a., er at Platou, der
besvarede spørgsmaalet benægtende, ikke alene beseirede Adam Øhlenschlåger,
som i sin afhandling holdt paa den nordiske mythologi, men ogsaa den senere
theologiske professor Jens Møller. S. a. blev han lærer i historie og geografi
ved det Schouboeske Institut og i 1802 i samme fag ved den saakaldte Døtre
skole i Kjøbenhavn. Nogen tanke paa at gaa til Norge havde Platou aldrig
havt, førend konferentsraad Moldenhawer, sjælen i direktionen for Universitetet
og de lærde skoler, indtrængende opfordrede ham til at modtage udnævnelse
til adjunkt i historie og geografi ved Christiania kathedralskole, idet han stillede
ham i udsigt en snarlig befordring til overlærer og smigrede ham med at
1 Sjællandske Aabne Breve 1775 og 1788 i Dansk RA. Wibergs danske Prestehist. 1 s. 301.
2 Wibergs danske Prestehist. 3 s. 220. Jydske Efterretn. nr, 74, 1809.
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bemerke, at der var særlig opfordring til at ansætte dygtige lærere ved denne skole
som et slags palliativ, fordi ønsket om et norsk universitet ikke kunde opfyldes.
For ikke at lægge sig ud med en mand, der vilde kunne lægge hindringer iveien
for hans fremtidige befordringer paa embedsbanen, føiede Platou sig efter den formaaende mands ønske, underkastede sig i 1803 i hast den lovbefalede skoleembedsexamen med bedste karakter, modtog udnævnelsen og reiste i april s. a. til Chri
stiania, hvor han 5A 1806 forfremmedes til overlærer. I dette aar planlagde han
og oprettede sammen med to kolleger ved skolen, islændingen Poul Arnesen og
botanikeren M. R. Flor et «Forberedelses-Institut», som i oktbr. 1812 omdannedes
til «Christiania Borger- og Realskole» og afhjalp et længe følt savn. I krigsaarene
1807—09 var Platou tillige lærer i historie for de øverste klasser i Det norske
Landkadetkorps.
Platou var ikke egentlig videnskabsmand, men havde et meget let hoved, fler
sidige kundskaber og gode stilistiske anlæg. Han gjorde sig fortjent ved at udgive
en række hensigtsmæssige og fortjenstlige lærebøger, der længe holdt sig i skolerne,
saasom hans danske læsebog «Dansk Chrestomathie», der udkom i 1806, med nye
oplag i 1813 og 1827, og lærebøger i geografi og historie. Med saadanne arbeider
vedblev han hele sit liv, og navnlig de geografiske gik i arv til sønnen, den senere
borgermester Platou i Bergen, saa at «Platous Geografi» i omtrent et halvt aarhundrede holdt sig i de norske skoler. Derhos var Platou en af sin tids «yndede
digtere», hos hvem theaterprologer og leilighedsdigte i smagfuld og tiltalende form
altid kunde erholdes. Saaledes forfattede han sørgekantaten ved mindefesten for
prins Christian August 2S/? 1810 og den ved nationalfesten 11/ia 1811 i Vor Frelsers
kirke afsungne kantate. Til historisk forskning har Platou vist ikke manglet anlæg,
men dels blev hans tid altid optaget med praktiske gjøremaal, dels savnedes længe
alle videnskabelige hjelpemidler i Christiania, hvorhen han desuden var ankommet
i saa ung alder, at han ikke havde kunnet medbringe fra Kjøbenhavn den fornødne
forberedelse og methode. Et par monografier af ham, en «Historisk Udsigt over
Norges Skiebne i den syvaarige nordiske Krig», trykt som skoleprogram i 1808 og
fremkaldt ved den da udbrudte krig, samt en «Historisk Undersøgelse om Saltsydning og Salthandel i Norge», ogsaa 1808, indeholdt intet nyt.
Allerede under prins Christian Augusts episode blev Platou inddraget i det
politiske liv og sluttede sig til den kreds i Christiania, som haabede paa de nordiske
rigers forening. Han var nøie indviet i denne kreds’ planer, og «det fortryder mig»,
har han senere nedskrevet, «at jeg ikke i 1808 gjorde Optegnelser om Adskilligt,
som jeg da saa og hørte her i Kristiania; thi da var her virkelig en betydelig
Krisis og temmelig urolige Tider; men jeg blev gift 20. Mai d. A. og glemte ved
det nye Ægteskabs Behagelighed Landets Trængsler, ligesom jeg og først i den
rolige Periode af Aaret satte selv Husholdning, da jeg boede i 10 Uger hos min
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Svoger1 paa Ladegaarden i Oslo.» I decbr. 1808 overdrog Den kgl. Regjeringskommission ham efter Enevold Falsens pludselige død den fortsatte udgivelse af
det officielle blad «Budstikken», som blev organ for «Det kgl. Selskab for Norges
Vel», i hvis stiftelse 29/12 1809 Platou tog virksom del. Han forfattede indbydelsen
til selskabets oprettelse og var fra første færd af en af dets ledende mænd. I 1810
valgtes han til sekretær i direktionen og senere s. a. til redaktør ogsaa af selskabets
«Hist.-philosophiske Samlinger», var formand i dets hist.-philosophiske klasse og fra
1822, da selskabet dog kun vegeterte, dets forstander med titel af vicepræses og
gjenvalgtes hertil ogsaa efter reorganisationen i 1829.
En væsentlig side af dette selskabs virksomhed var i de første aar arbeidet
for oprettelse af et norsk universitet, hvilket, som bekjendt, opnaaedes i 1811, og
16/i 1813 blev Platou udnævnt til professor i historie, geografi og statistik, ligesom
han ved siden heraf fra 1813 til sin død i 1833 uden særlig godtgjørelse fungerte
som Universitetets økonom. Som universitetslærer begyndte Platou strax med fore
læsninger over Norges historie. De akademiske borgeres antal udgjorde ikke fuldt
20, men Platous auditorium var propfuldt, da byens dannede mænd gjerne vilde
høre hans og professor Niels Treschows forelæsninger.
Han blev af Rigsforsamlingen paa Eidsvold beskikket til medlem af Tryknings
komiteen og af det overordentlige Storthing i 1814 til medlem af den under 18/ii
s. a. nedsatte komité for landets indre økonomi, men kom dog ikke til at spille
nogen større rolle under begivenhederne i 1814, om hvilke han begyndte at føre
en desværre altfor snart afbrudt dagbog.2 Den 23/ii 1815 blev han imidlertid
udnævnt til expeditionssekretær i 4de departement
Indredepartementet med
bibehold af halv professorgage for fremdeles at holde forelæsninger over stats
økonomi, geografi og historie. Paa denne maade kom han til mere og mere at
fjernes fra Universitetet, især da han fra 1817 til 1821 var konst, statssekretær. Af
hans forelæsninger over statsøkonomi blev der intet, men over statistik og delvis
historie læste han stadig, over statistik ogsaa efterat Rudolf Keyser i 1828 var
1 Andreas Lumholtz eiede Oslo ladegaard, se næste side.
3 Meddelt af sønnen Carl Stoud Platou i Hist. Tidsskrift 2 s. i—45.
Mandag den 28. marts 1814 skriver Platou: <Det er idag min 36-aarige Fødselsdag. For 19 Aar
tilbage i Tiden reiste jeg fra Vordingborg for at drage til Kjøbenhavn som Student. I denne Tid
har mange Ting forandret sig tilligemed mig. I Kjøbenhavn levede jeg 3 Aar, altsaa til min 20de
Fødselsdag, paa min Faders Bekostning. Siden har jeg slaaet mig igjennem paa egen Haand, først
ved at skolemesterere og skolemestereres i Kjøbenhavn og paa det lærde Seminarium i 5 Aar, altsaa
til min 25de Fødselsdag; dernæst ved at docere Historie og Geografi i Kristiania Kathedralskole i
10 Aar, altsaa til mit 35te Aar, og nu ved at agere Professor Historiarum ved det begyndte norske
Universitet. Gud ved, hvorlænge jeg skal vedblive samme, eller hvorlænge jeg end har at skrive og
at færdes paa denne underlige Klode, hvor alt dog ender med at dø og glemmes. Vi satte os
drabelige Planer for, og inden vi vide det, ere vi selv med alle vore Bestræbelser et Intet.---------- »
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bleven docent i historie og statistik og efter at han selv var bleven virkelig udnævnt
statssekretær 16A 1825.
Efter ved iste valg at være bleven 3 die repræsentant blev Platou ved det
endelige valg til Storthinget 1815—16 iste suppleant for Christiania, og paa Storthinget 1824 mødte han som iste repræsentant for Akershus amt, hvori han da
havde bopæl som eier af Oslo ladegaard; han blev formand i kirkekomiteen og
medlem bl. a. af gage-, pensions-, budget- og skattekomiteerne. I det følgende aar
vilde kong Carl Johan, der havde særdeles godhed for ham, gjøre ham til statsraad,
«og ved en stor middag hos statholderen paa Ladegaardsøen blev Platou anvist en
saa høi plads ved bordet, som om han allerede havde været udnævnt, hvilket vakte
ikke liden opmerksomhed og lod formode, at statholderen med den samme dag
ankomne Stockholmpost havde modtaget efterretning om at saadant var igjære».
Statsraadafdelingen i Stockholm fik imidlertid formaaet kongen til at udsætte
afgjørelsen indtil han i løbet af september kom til Christiania. Platou blev saa
forespurgt om han maaske hellere ønskede at blive statssekretær, med bibehold af halv
professorgage, og han fandt af økonomiske grunde at burde foretrække dette, hvorpaa
kongen, skjønt modstræbende, blev bevæget til istedetfor Platou at udnævne Johan
Herman Vogt til statsraad. Samtidig blev da Platou statssekretær — skjønt dette
stred mod den nye universitetsfundats, ifølge hvilken denne embedsmand skulde
være juridisk kandidat — og tillige bestemtes, at han ved siden heraf mod lektor
gage skulde vedblive at holde forelæsninger over og examinere i statistik ved
Universitetet. Denne bestemmelse gav anledning til stridigheder med efterfølgende
storthing, som varede saalænge Platou levede.1
Platou var medlem af Det kgl. norske Videnskabernes Selskab i Trondhjem fra
1825, af Det kgl. Oldskrifts-Selskab i Kjøbenhavn og af flere svenske landøkonomiske
selskaber. Han blev ridder af dansk Dannebrogsorden 28/i 1812, af svensk Nord
stjerneorden 7/9 1818 og kommandør af svensk Wasaorden 29/s 1832.
Ved skjøde af 31/s 1820 havde Platou for midler, hans hustru medbragte, kjøbt
Oslo ladegaard af sin svoger grosserer Andreas Lumholtz for 17000 spd. og ved
skjøde af 14/i 1825 den dertil oprindelig tilliggende Schibstedløkke for 4000 spd.
Han bosatte sig paa ladegaarden, hvor han efter fra 1830 at være bleven noget
svækket ogsaa afgik ved døden under et apoplektisk anfald 30/n 1833, 53V2 aar gi.
— «Det kan tænkes, at den begavede mand formelig havde sprængt sig selv under
alt det arbeide, for hvilket hans kræfter blev tagne i beslag». Han var en varm
fædrelandsven og en trofast ven af de nordiske folks enhed.2 Af dødsboet blev
1 Et bevaret brev fra Platou af 8/n 1830; P. C. Holst: Efterladte Optegnelser s. 171 flg.
2 Biografi i I. B. Halvorsen: Norsk Forfatter-Lexikon IV s. 465 flg. [med kilder og fortegn, over for
fatterskab] og af Ludvig Daae i «Morgenbladet»s extranr. 22 for 1899. — Se forøvr. O, A. Øverland:
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Oslo ladegaard med Schibstedløkken solgt i decbr. 1840 for ialt 18000 spd.; skjødet
thinglyst 8/i 1841.
Gift 2% 1808 i slotsprest Pavels’ bolig paa Akershus1 med Karen Lumholte,
f. 8/io og db. 14/io 1785 i Christiania og død 2ö/ö 1833 i Oslo ladegaard «efter 9 aars
mangehaande lidelser»; datter af stiftsprovst, titul. biskop Nicolai Lwnholtz og 2den
hustru Kirsten Cudrio.
Vielsen fandt sted i hemmelighed, paa grund af stiftsprovst Lumholtz’s urokke
lige modstand mod forbindelsen, og foregik under helt romantiske forhold, med et
efterspil, som i sin art er ganske enestaaende i hovedstadens annaler. Medens
byens høieste geistlige og civile autoriteter tog Platous parti mod den grumme far,
indgav denne klager over Platou til «Directionen for Academiet og de lærde Skoler»
i Kjøbenhavn og over slotsprest Paveis til det danske Kancelli. De nærmere
omstændigheder ved denne merkelige og interessante sag, der endte med at slots
presten — for at loven skulde ske fyldest — blev ilagt en liden mulkt, vil fremgaa
af de i tillægget til denne bog meddelte skrivelser og aktstykker. Syv børn
[6. a—6. g.]:
6. a. Carl Nicolai Stoud Platou, f. 26A og db. 21/? 1809 i Christiania, blev privat
dimittert student med laud, i 1827, tog exam, philos. 1828 og juridisk embedsexamen
med laud. 15/is 1832; til practicum n/i 1833 °g paany 19/? 1837 haud, som han
forbedrede til laud, ved ny prøve 12/i 1844. I 1833 kopist i Justitsdepartementet,
hvor han i 1839 blev konst, og 15/s 1841 udnævnt til kgl. fuldmægtig. Brigade
auditør i Christianssand 2/s 1844, 2den assessor i Bergens stiftsoverret 26A 1846,
senere s. a. iste assessor. Herfra blev han udnævnt 23/o 1853 til borgermester
i Christianssand og befordredes 10/s i860 til borgermester i Bergen, hvor der
dengang kun var ét borgermesterembede.
Som første magistratsperson i disse to byer bidrog Platou meget til den
kommunale udvikling. I Christianssand skyldes saaledes anlægget af byens
gasbelysning i 1857 °g af dens vandverk i 1859 væsentlig ham. I Bergen
har han fortjeneste af byens regulering og bygningslovgivningens reform, af
brand- og vandvæsenets udvidelse 1863 og 1880, af havnevæsenets forbedring
1874 og nye kaianlæg 1868, af skolernes og kirkernes bedre udstyr, af politiets
reform ved konstabelinstitutionens oprettelse 1874, oprettelsen af det off.
bibliothek 1872, udvidelsen af sygehusene 1873—76, oprettelsen af teknisk
skole 1876, af byens renovationsvæsen 1881 og af jernbanen til Voss, aabnet
11A 1883, m. m.
Det kgl. Selskab for Norges Vels Historie 1808—1908, Universitetets Festskrift 1911 [hvori forøvrig
saavel Platou som professor Søren Rasmussen feilagtig gjøres til Eidsvoldsmænd], og Bricka: Dansk
biografisk Lexikon XIII s. 139 flg.
1 Vielsen sees ikke indført i Slotsmenighedens og heller ikke i nogen anden af byens kirkebøger.
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Fra Christianssand mødte Platou som repræsentant paa Storthinget i 1857 °S
paa det overordentlige Storthing i 1858, da han var medlem af bankkomiteen; i
Bergen var han valgmand ved distriktsforsamlingerne i 1868, 1870, 1876 og 1879.
Formand i den internationale fiskeriudstilling i Bergen 1865 og ligeledes formand
i den i 1874 nedsatte jernbanekomité. I en lang aarrække var han formand forden
hist.-antikvariske afdeling af Bergens Musæum og deltog i stiftelsen og senere i
bestyrelsen af «Selskabet for de norske Fiskeriers Fremme» ligesom i bestyrelsen
af «Det nyttige Selskab». — Ved hans 25-aars jubilæum som populær og høiagtet
borgermester 10/s 1885 gav Bergens borgere ham en æresmiddag i Holdts hotel, og
kommunestyret besluttede hans buste, udført af billedhugger Jacob Fjelde, opstillet
i repræsentantskabssalen i den gamle raadhusbygning. Den var til festen færdig i
gibs og blev senere af kommunestyrets medlemmer bekostet udført i marmor.
Platou havde betydelige historiske og geografiske interesser og udgav flere lære
bøger i geografi.
Medlem af Det kgl. norske Videnskabernes Selskab i Trondhjem 13/n 1849.
I anledning af fiskeriudstillingen i Bergen ridder af St. Olavs orden 23/ø 1865 «for
fremme af en for landets næringsveie nyttig næringsvei og for embedsfortjeneste»
og % 1885 kommandør «for lang og fortjenstfuld embedsvirksomhed.»1
Et ulykkeligt fald fra kjærren under kjørsel fra Seljestad til Odda i Hardanger
17/s 1888. sammen med datteren Valborg, bibragte den gamle borgermester en hjerne
blødning, der bevirkede hans død n/9 1888 i Bergen.
Gift 22/s 1838 i Undrumsdal med Christence «Dorothea» Plade Nielsen^ f. "A
og db. Vs 1817 i Vaale og død 2/n 1889 i Bergen; datter af sorenskriver i Søndre
Jarlsberg Bothel Nielsen og Else Cathrine Stranger, Fem børn [7. a.—7. e.]:
7. a. Valborg Elise Platou, f. 29/s 1839 i Oslo, tilbragte den største del af sin barn
dom i Bergen, hvor hun i 1849—53 besøgte den tyskfødte frøken Sophie
Wevers i de dage særlig for sin sprogundervisning meget anseede pigeinstitut.
Senere fortsatte hun paa egen haand sine studier i historie, literatur og frem
mede sprog, blandt hvilke i 1870- og 80-aarene ogsaa kom italiensk og latin.
Disse interesser udviklede hun yderligere under udenlandsophold: i 1863 i
Kjøbenhavn, vinteren 1881—82 i Paris og senere i Frankrige, Tyskland, Eng
land, Holland og Belgien.
Efter en skarp konkurrance med 13 mandlige medansøgere blev Valborg
Platou 22/ia 1882 af Bergens magistrat og formandskab ansat som bibliothekar
ved Bergens off. Bibliothek fra x/i 1883 og tog herfra afsked efter 27 aars for
tjenstlig virksomhed S1/i2 1909.
I april 1869 begyndte Valborg Platou en journalistisk virksomhed i «Adresse1 Biografi i I. B. Halvorsen: Norsk Forfatter-Lexikon IV s. 462 med kilder og fortegn, over hans for
fatterskab, Portræt med biografi [af Ludvig Daae] i Skill.-Mag. 1888 nr. 41.
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avisen» i Bergen, som hun siden fortsatte, med feuilletonoversættelser til
1881, senere med referater, literaturanmeldelser, kunstkritik og fra 1878 ogsaa
theaterkritik indtil 1883, da hun efter opfordring af «Bergens Aftenblad»s
daværende redaktør, løitnant Sauerzappf gik over til dette blad, hvor hun
siden leverte kunstanmeldelserne indtil 1908 og theaterkritiken indtil 1909.
Siden høsten 1909 har hun levert leilighedsvise bidrag til «Morgenavisen».
Til M. Lugnés Poé’s journal «Le théater» i Paris skrev Valborg Platou efter
opfordring i 1910 en artikel «Le vieux théater å Bergen». Som bibliothekar
har hun udarbeidet og udgivet 6 kataloger over Bergens off. Bibliotheks for
øgelser i aarene 1883—1909, «Bergens off. Bibl.s grundlæggelse og udvikling»,
1899, samt [i særtryk] 1908 en fortegnelse over bibliothekets verker af og over
dr. Henrik Ibsen.1
Modtog 8/io 1909 Kongens Fortjenstmedalje i guld. Ugift.
7. b. Carl Ludvig Stoud Platou, f. V11 1841 i Oslo, blev dimittert fra Christianssands
kathedralskole student med laud. 1859, tog exam, philos, i i860 og juridisk
embedsexamen med laud, i decbr. 1863. Efter at have været edsvoren fuld
mægtig fra Vß 1864 til høsten 1866 ved Bergens byfogedembede, hvilket han
senere under ledighed i 1871 bestyrede i 3/i aar som konstituert, blev Platou
2/11 1866 autorisert som overretssagfører og praktiserte i Bergen indtil 1891.
Han var sagfører for Bergens kommune og i en aarrække offentlig sagfører i
Bergens by og i Midthordland og Nordhordland sorenskriverier, i hvilke juris
diktioner han fra Vi 1890 beskikkedes som aktor. Han var 1884—87 formand
i Bergens skattetaxtkommission og 10/s 1889—Vi 1891 konst, raadstuskriver.
Den 27/i 1898 afgik Platou ved døden i Christiania.
Gift 18/e 1872 i Elverum med Mette 1 Marie» Grüner Christiansen^ f. 31/i 1846
i Elverum, bosat i Christiania; datter af landhandler og skogeier Jacob Chri
stiansen og Jemima Marie Næser. Sex børn [8. a.—8. f.]:
8. a. Caroline Marie Stoud Platou, f. % 1873 i Bergen, hvor død 17A 1878.
8. b. Eva Stoud Platou, f. 2% 1874 i Bergen og død 26A 1906 i Christiania;
ugift. Hun var revisor i Christiania Bank- og Kreditkasse fra 1896.
8. c. Valborg Dorothea Jensine Stoud Platou, f. 8A 1877 i Bergen, hvor død
5A 1879.
8. d. Valborg Caroline Stoud Platou, f. 10/ö 1879 i Bergen. Lærerinde fra
1899, ved frøken Bonnevies skole i Christiania fra 1909.
8. e. Valborg Stoud Platou, f. 15/io 1881 i Bergen, blev student med laud,
præ ceteris fra Aars og Voss’ skole 1900, tog exam, philos. 1901 og
juridisk embedsexamen med laud. 1906. I 1908 ansat i 5 maaneder ved
Søndre Østerdalen sorenskriverkontor. Overretssagfører i Christiania 4A 1911.
1 Se henvisninger i Deichmanske Bibliotheks Register til Norges Tidsskrifter, Norsk Biografi II s, 435.
2 — Platou.
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8. f. Carl Nicolai Stoud Platou, f. 25A 1885 i Bergen, blev student med laud,
præ ceteris fra Aars og Voss’ skole 1902, tog exam, philos. 1903 og
juridisk embedsexamen med laud. 1908; edsvoren fuldmægtig hos soren
skriveren i Søndre Østerdalen Vs 1908, autor, fuldmægtig hos advokat
Chr. P. Killengreen, Christiania, fra 2% 1910 til 2O/io 1911, da han blev
sekretær af 2den klasse i Justitsdepartementet, 2det civilkontor.
Gift 21 /i 1911 i Christiania [Frogner] med Astri Nilssen, datter af distrikts
læge Karl Ephraim Nilssen og Johanne Mathilde Brynildsen, Et barn [9. a.]:
9. a. Eva Sophie Stoud Platou, f. 12/n 1911 i Christiania [Frogner].
7. c. Lars Hannibal Sommerfeldt Stoud Platou, f. 2A 1848 i Bergen, blev dimittert
fra Bergens kathedralskole student med laud. 1866, tog 1867 exam, philos,
og 13/ß 1874 medicinsk embedsexamen med laud., 18,53. Var i 1872 assistent
læge ved Gaustad asyl og fulgte efter examen i 1874 som skibslæge med
emigrantskibet «Kong Sverre» til New-York. Fra V10 1874 til 8% 1875 var
han konst, distriktslæge i Indre Romsdal og Vö 1875 til 6A 1876 ansat som
kandidat ved Rigshospitalets chirurgiske afdeling A og medicinske afdeling B.
Ved kgl. resol. af Vi 1876 autorisertes han som bestyrer af Rosenbergs private
sindssygeasyl i Bergen, hvilken stilling han indehavde til 31/i2 1880.
Den V11 1877 blev Platou udnævnt til marinelæge af 2den klasse, fra hvilket
embede han efter ansøgning erholdt afsked fra 1A 1881.
Fra Vi 1881 var han ansat som reservelæge ved Gaustad asyl og bestyrede
asylet i længere tid ad gangen i aarene 1881 og 1882. Den 11/u 1882 blev
han befordret til direktør for Eg asyl ved Christianssand. Ridder af St. Olavs
orden 18/g 1897 f°r fortjenstfuld embedsvirksomhed.
For at studere praktisk og theoretisk psychiatri tiltraadte han i oktbr. 1881
en reise til udlandet paa 7V2 maaned og besøgte herunder 38 af de lærerigeste
psychiatriske kliniker i Østerrige, Tyskland, Schweiz, Frankrige og England.
Paa reisen opholdt han sig 4 maaneder i Wien, 1V2 maaned i Berlin, nogle
uger i München og kortere tid i Leipzig og Paris. Den 29/ia 1884 blev han
medlem af Societé médicopsychologique i Paris.1 — Forstander i Christianssands Sparebank fra 1904.
Gift 11/9 1878 i Ullensaker med sin cousine Karen Emilie [Mimi] Marie
Platou, f. V7 1852; se side 25. Fire børn [8. a.—8. d.];
8. a. Eivind Stoud Platou, f. V12 1879 i Bergen, hvor død 2/io 1880.
8. b. Eivind Stoud Platou, f. 29/s 1883 paa Eg, tog privat dimittert realartium
med laud. 1901, exam, philos. 1903 og medicinsk embedsexamen med
laud. 1909; kandidat ved Rigshospitalets medicinske afdeling B. fra Vi til
1 F. C. Kiær: Norges Læger 1800—1886, II s. 190 flg.
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31/i2 1911 og derefter ved chirurgiske afdeling A. fra Vi 1912. Værne
pligtig sekondløitnant i Bergenske brigade med anciennetet fra 17A 1902.
8. c. Carl Stoud Platou, f. 17/s 1885 paa Eg, reiste i mai 1910 til Amerika,
hvor han vinteren 1910—11 gik paa landbrugsskole i Minneapolis,
Minnesota.
8. d. Ebba Mimi Stoud Platou, f. 23/s 1888 paa Eg.
7. d. Peter Theodor Stoud Platou, f. l4/i2 1852 i Bergen, blev dimittert fra Bergens
kathedralskole student med laud. 1870, tog exam, philos. 1871 og juridisk embedsexamen med laud, i 1874. Blev autorisert som overretssagfører i Bergen
17/g 1874, udnævnt til statsadvokat i Bergenhus og Romsdal lagsogn 21/s 1889
og befordret Ve 1898 til sorenskriver i Toten, Vardal og Biri sorenskriveri, i
hvilket embede han afgik ved døden % 1906 paa Gjøvik.1
Gift 27hi 1878 i Bergen med Wenche Mohr, f. 4/ö 1859 i Bergen, hvor død
29/i 1896; datter af kjøbmand Wilhelm Mohr og Antoinette Ulrikke Movuinckel.
Tre børn [8. a.—8. c.]:
8. a. Sigrid Platou, f. 6/i 1880 i Bergen.
Gift 29/e 1902 i Østre Toten med Carsten Tank, f. 11/s 1873 i Chri
stiania, søn af professor dr. Yngvar Nielsen og Karen Juliane Anna
Hedvig Wedel-Jarlsberg; fik ved kgl. resol. af 9/s 1901 tilladelse til at
antage [sin mormors farfars morfars navn] Tank som familienavn. Student
med laud, fra Gjertsens skole 1892, exam, philos. 1893, cand, juris, med
laud. 1897; edsvoren fuldmægtig hos sorenskriveren i Lier, Røken og Hurum
31/s 1898—31/i2 1899 og hos sorenskriveren i Toten, Vardal og Biri 21/s
—22/s 1900, autorisert som overretssagfører 28/n 1899, sekretær af 2den
klasse i Finantsdepartementet 2% 1900, sekretær af iste klasse i samme
departement 7/e 1904, konst, foged i Romsdal fogderi juli 1907; bosat
paa Molde.
8. b. Dorothea [Dolly] Antoinette Platou, f. 19/ö 1883 i Bergen.
Gift V10 1907 i Christiania [Uranienborg] med Bernhard Dunker Stabeli,
f. 23/3 1878 paa Sulerud i Eidsberg, søn af davær. gaardbruger og ord
fører i Eidsberg, fra 1879 eier og redaktør af «Fredriksstads Tilskuer»
Olaf Halvard Stabeil og Sophie Dunker. Student med laud, fra Fredriks
stads skole 1896, exam, philos. 1897, cand, juris med laud. 1905, edsvoren
fuldmægtig 7/s 1905 hos ovenn. sorenskriver i Toten, Vardal og Biri
Peter T. S. Platou, efter hvis død juni 1906 konst, sorenskriver til aug.
1907; overretssagfører 17fa 1907 paa Kolbu, Vestre Toten.
I studietiden vikarierte Stabell gjentagne gange i kortere tidsrum, indtil
. 3 maaneder, som redaktør af dagbladet «Fredriksstads Tilskuer» under
1 Se Studenterne fra 1870, jubilæumsskrift 1895, s«
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faderens ferier og sygdomsforfald; han har i et par af de største hoved
stadsblade leilighedsvis og anonymt levert artikler om aktuelle emner.
8. c. Elisa Platou, f. 6A 1885 i Bergen. Uddannede sig 1904—06 i gymnastik
ved dr. Arvedsons institut i Stockholm; gymnastiklærerinde ved Nissens
pigeskole og Christiania lærerskole fra 1906 samt massøse.
7. e. Theodor Christian Stoud Platou, f. 1y/g 1858 i Christianssand, blev dimittert
fra Bergens kathedralskole student med laud. 1876, tog exam, philos. 1877
og juridisk embedsexamen med laud, vaaren 1881. Edsvoren fuldmægtig 3/i
1882 hos sorenskriver i Søndhordland Otto Dahl, efter hvis død 17A 1882 han
en kort tid var konstituert sorenskriver, men derefter igjen edsv. fuldmægtig
indtil udgangen af 1883 hos cand. juris Alfred Hansteen, der fik den endelige
konstitution i embedet, da amtmanden fandt Platou for ung. Den 26/i 1884
autorisertes Platou som overretssagfører i Bergen, men fik 2% s. a. ansættelse
i Finantsdepartementets expeditionskontor, blev konstituert i 1886 som bureau
chef og var med faa maaneders afbrydelse chef for nævnte kontor til febr.
1888. Han var derefter i V2 aar konst, amtmand i Jarlsberg og Larviks amt,
blev 22/s 1888 udnævnt til bureauchef i Finantsdepartementet og chef for 2det
oppebørselskontor, 29/o 1894 konstituert af departementet og 31/i 1895 i stats
raad som expeditionssekretær for finantsafdelingen, siden 7? 1899 med titel
expeditionschef. Udnævntes 22A 1902 til amtmand i Buskerud amt og tiltraadte
embedet 22/io s. a.; bosat i Drammen.1
Platou var fra 25/s 1895 medlem af Statens tællingskommission vedkommende
statslaanene, indtil kommissionens arbeide i 1901 gik over til det da oprettede
statsgjeldskontor. Medlem af den departementale sportellovkomité 1891—93
og pensionskomité 1896—97, formand i den dep. invaliditets-forsikringskomité
1900—02, i den dep. komité om Statens bygningsvæsen 1901—03 og i den
dep. pensionslovkomité 1906—09. Direktør for Christiania Spareskillingsbank
14/s 1901 og direktionens viceformand fra 18/3 s. a. til vaaren 1903, medlem fra
1905 af tilsynskomiteen for Christiania—Drammen—Randstjordbanen, medstifter
1907 af og siden formand i Buskerud Amts Skogselskab, medstifter 1907 af
og siden formand i Drammens Kreds af Norges Livredningsselskab, selvskreven
formand i Buskerud Amts Landhusholdningsselskab, iste suppleant til direk
tionen i Drammens Sparebank fra Vi 1909 og det meste af den senere forløbne
tid fungerende direktør i banken. — Af Christiania formandskab var Platou
medlem fra 1898 til 1902; kommunens viceordfører i 1902. Valgmand fra
Christiania 1900. Paa embeds vegne har Platou gjentagne gange reist i
Tyskland, Frankrige og England og mødte som delegeret for Norge paa den
internationale kongres for valeurs mobiliéres i Paris 1900. — Ridder af St. Olavs
1 Se forøvrig «Studenterne fra 1876», jubilæumsskrift 1901, s. 181 flg. med 2 portræter.
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orden «for fortjenstfuld embedsvirksomhed» 20/i 1900; modtog Kronings
medaljen i sølv [den uddeltes kun i sølv og bronce] efter at have mødt
sammen med amtsthingets opmand som valgt delegeret for Buskerud amt
ved kongeparrets kroning i Trondhjems domkirke 22/e 1906.
Gift 22/s 1895 i Hisø med Helene Boe, f. 16/s 1874 i Hisø; datter af
skibsrheder i Arendal, russisk vicekonsul Christian Theodor Boe og Johanne
Amalie Lund. Fire børn [8. a.—8. d.]:
8. a. Johanne Amalie Stoud Platou, f. 3A 1896 paa landstedet Heimarnes
i Hisø.
8. b. Ragnhild Stoud Platou, f. 15/o 1897 i Christiania [Trefoldighed].
8. c. Dorothea Stoud Platou, f. 23/9 1903 i Drammen.
8. d. Valborg Stoud Platou, f. 9/i2 1904 i Drammen.
6. b. Frederik Christian Stoud Platou, f. 17/a og db. u/s 1811 i Christiania, blev
privat dimittert student med haud 1830, tog exam, philos. 1831 og fik i 1833
ansættelse som kopist i Finantsdepartementet. Cand. juris med laud, i juli
1839. I 1842 fik han efter det juridiske fakultets anbefaling tilladelse til at
holde forelæsninger ved Universitetet og meldte sig som en af 4 ansøgere til
det ved U. A. Motzfeldts afgang ledigblevne lektorat i lovkyndighed. Uagtet
de 3 medansøgere snart trak sig tilbage, blev det ved Høieste resol. af 17/r>
1843 bestemt, at Platou alligevel skulde holde prøveforelæsninger, hvorpaa
han efter enstemmig anbefaling af censorerne 28/e 1843 blev udnævnt til lektor.
Professor 22/s 1849;
proces, kriminalret og tingsret. I dette embede for
blev han til 1862, da han 26A udnævntes til assessor i Høiesteret. Herfra
blev han 16/i 1864 sorenskriver i Nes paa Romerike, men fungerte dog gjen
tagne gange i de følgende aar som extraordinær høiesteretsassessor.
Fra 15/9 1873 til 21/s 1883 var Platou konst, generalauditør, traadte % 1883
paany ind i Høiesteret som konst, assessor [under ledighed i 8de assessor
embede], var som saadan medlem af Rigsretten 1883—84 og overtog 1884,
da hans hørsel efterhaanden var bleven svækket, det embede som justitiarius
i Christiania stiftsoverrcts 2den afdeling, hvortil han allerede 19/i 1880 var
bleven udnævnt, men ved kgl. resol. af 14/io 1880 fritaget for at bestyre, saalænge han var konstituert som generalauditør. Han var som tilforordnet
statsraad medlem af Interimsregjeringen under kong Oscar IPs fravær i Baden
i septbr. 1881 i anledning af kronprins Gustavs formæling.
Platou var medlem af den kgl. kommission af 18/i 1854 til udarbeidelse af
forslag angaaende omordning af straf- og varetægtsfængselsvæsenet, af den
norsk-svenske unionskomité 1865 og formand i den kgl. kommission af lx/io
1873 til revision af lovgivningen om den militære retspleie. Han var medlem
af Christiania Videnskabsselskab fra 1859, af Det kgl. norske Videnskabernes
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Selskab i Trondhjem fra 6/s 1857, og blev ved Upsala universitets 400-aars jubeltest
1877 dr. juris honoris causa. Ridder af St. Olavs orden 21/s 1863 og kommandør
21/i 1876 «for videnskabelig og embedsfortjeneste».1
Platou afgik ved døden i Christiania 23/g 1891.
Gift 16A 1844 i Kraakstad med «Constance* Henriette Reiersen, f. 31/s og db.stdf.
% 1820 i Nesodden og død 16/s 1893 i Christiania; datter af sogneprest, senest til
Kraakstad Hans Chrystie Reiersen og Alette Marie Winther,2 Syv børn [7. a.—
7- g-]:
7. a. Oscar Ludvig Stoud Platou, f. 16/i 1845 i Christiania, blev dimittert fra Chri
stiania kathedralskole student med laud. 1863, tog exam, philos. 1864 og
juridisk embedsexamen med laud, i decbr. 1869. Blev 23/a 1870 edsv. fuld
mægtig hos sin far, som da var sorenskriver i Nes paa Romerike, høsten
1871 amanuensis ved Universitets-bibliotheket, studerte med offentligt stipen
dium i 1872—74 fornemmelig romerret og handelsret ved universiteterne i
Leipzig, Gøttingen og Paris, fortsatte efter hjemkomsten som amanuensis til
vaaren 1875, fik 1874 kronprinsens guldmedalje for en prisafhandling: <Det
navngivne Handelsselskabs Retsforhold ligeoverfor Trediemand», konkurrerte
i septbr. 1875 om et nyoprettet professorembede i lovkyndighed sammen med
Bernhard Getz, der imidlertid gik af med seiren.
I jan. 1876 blev Platou konstituert og n/7 s. a. udnævnt til [7de] assessor
i Christiania byret, fra hvilket embede han i 1880-aarene i lange tidsrum havde
tjenestefrihed paa grund af sin deltagelse i forskjellige lovkommissioner. Den
18/i2 1876 blev han dr. juris for sin afhandling «Det navngivne Handelsselskabs
Retsforhold ligeoverfor Trediemand». Professor i retsvidenskab 4/io 1890; fag:
norsk privatret, handels- og sjøret. Extraord. assessor i Høiesteret fra 1901
[opnævnt for hvert aar].
Platou har været medlem af de kgl. aktie- og forsikringslovkommissioner
af 8/i 1881 og 22/i2 1883, i sidstnævnte formand fra 1894, af den nordiske
sjølovkommission af V12 1882 og af den departementale kommission 1891—92
til udarbeidelse af ny lov om Enkekassen. Han mødte som regjeringens dele
gerte ved de internationale handelsretskongresser i Antwerpen 1885 og i
Brüssel 1888. Medlem af tilsynskomiteen for de private forsørgelses- og under
støttelsesselskaber 1887—1901, kontrollerende medlem af direktionen for Den
norske Livrenteforening 21 /12 1889, medlem af direktionen for Enkekassen 1907.
Medlem af Christiania Videnskabsselskab fra 1879, korresp. medlem af «Société
1 Biografi med kildehenv. og fortegn, over forfatterskab i I. B. Halvorsen: Norsk Forfatter-Lexikon IV
s. 464 flg. Universitetets festskrift 1911.
2 Se J. Vahl: Slægtebog over Afkommet af Christjern Nielsen, Borgemester i Varde o. 1500, s. 120.
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de la legislation comparée» i Paris. En af vicepræsidenterne i «International
Law Association» siden 1907. Var i sept. 1911 medlem af en norsk lov
kommission, der havde møde i Kjøbenhavn for sammen med en dansk og en
svensk saadan at forfatte fælles forslag til forandringer i de nordiske landes
sjølovs kap. 8 og 9. Ridder af St. Olavs orden 2i/i 1890 og kommandør
af 2. kl. V9 1911 «for videnskabelig fortjeneste», ridder 1887 og kommandør
af 2. kl. iG/i 1901 af dansk Dannebrogs orden, ridder af svensk Nordstjerneorden
1890 og af belgiske Leopoldsorden 1885.1 Passionert jæger.
Gift 23/n 1876 i Christiania [Trefoldighed] med Emma Collett, f. 14/? 1850 i
Christiania, datter af amtmand i Akershus amt Johan Christian Collett og
Hanne Collett. Tre børn [8. a.—8. c.[:
8. a. Harald Fredrik Stoud Platou, f. 29/io 1877 i Christiania [Trefoldighed],
blev dimittert fra Gjertsens skole student med laud. 1896, tog exam,
philos. 1898 og juridisk embedsexamen med laud. 1902. Edsv. fuld
mægtig hos sorenskriveren i Vinger og Odalen 7? 1902—04, opholdt sig
omkr. V2 aar i England, mest i London, i 1904, fuldmægtig hos advokat
Georg Myhre i Christiania i8/2 1905, blev overretssagfører 14/? 1905 og
har praktisert i Christiania siden 1906. Fra febr. 1910 sekretær i Norsk
Jæger- og Fiskerforening og redaktør af foreningens tidsskrift.
Gift 5A 1908 paa Kongsvinger med Fanny Blix, f. 9/s 1877 paa Kongs
vinger, datter af sorenskriver Albert Knagenhjelm Blix og Karoline
Holmsen. To børn [9. a.—9. b.]:
9. a. Fredrik Christian Stoud Platou, f. 27/s 1910 i Christiania.
9. b. John Oscar Stoud Platou, f.
1911 i Christiania.
8. b. Olaf Johan Stoud Platou, f. 21/s 1879 i Christiania [Trefoldighed], blev
dimittert fra Gjertsens skole student med haud 1897, tog afgangsexamen
fra Christiania tekniske skole som maskiningeniør 1900, studerte [med
afbrydelse for sygdom] elektroteknik ved høiskolen i Karlsruhe og tog
her i novbr. 1907 akademische Schlussprüfung med «gut bestanden»
Arbeidede 1908—09 praktisk hos Norsk Elektrisk & Brown Boweri, Skøien,
tog 1909 ansættelse som beregningsingeniør hos et firma i Frankfurt a. M.,
fra 1911 som projekterende ingeniør hos Allgem. Elektr. Gesellschaft
[A. E. G.] i Berlin, og er fra septbr. 1911 ansat som elektroingeniør ved
Norsk Hydroelektr. Kvælstofaktieselskab, Notodden salpeterfabriker.
Platou har i udlandet studert gamle og nye kirkeorgelverk og i norske
tidsskrifter og dagblade virket for indførelse af moderne instrumenter.
Biografi med kilder og fortegn, over forfatterskab i I. B. Halvorsen: Norsk Forfatter Lexikon IV
s. 470 flg. Universitetets festskrift 1911, hvor han anføres født 1883(1), med portræt. Isaksen og
Wallem: Norges Universitet, Professorer, Docenter etc. 1911, s. 83, med portræt.
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8. c. Eilif Oscar Stoud Platou, f. 18/s 1886 i Christiania [Trefoldighed], blev
dimittert fra Aars og Voss’ skole student med haud 1904, gjennemgik
Christiania tekniske skole med afgangsexamen 1907, diplomexamen i
chemi 1909 ved Karlsruhe tekniske høiskole, hvor han fik ansættelse som
assistent i 1910 og s. a. blev dr. ing.; amanuensis ved Universitetets
chemiske laboratorium 1911. Medlem af Deutsche Bunsen-Gesellschaft
für angewandte physikalische Chemie.1 Erholdt 27/n> 1911 Pasteurlegatets
Stipendium for 1912.
7. b. Christian Constant Stoud Platou, f. 12/i 1847 i Christiania, blev dimittert fra
Christiania kathedralskole student med laud. 1864, tog exam, philos. 1865 og
juridisk embedsexamen med laud. 16/is 1869. Edsvoren fuldmægtig hos soren
skriveren i Nes paa Romerike 1871 og 1872 samt konst, sorenskriver s.steds
1873—75, overretssagfører i Christiania 4/s 1875 og høiesteretsadvokat 21/s 1876,
fra hvilket aar han den hele tid har havt sit kontor i Carl Johans gade 10.
Fra 1/s 1904 optog Platou sin svigersøn advokat Jens Paludan Heyerdahl som
kompagnon i firmaet: Høiesteretsadvokaterne Ch. C. Platou og Jens P. Heyer
dahl.
Platou var medlem af Christiania formandskab 1893—96 [frabad sig valg
til repræsentantskabet], er medlem af direktionen for Christiania Sparebank fra
1899 og af direktionen for Christiania Bank og Kreditkasse fra 1910. Med
stifter af Christiania Skiklub 1877; passionert jæger.
Ridder af St. Olavs orden 2l/i 1904 <for almennyttig virksomhed».
Gift 18/i2 1879 i Christiania [Trefoldighed] med Johanne Behrens, f. 2/s 1855
i Christiania, hvor død 17/5 1908; datter af sanginstruktør, ridder af St. Olavs
orden Johan Diderik Behrens og Bolette Elisabeth Dorothea Matzau. Tre børn
[8. a.—8. c.]:
8. a. Kirsten Stoud Platou, f. 17/1 1881 i Christiania [Vor Frelser].
Gift % 1904 i Christiania [Uranienborg] med Paul Adolf Arenfeldt Eger,
f. 25/i 1878 i Christiania, søn af høiesteretsadvokat Nicolai Andresen Eger
og Marie Frimann Dietrichson. Student med laud, fra Aars og Voss’
skole 1896, tog exam, philos. 1897 og juridisk embedsexamen med laud.
1902. Edsvoren fuldmægtig hos sorenskriveren i Toten, Vardal og Biri
1902, autor, som fuldmægtig hos sin far advokat N. A. Eger 9/i 1903,
overretssagfører 18/a 1903 og høiesteretsadvokat lo/io 1908. Siden 1903
har Eger været knyttet til den af hans far og advokat Harald Mortensen
drevne advokatforretning i Christiania, først som fuldmægtig og senere
som kompagnon; efter N. A. Egers død 5/v 1910 fortsattes forretningen
under firmaet: Høiesteretsadvokaterne Harald Mortensen og Adolf Eger.
1 Se Isaksen og Wallem: Norges Universitet, Professorer, Docenter etc. 1911, s. 83, med portræt.
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8. b. Ellå Constance Stoud Platou, f. 9A 1884 i Christiania [Trefoldighed].
Gift 3/n I9°4 i Christiania [Trefoldighed] med Jens Paludan Heyerdahl,
f. Vs 1877 i Christiania, søn af høiesteretsadvokat Niels Roth Heyerdahl
og Christiane Heyerdahl. Student med haud fra Gjertsens skole 1895,
tog examen philos. 1896 og juridisk embedsexamen med laud. 1900.
Edsvoren fuldmægtig hos sorenskriveren i Toten, Vardal og Biri Vs 1900
—31/i2 1901, autor, fuldmægtig hos advokaterne Seip og Lundh 1902 og
1903, studerte i England decbr. 1903—mai 1904, blev høiesteretsadvokat
V* 1905, fra Vs s. a. optaget af sin svigerfar høiesteretsadvokat Platou som
kompagnon i firmaet Høisteretsadvokaterne Ch.C.Platou og Jens P. Heyerdahl.
Efterat have gjennemgaaet Krigsskolens nederste afdeling blev Heyerdahl
værnepligtig sekondløitnant i 2den brigade 1896 og premierløitnant i land
værnet 1904.
Heyerdahl var 1902—03 sekretær i bestyrelsen for Den norske Advokatog Sagførerforening og er fra 1910 medlem af styret for Christiania kreds
af samme forening. Sekretær og kasserer i «Understøttelsesforeningen
for norske Sagførere og deres Enker» 1903; suppleant til Christiania
Bank og Kreditkasses repræsentantskab fra 1909; formand i Hammersborg
kreds af Christiania konserv. Forening 1908—11; medlem af Det kon
servative Centralstyre 1909—11; deltog i valgkampen til storthingsvalgene
høsten 1909, valgtes til varamand til Storthinget fra Hammersborg kreds
1910—12 og afgav som saadan møde paa Storthinget 3/s—19/ß 1911 og
fik sæde i budgetkomiteen i repræsentanten Throne Holsts forfald.
Heyerdahl var medlem af Studentersamfundets bestyrelse 2det semester
1898, iste semester 1899 og begge semestre 1902, viceformand 2det
semester 1902; delegeret ved det nordiske akademiske møde i Göteborg
1899. Formand i Den konservative Studenterforening 1902—03.
8. c. Fredrik Christian Stoud Platou, f. Ve 1888 i Christiania [Trefoldighed],
blev student med ngt. fra Vestheim skole 1907, tog 2den examen 1907
og studerte jus i flere aar, men slog derpaa over til handelen og opholder
sig f. t. i udlandet.
7. c. Louise Cathrine Platou, f. 12/i 1850 i Christiania, hvor død n/e 1865.
7. d. Karen Emilie [Mimi] Marie Platou, f. V? 1852 i Christiania.
Gift n/9 1878 i Ullensaker med sin fætter Lars Hannibal Sommerfeldt Platou^
direktør for Eg sindssygeasyl, se s. 18.
7. e. Inga Elise Platou, f. 29/i2 1854 i Christiania, tog examen fra Nissens skole
efter at have gjennemgaaet «Nissens Skole for Voxne» og oprettede sammen
med søsteren Anna Platou i septbr. 1882 en forskole for gutter, «Frøknerne
Platous skole» i Christiania; ugift.
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7- f. Anna Constance Stoud Platou, f. 30/is 1858 i Christiania, tog examen
fra Nissens skole efter at have gjennemgaaet «Nissens skole for Voxne»
og oprettede sammen med søsteren Inga Platou i septbr. 1882 en forskole
for gutter, «Frøknerne Platous skole» i Christiania.
7. g. Ragna Marie Platou, f. 18A 1863 i Christiania.
Gift 25A 1897 i Christiania [Uranienborg] med Carl Gustaf Améen,
f. 19A 1864 paa Lofön i Stockholms län, søn af forstander for Ultuna
landbrugsinstitut ved Upsala Herman Améen og Julie Forsberg, Student
1883, afgangsexamen fra Tekniska Högskolan 1887, gjennemgik Konstakademin i Stockholm 1888—90, fik reisestipendium i 3 aar fra 1894
til 1896, nedsatte sig som arkitekt i Stockholm 1897, blev arkitekt i
Kongl. Öfverintendantsämbetet 1902 og udnævnt til Stockholms stads
arkitekt 1907.
6. c. Louise Cathrine Platou, f. 25/io og db. 13/u 1812 i Christiania, druknede under
badning ved Høvik i Bærum 12/s 1843.
Gift 25/io 1836 i Christiania med Fredrik «Emil* Ingstad, f. 19A 1808 i Chri
stiania1 [Oslo], søn af raadmand og forstander for Oslo Hospital Ludvig Chri
stopher Ingstad og Cathrine Elisabeth Piøen, Dimittert fra Christiania kathedralskole student med laud. 1826, exam, philos, med laud. 1827 og juridisk
embedsexamen med laud. 1831. Besøgte 1831—32 Danmark, hvor han bl. a.
efter opdrag af Justitsdepartementet studerte strafanstalternes organisation, fik
derefter ansættelse som kopist i nævnte departements kriminalkontor, udnævntes
2% 1836 til kgl. fuldmægtig ved sekretariatet og 21/i 1840 til bureauchef ved
kriminalkontoret. Blev 2% 1848 2den assessor i Christiania stiftsoverrets 2den
afdeling, befordredes 9/s 1849 til iste assessor ved iste afdeling, hvormed
fulgte stillingen som justitiarius i Christiania politiret, og udnævntes 9A 1874
til justitiarius i stiftsoverrettens 2den afdeling, hvilket embede han indehavde
til sin død.
Ingstad blev i 1863 beskikket til formand i den kgl. kommission til udarbeidelse af lov om politivæsenet i Christiania, hvis resultater førte til den frem
deles gjældende lov af 2% 1866. Ridder af St. Olavs orden 22A 1864 «for
fortjenstlig embedsvirksomhed». — Efter sin morbror grosserer Marcus Piøen
kom han arvelig i besiddelse af gaardene Høvik og Ballerud i Bærum, af
hvilke den første for hovedgaardens vedkommende nu tilhører hans datter fru
advokat Bonnevie.
1 Ved vielsen fremlagde Ingstad daabsattest, hvori hans fødselsaar anføres at være 1809. I Oslo kirke
bog er han imidlertid indført ved hjemmedaaben 7? 1808, hvorhos senere er tilføiet, at daaben blev
stadfæste
kirken 18/io 1810. Dette sidste aarstal, som vel maa være galt, har saa i 1836 forledet
presten til at gjøre ham et aar for ung.

— 27 —

Ingstad afgik ved døden i Christiania 15/n 1877. «Han var en mand med
klar og sund dømmekraft, hvis domme udmerkede sig ved stor sikkerhed,
korthed og korrekthed, og det var ikke mindst han, som bidrog til den store
anseelse, den domstol har nydt, hvoraf han i en lang aarrække var medlem.
Han havde jo ogsaa en rig og vel udnyttet erfaring at støtte sig til . r . .
Den ypperlige maade, hvorpaa han tillige som justitiarius i Christiania politiret
administrerte denne ret, og den overlegne indsigt, han havde i de mange
vanskelige forhold, der laa under rettens afgjørelse, vil endnu være i manges
erindring. >1
Efter sin første hustrus død indgik Ingstad nyt ægteskab 7/i 1846 i Chri
stiania [Garnisonen] med Withe Sophie Elise Fredrikke Rode, f. 2% 1821 i
Christiania [Oslo], hvor død 5/e 1902; datter af generalkrigskommissær, kammer
herre Hans Henrik Rode og Charite Nicoline «Holst».2
6. d. Ludvig Otto Stoud Platou, f. 3% og db. 21/q 1814 i Christiania, hvor begr.
6/io 1814.
6. e. Ludvig Otto Stoud Platou, f. 9/g og db. Vs 1815 i Christiania, blev officer
1837, sekondløitnant i iste akershusske inf.brigade 2% 1838, premierløitnant
5A 1843, kaptein Vs 1855 og chef for Berg’ske kompani af Fredrikstenske
gevorb. musketerkorps 17/? 1857; forsat til 2den Akershusske inf.brigade som
chef for 2det kompani af brigadens depotafdeling Vi 1867, major og chef for
Nedenes bataljon af Christianssandske inf.brigade 16/ii 1867 og udnævnt til
oberstløitnant V10 1869. Ridder af svensk Sværdorden 1867. Erholdt efter
ansøgning afsked med pension kr. 2500 aarlig l% 1887 fra Vi s. a. at regne
og afgik ved døden 19A 1890 i Tønsberg.
Gift iste gang 17/? 1843 i Christianssand med «Charlotte» Andrea Benneehe,
f. 25A og døbt 30/h 1817 i Christianssand og død 15/ia 1850 i Fredrikshald;
datter af kjøbmand Steen Andreas Benneche og Valborg Christine Kossvig.
Gift 2den gang 2% 1859 i Carlstad, Sverige, med «Asp asid» Carolina Wil
helmina Uggla, f. 6/8 1820 i Carlstad og død 24/e 1879 i Skien; datter af
kaptein ved Värmlands jægerregiment Carl Wilhelm Uggla og Sara Johanna
Frykman. Fire børn [7. a.—7. d.]:
7. a. Ludvig Stoud Platou, f. 22fa 1844 paa Lillehammer, hvor død u/n 1844.
7. b, Halfdan Andreas Stoud Platou, f. 24/n 1845 Paa Lillehammer, hvor død
5A 1846.
7. c. Christian Fredrik Stoud Platou, f. 26/ii 1847 i Fredriksstad, blev surn.
sekondløitnant i marinen 14/i 1871, virk, sekondløitnant 26/s 1872, ud1 Af nekrologer over justitiarius Ingstad.
2 Dr. jur. Hans Rode: Genealogie der Familie Rode, Hamburg 1909, s. 37. — Charite N. Holst skal
som uægte datter af arveprins Frederik have været halvsøster af Christian VIII,
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examinert fra Den gymnastiske Centralskole 1872; premierløitnant af 2den kl.
14/io 1882 og af iste kl. 29/s 1883, kaptein 2% 1893, kommandørkaptein
710 1897, bestyrer af Marinens navigationsvæsen fra 29/i 1894, tjenstgjørende
af Sjøvæbningen i den militære Høiesteret og Høiesterets militære kjæremaalsudvalg fra 1907. — Chef for kanonbaad «Uller» i 1890, for kommandofartøi
«Heimdal» i 1894, for monitor «Mjølner» 1898, for korvetten «Nordstjernen»
1898, for korvetten «Ellida» 1899, for monitor «Thrudvang» 1899 og for
exercerskibet «Kong Sverre» i 1904, 1906 og 1907.
Ved siden af sin militære tjeneste var Platou bestyrer af Drammens Sjømandsskole 1873—76, lærer i navigation og iste inspektionsofficer ved Sjø
krigsskolen i Carlj ohans vern 1876—83, bestyrer af Tønsberg sjømandsskole
1884—9° °g inspektør og lærer i sjømandskab ved Sjømilitære korps’ skole
i Carljohansvern 1890—94.
Under 28/q 1906 fik han et stipendium paa kr. 800 for i Kjøbenhavn, Ham
burg og London at studere navigationsvæsenets udvikling.
Ridder af St. Olavs orden 2 Vi 1904 «for militær fortjeneste», ridder af portu
gisiske St. Bento d’Aviz orden 1899.
Gift 26/io 1881 paa Horten med Caroline In'gertha Smith, f. 15/io 1858 paa
Horten, datter af kommandør Herman Roosen Smith og Caroline Magdalene
Brodersen Lous. Fem børn [8. a.—8. e.]:
8. a. Jeanette Stoud Platou, f.13/s 1882 paa Horten; paa kontor i Christiania, ugift.
8. b. Emily Stoud Platou, f. 15/s 1884 paa Horten. Tog afgangsexamen fra
Hortens tekniske skole 1904, var derefter ansat som tegner ved Thunes
mek. Verksted i Christiania og reiste 26/i 1912 til New York for at søge
teknisk ansættelse der.
8. c. Harriet Stoud Platou, f. 20A 1886 i Tønsberg. Sygepleierske i «Røde
Kors», Christiania.
8. d. Wilhelmine Stoud Platou, f. 29/? 1890 i Tønsberg; paa kontor i Carl
johansvern.
8. e. Ludvig Otto Stoud Platou, f. 31/? 1891 paa Horten. Tog afgangsexamen
fra Hortens tekniske skole 1911 og har siden 3/i 1912 ansættelse hos
ingeniør Chr. Wisbech, Christiania.
7. d. Einar Stoud Platou, f. Vs 1861 paa Oscarsborg fæstning, blev dimittert fra
Skiens skole student med laud. 1879, tog examen philos. 1880 og medicinsk
embedsexamen med haud 1896. Han vikarierte om høsten 1885 i to maaneder som kandidat ved Rigshospitalet og sommeren 1886 i sex uger som
kommunelæge i Brumundalen, Veldre. Fra Vi til Vs 1887 var Platou kandidat
ved Rigshospitalets chirurgiske afdeling B, sommeren 1887 konst, korpslæge
under vaabenøvelserne paa Malde ved Stavanger, og derefter i to maaneder
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kandidat ved Fødselsstiftelsen. Fra høsten 1887 til febr. 1888 prakt. læge
paa Tønset, fra Vs 1888 til s,/i2 1889 privat- og fattiglæge i Aadalen, fra
Vö 1890 til Vi 1901 kommunelæge i Mo, Helgeland, og samtidig hver
vinter indtil 1901 fiskeri- og sygehuslæge under Lofotfisket med station
afvexlende paa de fleste af Lofotens sygehuse i de større fiskevær. I mai
1901 drog Platou til Amerikas Forenede Stater, hvor han praktiserte i
staterne Wisconsin og Syd Dakota med leilighedsvis ophold i flere af
de større byer, saaledes i Chicago og New York. Herfra vendte han
tilbage til Norge vaaren 1904 og nedsatte sig i Bjugn, Nordre Trondhjems amt, hvor han praktiserte til 15/s 1910; fra 1911 praktiserende læge
i Trondhjem med specialitet: hudsygdomme og Røntgenologi.
I Mo var Platou 1893—97 direktør for Mo telefonkompani, 1894—98
medlem af kommunestyret, 1897—1901 medlem af det stedlige fabrik
tilsyn, 1898—1901 viceformand i Nordlands amtslægeforening og 1899
—1901 ordfører i Mo sundhedskommission. — I 1890 foretog Platou en
3-maaneders studiereise til Danmark og Tyskland og i 1893 til Tyskland
og Amerika.1
Gift 17A 1888 i Christiania [Trefoldighed] med Therese Sofie Margrethe
Gramm, f. 22/ia 1864 i Christiania, datter af kopist, exam, juris Gebhard
Moltke Gramm og Gurine Caroline Marie Teutz. Fem børn [8. a.—8. e.]:
8. a. Ludvig Stoud Platou, f. 5/s 1889 i Nes, Aadalen, hvor død 3/s 1890.
8. b. Thorolf Stoud Platou, f. 7/ö 1892 i Mo, Ranen, hvor død 23/i 1897.
8. c. Dagfrid Stoud Platou, f. 25/5 1894 i Mo, Ranen.
8. d. Einar Stoud Platou, f. 22/i 1896 i Mo, Ranen, hvor død 24/a 1896.
8. e. Hjørdis Stoud Platou, f. 18/s 1898 i Mo, Ranen.
6. f. Andreas Petrus [Peter] Stoud Platou, f. 7/e og db. 4/8 1817 i Christiania,
hvor han var kjøbmand, medlem af direktionen for flere banker og sei
skaber og hvor han afgik ved døden 3O/io 1889; ugift. Han efterlod en
ikke ubetydelig formue og skjænkede i sit testamente bl. a. 4000 kr. til
Waisenhuset.
6. g. Herman Julius Stoud Platou, f. 22/u 1818 og db. 6/i 1819 i Christiania,
hvor død 14A 1820.
5. c. Rasmus Platou, db. 5A 1779 i Slagelse og død 6/a 1794 i Kjøbenhavn.
5. d. Otto Michael Platou, db.stadf. 12/s 1781 i Slagelse, hvor begr. 15/s 1781.
5. e. Anne Maria Platou, db.-stadf. 15/s 1782 i Slagelse og død 25/s 1852 i Kjøbenhavn.
Gift 15/s 1806 i Øster-Egesborg, viet af biskop N. E. Balle, med Jens Chri
stian Fangel, f. 15/i 1781 i Tikjøb, søn af sogneprest til Tikjøb Christian Jensen
1 Se forøvrig «Studenterne fra 1879», jubilæumsskrift 1904, s. 175 flg., med portræter.
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Fangel og Christiane Jensen. Dimittert fra Frederiksborg skole student 1798,
cand, theol, med udmerkelse 4/ii 1801; resid, kapellan i Tikjøb 3/i 1806, ordi
nert 28/2S. a., og 21/g 1821 faderens eftermand som sogneprest til Tikjøb, hvor
han døde i embedet 29/a 1841. Ingen børn.
5. f. Otto Michael Platou, f. 2A og db.stadf. 3% 1783 [ikke 1782] i Slagelse, kom
i Vordingborg skole 1794, blev herfra dimittert student med haud 19/ii 1801
ved Kjøbenhavns universitet, tog examen philos. 17A og philolog. 14/io 1802,
begge med laud., og theolog. embedsexamen 29A 1806 med haud; denne
karakter fik han ogsaa for dimisprædiken over texten 2 Cor. IV. vers 1 og 2
den 19A 1809, men laud, for den katechetiske prøve i Helliggeist kirke l8A
1809. De tre følgende aar var han huslærer hos en proprietær paa Sjælland,
blev 7/? 1809 pers, kapellan i Skjeberg, ordinert 15A s. a., var fra 1811 til 1814
pers, kapellan i Stokke og blev 12A 1814 konstituert sogneprest til Nordre
Strøm [Odalen]. «Her er ingen prestegaard, hvilket dels gjør embedsindtægterne
meget ringe, dels foraarsager særdeles vanskeligheder med at finde anstændig
bopæl og underholdning, i en afsidesliggende bygd, der er beboet af bønder,
hvis vilkaar tildels er maadelige», skriver Platou i 1818, da han søger Tønset
og derefter Fosnes sognekald, og biskopen anbefaler ham som en mand, «der
i de 9 aar, han hidtil ikkun har været svagelige sognepresters medhjelper
eller betjenende prest i vakante kald, stedse med flid og orden har opfyldt
sine embedspligter og derhos vist et den kristelige menighedslærer værdigt
forhold, hvorved han erhvervede sig menighedernes tilfredshed».
Under 18A 1818 blev Platou udnævnt til sogneprest til Fosnes i Trondhjems
stift. «Herved haabede jeg betydelig at forbedre mine kaar, men det mod
satte blev tilfældet; ved min ankomst forefandtes nemlig alle prestegaardens
bygninger dels aldeles nedfaldne, dels faldefærdige ligesom jordveien fuld
kommen udmagret ved feilfuldt lottebruk,» skriver Platou, da han 16A 1824
søgte Løiten sognekald1, og han fortsætter: «Ligesaa har i de 3de sidste
aar saavel fiskerierne som kornavlingen slaaet aldeles feil, hvorved almuen er
blevet forarmet og prestens indtægter derved tilintetgjorte. Endelig ødelagdes
sidstafvigte høst [1823] min hele ikke ubetydelige kornavling af de altfortærende
lemæn, hvilket store tab satte mig særdeles tilbage i min økonomiske stilling.
Alligevel har jeg efter min forpligtelse maattet udrede betydelig pension til
min formand i kaldet, den gamle pastor Heide; har derhos dels opbygget og
dels istandsat 8 bygninger paa prestegaarden samt saaledes forbedret jorden,
at afgrøden, naar gunstige aarvæxter indtræffer, ikke vil blive ubetydelig . . .
Jeg har i dette embede tillige lidt saa betydelig paa min helbred ved de saare
Under % 1823 havde han forgjæves søgt Onsø,

— 3i —
besværlige sjøreiser over den haarde Foldenfjord, at jeg især frygter for ved længere
ophold her aldeles at tabe mit syn, da samme allerede ved forkjølelse er mig halvt
berøvet, saasom jeg ikkuns kan se med det ene øie.»
Saavel provsten i Namdalen, sogneprest Luytkis i Kolvereid, anbefaler ham
til befordring, da Platou «kun med møie kan finde livets ophold paa dette sted*,
som biskop Bugge, «der tilønsker ham et mindre besværligt og mere indbringende
levebrød, hvad han som svækket og trængende mand høilig kan behøve.» Dernæst
vedlægger Platou følgende karakteristiske udtalelse fra distriktets sorenskriver, Elias
F. Hetting, datert Finnanger den 16/g 1823: «Af Norges forskjellige bygder er
neppe nogen for nærværende uholdigere end Nummedahlen [□: Namdalen], thi i
flere aar har man havt misvext og næsten aldeles savnet baade skrei- og silde
fiskeriet. Almuen, som hyppig plages med udpantninger og exekutioner, er udarmet
og kan ei af mangel paa penge og varer vedligeholde de fornødne sjøredskaber,
følgelig kan den lidet eller intet erhverve. Armoden tager saaledes aarlig til, saa
at jeg ikke kan indse, hvorledes de sportulerede embedsmænd herefter kan have
udkomme, da indkomsterne har formindsket sig til den Vs del. At Hr. Platou
saaledes har god grund til at ønske sig herfra falder mig let at begribe, da han
med den strengeste økonomi aldeles ikke kan leve af sit embeds indtægter. Et
promotionskald som Koutokeino m. fl. er langt bedre. Naar hertil lægges de
haarde og besværlige sjøreiser, Hr. Platou har, saa forekommer det mig at 4 å 5 aars
prøvelse her i kaldet for en duelig embedsmand, ifald han ikke skal tjene staten
for i sin alderdom at betle sit brød og mangle evne til at danne sine børn til
duelige borgere i staten, er saare nok.» —
For det tilfælde at han ikke skulde opnaa Løiten ansøgte Platou under 6/s 1824
om det da ledigblevne Biri sognekald, idet han ved sin bror, daværende expeditionssekretær Ludvig Stoud Platou, under 3/t 1825 lod erklære, at han «med taknemme
lighed vilde modtage dette kald, selv om det blev paalagt en extraordinær pension
til de flere presteenker, som da fandtes ved Biri.»
Under 7/s 1825 blev Platou udnævnt til sogneprest til Biri og afgik her ved
døden 16/io 1830 «efter flere aars haarde øienlidelser».
Gift 19/i 1819 i Romedal med Anne Harstad, f. 25A og db. 2/io 1791 i Romedal
og død 2Vs 1864 paa Hamar, datter af gaardbruger Johannes Tollefsen Harstad og
Marie Olsdtr. Fem børn [6. a.—6. e.]:
6. a. Ludvig Stoud Platou, f. 16/o 1819 i Fosnes og død 5/s 1836 i Christiania som
elev af Kathedralskolen.
6. b. Karen Cathrine Platou, f. 18/s 1821 i Fosnes og død 12/i 1877 i Christiania.
Gift 15/8 1844 i Romedal med Ole Krogstie, f. 28/i 1817 paa Krogsti i Løiten,
søn af Marthe Pedersdtr. og Ole Johannesen Krogstie, Han kom som nykonfirmert paa kontoret hos lensmand Hals i Romedal og derefter til soren-
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skriver Leganger s.steds. Ved skjøde 22/3 1843 kjøbte han Østre Arneberg i
Romedal og drev denne gaard til 1874, da han solgte den ved skjøde V? s. a.
og flyttede til Christiania, hvor han en tid var paa kontoret hos sagfører
J. J. Brun og hvor han afgik ved døden 19/s 1886. Uden børn.
6. c. Christian Fredrik Stoud Platou f. 2A 1824 i Fosnes, kom i 1839 ind i gros
serer Arne Christensens forretning i Christiania, hvor han arbeidede til 1849,
da han 19A aabnede egen forretning paa Hamar som den 3die kjøbmand i
denne aaret i forveien oprettede kjøbstad. Vareudsalget foregik til en begyn
delse fra en bordhytte der, hvor han samtidig byggede sin gaard, paa hjørnet
af Lille Strandgade og Storhamargaden. Allerede V12 1849 valgtes han til
byens første forligelseskommissær og i febr. 1850 kom han ind i repræsentant
skabet og gik 1862 over i formandskabet, hvis ordfører han var i 1863 og
viceordfører i 1862, 64 og 65. Fra 1866 havde han atter sæde i repræsentant
skabet og heri skede ingen forandring, da han s. a. kjøbte og tilflyttede gaarden
Ajer i Furnes; han havde gaard og forretning i byen, og ingen faldt paa at han
ikke var valgbar. I decbr. 1877 blev han imidlertid af den nye magistrat, byfoged
Voss, uden videre slettet af byens mandtal og kunde saaledes ikke længer
gjenvælges.
Ved oprettelsen i 1858 af filial paa Hamar af Christiania Bank- og Kredit
kasse blev Platou dennes administrerende direktør. Høsten 1876 satte han
sig i spidsen for oprettelse en en ny, selvstændig bank for byen, den til
strækkelige aktiekapital blev hurtig tegnet, Kreditkassens filial blev kjøbt og under
navnet «Oplandske Kreditbank» traadte den nye bank i virksomhed Vi 1877
med Platou som chef. I denne stilling forblev han til sin død og den dyg
tighed, han her lagde for dagen, blev almindelig anerkjendt. — Platou var
byens første kæmner, fungerte flere aar som dens veiinspektør og var en i
kommunen ved sin dygtighed og arbeidskraft sterkt benyttet og betroet mand,
hvis ord og stemme altid havde særlig vegt. Som mangeaarigt medlem af
borgerskolekommissionen indlagde han sig megen fortjeneste af det høiere
skolevæsen, og borgerskolens overgang til kommunal middelskole i juli 1873
og Vi 1876 atter dennes overgang til statsskole med realgymnasium skyldes
ikke mindst Platous arbeide. Til pigeskolens oprettelse i 1874 ydede han en
ihærdig medvirkning og stod som en af dens eiere og forstandere, indtil den
i 1882 gik over til kommunal skole.
I 1854 deltog Platou i stiftelsen af «Hamar Handelsforening», som paa
opfordring af Norsk Hovedjernbanes bestyrer s. a. lod foretage undersøgelse
af trafikforholdene med et jernbaneanlæg fra Hamar til Glommen for øie,
hvilken fik tilfølge en bl. a. ogsaa af Platou udstedt indbydelse til aktietegning
i en jernbane Hamar—Elverum. Denne bane aabnedes for trafiken 23/ß 1862
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og Platou blev medlem af lokaldirektionen for Nordbanernes søndenfjeldske distrikt,
indtil denne Vi 1883 afløstes af det nye styre.
Fra 1875, da Michael Murstad, Platou’s mangeaarige fuldmægtig og senere
svigersøn, aabnede egen assortert forretning, gik Platou’s over til væsentlig at om
fatte korn og mel, støbegods, møllesten og vin; efter hans død i 1883 blev den
et par aar ført for boets regning og blev derpaa overtaget af sønnen Gabriel Platou.
Gaarden Ajer, som Platou kjøbte ved mageskiftebrev af 16/ö 1866 af Ole Ajer, der
istedet overtog Platous eiendom Aaltomten med et mellemlag paa 3750 spd., blev
af boet solgt ved tvangsauktion 8/ø 1888 til I. C. Fleischer.
Efter et i fremtrædende grad virksomt liv, som en fra alle hold anerkjendt
fremragende borger, der havde været med at bygge Hamar by, en af samfundets
bedste mænd, en af dets nyttigste arbeidere, afgik Platou ved døden 21/* 1883 paa
Ajer i Furnes; begravet paa Hamar.1
Gift 2 V12 1851 i Vang med Olivia Dorothea Elisabeth [Elise] Sem, f. 3/s 1834
i Nordre Aurdal, bosat i Christiania; datter af sorenskriver Ole Sem og iste hustru
Elisabeth Dorothea Hetting. Femten børn [7. a.—7. o.]:
7. a. Otto Michael Stoud Platou, f. 7/io 1852 paa Hamar, kom efter at have besøgt
Hamar borgerskole og derefter nydt 1 aars undervisning paa Moss hos sin
onkel skoledirektør Richter i 1867 paa Aars og Voss’ skole i Christiania, blev
herfra dimittert student med laud, i 1871, tog exam, philos, i 1872 og juridisk
embedsexamen med laud, i 1876. Edsv. fuldmægtig hos konst, borgermester
Bang i Drammen 28A—Vs 1877 °g derefter 6/s 1877 hos sorenskriver Sem i
Mandal til decbr. 1880. Fra Vi 1881 sekretær ved Christiania magistrats iste
afdeling og som konstituert bestyrer af dette embede juli 1889—juni 1890. Af
sager, han i dette tidsrum indbragte for kommunestyret, var forslag om indkjøb af Frognersæteren, erhvervelse af tomt for anlæg af elektrisk central
station, om overenskomst mellem stat og kommune angaaende nyt toldbod
anlæg og om opførelse af ny bro over Akerselven, Hausmannsbroen.2
Den 19/i2 1894 blev Platou konstituert og 30/i 1895 ansat som kæmner i
Christiania, fra hvilken stilling han paa grund af sygelighed tog afsked fra
81/i2 1903.
Platou afgik ved døden 29/3 1904 i Christiania.
Gift 18/e 1878 i Christiania med Hda* Nanna Amalie Reeder, f. 8/io 1852 paa
Nordre Gaustad i Romedal og død % 1903 paa Lovisenberg i Christiania, datter
af prokurator Severin Henrik Reeder og Ida Susanne Hagerup. Tre børn
[8. a.—8. c.]:
1 Nekrologer samt Chr. Ramseth: Hamar bys historie, s. 145 og fl. st. [med portræt].
2 Se: Studenterne fra 1871, jubilæumsskrift 1896, s. 213 med 2 portræter. Allers Fam. journal 1904
till. nr. 16.
3 — Platou.
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8. a. Karen Platou, f. 9A 1879 i Christiania. Paa arkitektkontor i Hamburg.
8. b. Ida Elisabeth Platou, f. 2yA 1883 i Christiania og død 23/s 1910 i
Fredriksstad, begravet i Christiania [Vestre gravlund].
Gift 28/2 1907 i V. Fredriksstad med Niels Bache Brecke, f. 26A 1874 i
Fredriksstad, søn af trælasthandler, dansk konsul Peter Julius Brecke og
Elisabeth Bache, Efter vel 2 aars praktisk øvelse i jord- og skogbrug
i Solør og ved Kongsberg skogforvaltning gik Brecke i septbr. 1897 ind
paa Kongsberg skogskole, hvorfra examen i juni 1898. I aug. s. a. blev
han optaget i skogbrugsafdelingen ved Norges Landbrugshøjskole paa
Aas, men maatte 3 maaneder senere opgive studierne paa grund af
sygelighed og fik nu bestyrelsen af sin fars skogeiendomme, indtil han
i aug. 1902 blev skogfuldmægtig hos godseier, kammerherre Haagen
Mathiesen med bopæl i Hurdalen. Her forblev han til V7 1909, og har
senere været beskjæftiget ved sin fars skoge og trælastforretning i
Fredriksstad.
8. c. Severin Henrik Ræder Stoud Platou, f. 3/? 1887 i Christiania, tog
middelskoleexamen ved Hamar skole 1905 og afgangsexamen fra Chri
stiania Handelsgymnasium 1907. Efter en tids praktisk kontorøvelse
ved Christiania Bryggeri reiste han i 1908 til Tyskland, hvor han siden,
med undtagelse af 1 aars ophold i hjemmet i 1910, har havt merkantil
ansættelse, fra 6/a 1911 ved Maggi-selskabet i Berlin, hvis repræsentant
for Norges vestkyst han f. t. er.
For udvist fortjenstfuldt forhold ved 3/i 1907 at redde 3 smaagutter
fra at omkomme i Frognerdammen i Christiania blev Platou 16/? s. a.
tildelt Medaljen for ædel Daad i sølv. Ugift.
7. b. Olga Elisabeth Cathrine Platou, f. Vö 1854 paa Hamar.
Gift 19/g 1879 i Vang med Michael Murstad, f. 27A 1841 paa Murstad i Løiten,
søn af Gunvor Olsdtr. Murstad og gaardbruger Peder Olsen Murstad. Efter
at have været handelsfuldmægtig hos sin senere svigerfar aabnede Murstad
28A 1875 assortert handelsforretning paa Hamar, som han siden drev til sin død
V12 1904.
Murstad indvalgtes 1885 i Hamar Sparebanks direktion og var senere gjen
tagne gange og senest 1899 medlem af denne. Fra 23/3 1899 og til sin død
var han ligeledes direktionsmedlem i Oplandske Kreditbank, flere gange ind
valgt i kommunestyret og indehavde en række kommunale tillidshverv; han
var derhos overformynder.
7. c. Carl Nicolai Stoud Platou, f. 28/s 1855 Paa Hamar. Kom tidlig tilsjøs, blev
dampskibsfører og nedsatte sig midt i 1880-aarene som skibshandler i Broadstreet, New York, hvor han nu indehar en vel indarbeidet forretning.
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Gift 17/ii 1881 i Sjømandskirken i Liverpool med «Emilie» Constance Larsen,
f. 25/s 1858 i Drammen [Strømsø], datter af kontorist Carl Anton Larsen og
Helene Christophersdtr. Ti børn [8. a.—8. j.]:
8. a. Christian Fredrik Platou, f.lo/ioi882 i Arendal. Forretningsmand i New York.
8. b. Olivia Dorothea Elisabeth Platou, f. 19A 1884 i Christiania.
Gift 3/3 1905 i New York med dampskibsfører, senere skibsmægler
s.steds Jørgen Johan Elligers, f. 6/o 1872 i Arendal, søn af adjunkt
Jørgen Johan Elligers og Emilie Margrethe Kalievig.
8. c. Carl Anton Platou, f. 14/t 1887 i New York. Ved forretning i New York.
8. d. Helene [Leila] Emilie Platou, f. 12/e 1889 i New York.
8. e. Ludvig Waldemar Pedro Platou, f. 2/l> 1891 i New York.
8. f. Alf Platou, f. 31/i2 1893 i New York.
8. g. Roy Platou, f. 14/is 1895 i New York.
8. h. Ida Platou, f. 2% 1897 i New York.
8. i. Erna Platou, f. 13/s 1899 i New York, hvor død 7io 1907.
8. j. Constance Platou, f. 12A 1902 i New York.
7. d. Gabriel Andreas Platou, f. 15/s 1857 Paa Hamar, hvor død 16/n 1857.
7. e. Gabriel Andreas Stoud Platou, f. 27A 1858 paa Hamar, kom tidlig ind i sin
fars forretning og overtog den i 1885, to aar efter faderens død. Ved siden
af denne sin private handelsvirksomhed, hvortil i en aarrække ogsaa hørte
Landhusholdningsselskabets fællesindkjøb, fik Platou anvendelse for sin energi
og arbeidskraft i en række andre foretagender. Fra 1892 var han saaledes
disponent for metalvarefabriken «Vølund» og ledede denne med stor dygtighed;
fra 1895 var han formand i direktionen for Hamar samlag for brændevins
handel, i en aarrække formand i handelsforeningen og i direktionen for Chri
stiania Bryggeri. I 1900 blev han chef for Hamar Sparebank, som under
hans ledelse udvidede sin virksomhed i betydelig grad, og fra 1905 var han
medlem af tilsynskomiteen for Eidsvold—Hamar—Tønsetbanen.
I en lang aarrække var Platou medlem af Hamar bystyre, fra 1902—1910
kommunens ordfører, og 1903 valgtes han til suppleant til Storthinget for Mjøsbyerne og gj en valgtes i 1906 og 1909; ved valget i 1909 var han fra Hamar
opstillet som storthingskandidat, men trak sig ved omvalget tilbage til fordel
for repræsentanten, overretssagfører Thallaug, Lillehammer.
Efter nogen tids sygeleie afgik Platou ved døden i Christiania 6A 1911;
begravet paa Hamar.
Platou var paa sit hjemsted en meget benyttet, anseet og afholdt mand.
Som ordfører ledede han forhandlingerne greit og expedit og forbandt med
sundt omdømme megen praktisk dygtighed.1
1 Nekrologer, tildels med portræt, i Hamar- og flere hovedstadsblade.
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Gift Vs 1886 i Vang med «Ingeborgs Sophie Falck, f. 8A 1864 paa Hamar,
datter af overretssagfører, eier af Vidarshov i Vang, Rudolph Falck og Thora
Lagertha Halvorsen. Fru Platou, der hensidder i uskiftet bo, fortsætter den
del af sin mands forretning, der omfatter vin og cigarer, i hans navn. Fem
børn [8. a.—8. e.]:
8. a. Rudolf Falck Platou, f. 21/< 1887 Paa Hamar; syg.
8. b. Christian Fredrik Platou, f. 22/ß 1888 paa Hamar; udexaminert fra Chri
stiania Handelsgymnasium 1906, opholdt sig derefter 3 aar i udlandet
og har siden 1911 bestyrelsen af den del af sin fars forretning, som hans
mor har fortsat.
8. c. Thora Falck Platou, f. 31/s 1892 paa Hamar. ,/fZ
8. d. Ragnar Stoud Platou, f. 8A 1897 Paa Hamar.
*
*
8. e. Fridtjof Stoud Platou, f. 21/s 1903 paa Hamar.
7. f. Kitty Ottilie Platou, f. 11A 1859 paa Hamar.
Gift n/g 1882 paa Hamar med Johan Claudius Korneliussen, f. 6/ö 1843 paa
Smaaenget i Vik, Helgeland, søn af jordbruger og fisker Cornelius Jakobsen
og Karen Johanna Henriksen. Gjennemgik Tromsø seminar med afgangsexamen 1863, lærer og kirkesanger i Brønø til 1865, huslærer hos foged Prytz
i Søndre Helgeland 1865—70, lærer, organist og telegrafist i Vaagan i Lofoten
1870—75, lærer ved den private borgerskole i Christiania fra 1875 og endelig
fra 1885 ved Christiania folkeskole, Ruseløkkens skole.
7. g. Christian Emil Stoud Platou, f. 18A 1861 paa Hamar, blev student fra denne
bys skole 1876, tog exam, philos. 1880 og juridisk embedsexamen med laud,
høsten 1884. Edsv. fuldmægtig 13/i 1885 hos sin onkel sorenskriver Sem i
Mandal, tiltraadte Vs 1887 som sekretær i Styrelsen for Statsbanerne, blev i
jan. 1892 chef for det da nyoprettede kontor for revision af udgiftsregnska
berne ved banernes drift og anlæg, sorterende under Arbeidsdepartementet;
udnævntes 17/q 1903 af dette departement til «direktørassistent ved trafikafde
lingen under Styrelsen for statens jernbaner» o: underdirektør ved jernbane
styrelsens trafikafdeling, og tiltraadte denne stilling 24/ß s. a. Den 12A 1907
blev Platou konst, trafikdirektør ved Statsbanerne, i hvilket embede han ned
lagde et meget fortjenstfuldt interessert arbeide for at faa jernbanevæsenet
lagt mest mulig i praktisk forretningsmæssig retning, og det blev derfor be
tragtet som et opsigtvækkende skridt at han uden nærmere forklaring vilde
træde tilbage fra 1/i 1911 for s. d. at modtage ansættelse som overbestyrer
ved hovedbanen efter fhv. statsraad Peder Nilsen. «Særlig grund til at
beklage at forholdene medførte Platous fratræden som trafikdirektør var det
at den organisationsplan, som Platou havde viet overmaade meget arbeide,
netop skulde forelægges til afgjørelse . . . Aarsagen til hans fratræden var
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den, at han ikke fik albuerum inden det daværende ingeniørstyre og derfor
saa at sige blev tvunget bort fra sin stilling, da arbeidet for ham i den senere
tid havde været en stadig kamp. Han vilde udvikling i retning af raskere
kjørsel, mere moderne stel og intenst samarbeide mellem det trafikerende
publikum og jernbanen — dette fik han ikke albuerum til at gjennemføre og
derfor gik han.»1
I 1896 var Platou medlem af bedømmelseskomiteen for konkurranceplanen
til stationsarrangementet i Christiania, i 1897 af jernbaneadministrationskomiteen,
i 1898 af den af Akers herredsstyre nedsatte bygningslovkomité, i 1899 af
stationsarrangementskomiteen [fraktion A] og i 1911 af komiteen for jern
banens godstaxter. I oktbr. 1903 var han Statsbanernes repræsentant ved
jernbanekonferancen i Bozen, Tyrol, og har siden deltaget i en række uden
landske jernbanekongresser, senest juli 1910 i Bern til istandbringelse af inter
nationale bestemmelser om befordring af reisende og reisegods.2 — Ridder af
St. Olavs orden 17/n 1909 for fortjeneste af jernbanevæsenet, kommandør 1 kl.
af sachsiske Albrechts orden 1908, og ridder af preussiske Kroneorden 3 kl. 1907.
Gift 3A 1889 i Ottestad, Stange, med Tomine [Mina] Cornelia Lund, f. 16/s
1861 i Bygland, Sætersdalen, datter af distriktslæge Johan Christian Lund og
Tomine Cornelia Randers, Fire børn [8. a.—8. d.]:
8. a. Agnes Platou, f. 3A 1890 i Christiania [Uranienborg]; afgangsexamen 1908
ved det kvindelige kursus fra Christiania Handelsgymnasium, ansat Vs
1911 ved Christiania magistratskontor, 3 afdeling.
8. b. Ingrid Platou, f. 14/s 1893 i Christiania [Uranienborg]; gymnasieelev.
8. c. Astrid Platou, f. 17A 1895 i Christiania [Uranienborg]; gymnasieelev.
8. d. Carl Stoud Platou, f. 26A 1903 i Christiania [Uranienborg].
7. h. Einar Stoud Platou, f. 15/is 1862 paa Hamar, tog middelskoleexamen ved
Hamar skole 14A 1880, afgangsexamen ved Christiania Handelsgymnasium 8/?
1882 og var derefter i 8 aar ansat i Christiania Bank- og Kreditkasse. Blev
fra Vs 1886 lærer ved Christiania Handelsgymnasium, hvor han blev inspektør
17/io 1899 og overlærer 15/io 1902; underviser i bogholderi og regning.
Platou udgav i 1902 «Opgaver i handelsregning» med nye oplag i 1906
og 1910; i 1903 «Lærebok i handelsregning» med nyt oplag i 1910; i 1904
«Lærebok og opgavesamling i beregning af trælast, beregning af stuverum,
valuta- og vekselarbitrage, metal og myntregning».
1 Morgenbladet 1911 nr. 332 og 344.
2 Se forøvt. «Studenterne fra 1879», jubilæumsskrift 1904, s. 173 flg., med 2 portræter. Tekn. Ugeblad
1907 s. 310, og 1909 s. 585. Ill. Fam.blad 1906—07 till. nr. 52. Norsk Fam.-Journal ug. 1907
nr. 39.
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Gift 16/ö 1890 i Mandal med Valentine O levine [Vina] Dedekam, f. 6/o 1866
i Mandal, datter af skibsrheder Johan Theodor Dedekam og Fredrikke Helene
Fredriksen. Uden børn.
7. i. Ole Sem Platou, f. 8A 1864 paa Hamar, tog middelskoleexamen ved Hamar
skole 1880, gjennemgik Aas høiere Landbruksskole 1883—85, var derefter
gaardsfuldmægtig hos statsraad W. Konow paa Tjerne i Ringsaker 1886—88
og blev fra 1890 ansat ved Anglo Swiss melkefabrik, nu Nestlé and Anglo
Swiss, ved hvilken han er inspektør. Bosat paa Hamar.
Gift 2/i2 1889 i Ringsaker med Anne Marie Saugstad, f. 7/i 1871 paa Vestre
Saugstad i Ringsaker, datter af gaardbruger Mikkel Saugstad og Oline Rise.
To børn [8. a.—8. b.]:
8. a. Olivia Dorothea Elisabeth Sem Platou, f. 13/ia 1892 paa Hamar.
8. b. Fridtjof Fredrik Sem Platou, f. 17/ii 1894 paa Hamar.
7. j. Anne Birgitte Platou, f. 2O/io 1865 paa Hamar.
Gift 31/7 1885 paa Hamar med Theodor «Christopher» Stenersen, f. 21/n 1850
paa Dværgsten i Gran, søn af gaardbruger Nicolai Seidelin Bøgh Stenersen og
Karen Dorothea Hanssen. Kom 4 aar gi. til sin farfar oberst Stenersen paa
Blæstad i Vang, gik 1861—64 paa Lillehammer latin- og realskole, var der
efter tilsjøs i 2 aar, gjennemgik Jønsberg landbrugsskole 1870—71 og overtog
ved skjøde fra sin farfar af20/? 1871 gaarden Blæstad m. m. for 8000 spd.
I 1890 blev Christopher Stenersen terminbeskikket og i 1896 fast ansat under
kontrollør ved brændevins- og malttilvirkningen i 2det eller Oplandsk-trondhjemske distrikt og har fra 1900 havt bopæl paa Hamar efter s. a. at have
solgt gaarden Blæstad til Peter Solberg.
7. k. Ludvig Stoud Platou, f. 8A 1867 paa Ajer i Furnes, blev student med hand
fra Hamar skole 1887, tog examen philos. 1888 og medicinsk embedsexamen
med haud i juni 1893. Umiddelbart efter examen reiste Platou over til
Amerikas Forenede Stater, nedsatte sig i Cooperstown i N. Dakota og prakti
serte her til 1897, da han flyttede til Valley City i samme stat, hvor han
senere har siddet i en betydelig lægepraxis. Han eier her eget hus, egen
kontorbygning, eget privat hospital, The Platou Hospital, paa ca. 40 senge,
samt nogle landeiendomme. Han er medlem af Sheyenne Valley medical
Association og valgtes i 1910 til mayor [borgermester] i Valley City.
Gift 2/s 1893 i Minneapolis, Minnesota, med «Martha» Lovise Schøyen, f. %
1869 i Christiania, datter af hoteleier Erik Schøyen og Anne Marie Andersen.
Sex børn [8. a.—8. f.]:
8. a. Trygve Christian Stoud Platou, f. 28/s 1894 i Cooperstown, hvor død
18/i 1909.
8. b. Erling Stoud Platou, f. 3% 1896 i Cooperstown.
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8. c. Laila Elisabeth Marie Platou, f. 15/s 1898 i Valley City.
8. d. Elaine Constance Platou, f. 14/s 1903 i Valley City.
8. e. Ralph Fridtjof Platou, f. 20/i 1909 i Valley City.
8. f. Hjørdis Platou, f. 19/s 1911 i Valley City.
7. 1. Waldemar Stoud Platou, f. n/s 1868 paa Ajer i Furnes, gjennemgik Hamar
middelskole, hvorefter han uddannede sig i bryggerilære i 3 aar ved Chri
stiania Bryggeri og under studier i Tyskland og Østerrige i 1 aar. I aarene
1889—91 var Platou bryggerimester ved Christiania Bryggeri, grundlagde Vn
1891 aktieselskabet Hansa Bryggeri i Bergen, blev samtidig disponent for dette
og fra Vs 1895 bryggeriets direktør.
Fra 25/io 1895 til 25/n 1897 var Platou medlem af bestyrelsen for Bergens
Industriforening og bestyrelsens formand fra 13/s 1906 til 17/n 1907, paa hvilken
sidste dag foreningen efter hans forslag blev sammensluttet med Bergens
Haandverkerforening til «Bergens Haandverks- og Industriforening». I dennes
industriafdeling var han derpaa formand fra 18/n 1907 til 18/n 1808. Fra 1904
medlem af bestyrelsen for «Turistforeningen for Bergens by og stift», formand
fra 1905; medlem af bestyrelsen for «Foreningen for reiselivet i Norge» 1908
—10, medlem af «Kommunikationskomiteen for Bergen og de Bergenhusiske
Amter» fra den blev nedsat n/i2 1906 til udgangen af 1910. Medlem af Ber
gens kommunestyre 1905—07, af en af Bergens kommune i 1908 opnævnt
komité for elektrisk kraftoverføring til byen og derefter fra 1909 medlem af
byggekomiteen for kraftoverføringen. Formand i hovedkomiteen for Turist-,
sport- og husflidsudstillingen i Bergen 1910, medlem af den i 1910 nedsatte
kgl. og depart, alkoholkommission, medlem af Bergens Handelsstands 50-mands
udvalg, viceformand i Bergens Skillingsbanks forstanderskab, siden 1907 medlem
af nævnden for det kommunale arbeidskontor; formand i Vestlandske kreds
af Den norske Bryggeriforening og medlem af foreningens hovedstyre 1902—09
og fra 1911. — Ridder af St. Olavs orden «for almennyttig virksomhed»
22/b 1910.
Gift iste gang 10/i 1891 i Christiania [Jakob] med Anna Gunhilde [Hilda]
Marie Oppegaard, f. 4/i 1859 i Enebak, bosat i Christiania; datter af proprietær
Halvor Theodor Oppegaard og Oline Augusta Salomonsen. Ægteskabet opløstes
19A 1908.
Gift 2den gang 2% 1910 i Bergen med skuespillerinde Dina Nordvik, f. 29/j
1884 i Selje, datter af kirkesanger Lars Nordvik og Marthe Nordvik.
Fem børn [8. a.—8. e.]:
8. a. Frantz Theodor Waldemar Stoud Platou, f. Vs 1892 i Bergen [Domk.]
Afgangsexamen fra Christiania Handelsgymnasium 1911; i lære ved Chri
stiania Bryggeri fra septbr. 1911.
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8. b. Aagot Elisabeth Platou, f. V12 1893 i Bergen [Domk.] Afgangsexamen
fra Christiania Handelsgymnasium 1911.
8. c. Ellen Gunhilde Platou, f. 12/i 1897 i Bergen [Domk,].
8. d. Christian Fredrik Stoud Platou, f. 26/e 1902 i Bergen [Domk.].
8. e. Lill Platou f. 30/is 1910 i Bergen [Domkirken].
7.m. Olivia Dorothea Elisabeth Platou, f. 18/s 1870 paa Ajer i Furnes og død 24A
1909 i Christiania.
Gift 3/s 1900 i Christiania [Uranienborg] med Lauritz Mathias Haxthov, f. %o
1872 i Christiania, søn af oberstløitnant i artilleriet Lauritz Mathias Hansen og
Cecilie Samuelson; antog navnet Haxthow ved kgl. resolution af 1SA 1898. Efter
middelskoleexamen ved Aars og Voss’ skole i 1887 og et aar i realgymnasiet
paa Trondhjems kathedralskole tog han et aars praxis ved Myrens mekaniske
Verksted 1888—89 og gik derefter ind paa Christiania tekniske skole, hvorfra
han tog examen paa maskinlinien 1895.
Efter et aars midlertidig ansættelse ved Fredriksstad Gas- og Elektricitetsverk
studerte Haxthow elektroteknik ved høiskolen i Charlottenburg 1896—97, fik
fra høsten 1897 midlertidig og fra Vi 1900 fast ansættelse ved Christiania
Elektricitetsverk som iste assistentingeniør.
Gift 2den gang 18/n 1911 i Landvik med Elisabeth Mathilde Bessesen, f. 5/s
1881 i Christianssand, datter af skibsfører Besse Johan Christian Bessesen og
Thora Bergendahl.
7. n. Julie Marie Platou, f. 12/10 1872 paa Ajer i Furnes.
Gift 23/e 1893 paa Hamar med «Axeb Theodor Magnussen, f. 18A 1858 paa
Hamar, søn af boghandler Anders Magnussen og Tonette Bye. Efter først
at have tjent sine læreaar i sin fars boghandel og derpaa i 8 aar været ansat
ved stadshauptmand Andvords forretning i Christiania blev Axel Magnussen
i 1882 bogholder ved Norges Banks afdeling paa Hamar, hvor han var i
16 aar. I 1890 overtog han sin fars boghandel og drev denne til 1904, da
den gik over til hustruen, som fremdeles indehar forretningen. I 1894—96
var Magnussen medlem af Hamar Handelsforenings bestyrelse, gjenvalgtes
hertil i 1911 og fungerte til sin død 3/v 1911.
7. o. Constance Platou, f. 25/8 1876 paa Ajer i Furnes.
Gift 13/e 1908 i Christiania [Uranienborg] med Conrad Eger, f. 25/ia 1875 i
Christiania, søn af grosserer Christian Eger og Anna Toft. Examen ved
Christiania Handelsgymnasium 1894, uddannede sig videre for handelen prak
tisk og fra decbr. 1897 Ü1 juni J9O2 ved forretninger i Berlin, Bordeaux og
London, havde 1902—04 ansættelse i Christiania Bank- og Kreditkasse, var
1905 til juni 1911 disponent for Tidemands tobaksfabrik og aabner egen for
retning i Christiania i 1912.
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6. d. Johannes Anders Lysgaard Platou, f. 3% 1826 i Biri, blev allerede i 14-aars
alderen konfirmert for at komme tidlig ud og tjene sit brød; han fik plads
i grosserer Arne Christensens forretning i Storgaden i Christiania og senere
hos Carl Schwensen. Efter nogle aars forløb aabnede han i 1851 sammen
med sin svoger Ole Østbye en af de første kjøbmandsforretninger paa Hamar,
men traadte i 1859 ud af dette firma og kjøbte ved skjøde 10/i 1859 gaarden
Aasterud i Stange, bosatte sig her som gaardbruger og indvalgtes i Stange
herredsstyre. Tillige var han i flere aar bestyrer af Hamar Bryggeri.
I 1869 modtog Platou stillingen som reisende for firmaet A. Hesselberg & Co.,
flyttede til Christiania og solgte i 1872 Aasterud. Kort efter begyndte han
en agenturforretning, hvori han optog S. H. Hjul som kompagnon under firmaet
«Hjul & Platou» og drev denne forretning indtil 1880. Da udtraadte Platou,
slidt og nedbrudt paa helbred, og efter et langvarigt sygeleie afgik han ved
døden 18/g 1882 i Christiania.
Gift iste gang 24/io 1854 i Vang med Birgitte Todderud, f. Vs 1823 paa
Aker i Vang og død 12/is 1855 paa Hamar; datter af kaptein Eilert Ditlev
Todderud og Anne Benedicte Dorph. Uden børn.
Gift 2den gang 12/s 1857 i Biri med Karine Caroline Mariane Hagerup,
f. 27/8 1830 i Borgund ved Aalesund og død 18/i 1912 i Stavanger, datter af
prokurator, senere udnævnt sorenskriver i Guldalen Niels Johan Hagerup og
Marie Krogh. Syv børn [7. a.—7. g.]:
7. a. Johan Michael Stoud Platou, f. 4/e 1858 paa Hamar, blev student med
laud, fra Aars og Voss’ skole 1876, tog exam, philos. 1877 og theologisk
embedsexamen med haud 1883. Var i aarene 1876—79 huslærer, 1879
—83 privatlærer samt vikarierende lærer ved Christiania Kathedralskole,
blev i 1883 lærer ved Otto Anderssens skole og 1887—89 skolens sekretær
og inspektør; samtidig var han 1885—89 lærer ved Ragna Nielsens
skole, 1883—87 ved Arnebergs artiumskursus og 1884—86 ved Lutherseminaret paa Hauges Minde. Den 3/7 1889 blev Platou udnævnt til
adjunkt ved Stavanger off. høiere skole, tog herfra afsked 29/ö 1901 for
som eier og bestyrer at overtage Rings pigeskole i Stavanger, hvor han
siden 1889 havde havt enkelte timer. Denne skole, der fra nu af hed
«Platou’s Skole», ledede han til 1910, da han solgte den til et aktie
selskab, registrert 13/is 1910, med kaptein Paul Knap som styrets formand.
Fra 1895 havde Platou tillige været lærer ved Stavanger forberedelsesskole
til den lavere lærerprøve og fra 1898 til 1902 bestyrer af Stavanger
privatseminar. Den 8A 1898 valgtes Platou til skoleinspektør i Bergen,
hvilken post han imidlertid frasagde sig; 27/s 1910 blev han valgt til
skoleinspektør i Aker og tiltraadte denne stilling 15/? s. a.
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I aarene 1891 —1910 var Platou medlem af og formand i Stavanger kommunebibliothek-kommission, 1892—99 medlem af Stavanger skolestyre og
1900—02 medlem af Stavanger kommunestyre. — I 1911 formand i 0. Akers
indsamlingskomité for Universitetets jubilæumsfond; fra 1911 formand i Akers
rigsmaalsforening og viceformand i Rigsmaalsforbundet, hvorhos han har virket
for rigsmaalet ved foredragsreiser, særlig paa vestlandet.
Af lærebøger har han udgivet: Norsk eksempelsamling, 10 oplag, Norsk
grammatik for middelskolen, 9 oplag, Norsk grammatik for folkeskolen, 12 oplag,
Bibelhistorie for middelsk., 4 oplag, Kirkehistorie for middelsk. og folkesk.,
3 oplag; derhos tre haandbøger for seminaret: Lukas-evangeliet, 4 oplag,
Mathæus-evangeliet, 3 oplag, og Romerbrevet.1
Gift 15/9 1884 i Skien med Maren Krogh, f. 27A i860 i Kjøbenhavn, datter
af senere boghandler i Skien Jens Andreas Krogh og Marie Bruun. Sex børn
[8. a.—8. f.]
8. a. Arne Stoud Platou, f. 8A 1885 i Christiania [Trefoldighed], uddannede
sig efter middelskoleexamen som møbelsnedker, tog svendeprøven med
udmerkelse 1904 og reiste s. a. til Amerika, hvor han har uddannet sig
som bygningssnedker og arkitekt; bosat i Chicago, ugift.
8. b. Bergljot Platou, f. 22/i 1887 i Christiania [Trefoldighed]; lærerinde ved
Platous skole i Stavanger 1905—10, examen ved Christiania lærerskole
1912.
8. c. Finn Stoud Platou, f.25/is 1888 i Christiania [Trefoldighed]; ansat paagros
serer Middelthons kontor i Stavanger 1904—05, opholdt sig for sin uddan
nelse i Tyskland, England og Frankrige i 3V2 aar med ansættelse ved
forskjellige handelskontorer, blev 1908 sekretær ved det norske general
konsulat i St. Petersburg og er fra høsten 1909 indehaver af trælastexportfirmaet «Scandinavian trading Co.» i St. Petersburg; ugift.
8. d. Leiv Stoud Platou, f. 5/s 1892 i Stavanger [Petri]; uddannede sig efter
middelskolen praktisk ved mekanisk verksted 1907—08 og er fra 1909
elev af Christiania tekniske skole, maskinlinien.
8. e. Gunvor Platou, f. 19A 1894 i Stavanger [Domkirken]; ansat ved Frogner
skoles barnehave.
8. f. Aslaug Platou, f. l5A 1899 i Stavanger [Domkirken].
7. b. Albert Bernhard Marius Platou, f. 25/o 1859 paa Hamar og død 14/i 1861 paa
Aasterud i Stange.
7. c. Ludvig Stoud Platou, f. 28/s 1861 paa Aasterud og død 8A 1864 paa Hamar.
Se: Studenterne fra 1876, jubilæumsskrift 1901, s. 179 [med 2 portræter]; Otto Anderssens Skole
1880—1905, s. 19 [med portræt].
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7. d. Birgitte Platou, f. % o 1862 paa Hamar.
Gift I4/n 1885 i Christiania [Gamle Aker] med «Thomas» Christian
Wyller, f. 5/io 1858 i Christiania, søn af kjøbmand Christian Fredrik
Wyller og Sophie Lagertha Rosenberg Stenersen; blev dimittert fra Gjertsens skole student med laud. 1875, tog examen philos. 1876 og medicinsk
embedsexamen med laud. 21/i2 1883. Fra !/i til 79 1883 tjenstgjorde han
derefter som kandidat ved Rigshospitalets medicinske afd. A og kirurgiske
afd. B, var i 1884 amanuensis hos distriktslæge Heiberg i Egersund og
nedsatte sig i 1885 som praktiserende læge i Stavanger, hvor han
fra 1909 er stadsfysikus. — Til udlandet har han 4 gange foretaget
studiereiser, af længere varighed til Stockholm, Danmark og Tyskland.
Han er af departementet opnævnt fast sagkyndig i retsmedicinsk psychiatri og er medlem af byggekomiteen for sindssygeasyl i Stavanger
og formand i komiteen for byens vandføring.
Wyller har været medlem af Stavanger formandskab 1893—96 og af
repræsentantskabet 1897—1900, 1905—07 og fra 1911; viceordfører i
1905. Han har i flere aar været medlem af skolestyre og helseraad og
formand i sygehusets tilsynskomité, i en aarrække medlem af Ynglinge
foreningens og Forelæsningsforeningens bestyrelse og ligesaa formand i
bestyrelsen for et tuberkulosefond og legat til bestridelse af udgifterne
ved et lidet sanatorium.
7. e. Anne [Anna] Marie Platou, f. 17/n 1864 paa Aasterud i Stange, gjennemgik fru Schønberg Erkens husholdningsskole i 1901 og har fra 1902
været skolekjøkken-lærerinde ved Platous skole i Stavanger. Siden 1910
har hun givet kurser i husholdningslære for Kvindesags-foreningen. Ugift.
7. f. Marie Platou, f. 15A 1866 paa Aasterud i Stange, hvor død 13/e 1867.
7. g. Thorvald Hagerup Platou, f. 27io 1868 paa Aasterud i Stange, blev student
med laud, fra Otto Anderssens skole 1888 og tog examen philos. 1890.
Tidlig henvist til praktisk arbeide ledet en stærk interesse for skolen
ham ind i denne gjerning. Allerede 14 dage efter fuldendt artium be
gyndte Platou som privatlærer i juli 1888. Som saadan og som vika
rierende lærer i Christiania havde han fuldt op at gjøre 1888—89, blev
ansat som lærer ved Christies skole s.steds i aug. 1889 og arbeidede
her til aug. 1901, da han blev inspektør ved Vestheim høiere almen
skole.
I skoleaarene 1899—1900 og 1900—01 var Platou tillige mathematiklærer ved Hougens middelskolekursus og 1901—02 ved Frøken Bonnevies
pigeskole. Ugift.
6. e. Juliane [Julie] Marie Platou, f. 14/t 1829 i Biri og død 2% i860 paa Hamar.
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5. g.

5. h.
5. i.
5. j.

Gift 14/2 1856 i Vang med Ole Østbye. f. 3/s [ikke 24/s] 1825 paa Østby
i Romedal, søn af gaardbruger Ole Gulbrandsen Østbye og Anne Larsdatter Gaustad. Sammen med sin svoger Anders Platou aabnede Østbye
i 1851 en af de første kjøbmandsforretninger paa Hamar, som han helt
overtog ved svogerens udtræden i 1859 og siden drev alene indtil 1892,
da han overdrog den til sin ældste søn, den nuværende indehaver Olaf
A. Østbye. Han afgik ved døden 20/n 1897 Paa Hamar.
Østbye fungerte i nogle aar som kæmner, deltog i stiftelsen af Hamar
Handelsforening 2/a 1854, var i en aarrække medlem af Hamar kommune
styre og i aarene 1886—92 direktør for Norges Banks afdeling paa Hamar.
Efter sin første hustrus død indgik Østbye nyt ægteskab 12/n 1865 i
Stange med iHanna* Marie Hagerup. f. 6/ö 1836 i Vardal og død 6A
1907 paa Hamar, datter af prokurator, senere udnævnt sorenskriver i
Guldalen Niels Johan Hagerup og Marie Krogh.
Johanne Platou, f. 16/s og db.stadf. 8A 17^5 i Slagelse, død 22/a 1837 i Præstø.
Gift 2/i2 1809 i Øster Egesborg med Hans Jørgen Jessen, f. 16/io 1781, søn
af forpagter paa Klintholm i Magleby sogn paa Møen, fra 1799 til 1809 Paa
hovedgaarden Petersborg i Kalvehave sogn og eier af Tærø Jess Jessen og
Elisabeth Cathrine Hammerich. Efter faderens død i 1809 overtog han Tærø,
men solgte denne eiendom i 1813 og kjøbte «Stormøllen» i Præstø, hvor han
siden foruden møllebruget drev et stort brændevinsbrænderi. Døde 26/io 1841
i Præstø.
Jens Mathias Platou, hj.db. 6/ia, db.stadf. 29/i2 1786 i Slagelse; døde som barn.
Fredrikke Louise Charlotte Platou, db.stadf. 2/? 1788 i Slagelse, hvor begr.
18A 1789 i St. Michaels kirke.
Fredrikke Louise Charlotte Platou, db. 25/i 1790 i Øster Egesborg og død
9/8 1853 i Kjøbenhavn.
Gift 21/io 1812 i Kjøbenhavn1 med ^Ludvig* Beatus Meyer, f. 3/i 1780 paa
Gandersheim i Braunschweig, søn af klosterforvalter Johann Christian Meyer
og Catharina Wilhelmine Philippine Bode. Studerte retsvidenskab i Kiel
1799—1801, blev 1801 lærer i Stockholm, 1803 lærer ved garnisonsprest
Hudtwalkers private opdragelsesanstalt i Kjøbenhavn, 1804 hovmester i grev
Schimmelmanns hus. Blev i mai 1810 naturalisert som dansk undersaat,
ansattes 8/e 1810 som fuldmægtig i Finantskollegiets sekretariat, blev 10/n 1813
sekretær i Den kgl. Kreditkasses direktion, befordredes 9A 1816 til kontorchef
i 2den afdeling af 2det kontor for aktive fordringer under Finantskollegiet, fra

1 Presten Platou har i Egesborg kirkebog anført at «vielsen forrettedes paa Meyers værelse af presten
Fangel i Tikjøb paa mine vegne. Min hustrus svaghed var aarsagen til at bryllupet ikke stod i
Egesborg».
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4. e.

4. f.
4. g.

4. h.

hvilken stilling han erholdt afsked 28/is 1821 og udnævntes samtidig til
professor. Siden privatiserte han i Kjøbenhavn og udgav i 1837 «Kort
fattet Lexikon over fremmede, i det danske Skrift- og Omgangssprog
forekommende Ord», en bog, der blev meget yndet og benyttet under
navn af «Meyers Fremmedordbog» og senere er udkommet i mange
oplag; nyeste udgave er af 1892. Meyer udgav ogsaa en haandbog i
den tyske poetiske literatur og er den anonyme forfatter til «Seeland im
Sommer 1807», der skildrer englændernes angreb paa Kjøbenhavn.1
Meyer afgik ved døden 23/? 1854 i Vester Velling prestegaard.
5. k. Inger Birgitte Platou, db. 22/ö 1791 i Øster Egesborg og død 5/t 1856 i
Kjøbenhavn.
Gift 10A 1815 i Øster Egesborg med Jens Christian Fangel, f. 29/t 1789
i Tranderup paa Ærø, søn af sogneprest til Rise Gomme Fangel og
Cathrine Elisabeth Jensen. Dimittert fra Frederiksborg skole student 1806,
theolog. embedsexamen med laud. 14/i 1813, resid, kapellan til Tikjøb
2 3A 1815, ordinert Vö s. a., sogneprest til Lyø 7A 1817 og sogneprest til
Svanninge paa Fyen 29/i2 1820; afgik her ved døden 20/n 1834.
Birgitte Platou, db. 10/t 1750 i Damsholte og død Vi 1829 i Stege.
Gift V12 1775 i Damsholte med Frederik Christian Jørgensen, f. u/8 1751 i
Stege, søn af byskriver Mogens Jørgensen og Cathrine Margrethe Schultz.
Examinatus juris med laud. 1773, byskriver i Præstø 10/u 1774, adjungert og
sukcederende byfoged i Stege 2/i 1777 og s. d. adjungert og sukcederende
herredsskriver i Møenbo herred samt 2/s 1780 veier og maaler i Stege; virk,
justitsraad 21/ii 1809. Afgik ved døden 25/ii 1817 i Stege.2 Portrætmalerier
findes paa Christiansro [Gjentofte],
Adam Gottlob Platou, db. io/io 1751 i Damsholte, død ugift før 1775.
Rasmus Platou, db.19A 1753 i Damsholte, blev student 1771, kasserer ved Kjøben
havns fattigvæsen Vs 1818 og forstander for Vartov Hospital 31/t 1822; kancelliraad V10 1833 og s. d. afsked fra kassererembedet. Døde 6/< 1839 i Vartov.
Gift 22A 1797 i Kjøge med Christine Tøxen, f. 19/? 1765 i Kjøge og død
14A 1833 i Vartov; datter af kjøbmand Peder Tøxen og Engel Schwartz og
saaledes søster af den rige kjøbmand i Kjøge Thomas Tøxen. Uden børn.
Antog nedennævnte brordatter Bolette Platou som pleiedatter.
Tobias Wigand Platou, db. 24A 1754 i Damsholte, blev examinatus juris
med 3die karakter 1773; han konditionerte derpaa i fire aar hos birke-

1 Bricka: Dansk biogr. Lex. XI s. 296. Elvius og Hiort-Lorenzen: Danske patriciske Slægter Is. 187
[med portræt].
1 Fra dette ægtepar stammer den i Kjøbenhavn bosatte familie Platoujørgensen. Jfr. Lengnick: Fam.
Jørgensen & Schjødte. Kb.havn 1856.
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dommer Lottrup i Kronborg birk, Frederiksborg, der 25/8 1779 erklærer
«at have aarsag til ei alene at være fornøiet med hans konduite, men
endog til paa bedste maade at rekommendere hans allerunderdanigste
supplik» [om embede].1 Den 27/i2 1783 fik Platou bestalling som pro
kurator for alle retter i Danmark, Kjøbenhavn undtagen, nedsatte sig i
Hørsholm og afgik her ved døden 23/s 1800.
Gift omkr. 1783 med Mette Magdalene Anne Cathrine Lund, f. 1757
og død 13/io 1792 i Fredensborg, begr. 23/io [Asminderød]. Tre børn
[5. a.—5. c.]:
5. a. Hans Lund Platou, f. 12/i 1784 i Fredensborg og begr. 10/9 1784
[Asminderød].
5. b. Hans Lund Platou, begr. 26A 1785 [Asminderød], 1 dag gi.
5. c. Bolette Anna Magdalene Platou, f. 17/b 1787 i Fredensborg og død
21/io 1834 i Vartov, Kjøbenhavn. Kom som pleiedatter til farbro
deren Rasmus Platou i Vartov.
Gift % 1821 i Vartov med urtekræmmer Christian Schoulund,
f. 11/n 1775 i Kjøge, søn af klokker Jørgen Schoulund og iste hustru
Anne Schwartz. Efter at hendes ægtefælle «formedelst uheld i
handelen» var ble ven aldeles forarmet tog Bolette Platou tilbage til
sin farbror i Vartov Hospital og var siden husholderske hos ham,
medens Schoulund fik understøttelse og ophold hos sin bror isen
kræmmer Johan Mathias Schoulund paa Gammel-Torv. Han over
levede hustruen, med hvem han havde en datter Rasmine Christine
Engeline ilive 1836.
4. i. Elisabeth Platou, db. 18/n 1755 i Damsholte, hvor begr. 14/i 1756.
4. j. Jacob Platou, db. 2% 1757 i Damsholte, nedsatte sig som farver i Stege,
hvor han eiede og beboede gaarden Torvgaden nr. 10, besad en jordlod
i Hegnede og rettigheder i Ulfshale, og hvor han døde 15/s 1828. Ved
skiftet 21/ö s. a, opføres hans søskende og deres børn som arvinger i boet.
Gift 4 A 1793 i Stege med enken Bolette Benedicte Winther, f. 1755 og
død 14/g 1831 i Stege, uden børn. Ved skiftet 2%a 1831 blev boet opgjort
med i 517 rdl. i aktiver og 892 i passiver; hendes arvinger var «ukjendte».
4. k. Anne Magdalene Platou, db. 16/i 1761 i Damsholte, levede ved skiftet efter
faderen i 1775, men var død ugift før skiftet efter broderen Jacob i 1828.
3. d. Andreas Michelsen Platou, db. 4/i 1714 i Kjøbenhavn [Helliggeist] og død ugift
før skiftet efter moderen i 1738.
3. e. Elisabeth Marie Platou, db. 31/io 1719 i Kjøbenhavn [Nicolai], hvor død 31/7 1763.
1 Personalia Platou i Norsk Rigsarkiv.
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Gift 26/g 1739 i Kjøbenhavn [Holmen] med Tobias Wigand, f. 26/* 1710 i
Kjøbenhavn, ældste søn af kjøbmand Henrik Wigand Michelbecker, eier af
Gundeltved paa Sjælland, og 2den hustru Elisabeth Sabina Rosbach. Da hans
far var død 7A 1720 — moderen, en datter af krigskommissær Rosbach, giftede
sig paany med en oberst Wiljott i polsk tjeneste og døde 7 A 1751 i Eckernførde som enke — kom Tobias i huset til sin bedstemor, den bekjendte fra
Marburg til Kjøbenhavn indkomne vinhandler Gysbert Wigand Michelbeckers
enke Anna Johansdtr. Ludwig, der inden sin død 4/io 1724 havde faaet bestemt
hans levevei. Den 7/? 1721 var han bleven vol. sjøkadet, 22/ia 1722 virk, sjøkadet og 2/io 1725 fik han tilladelse til at gaa til Trankebar som matros med
ostindiefareren «Grev Laurvig», ført af kaptein Claus Thaae. Efter 20 maaneders reise naaede skibet tilbage til Kjøbenhavn 4A 1727 og allerede 3/n s. a.
blev han antaget som matros paa «Grev Laurvig» for ny reise til Trankebar,
nu ført af kaptein Lars Olsen Berg. Fra denne tur kom skibet tilbage og
ankrede udenfor Tre Kroner 15A 1729.
Under 31/i2 1732 blev Wigand sekondløitnant i marinen, V10 1733 adjutant
hos admiral Bille, 27/s 1734 udkommandert paa «Prøvestenen» og n/9 s. a. paa
fregatten «Blaa Hejren». I 1735 gik han i hollandsk koffardifart paa reise til
Portugal og Vestindien, kom tilbage i marts 1737, blev løitnant paa et hol
landsk skib i 5 maaneder, tog derpaa afsked i august og kom tilbage til
Kjøbenhavn 26/io 1737. Den 28/i 1738 blev Wigand interims-ekvipagemester
ved Holmen, beordredes I3/i 1739 til sit kompani, blev 2/i 1740 premierløitnant,
24/s 1741 vice-ekvipagemester, 5/io 1741 kapteinløitnant, 3% 1742 havnemester i
Kjøbenhavn, 2% 1746 havnemester i Danmark og afgik som vice-ekvipagemester, kaptein n/n 1747 [fra 22/g 1746 at regne] og afgik ved Havnekommis
sionens ophævelse s. d. som havnemester og indtraadte igjen i den militære
tjeneste. Under 4/e 1748 fik han tilladelse til at føre koffardiskib — «Prin
sesse Charlotta Amalia» — til Lissabon for kjøbmand Bjørn, kom tilbage 1G/e
1749, blev i 1750 chef for fregatten «Raa» som vagtskib i Øresund og var
vagtskibschef til 13/7 1752, da han fik kompani. Den 10/n 1752 blev han be
troet undersøgelserne vedrørende havne- og færgeforbindelse for den nye post
mellem Hamburg og Kjøbenhavn og 12A 1753 sendtes han til Jylland for at
studere betingelserne for anlæg af skibsverft ved Hals. Under 25/ia 1755 be
ordredes Wigand til at føre skib i eskadren 1756 og V9 1757 blev han stillet
til assistance for kommissionen om havneanlæg i Helsingør. Efter et særdeles
virksomt liv afgik Wigand ved døden 6/s 1758 i Kjøbenhavn.1 Enken fik
uskifte-bevilling 23/s 1758.
Oplysn. velvillig meddelt af arkivassistent E. Marquard, Kjøbenhavn, tildels efter autobiografier af
Wigand, tilhørende Søofficersforening^n og skuespiller Leo Tscherning.

- 48 3- f. Louise Fredrikke Platou, db. 89/? 1721 i Kjøbenhavn [Nicolai] og død før skiftet
efter moderen i 1738.
3. g. Jacob Michelsen Platou, db. */* 1739 i Kjøbenhavn [Holmen], hvor begr. V9 1741.
3. h. Frederik Michelsen Platou, db. 12/i 1740 i Kjøbenhavn [Holmen], hvor begr.
2% 1740 i «Nye urtegaard».
3. i. Cathrine Birgitte Platou, db. 26/io 1741 i Kjøbenhavn [Holmen], hvor begr.
17/1 1747 i «Den lille urtegaard».
3. j. Marie Kirstine Platou, db. 29/io 1742 i Kjøbenhavn [Holmen], hvor begr. 17/1
1747 i fælles grav med foregaaende.
3. k. Elisabeth Platou, db. 21/n 1743 i Kjøbenhavn [Holmen], hvor begr. 17/1 1747 i
fælles grav med de to foregaaende.
3. 1. Christiane Fredrikke Platou, db. 7< 1745 i Kjøbenhavn [Holmen], fik fra 1784
50 rdl. i pension af Postpensionskassen og døde 29/b 1817 i Kjøbenhavn; ugift.
3.m. Carl Wilhelm Platou, f. 14/i2 1746, db. 17/i2, i Kjøbenhavn [Holmen]; 8/ia 1757
vol. sjøkadet, 10/s 1763 virk, kadet, sekondløjtnant i marinen 6/s 1766, premier
løjtnant 23/a 1773 med gage fra % 1774, kapteinløitnant 18/io 1781 med gage
fra 8/s 1783, kaptein 6/s 1789, kommandørkaptein 2a/ia 1797 med gage fra 25/i
1799, °g kommandør 28/i2 1804.
Platou fik 25/s 1776 kommandoen over en som toldkrydser fragtet Dragørjagt, der ifl. plakat 18/s s. a. fra Vs skulde visitere de til danske og norske
havne bestemte skibe og følge dem til deres bestemmelsessted. Den V? 1788
blev han chef for den som vagtskib i Bæltet stationerte snau «Fama» og i
1789 chef for bombardergalioten «Mandigheden». Fra n/8 1800 til 13/s 1803
var han hvervningschef i Kjøbenhavn og blev 13/g 1803 indrulleringschef i
Sjællands distrikt, i hvilket embede han døde 3Vi 1825 i Kjøbenhavn.
Gift 7/? 1775 i Kjøbenhavn [Holmen] med sin mors søsterdatters datter
Mechtel Henriette Wessel Brown, db. 3/s 1756 i Trondhjem og død 20/n 1816
i Kjøbenhavn; datter af titul. generalauditør og krigsbogholder ved det Norden
fjeldske dragonregiment Johan Wessel Brown og Mechtel Harboe; hun var
saaledes sjøhelten Peder Tordenskjolds søstersøns datter. Otte børn [4. a.—4 h.]:
4. a. Henrika Platou, f. 31/io 1777 i Kjøbenhavn [Holmen], hvor død 3%o 1840.
Gift 21A 1796 i Kjøbenhavn med Henrik Høyer, db. 2% 1770 i Kjøben
havn [Trinitatis], søn af brygger Aage Henriksen Høyer og Maren Gedde.
Blev fændrik å la suite i [arve-]prins Frederiks regiment 19/i2 1788, virkelig
fændrik 19/e 1789, forsat til iste bataljon let Infanteri ved dennes oprettelse
11/i2 1789 — bataljonen fik 1790 navnet: iste Sjællandske bataljon let
infanteri —, karakt, sekondløitnant 9/ii 1792, virkelig sekondløitnant og
forsat til 2den Sjællandske bataljon let Infanteri 19/? 1793, karakt, pre
mierløjtnant 3% 1800, forsat tilbage til iste bataljon som premierløjtnant
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4. b.
4. c.

4. d.
4. e.
4. f.

4. g.

4/s 1803, stabskaptein 14/l2 1804, forsat til Jydske Skarpskytterkorps’ iste bataljon
som kompanichef 14/io 1808, forsat til Sjællandske Jægerkorps ved skarpskytter
korpsets opløsning 25/i 1816. Afsked med majors karakter 24/u 1820. Afgik
ved døden Vs 1822 i Kjøbenhavn.
Christiane Fredrikke Platou, f. 24A 1779 i Eckernførde og død % 1829 ved
Holbæk; ugift.
Sophie Hermiche Platou, f. 2/h 1781 i Eckernførde og død 10/n 1866 i Kjø
benhavn.
Gift 2/? 1802 i Kjøbenhavn med Niels Ludvig Dau, db. 21/s 1777 i Kjøben
havn [Nicolai], søn af regimentskvartermester Johan Dati og Dorothea Kellinghuusen. Blev landkadet x% 1789 og designertes til ved sin afgang fra kadet
korpset at ansættes som fændrik ved Dronningens Livregiment, men byttede
med en kamerat og blev 2/ia 1797 fændrik i Kronprins Frederiks regiment.
Sekondløitnant 7/s 1802, bataljonsadjutant 1805, karakt, premierløitnant 3% 1806,
virkelig premierløitnant 19/is s. a. — Regimentet kaldes fra 1808: Kongens regi
ment —, blev 23A 1809 ansat som inspektør ved slots- og raad- og domhusarbeiderne, stabskaptein 28/s 1811 og kompanichef 13/g 1817. Afgik ved døden
14/io 1825 i Kjøbenhavn.
Mechtel Kirstine Joachime Platou, f. 24/s 1784 i Kjøbenhavn [Holmen], hvor
død 4/i 1785.
Caroline Wilhelmine Platou, f. 29/i 1786 i Kjøbenhavn [Holmen], hvor død
30/ii 1791.
Michael Johan Henrik Wessel Platou, f. n/ia 1788 i Kjøbenhavn [Holmen],
fændrik å la suite i Sjællandske bataljon let Infanteri uden anciennetet til han
havde taget examen 29/? 1803, virkelig fændrik uden ane. 27/g 1805, blev 13/3
1807 tillagt fændriks anciennetet fra V10 1805 at regne — bataljonen fik fra
V3 1808 navnet: Sjællandske Skarpskytterkorps’ iste bataljon —, forsat som
virk, sekondløitnant til Jydske Skarpskytterkorps, hvor han blev premierløitnant
13/2 1812. Fik afsked med 156 rdl. aarlig pension V2 1816, men blev igjen
optaget i tjenesten V2 1816 i Danske Livregiment som å la suite, kom i premier
løjtnants nr. 15/i2 1818, blev stabskaptein 12/± 1823, kompanichef % 1831 og
major u/g 1838. Under 2% 1842 fik han afsked fra 7? s.~a. at regne og døde
5/io 1861 i Kjøbenhavn.
Gift 29/io 1831 i Kjøbenhavn [Garnisonen] med Sophie Marie Henriette Eggers,
f. 18/t 1796 i Korsør og død 14/s 1879 i Kjøbenhavn; datter af proprietær til
Dyrehovedgaard Niels Christian Eggers og Pauline Marie Garb. Uden børn.
Christian Tobias Platou, f. 14/s 1791 i Kjøbenhavn [Holmen], blev dimittert fra
Schouboeske Institut student 1808 og juridisk kandidat med laud. 8/i 1812;
fuldmægtig i Kabinetssekretariatet 1823 [geheimesekretær hos Frederik VI],

4 — Siegten Platou.
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kancelliraad 1827, justitsraad 1829, kasserer og iste looper ved Øresunds told
kammer 28/i 1835, i hvilket embede han døde 16/i2 1854 paa sin eiendom Marienlyst
ved Helsingør.
Gift 6/s 1815 i Kjøbenhavn med Louise Jacobine Bøschen, f. 13/o 1793 i Kjøben
havn [Petri] og død 23/2 1851 paa Montebello ved Helsingør; datter af strømpevæver
Andreas Bøschen og Rebecca Fredrikke Albricht. Syv børn [5. a.—5. g.]:
5. a. Carl Christian Wilhelm Platou, f. 27A 1816 i Kjøbenhavn, blev dimittert fra
Sorø akademi student 1833, tog exam, philos. 1835 og juridisk embedsexamen
med laud. 27/io 1840. Volontør i Rentekammerets skatteexpeditionskontor 27A
1841, fuldmægtig ved Øresunds toldkammers kassererkontor 8/i 1842, herreds
foged og -skriver i Fiends og Nørlyng herreder i Viborg amt 2% 1859, for
flyttet til Løve herred i Holbæk amt 12A 1864 og herfra til Falsters vestre
herred 27/ia 1870; var i 12 aar medlem af byraadet i Nykjøbing paa Falster.
Virkelig kancelliraad 26A 1867; ridder af Dannebrog 7/s 1882, Dannebrogsmand
25/5 1 8 86, kommandør 2. kl. af Dannebrog 1G/i 1892 fra 8/i s. a., da han feirede
sit 50-aars jubilæum som embedsmand. Tog afsked i 1896, blev da konferentsraad og afgik ved døden 14/a 1910 i Kjøbenhavn.
Gift 6/i2 1853 i sin svigerfars bolig ved Helsingør med Betzy van Aller,
f. 24/i2 1834 i Helsingør, bosat i Kjøbenhavn; datter af nederlandsk konsul
Peter Rist van Aller og Elisabeth Birgitte Johanne Hoppe. Fem børn [6. a.—6. e.]:
6. a. Christian Peter Wessel Platou, f. n/g 1854 i Helsingør og død 28/g 1861
i Viborg.
6. b. Johanne Louise Platou, f. 29/a 1856 i Helsingør.
Gift 18/io 1883 i Nykjøbing med grosserer i Kjøbenhavn Hans Bonde
Schultz, f. 23/ö i860 i Kjøbenhavn [St. Johannes], søn af grosserer Peter
Martin Schultz og Serine Wilhelmine Lund.
6. c. Christian Platou, f. 7/i2 1861 i Viborg, blev student 1880, tog exam, philos.
1881 og juridisk embedsexamen med laud. 18/.5 1886; assistent i «Østif
ternes kreditforening» i Kjøbenhavn 2/i2 1886, fuldmægtig Vi 1888, expeditionssekretær Vi 2 1895 og kontorchef V< 1908.
Gift 26/io 1888 i Kjøbenhavn [Holmen] med Magdalene Christiane
Schrøder Ewertz, f. 3% 1861 paa Wedellsborg, Fyen, datter af gods
forvalter paa grevskabet Wedellsborg justitsraad Christian Ewertz og
Lene Schrøder. To børn [7. a.—7. b.]:
7. a. Villy Platou, f. V2 1890 i Kjøbenhavn [St. Jacob]; stud, juris.
7. b. Edit Platou, f. 9/s 1893 i Kjøbenhavn [St. Jacob].
6. d. Elisabeth Birgitte Johanne Platou, f. 12A 1863 i Viborg.
Gift 2% 1894 i Nykjøbing med kgl. skovfoged ved Bangsebro og
Søndre Kohave paa Falster Hans Christian « Theodor* Agathus Ulrich,
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5. b.
5. c.

5. d.

5. e.
5. f.

f. 12/io 1869 i Slagslunde, søn af kgl. skovfoged i Slagslunde Georg Walde
mar Fridolin Bayard Ulrich og Emma Francisca Justine Fritsche.1
6. e. Valdemar Platou, f. 14/s 1865 Paa Odinsgaard ved Slagelse og død 22/s
1904 i Kjøbenhavn; ugift.
Augusta Louise Fredrikke Platou, f. 26/s 1818 i Kjøbenhavn, hvor død 10/i 1820.
Peter Ludvig Platou, f. 26/g 1822 i Kjøbenhavn, gik tidlig tilsjøs, blev skibs
fører og omkom med sit mandskab ved forlis i Østersjøen i septbr. 1853.
Gift 22/? 1848 i Holstensborg paa Grønland med Maren «Kirstine* Juliane
Ancher, f. 3/i 1809 i Kjøbenhavn [Heiliggeist] og død 23/io 1878 i Kjøbenhavn,
uden børn; datter at superkargo Mads Ancher og Birgitte Kirstine Bruun.
Caroline Christiane Platou, f. 28A 1825 i Kjøbenhavn og død 8/s 1910 i Fre
densborg.
Gift Vi i860 i Kjøbenhavn med Torkil Abraham Hoppe, f. 10/i 1800 i Kjø
benhavn, søn af kontreadmiral Johan Christopher Hoppe og Johanne Mag
dalene Fjeldsted. Blev privat dimittert student 1818 og juridisk kandidat
18/io 1824, volontør i det Jydsk-Laalandske renteskriverkontor og auskultant i
Rentekammeret 1825. Efter flere reiser til Island, Færøerne og Grønland,
hvor han erhvervede sig flersidigt kjendskab til disse landsdeles lokalforhold
og indretninger, blev Hoppe medlem af den kommission, der i 1834 nedsattes
for at fremkomme med forslag til forandringer i den Islandske handelslovgiv
ning, og i 1835 af den da nedsatte kommission til undersøgelse af, hvorvidt
en fri handel kunde aabnes paa Grønland. Medlem af direktionen for den
Færøiske og Grønlandske handel 7/s 1837, kommiteret for Rentekammerets
2den sektion 31/ia 1840, stiftamtmand for Island og amtmand over Islands
Søndre amt 21/i 1841; efter ansøgning afsked med vartpenge Vs 1847 fra Vs
at regne. Udnævnt 23/ø 1848 til amtmand i Sorø amt, i hvilket embede han
døde 7/e 1871 i Sorø.
Hoppe blev kammerjunker 24/io 1827 og kammerherre 12/s 1841 ; ridder af
Dannebrog 14/ø 1846, Dannebrogsmand 1859; ridder af franske Æreslegion.
Han var iste gang gift 7/s 1839 i Kjøbenhavn med Juliane Wilhelmine
Nielsine Christence Benzon, f. 16/ß 1819 og død 21/i 1855, datter af kammerherre
Christian Frederik Otto Benzon og Nielsine Jermiin.
Louise Augusta Platou, f. 26/o 1826 i Kjøbenhavn, hvor død 2% 1827.
Frederik Theodor Emil Platou, f. 12/s 1829 i Kjøbenhavn; student 1847, blev
fuldmægtig i Nationalbanken i Flensburg 1854, tog herfra afsked i 1874 paa
grund af svigtende helbred og afgik ved døden 9/s 1878 i Svendborg.
Gift 7/s i860 i Vaarø paa Taasinge med Adolphine Heilmann j. 2% 1842
i Bjerreby paa Taasinge og død 26/ia 1898 i Svendborg, datter af sogneprest

1 Jfr. Stamtavle over Fam. Seidelin, 1877, s. 21.
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Johan Ernst Heilmann og Petrea Caroline Arentine Utke.
Tre børn [6. a.—6. c.]:
6. a. Thyra Platou, f. 11/n 1861 i Flensburg.
Gift 19/s 1885 i Svendborg med direktør for «De for
enede Jernstøberier», bopæl i Klampenborg, Jens Johan
Michael Lange, f. 19/s 1861 i Svendborg, søn af jernstøber
Lars Rasmus Lange og Margrethe Marie Qvist.
6. b. Ingeborg Platou, f. 30/n 1864 i Flensburg.
Gift 15/g 1888 i Egense med Frands Frandsen, f. 27A
1860 i Jægersborg ved Gjentofte, søn af forstraad Frands
Frandsen og Josephine Møller. Sekondløitnant 1881,
premierløitnant 1884, kaptein 1900; eier af Bernstorff
Hormarksgaard, Charlottenlund.
6. c. Margrethe Platou, f. 2% 1871 i Flensburg.
Gift iste gang 5/i 1900 i Svendborg med kjøbmand Søren
Christian Wærum, f. 18A 1842 i Aarhus, hvor død 12/i 1910,
søn af skomagermester Peter Wærum og Else Marie Schou.
Gift 2den gang 15/s 1911 i Frederiksberg med Frederik
Gustav lOve» Rostgaardv. d. Maase, f. 18A 1879 i Kjøben
havn, søn af generalmajor, staldmester Christian Rostgaard
v. d. Maase og Caroline Amalie komtesse Holch- Winterfeldt. Sekondløitnant 23A 1900, premierløitnant Vi 1901,
surn. 13/o 1910; sekretær ved «Foreningen for den ædle
Hesteavls Fremme»; bosted: Charlottenlund.
5. g. Ida Emilie Platou, f. n/i 1831 i Kjøbenhavn og død G/ia 1898
i Fredensborg.
Gift 3% 1852 i Helsingør med Niels Secher, f. 3A 1808 paa
Østergaard i Fjellerup sogn i Jylland, søn af proprietær, senere
overkrigskommissær Jørgen Mørch Secher og iste hustru Caro
line Wolff. Student fra Randers skole 1829, juridisk kandidat
med laud. 1837, volontør i Kjøbenhavnske Renteskriverkontor
1838, lønnet volontør i Expeditions- og revisionskontoret for
islandske, grønlandske og færøiske sager Vi 1841, fuldmægtig
1846, fuldmægtig i det Islandske departements revisionskontor
1848, kancelliraad 1856, arkivar i Justitsministeriet i860, chef
for Danmarks arkivvæsen 1861. Afgik ved døden ir,A
i Kjøbenhavn.
4. h. Jacobine Elisabeth Platou, f. 18/n 1794 i Kjøbenhavn [Holmen], hvor
begr. 17/i 1796.
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3. n. Anne Sophie Michelsdtr. Platou, db. 5/i 1750 i Kjøbenhavn [Holmen], hvor
død 17/i 1750.
2. c. Anne Barbara Rasmusdtr. [Platou], f. 1683 i Kjøbenhavn, uden tvil i Heilig
geist kirkesogn, hvis daabsprotokoller først er i behold fra 1713; var «paa
7de aar» ved faderens skifte 12/i 1690. Hun døde i Kjøbenhavn, hvor skifte
efter hende holdtes 2 A 1734 i Teglgaardstræde.1
Gift i Kjøbenhavn med daglønner paa Holmen Elias Frederik von Kohlen,
der overlevede hende med en søn Johan Frederik von Kohlen, 9 aar gi. i 1734.
*

Rasmus Cornelisen Browers hustru Barbara Michelsdatter [Plathow] havde som
side 5 flg. meddelt en bror:
i. David Michelsen [Plathow], der i 1690 var raahugger ved Holmen orlogsverft
i Kjøbenhavn og ved sin død 1722 «mesterskibsby ggersvend». Skiftet efter
ham begyndte 19A 1722 og sluttedes 7? 1727. Han var to gange gift, 2den
gang % 1720 i Præstø med Anne Bentsdtr. Haar, der overlevede ham med
fire børn af hans iste ægteskab [2. a.—2. d.]:
2. a. Karen Platou, f. 1714, var ugift 1757 i Kjøbenhavn.
2. b. Kirstine Marie Platou, f. 1718, var i 1750-aarene gift med overskjærer
Arnold Zuschlag.
2. c. Michel Davidsen Platou, tvilling med foreg., f. 1718, blev vintapperdreng
i Kjøbenhavn 6A 1737 og tog der borgerskab som vintapper 17A 1742;
var bosat i Grønnegade og gift med Maria Dam, datter af vertshuseier
ved Vesterport Werner Dam, efter hvem Vernedamsveien har sit navn.
En datter:
3. a. Anna Else Platou, db. 28A 1746 i Kjøbenhavn [Nicolai].
2. d. Jacob Davidsen Platou, ældste barn, f. 31/is 1712, var i 1731 tømmermand
af 2den kl. ved Holmen, senere underskibsbygmester, afsked 6/io 1768;
eiede nr. 356 i Dronningens Tvergade og døde 4/s 1804 i Kjøbenhavn
[Holmen] i huset, Nyhavn nr. 279, hos sin datter Louise Haste, hvor
han og hans yngste søn Arve siden 2%o 1799 havde havt kost og logi
for 500 rdl. aarlig. Efterlod 8608 rdl.
Gift u/i 1757 i Kjøbenhavn med Bodil Arvidsdtr. Faye, f. 25A 1725 og
død 7/n 1798 [Holmen]. Sex børn [3. a.—3. f.]:
3. a. Frederik Christian Platou, f. 25A 1757, blev af professor matheseos
Lous udexaminert som styrmand lx/io 1777 under nr. 3658; over1 Breinerholins skiftebøger 1734 fol. 632 i Dansk Rigsarkiv.
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styrmand i Det asiatiske Kompanis tjeneste. Døde 8/io 1791 i Kjøbenhavn
[Holmen]; boet fallit paa 526 rdl.
Gift 8/? 1788 i Tranquebar med Birgitte Christine Lintrup, der overlevede
ham. To børn:
4. a. Jens Jacob Platou, db. 12/? 1790 i Kjøbenhavn [Holmen], døde før 1791.
4. b. Fredrikke Christine Platou, posthum, f. 23/s 1792 i Kjøbenhavn [Holmen],
hvor død 23/i 1863; blev gift omkr. 1815 med handelsgartner Peter Wil
helm Hintze, f. 1777 i Søllerød og død 2A 1859 i Kjøbenhavn.
3. b. Louise Platou, f. 27/s 1760 og død 13/s 1855 i Gjentofte.
Gift iste gang 25/n 1779 i Kjøbenhavn [Holmen] med skipper Erik Holger
Assenius.
Gift 2den gang 1/a 1786 i Kjøbenhavn [Nicolai] med overekvipagemester
Johan Henrik Haste, død 7/i 1799. Sønnen Wilhelm Haste blev ritmester og
datteren Wilhelmine Haste gift med major Frederik Bodenhof.
3. c. David Platou, f. Vs 1762 i Kjøbenhavn [Holmen], hvor død 13/s 1762.
3. d. Sophie Magdalene Platou, f. 14A 1763 i Kjøbenhavn [Holmen], hvor død 2% 1767.
3. e. David Platou, f. 18/io 1765 i Kjøbenhavn [Holmen], døde omkr. 1796 som styr
mand i Det asiatiske Kompanis tjeneste; ugift.
3. f. Arvid [«Arve»] Platou, f. 19/i2 1768 i Kjøbenhavn, hvor død 25/2 1839. Han
var sindssvag og blev i testamente af 28/io 1783 af enkemadame Cathrine
Johansdtr. Gram skjænket 500 rdl. [Afskrift bl. papirer i faderens bopakke.] Ugift.
Som det af ovenstaaende fremgaar er denne helt danske familie uddød paa
mandssiden.

Spredte Platou’er.
Af navnet Plato og Platou har der forøvrig levet en del faatallige familier i Dan
mark, der ikke kan sees at have havt slegtsforbindelse med den ovenfor omhandlede.
De staar isolert, men er dog vistnok alle af tysk oprindelse.
Johan Christian Platov eller Platou} f. ca. 1769, var «kgl. chaluproer» i Kjøbenhavn,
hvor død 2/e 1841. Hustruen Maren Christine Møller overlevede ham. Børn:
i. Johan «Wessel» Platou, f. 3% 1802 [neppe i Kjøbenhavn], konfirm. 1817 i Holmens
kirke; blev fra tømmermand ved Holmen ansat i lige stilling ved fortet Christians
borg i Guinea 3/s 1829, blev Dannebrogsmand 8/s 1829, overbas ved fortet, og døde
ugift den 10/s 1835.
2. Charlotte Amalie Platou, f. 27/s 1809 [neppe i Kjøbenhavn], konfirm. 1823 i Holmens
kirke, blev gift med rebslagermester Peter Alberg, f. ca. 1806 paa Amager. De
levede i Kjøbenhavn i 1850 med 5 døtre i alderen fra 21 til 6 aar.
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3- Niels Peter Juel Platou, f. 8/ii 1820 i Kjøbenhavn [Holmen], mastemager ved Hol
men, død 25/s 1905. Hustruen Marie Sophie Falckmann var f. i Kjøbenhavn og
33 aar i 1850. Børn:
a. Alvilde Petrine Platou, f. 18/ia 1848 i Kjøbenhavn, enke i 1911 efter formand i
marinen Jensen,
b. Ferdinand Theobald Platou, f. % 1854 i Kjøbenhavn, hvor død 8/o 1903 som
skibsbyggeri marinen. Hustruen Bothilde Olsen, f. Vi 1855 og død Vß 1904. Søn:
Hagbart Otto Platou, f. 10/ß 1880 i Kjøbenhavn, hvor han er dekoratør og
tapetserer. Hustru: Georgine Wilhelmine Hansen, f. 12/s 1880. To børn:
Erik Otto Platou, f. 28/g 1903, og Jessie Marie Platou, f. 3O/io 1908.
4. Petrine Christiane Eleonora Platou, død 16A 1839, 13 aar gi.

Mathias Platou, f. ca. 1727 og død 27/s 1799 i Kjøbenhavn [Holmen], høibaadsmand,
senere bromand. Hans iste hustru Johanne Jensdtr., f. 1724 og begr. 15/ß 1784 ved
Holmen; hans 2den hustru Dorthe Marie Northmann, f. 1750, døde 11A 1827 i Vartov
Hospital. En søn:
Frederik Mathias Platou, f. 12/io 1785 i Kjøbenhavn [Fødselsstiftelsen] og død
der 18A 1823, kommercesekretær. Gift 10A 1811 med Anne Marie Krogstad, «søster
af overkrigskommissær Krogstad». Uden børn.
Besiegtet med disse var maaske:
Johanne Cathrine Platou, f. ca. 1731 og død 1804 i Kjøbenhavn; gift med fuld
mægtig Frederik Heegaard, En datter Anne Cecilie blev db. % 1761 [Nicolai].
Valborg Platou, f. ca. 1757, døde 25/n 1831 i Aim. Hospital, Kjøbenhavn.

Christen Nielsen Plato, døde som matros paa ostindisk-guineisk skib Christiansborg
19/io 1786. Hustruen Johanne Marie Arvesdtr, overlev, med en datter Marie Fredrikke,
21 aar i 1786 i Kjøbenhavn.

Christopher Plato boede i 1728, som pens, garder med hustru, i Kjøbenhavn, St. Anna
kvarter, vestre del, nr. 302.
Carl Plato, tømmersvend, f. ca. 1725 og begr. % 1785 i Kjøbenhavn. Hustru:
Birgitte Nilsdtr. Beck, f. ca. 1734 og begr. 15A 1786. Børn: Carl Frederik, f. 15A 1760,
Henrik, f. 28A 1762, Margrethe Elisabeth, db. Vs 1764, Birgitte Caroline, db. 3 A 1766 og
død liden, Birgitte Caroline, db. 27/u 1768 [Nicolai kirke].
Christian « Wilhelm'» Plato, f. ca. 1764 og død 23/i 1837 som fattig skomageri kjælderen paa Vesterbro nr. 20. Hustruen Cathrine Ernestine, død tidligere. Børn:
i. Cathrine Wilhelmine Plato, gift med øltapper Jens Hansen,
2, Dorthe Marie Plato, død før 1837, gift med skomager Rytzow,
3. Anne Cecilie Plato, død før 1837, gift med snedker Steffensen.
4. Louise Amalie Plato, f. 1800 og død 25/s 1812 i Fredr. Hospital.
C, M, Plato, agent i Kjøbenhavn 1912; hans far var søndeijyde og familien tysk.
En brorsøn C, Joh, Plato er agent i Faxe 1912.
F. Platau, parykfabrikant i Hovedvagtsgd. 2 i Kjøbenhavn, 1912, er fra Øst-Preussen,
hvor faderen var hjemmehørende i byen Lötzen.

Da den norske gren af siegten Platou

gjennem sogneprest til Øster Egesborg Frederik Christian Platou’s hustru Cathrine Stoud
kognatisk nedstammer fra siegten Stoud og næsten alle norske mandlige Platou’er har
faaet dette slegtsnavn med i daaben, hidsættes flg. stamtavle over
siegten Stoud.

Lauritz Pedersen, borger i Faaborg paa Fyen, havde med hustruen Gjertrud Strangesdtr.
sønnen:
Rasmus Lauritzsen Stoud, f. i mai 1578 i Faaborg, død V? 1650 som borgermester
i Bergen. Gift med Anne Sørensdtr. Deres søn:
Otto Stoud, f. 17/g 1620 i Bergen, hvor sogneprest til Nykirken «med synderlig
applausu til Guds ære> fra 1647 til sin død 1657. Gift 1647 i Bergen med Cathrine
Munthe, f. ca. 1628 og [efter 2 senere ægteskaber] begr. 25/2 1674 i Christiania [Slots
menigheden], dtr. af biskop i Bergen mag. Ludvig Hansen Munthe og Ingeborg Sørensdtr.
Friis. [Hendes søster Abel Munthe havde i ægteskab med sogneprest til Fane Peder
Nielsen Lem datteren Karen, der blev gift med oberstløitnant Christian Nielsen Holberg
og saaledes mor til Ludvig Holberg.] Søn:
Ludvig Stoud, f. 25/i 1649 i Bergen, mag., biskop i Christianssand fra 25/i 1699 til
sin død 28/s 1705. Gift [iste gang] 1673 med Maren May, død 28/? 1677 i Odense,
dtr. af provst og sogneprest til Holbæk mag. Søren May og Cathrine Petersdtr. Motzfeldt
[Griffenfeldts moster]. Søn:
Otto Stoud, f. 28/7 1677 i Odense, mag., sogneprest til Kviteseid fra 1716 til han
blev suspendert 2% 1725 og dømt fra embedet 19/io 1726; han flyttede til Kjøbenhavn
og døde der Vi 1731. Gift i Christianssand med Ingeborg Beermann, født s.steds 1681
og begr. 21/ß 1753 i Kjeldby, Sjælland stift: dtr. af byfoged i Christianssand Hans Jacobsen
Beermann og Maria Pedersdtr. Jensen af Skien. Søn:
Ludvig Stoud, f. 13/ia 1709 i Chr.sand, sogneprest til Kjeldby fra 29/e 1742 til sin
død 6/h 1765. Gift 8/s 1742 i Kjeldby med Anne Marie With, db. 91/io 1721 i Kjeldby,
dtr. af sogneprest s.steds Jens Jensen WTith og Johanne Povlsdtr. Haarløv [hvis mor Anne
Jensdtr. Wiel var helsøster til Mads Wiel paa Strømsø, familien Wiels norske stamfar,
og halvsøster til admiralitetsraad Gerhard Treschow og til generaltoldforvalter Herman
Treschow, denne families norske stamfar. Se forøvr.: Norsk personalhist. Tidsskrift 1
s. 188 flg. Datter:
Cathrine Stoud, f. 17/s 1751 i Kjeldby, gift med Frederik Christian Platou, se s. 10.

Brevskaber og aktstykker
vedrørende
statssekretær Ludvig Stoud Platou’s hemmelige vielse 20 mai 1808 til titul.
biskop stiftsprovst Lumholtz’ datter Karen.1

1.

Skrivelse fra davær. overlærer Ludvig Stoud Platou til stiftsprovst Lumholtz,
hvori han begjærer datteren Karen Lumholtz til ægte:

Til Høyædle og Høyærværdige
Hr. Biskop Lumholtz.
Christiania d. i Maij 1808.

Deres Høyærværdighed I
kke uden en vis undselig Frygtsomhed, men dog med den tryggeste Tillid til Deres
Høyærværdigheds almindelig erkjendte Retskaffenhed, vover jeg at tilskrive Dem
Hr. Biskop! disse Linier.
Alt hvad der i 3 lange Aar har udgiort mit skiønneste Haab, alt hvad der i
Fremtiiden vil udgiøre mit Livs Høyeste Lykke, kan jeg alleene erholde af Deres Høy
ærværdigheds Godhed.
Med ligesaa ærbødig som sand Tillid udbeder jeg mig derfor af Dem Hr. Biskop 1
Deres faderlige Tilladelse til at elske Deres Datter, den gode kiære Karen, saaledes
som jeg alt i 3 Aar har elsket hende, og dernæst Deres Høyærværdigheds faderlige
Velsignelse, hvis denne gode Pige finder mig værdig sit Venskab, og giør mig lykkelig
ved sin Gienkiærlighed. —
Deres Høyærværdighed! Ingen Dødelig er stedse Herre over sine Følelser, aller
mindst over dem, som Naturen prægede dybest i hvert ædelt Menneske-Hiérte, nemlig
sand, jnderlig og øm Hengivenhed til et Væsen af vor egen Art, men af modsat Kiøn.

I

1 Skrivelse nr. 1, 2, 3, 4, 5 samt 6 b. og c. beror i «Cancelliets Breve. 1 Departement. 1808»,
Rigsarkivet; nr. 8 og 9 beror [i koncept] i «Personalia Platou> i Rigsarkivet; resten er gjengivet efter
bekræftede gjenparter i familiens besiddelse af de i «Direktionen for Universitetet og de lærde Skoler’s»
arkiv beroende akter, Dansk Rigsarkiv.
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For omtrent 3 Aar siden tilstædte Deres Høyærværdigheds forekommende Godhed
mig Adgangen til Deres Huns. Jeg lærte at kiende Deres gode fromme Karen\ jeg
saae denne Pige i flere Livets Stillinger.
Hendes Godhed og Uskyld fortryllede mig, og fra den Tiid af var Haabet om
denne Piges Kiærlighed mit eneste Ønske.
Min da værende Stilling som Embedsmand bød mig at tie; i det mindste troede
jeg at burde oppebie den Tiid, da Hans Majestæt vilde allernaadigst forunde mig
Bestalling som Overlærer.
Denne erholdt jeg; men da jeg paa samme Tiid udarbeidede en Doctor Disputats,
besluttede jeg ogsaa at oppebie Udfaldet med den. Disputatsen blev færdig og hæderlig
antaget af Facultetet, da de ulykkelige Englænder i alle Forretninger, Forvirringen i
Byen, og endelig Posternes usikkre Gang har giort, at denne Sag endnu ikke er fuld
kommen bragt istand.
Imidlertid har jeg ved fleere Ledigheder faaet opsendt 13 trykte Ark af Disputatsen,
saa at der blot mangler det sidste, hvilket jeg med Længsel venter hidsendt, saasnart
Krigs-Urolighederne tillade det.
Men da disse mueligens endnu i fleere Maaneder kunde standse samme, beder jeg
Deres Høyærværdighed ærbødigst om Tilgivelse, fordi jeg ikke er Herre nok over mig
selv til længer at udsætte min Bøn til Dem, Hæderværdige Biskop! om det, der udgiøf
min, ligesom hver god Mands sande Lykke paa Jorden, nemlig en uskyldig og god
Piges Kiærlighed.
Deres Høyærværdighed I Jeg er nu en Mand paa 30X2 Aar, der vel har tarveligt
Udkomme, men som dog selv med en lille Familie kan leve enhver utrænget; jeg er
yndet av mine Ligemænd og agtet af mine Overmænd og Foresatte; tillad mig at lægge
til, jeg troer mig duelig i mit Embedsfag og kand derfor med Sikkerhed vente viidere
Befordring i samme; jeg vover dernest at sige, at jeg er en ordentlig og ærlig mand, og
hvad som er meer end Alt, at jeg ligesaa meget høyagter som elsker Deres gode for
træffelige Karen!
Tilgiv mig derfor, Deres Høyærværdighed! at jeg vover at udbede mig Deres
faderlige Tilladelse til offentlig at yttre mit Hiertes Følelser for denne gode Pige, og at
udbede mig hendes Venskab og Godhed. Men skulde jeg blive lykkelig nok til at
yndes eller blive yndet af denne kiære Pige, da bønfalder jeg herved med fuld sønlig
Ærefrygt Deres Høyærværdighed om Deres faderlige Samtykke og faderlige Velsignelse.
Alle mine kommende Dages Bestræbelser skulle da forenes om at vise Dem min
barnlige Taknemmelighed og Lydighed for denne Deres Fader-Godhed.
Antag mig som Søn, Deres Høyærværdighed, hvis Deres gode Datter antager mig
som Ven! Derfor velsigne Gud baade Dem og Hende.
Underdanig
Stoud Platou.
2.

Stiftsprovst Lumholtz’ svarskrivelse:

Til Overlærer Platou.

Om end Deres Velædelheds oeconomiske Forfatning maatte efter Opgave udi
Skrivelse af iste d. M. være af den Beskaffenhed at kunde anstændig underholde een
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Familie, hvorom vel ikke uden Grund kand tvivles, finder jeg det dog aldeles uoverens
stemmende med det Embede, De beklæder som Skoelelærer at biefalde den attraaede
Forbindelse med min Datter Karen — ligesom de Grunde, hvorpaa De bygge dette,
ere saare skrøbelige, da de skal tage Hensyn paa de gode Egenskaber De 3 Aar tilbage
har lært at kiende hos hende ved den Adgang, De da havde i mit Huus, thi den
bestod ikkun i Deres 2de Gange personlige Nærværelse efter foregaaende Indbydelse;
altsaa maae den der i fra indhentede Kundskab blive saare liden, ja lige med Intet. —
Hvad andre Livets Stillinger De har seet hende udi, der har ydermeere biedraget til det
nys benævnte, ere mig ligesaa uvitterlige som de ey burde været for mig skiulte, hvor
for heraf synes at kunde udleede, de forhaabentlig gode Fordeele, der formodes at blive
een Følge, naar det Attraaede var opnaaet, er den særdeles Driv-Fieder i de 3 Aars
fattede Kiærlighed. —
Imidlertid kand jeg ey undlade herhos at tilføye, det er mig over aid Maade
ubehageligt for Tiden at bringes i den Erfaring, de Omstændigheder har længe været,
som kunde give Vink til slig en Yttring, der nu heel uventet fremkomme.

Christiania den 10de Maij 1808.

3.

Lumholtz.

Stiftsprovst Lumholtz’ klage til Det danske Kancelli over slotsprest Claus
Pavels for misbrug af embedsmyndighed ved hemmelig at have viet Platou
og Karen Lumholtz mod hendes fars vilje og uden fornøden attest fra
ham i egenskab af den sogneprest, til hvis menighed hun hørte:

Til Det Høy-Kongelige Danske Cancellie I
Udi Skrivelse af ite huj. vedlagt under No. 1 anmodede Overlærer Platou ved
Cathedral-Skolen om mit Biefald til at ægte min yngste Datter Karen. — Svaret herføyet under No. 2 indeholdt ey for Tiden at kunde finde det passende, saalænge han
endnu var i denne Stilling.
Han, som mig aldeeles uafvidende skal have 3 Aar staaet i een hemmelig For
lovelses Forbindelse med hende og tillige higende efter den ved Mormoderens Død
faldne Arv mellem 20 å 30000 Rd., kunde ikke give længere Tiid, hvorudover han
undsaae sig ikke ved at foretage denne nedrige Gierning at lede hende til at liste sig
Fredagen d. 20de huj. uformerket ud af mit Huus og derefter lader sig vie til hende
udi Aggershuus Slots Kircke, eet efter sit afsides Beliggende til slig Handling beqvemt
Sted, hvor han, som mann aldrig burde vente, forefandt een redebon Assistent, Slots
præsten Hr. Paveis, som strax forretted Copulationen uden mit Vidende som Fader —
det bliver ey taget under Betragtning —, og aldeeles strafværdig tvertimod det Kongl.
Vielses Bydende om at have i Forvejen min som den rette Sognepræsts Attest herom
fremmer han dog alligevel dristigen denne Forretning til een Afskye blandt Folket, til
een Rædsel for Fædre og Mødre, som ved Rygtet herom slog Hænderne sammen og
udbrød: Hvad Viden har vi nu om vore Børn, naar sligt kand møde ham ved saadan
een Præst — og endelig mod den Agtelse, han skyldte sin nærmeste Foresatte. —
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Skiøndt dette Sidste geraader til hands egen Foragt blandt de Retsindige — ja end og
mellem dem i dette Tilfælde, der vel ellers ikke have saa nøye paaseende.
Det høye Collegium
ville Gunst Bevaagen ey ansee denne Anmeldelse af een saaret Fader som een Hævn,
der søges, thi Gierningen er skeet, og det galde bittre Onde, ermeldte Slotspræst har
frembragt i min huuselige Forfatning er ey at undgaa i sine Følelser, som er at mine
næsten 8 o Aars graae Haar bøjes méd Græmmelse til Graven og min Kone natuurligviis deeltagende har maattet udstaae de frygteligste Convulsioner, dette at giennemgaae
maae blive min Lod.
Men Folket raaber, den Fædrene og Mødrene Siegt igientager, skal der ey sættes
Grændser for dette ved een Notorisk Rettelse, beroer det jo paa hver anden Præst uden
vores Biefald og Vidende at bestemme, hvem vore Børn skal ægte, hvilket vil faae en
desto dristigere og oftere Fremme, naar sligt upaaanket skal kunde skee af een gradueret
Mand blandt Geistligheden — hvad da ikke de Ringere i Embedsværdighed.
Som heraf er indlysende, det Heele er i sin Omfang Res pessimi Exempli, maae
jeg anraabe de Høye og retsindige Herrer at meer benefne Hr. Slotspræst Paveis maae
vorde anseet paa det vedbørligste, som een Kongelig Mandats Overtræder af det i
Vielses-Brevet befalede, hvorved andre ville skrækkes fra at træde i hands Fodspor.
Christiania d. 24 Maij 1808.
Underdanig og allerydmygst
Lumholtz.

4.

Akershus biskop, F. J. Bechs erklæring til Det danske Kancelli i anledning
af foranstaaende klage:

Effter Hans Majestæts allernaadigste Befaling nedskriver jeg herpaategneft til det
høie Collegium den mig under 2den d. M. affordrede Erklæring over en fra Stiftsprovst
Hr. Biskop Lumholtz af 24de Maji til Collegiet indgiven Besværing over Slotspræst Hr.
Pavels for at have ægteviet bemeldte Biskops Datter Frøken Karen Lumholtz med Over
lærer ved Cathedralskolen Hr. Stoud Platou; hvilken Besværing herved ærbødigst til
bagefølger med 2de Bilage: et Brev af iste Maji fra Platou til Biskop Lumholtz og
dennes Svar af 10de næstefter til Platou.
I det jeg ligeledes ærbødigst vedlægger Slotspræst Paveis’ Erklæring af 17de d. M.,
som han paa min Opfordring har afgivet, veed jeg ved dennes Erklæring ikkun at
anmærke: at naar Slotspræsten formeener, den uvedkommende Præst, som forretter en
Brudevielse, ikke behøver at see Attest fra vedkommende Sognepræst for om han veed
noget at erindre imod Forretningen, da taler han imod det, som er Grunden til det
Anordnede i denne Henseende.
Thi i Tilfælde at nogen vilde nedlægge Forbud imod en Brudevielse, kan han
ikkun henvende sig til den vedkommende Sognepræst, som derfor til den uvedkommende,
men forrettende Præst, der ei kan vide, hvad der er eller ikke er erindret imod en
Brudevielse, maa paa Forlangende meddele Attest. Nødvendigheden af denne Attest
kan ikke hæves ved den Clausul i Vielsebrevet, at Forretningen skal ske af en til en
ordentlig Menighed beskikket Præst, der kan være ansvarlig for sin Forretning; hvorved
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han meget mere forbindes til at forskaffe titnævnte Attest, uden hvilken han ikke kan
svare for om der er noget imod Vielsen eller ikke.
Men ligesom dette gjelder i Almindelighed, saa vilde i nærværende Tilfælde Slots
præsten forgjæves have henvendt sig til vedkommende Sognepræst, der var Brudens
Fader. Om han end notarialiter havde reqvireret den behørige Attest, vilde det kun
have bevirket et Forbud af Biskop Lumholtz, som han da strax ved Retten maatte have
forfulgt og som for Domstolen var formeentlig bleven kjendt ugyldigt, saa at Forretnin
gen kun derover kunde udsættes, men ikke forhindres.
Da nu Slotspræsten havde alle øvrige befalede Attester; det blev opfyldt og iagt
taget som Justitsraaad Bukiers herved ærbødigst følgende Attest af 19de Maji lovede at
opfylde, saavel hvad Indskud i den gejstlige Enkekasse som Betalingen til Kirken m. v.
angaar, han havde desuden ligeledes herhosfølgende Bevis af 19de Maji og det fra Justi
tiarius i Stiftsoverretten Hr. Etatsraad Falsen, som med Overlærer Hr. Rasmusen havde
erklæret, der var intet lovgrundet eller gyldigt imod Forretningen qvæstionis, hvorfor de
borgede, fremdeles vare Brudens egne Brødre tilstæde ved Vielsen, de med hendes Sted
moder og Søster vidende om Stedet og Tiden, naar Handlingen skulle foregaae; Ingen
var derimod uden Faderen, som atter blev bønfaldt i en senere Skrivelse af Platou om
hans Bifald, efter at han havde nægtet det i Skrivelsen af 10de Maji, men hverken vilde
modtage denne Bønfaldelse, som hans egen Søn bragte ham, eller høre den, som Præ
sidenten Hr. Justitsraad Bull mundtlig indlagde for de Forlovede; da endvidere Over
lærer Platous Karakter og Forhold var almindelig paa det hæderligste bekjendt og der
intet Valg fandt Sted for titnævnte Platou, uden et af disse Alternativer: enten at hæve
Forbindelsen, han 3 Aar havde staaet i med sin Forlovede, eller fuldbyrde den imod
Faderens Villie, som ei bifaldt samme paa den besynderlige Grund at Platou var Skole
lærer, og erklærede han ei vilde bifalde den, saalænge han ikke var mere end Over
lærer ved Cathedralskolen: saa synes alt dette tilsammentaget at kunde undskylde Slots
præst Paveis, at han lod sig overtale til en Forretning, til hvis Lovmæssighed ikkun
manglede vedkommende Sognepræstes Attest, der ei var at erholde, og for hvilken han
ikke har modtaget eller vil modtage nogen Betaling.
Jeg vover derfor ærbødigst at indstille ham til det høie Collegii gunstige Bevaagenhed og Frifindelse for den Mulkt, han under andre Omstændigheder maatte været fortient til at erlægge og at han blot maa erindres om ikke at forrette nogen Brudevielse,
som uvedkommende Præst, med mindre han har forsynet sig med befalet Attest fra
vedkommende Sognepræst. En Indstilling jeg saa meget frimodigere tør gjøre, som det
er ganske vist at Publici Dom om det Passerede ikkun er imod Anklageren og ei imod
de Anklagede.
Opsloe Bispegaard den 23de Julii 1808.

5.

Bech.

Slotsprest Paveis’ erklæring i anledning af samme klage:

I Anledning af den Klage, Stiftsprovsten Hr. Biskop Lumholtz har indgivet over
mig til det højkongelige danske Cancelli under 24 Maj fordi jeg har sammenviet hans
Datter med Hr. Overlærer Platou afgiver jeg herved efter deres Højærværdigheds Befaling
min Erklæring som følger:
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Hvad det Moralske i denne Handling angaar da indlader jeg mig aldeles ikke paa
at forsvare det. Det er nok, naar jeg kan forsvare dette for min Samvittighed og det
kan jeg, da jeg i denne Sag har handlet som jeg stedse bestræber mig for at handle
overensstemmende med Religionens Bud: Gjør ikke mod andre hvad du ej vil at andre
skal giøre mod dig 1
Spørgsmaalet er altsaa blot, om jeg har handlet som Kongeligt Mandats Overtræder,
og dette kan jeg bedst besvare med følgende korte og simple Fortælling: Jeg havde vel
hørt som Rygte men vidste aldeles ikke med Vished, at Hr. Overlærer Platou var for
lovet med Biskop Lumholtzes yngste Datter. Fredagen den 20de Maj Kl. 7 om Morgenen
kom min Ven Overlærer Rasmusen til mig og anmodede mig om samme Eftermiddag
hemmeligen at sammenvie i mit Huus Hr. Overlærer Platou og Frøken Lumholtz, og
viste mig et Brev fra Hr. Biskoppen, hvor han nægtede sit Samtykke til denne For
bindelse alene paa den Grund, at han var Skolelærer og at han præsumerede blot af
Egennytte at have søgt at ægte Frøken som rig Arving. Jeg svarede min Ven, at jeg
nødig giorde dette, da Hr. Biskoppen havde viist mig Venskab og Velvillie, at jeg
derfor ønskede en Anden kunde overtales dertil, men at jeg, naar dette ej var mueligt,
i Følge min Overbevisning om det Ubillige i Hr. Biskoppens Vægring, skulde sammen
vie dem, saasnart jeg fik de lovbefalede Beviisligheder. Hr. Rasmusen gik, men kom
strax efter tilbage med det Budskab, at det var Hr. Platous og hans Forlovedes udtrykke
lige Ønske, at Vielsen maatte forrettes af mig. Han medbragte derhos a) et Interims
bevis fra Stiftamtmand Grev Moltke, at Bevilling at vies i Huset af uvedkommende
Præst paa befalet Maade var ansøgt og Betaling derfor erlagt, men at samme ej af
Mangel paa Blanketter kunde formeligen vorde udstædt. b) den befalede Forloverattest
underskrevet af Hr. Etatsraad og Justitiarius de Falsen og tilbemeldte Hr. Overlærer
Rasmusen, hvilken herved in original! følge, c) Caution fra Justitsraad og forrige Slots
foged Bukjer saavel for Indskud i Enkekassen som for alle befalede Afgifter til Kirke,
Skole osv. — Jeg havde nu alt hvad jeg efter Loven troede at behøve, thi Sogne
præstens Attest, «at han havde erholdt sin lovlige Betaling» kunde under disse Om
stændigheder ej erholdes; derimod havde jeg for dette og alt andet en agtet og veder
hæftig Mands Caution, som jeg og siden er underrettet om, og Rigtighed er mig foreviist at saavel Indskud i Enkekassen som Salarium til Kirkebetjenterne osv. er betalt, og
hvad Hr. Biskop Lumholtz angik, da syntes Attest fra ham saa meget mindre at være
fornøden, da han som Brudens fødte Værge havde hendes betydelige Formue under
Hænder, i hvilken han maatte have fuld Sikkerhed for hvad ham tilkom. At ingen
Attest om andre Ting fra Sognepræsten behøves sees tydeligen af Kongens udtrykkelige
Ord i hvert saadant Vielsebrev: «ligesom og Vielse bør forrettes af en til en vis
Menighed beskikket Præst, som da bør staa til Ansvar for Forretningens Gyldighed i Hen
seende til Formen og tillige paaser, at intet befindes, som Ægteskabet lovligen kunde forhindre.
Paa Grund af alt dette forrettede jeg Vielsen samme Dags Eftermiddag her i min Stue,
i Overværelse af Hr. Etatsraad Falsen, Hr. Justitsraad og Præsident Bull, Hr. Overlærer
Rasmusen og Brudens Brødre d’Hr. Andreas og Peter Lumholtz. At jeg for aldeles at
lægge det Uegennyttige i mit Forhold for Dagen ikke modtog eller siden har modtaget i
Penge eller Penges Værdi nogen Betaling for denne Forretning, det tror jeg dog, jeg
skylder mig selv at tilføje.
Jeg troer nu fuldeligen at have godtgiort, at jeg aldeles ikke har handlet som
Kongelig Mandates Overtræder og har intet mere at sige til mit Forsvar eller Undskyld-
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ning. I Henseende til Hr. Biskop Lumholtzes Forhold kan jeg blot beklage, at en i
øvrigt fornuftig og veltænkende Mand saaledes kan lade sig henrive af sin Lidenskab,
at han ej indseer, han ved saadan Fremgangsmaade ikke beskjæmmer eller skader noget
Menneske undtagen sig selv.
Aggershuus d. 17 Juli 1808

6.

Allerærbødigst
Paveis.

De i foregaaende skrivelse anførte erklæringer fra civile autoriteter:

a) At Herr Overlærer Ludvig Stoud Platou her af Christiania har indleveret Ansøgning om Vielse
brev til af uvedkommende Præst at sammenvies med Jomfru Karen Lumholtz, men at denne Bevilling
formedelst mangel paa Blanquetter indtil nu ikke kan erholdes, hvorimod samme skal saasnart Blanquetter
indløber blive meddalt, det bliver herved bevidnet og derhos erkiendt, at Gebyret 13V2 Rd. er erlagt.

Christiania den 19de Maj 1808.

G. Moltke.

b) At der ikke gives noget lovgrundet eller gyldigt som kan forhindre Hr. Overlærer Stoud Platous
ægteskabelige Foreening med Frøken Karen Lumholtz derfor indestaa Undertegnede og borge som
Forlovere efter Loven.
Christiania den 19de Maji 1808.

Falsen.

S. Rasmusen.

c) Paa Forlangende indestaar undertegnede, som Borgen for, at hvad der til Enke-Cassen, til Kirken
eller andet skal erlægges i Anledning Hr. Over-lærer Platous forestaaende Vielse med Frøken Karen
Lumholtz skal rigtig og paa første Anfordring blive erlagt og betalt.

Christiania den 19 Maji 1808.

7.

P. Bukier.

Stiftsprovst Lumholtz’ klage over Overlærer Platou til «Direktionen for
Universitetet og de lærde Skoler» i Kjøbenhavn :

Til den høie Direction for
Akademiet og de lærde Skoler.

Overl. Platou anmodede d. 1 hujus om mit Bifald til at ægte min Datter Karen,
hvorpaa ham blev d. 10 næstefter tilstillet Svar, for tiden kunde dette ei findes overens
stemmende med hans nærværende Stilling som Skolelærer; men han, der i 3 Aar skal
have staaet i en hemmelig Forlovelses-Forbindelse med hende, og vel bevidst om den
tilfaldne Arvelod efter Mormoderen, henimod 30,000 rd., hvis Besiddelse jo før jo
heller at sikre sig, kan ikke give længere Tid end til den 10. Dag, eller fredagen d. 20.
hujus, efter modtaget Svar, da han ei tager i Betænkning at begaae den nedrige Hand
ling at forlede hende til henimod Aften at stiele sig ud af mit Huus, for at blive, som
skeede, viet med hende, mig som Fader og Sognepræst aldeles uafvidende, tvertimod
det Kongebud som var paalagt i Vielsebrevet. — En udmærket Dristighed, hvis Følger
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ere gyselige; thi han har med en dyb Græmmelse nedbøiet mig til Jorden i en Alder
paa det allernærmeste ved de 80, og udbredt i min huuslige Forfatning en Kummer,
der er stor, hvoraf endog det blotte Syn er saare frygtelig, oprørt tillige alle Fædres og
Mødres Gemytter til en hiertelig Bekymring for Deres Børn og en Harme mod ham
selv, hvis Udtryk ikke ere ubetragtelige, forstyrret Roligheden i Huus og Familie m. m.
Altsaa fra denne Synspunkt betragtet har Overlærer Platou fremstillet sig til den Skue
for det publique, hvorfor ikke kan taales at oversee dette med et ligegyldigt Øie.
Forsikkret om det høie Collegi store Retsindighed vil ei heller kunne ansee dette
fra anden Side af, giver jeg mig den Ære og Frihed underdanig at ansee denne Anmel
delse med allerydmygst Begiering, han maa worde saa alvorlig som fortient anseet for
dette nedværdigende Foretagende, de huuslige Familier til Beroligelse, og andre til Skræk,
der ellers torde være dristige nok til at træde i hans Fodspoer.
Var det tilladt at yttre Formening, vilde hans Forflyttelse formodentlig være gavn
ligere end Forblivelsen, dog mig ligegyldig — men de voxne Elevers Raillerie mellem
sig vil han vist ikke undgaae, og endnu mere Ringeagtelse blandt de fleste, formedelst
den sorte Plet, han med det passerede har sat paa sin Karakter, der ei lader sig over
stryge, i hvor smigrende Farver man end dertil vil udsøge.
Christiania d. 24 Mai 8.

8.

Underdanig og allerydmygst
Lumholtz.

Stiftsdirektionens ved biskop Bech afgivne erklæring i anledning af foranstaaende klage:

Ikke let kunde Stiftsdirectionen faae en ømfindtligere Gienstand, i en fremmed Sag,
at afgive Erklæring over end den, som den Kongelige Direction under 14de f. M. haver
forlangt af den.
Det gjælder en anstændig Mands Karakter og Forhold, der er stillet i et saare
ufordeelagtigt Lys hos hans Foresatte og som Pligt og Sandhed byder at vise fra Syns
punkter, der ganske stride imod de Skildringer, hvormed hans Anklager ikke har taget
i Betænkning at male ham. Denne Anklager er hans Svigerfader, en Mand i den
Embedsstilling og af den udvortes Værdighed, at vi troede, han af Agtelse for sig selv
og sit Forhold til det Offentlige havde holdt hine Skildringer tilbage, naar Fornuft og
Kiærlighed til sin egen Datter ei kunde bevæge ham dertil.
Stiftsprovst Hr. Biskop Lumholtz haver under 24de Maj tilsendt den Kongelige
Direction en Klage over Overlærer Stoud Platou ved Cathedralskolen i Christiania, hvori
han beskylder ham for at have forledet hans Datter Karen til at stiæle sig ud af
Faderens Huus henimod Aften d. 20de næst foran og samme Aften lade sig ægtevie
med bemeldte Hr. Platou m. v.
Efter den Kongelige Directions Forlangende have vi over denne Klage indhentet
Overlærer Platous Erlæring, som vi herved give os den Ære at tilstille med de i samme
paaberaabte Bilage.
Den i denne Erklæring indeholdte historiske Udsigt over den hele Begivenhed
bærer ikke allene Præg af simpel Sandhed, men vi vide ogsaa, at den lader sig bevise,
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og at Sagens Sammenhæng er efter vor Kundskab i Et og Alt som Hr. Platou har for
talt den. Til det historiske kan jeg Bech ydermere lægge dette: at 5 til 6 Timer,
førend Vielsen gik for sig, indfandt sig Biskop Lumholtz’ Frue i mit Huus og var den
Første, der berettede mig den forestaaende ægteskabelige Forbindelse. Hendes Ærende
var at bede, jeg vilde straks tilskrive hendes Mand, vise ham Ugrunden af hans Fordom
imod dette Partie og overtale ham til at give det sit Samtykke. Jeg opfyldte hendes
Begiæring, men hun skal dog ikke have leveret hendes Mand mit Brev. Et Par Timer
efterat Vielsen var fuldført, begav jeg mig til Biskop Lumholtz, og paa den broderligste
Maade underrettede ham om det Passerede. Hans Sindsstemning da, og siden efter,
ved de gientagende Gange jeg har forsøgt paa at formilde og udsone ham med hans
Børn, lod mig haabe, at de faderlige Følelser med Tiden vilde seire over den uvenlige
Lidenskab imod sine egne. Mindst ventede jeg at see Virkningerne af Uforsonlighed i
de Klager, han har indgivet til den Kongl. Direction og til det Kongelige danske Can
cellie ; meget meer havde jeg ventet, at han, førend de nedgik, havde forevist disse
Klager til mig, baade som hans foresatte Øvrighed og som den, han saa ofte havde
bevidnet sin Tak og tilsyneladende viist en høi Grad af Fortrolighed.
De sædelige Beskyldninger, hvormed han søger at nedværdige Hr. Platous Karakter,
ere intet andet end Udbrud af en hans Alder, Stand og Faderstilling lige uværdig Liden
skab, og imodsige aldeles den almindelige Stemme, lige fordeelagtig for den Anklagedes
Hierte og Forhold som for hans Hoved og Kundskaber, ligesom de ikke heller have
frembragt eller kunnet frembringe Sensation til Skade for Andre end for Anklageren
allene. De Virkninger, han tillægger Hr. Platous Skridt, af Kummer og Elendighed i
hans Huus og Familie, paa Fædre og Mødre og paa Cathedralskolens ældre Disciple,
have ligeledes, hvad de 2 de sidste Poster angaaer, Publikums og Hr. Platous Medlæreres
Dom imod sig. Ogsaa kan jeg, Bech, bevise at Husets Læge og jeg vare de eneste
Fremmede, Biskop Lumholtz talede med i det Mellemrum fra Brudevielsen og indtil hans
Klage nedgik. Han havde følgelig den Gang ikke hørt Huusfædres og Huusmødres
Domme over Sagen. I Henseende til hans eget Huus, da vare alle hans Børn baade
vidende om og tilfreds med hvad der skete, hans egen Kone forud fuldkommen under
rettet, ligesom det hele Slægt- og Svogerskab ønskede og yndede det nu indgaaede Partie.
Faderen maatte saaledes være den eneste, der følede en Krænkelse, hvilken han selv
har paadraget sig ved sin Fordom om en Skolelærers Ringhed og ved den besyn
derlige Mening om en Faders samme Raadighed over sine Børn, som over sine Ejen
domme.
Alle Overtalelsesmidler vare forsøgte for at erholde hans Samtykke, men han gik
det saavidt, at han hverken af sin egen Kone eller nogen Anden vilde høre Tale om
denne Materie, men afviste Enhver med dette Magtsprog: det skulde ikke skee.
Hr. Platou stod saaledes imellem disse Alternativer enten at opgive Forbindelsen
med sin Forlovede eller ogsaa at indgaae den imod Faderens Villie. Og at han valgte
det sidste Formeene vi var efter de anførte Omstændigheder et Skridt, som hverken
kaster Skygge paa hans Karakteer eller compromitterer hans Værdighed som offentlig
Embedsmand.
Vi beklager at en Olding paa Gravens Rand, en Lærer, som i offentlig Tale
og med Exempel skal prædike Forsonlighed, raaber uovertalelig Hævn over sin
egen Datter, hvis Lykke er bunden til hendes Mands Lykke; og det uden at kunne
derved bevirke Forandring i det Skete, eller, om Sagen endog havde havt det Udseende,
5 — Siegten Platou.
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han gav den, kunde opnaaet andet end at faae en lav Lidenskab tilfredsstillet i sine
egne Børns Krænkelse. Dette Sindelag skulde mindre have forundret os, dersom det
blot var ble ven yttret i Fortørnelsens første Hede efter den indtrufne Tildragelse. Men
at hans Hjerte er vedblivende lige ubøieligt, derom vidner hans Brev til mig Bech af
19de d. M.; som vi herved lade ærbødigst følge.
Det har været os ubehageligt at afgive nærværende Erklæring, fordi det ei har
kunnet skee, uden at vise Anklagerens Fremgangsmaade fra en ei anbefalende Side.
Men, da vi vare opfordrede og Retfærdighed bød det, har vi maattet lade aabenhiertig
Sandhed tale.
Christiania og Opsloe d. 30 Juli 1808.

9.

S. T.

Bech,

Det i foregaaende erklæring nævnte brev til biskop Bech fra stiftsprovst
inde Lumholtz:
Hr. Doctor Biskop Bech til Opsloe.

Deres Høyærværdighed tilgive ieg vover atter at uleylige Dem med nye Forslag. Ved min hiemkomst finder ieg Alt bestemt. Paveis skal efter Grev Moltkes foranstaltning fremme Forretningen ieg
troer Klokken 3 Eftermiddag. Hvad nu at giøre ? finder Deres Høyærværdighed det rigtigt i ovenmældte Tilfælde at overlevere ham Brevet, ja saa skal det skee, thi ieg frygter ellers det kunde fra min
Mand bevirke en udstrakt Forbud til Alle Præster. Dog maaskee da hendes timelige Lyksalighed vilde
lide derunder, naar Ovenmældte Forretning ikke skeede. Eller var det bedre at først levere Brevet og
De siden med Deres sædvanlige Godhed vilde umage Dem i Eftermiddag for at skiænke ham Trøst og
Lindring i denne saa mange Henseender skrækkelige og grusomme Stilling. Deres Høyærværdigheds Raad
adlyder ieg og Deres Bud følger ieg som Deres hengivne opofrende og til Gientieneste evig forbundne

Chr. d. 20de

Carine Lumholtz.

10. Platou’s gjennem Stiftsdirektionen afgivne erklæring i anledning af stifts
provst Lumholtz’ klage:

Ubehageligt er det stedse, naar private Familie Anliggender, som ikke have eller
kunne have mindste Indflydelse paa Embedsstilling, giøres til Gienstand for offentlige
Discusioner; men dobbelt ubehageligt er det for mig, der nødes til historisk at fortælle
en heel Familie Affaire, for derved at bevise, at min Svigerfader Stiftsprovst Biskop
Lumholtz’s Klage over mig til den høi-kgl. Direction er ligesaa uretfærdig, som grund
falsk og usandfærdig. Min borgerlige Agtelse baade som Menneske og Embedsmand har
Hr. Stiftpr. søgt ved Usandheder at tilintetgiøre, ligegyldig om han endog derved skulde
giøre sit eget Barn ulykkeligt, hvis Skiæbne dog nu paa det nøieste er bunden til min.
Men ved en simpel og sand Fremstillelse af alt det, som er foregaat mellem Bisk.
Lumholtz’s Familie og mig, haaber jeg at godtgiøre for den høie Direction, at jeg
hverken er det foragtelige Menneske eller den foragtede Embedsmand, som Hr. Stifts
provstens Vrede og Hævnelyst saa gierne vilde giøre mig til.
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For omtrent 4 Aar siden stod jeg i den bedste Forstaaelse med Stiftspr. Lumh.,
og blev i den Tid flere Gange indbuden af ham til Selskab; at Hr. Stiftspr. i sit Brev
til mig af 10. Maj d. A. skriver, at jeg blot 2 Gange har været i hans Huus, maa være
en Hukommelses-Feil, som jeg med mange Vidner kan overbevise ham om. Ved Om
gang med hans Familie var jeg lykkelig nok til at blive kiendt og yndet af hans elsk
værdige Datter Karen, hvis Værd han som Fader allermindst kiender, og hvis største
Fortieneste han stedse har angivet med de Ord: «en Pige med hendes Penge skulde tage
en Hører.* Imidlertid var Pigens Følelser heri aldeles uoverensstemmende med hans.
Vel var jeg den Gang endnu Adjunct, men kunde alligevel umuligt drømme om, at jeg
behøvede Rang eller Penge for at elske og blive elsket af Stiftsprovstens Datter, som
endnu paa den Tid var uden Rang eller Frøkentitel. Dog min Kone og hendes Brødre
kiendte Deres Fader, og bad mig altsaa oppebie den Tid, da jeg kunde haabe allernaadigst at blive ansat som Overlærer. Denne Lykke erholdt jeg, men da jeg endnu
stedse i Hr. Stiftsprovstens Øine var en foragtelig Hører, skulde jeg atter oppebie den
Tid, da jeg maaske kunde være heldig nok til at erholde Titel af Doctor Philosophiæ.
Forrige Aar omtrent ved denne Tid glædte min gamle Lærer og Ven Prof, og Justitsr.
Kierulf mig med den Efterretning, at min nedsendte Disputats var antagen af Facultetet,
og at jeg snart vilde erholde Diplomet. Med den inderligste Glæde modtog jeg denne
Tidende, deels fordi jeg troede muligens derved at blive bedre i Hr. Bisk. Lumh.s Øine
deels fordi jeg haabede muligens derved at faa Leilighed til at befrie min elskte Pige
fra en Familie-Forbindelse og et huusligt Forhold^ som Hr. Stiftsprovstens senere Adfærd
imod mig ei en Gang giver mig Ret til at beskrive. Imidlertid opkom Krig, og flere
Hindringer lagde sig i Veien for mit Ønskes Opfyldelse. Ikke destomindre skrev jeg
under 6. Septbr. 1807 til Biskoppens Frue, min Kones Stedmoder, og udbad mig hendes
Raad og Bistand i denne Sag, som hun alt længe forud var vidende om. Da Frue
Bispinden derpaa flere Gange raadte mig endnu at oppebie den forventede Titel, opsatte
jeg endnu stedse at tilskrive Hr. Stiftsprovsten, indtil endelig hans egen Frue, først d.
28. Marts og end mere d. 29de April d. A. selv mundtlig opfordrede mig til at giøre
Ende paa Sagen, og tilskrive Pigens Fader. Dette skete endelig med hele Familiens
Vidende og Samtykke d. 1 Mai d. A., da jeg tilskrev min Svigerfader det Brev, hvoraf
jeg giver mig den underdanige Frihed at vedlægge Kopie under No. 1. — At jeg i
dette Brev ikke reent ud tilstaar den fleeraarige Forbindelse mellem Stiftspr. Datter og
mig, har allene sin sande og eneste Grund deri, at min Kone frygtede for Mishandling af
sin Fader. Imidlertid var det langt fra jeg den Gang tænkte paa at giftes endnu i
dette Aar; kuns haabede jeg ved dette Brev at indlede Sagen, og med Tiden at over
vinde alle hans Urimeligheder og Fordomme. Jeg ventede derfor med Længsel paa, at
han skulde tale med sin Datter desangaaende; thi skiønt min Forbindelse med Pigen
har for 3 Aar tilbage været ham fortalt af flere Tienstvillige Nyheds-Fortællere, har han
dog ikke nævnt et eneste Ord derom til sin Datter, men allene søgt at kaste Foragt
paa mig, ikke allene ved at udelukke mig af sit Huus, og forby sin Familie at komme
paa de Steder, hvor den kunde træffe mig, men endog ved at anmode sine Sønner om
ikke at omgaaes mig, samt ved hemmelig at hviske sine Fortrolige i Øret, at jeg var
«et Menneske med Hoved men med et ondt Hierte» o. s. v.—
I de Dage jeg længselfuld ventede paa Hr. Stiftspr. Svar paa min Skrivelse af
i. Maj. d. A., talte jeg med hans Frue, som sagde mig, at jeg aldeles ikke vilde faa
«noget grovt eller uhøfligt Svar*; jeg længtes derfor inderlig efter at erfare, hvad Virk-
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ning hans egen Datters Tilstaaelse vilde giøre paa ham, da jeg havde Grund til at troe,
at han i det mindste vilde sige til sin Datter: «Tænk engang Karen, den Hører har
vovet at forlange dig.» Dog det er ikke Hr. Stiftsprovstens Sag at tage imod eller give
Grunde for sin Handlemaade, og da han ansaae sin Datter som en anden Eiendomsting, hvilken han, efter hans egen Tilstaaelse, vilde give til hvem han syntes, saa talede
han ikke et eneste Ord til min Kone, men tilskrev mig under 10. Maj d. A. det Brev,
som jeg bruger Frihed at indsende under No. 2. Af dette Brev vil den høikgl. Dir:
behagentligst erfare, at Hr. Stiftspr. giver mig et fuldkomment og stedsevarende Afslag
paa min Begjæring uden at nævne et Ord derom til sin Datter, som Sagen dog syntes
at være vedkommende. Og paa hvilke Grunde, eller paa hvad Maade giver han mig
dette Afslag?
i. Ved at kaste Foragt ikke allene paa mig, men paa enhver, der opoffrer sig til
Skolefaget, da han udtrykkelig siger, at han finder det «.aldeles ikke overensstemmende med
det Embede jeg beklæder som Skolelærer*. (Hr. Stiftsprovstens Udtryk i sin Klage, at
han havde svaret mig, «at det for Tiden ikke kunde findes overensstemmende med min
Stilling o. s. v.» er derfor allerede en Usandhed.)
2. Ved efter sin Viis at angribe min moralske Karakteer med den for ham selv
ligesaa uværdige som for mig krænkende Bebreidelse, «at de forhaabentlige gode Fordele
ware den fornemste Dnvfieder i de 3de Aars fattede Kiærlighed;» rimeligviis har Hr.
Stiftspr. troet, at jeg, lige som han selv, ikke fandt andet hos Pigen end hendes Penge.
Uagtet dette krænkende Svar tilskrev jeg endnu d. 10 Maj d. A. Hr. Stiftspr.
medfølgende Brev, som jeg giver mig den underdanige Frihed at vedlægge under No. 3.1
Tillige tilskrev jeg min Kone et Brev, som hun skulde vise sin Fader i det Tilfælde, at
han endnu ikke vilde værdige hende en Samtale om denne Sag, for at han dog paa en
Maade kunde blive tvungen til at faa Kundskab om sin Datters Mening heri, hvilken
han rigtig nok stedse har været bange for at høre. Brevet til Hr. Stiftspr. paatog min
Kones ældste Broder Proprietær Peter Lumh. sig at besørge, da han desuden haabede
tillige at faa Anledning til at sige sine Tanker om denne Forbindelse. Men neppe
havde denne Mand begyndt at yttre sin Mening, før hans gamle Fader tiltalte ham paa
sin sædvanlige sikkerlig ikke humane Maade, og tillige bebreidede ham, at han for
omtrent et Aar siden havde overladt mig til Beboelse tvende af sine Værelser, som
rigtignok vare ligeoverfor Hr. Stiftsprovstens Gaard, o. s. v. Da min Svoger derpaa
vilde aflevere mit Brev til sin Fader, vilde denne ligesaalidt modtage samme som høre
mindste Fornuft-Grund men forlod sin Søn med den Erklæring, at det skulde aldrig i
Evighed ske, saalænge hans Øine vare aabne.
Uvis hvad jeg skulde foretage mig, naar jeg ikke engang kunde faae Stiftspr. til at
modtage mit Brev, henvendte jeg mig til S. T. Hr. Justitsr. og Præsident Bull, der
kiendte Sagens Sammenhæng, og bad denne Mand, som en Ven af min Svigerfader, at
besørge mit Brev bragt til sin Bestemmelse, og at forestille Sagen paa det bedste. Men
naar jeg undtager Hr. Stiftspr. Udtryk og Adfærd, var Udfaldet det samme for Hr.
Justitsr. Bull, som for min Svoger, hvilket begge Mænds Paategning paa Brevet No. 3
bevidner.1 Hr. Justitsr. Bull, der af Venskab saavel for min Kone som mig, interesserede
sig for Sagens Fremme, tilskrev derpaa min Kones Stedmoder, Frue Bisp: Lumh. et Brev,
og bad hende udrette hos hendes Mand, hvad andre ikke formaaede. Svaret var, at
Dette brev sees ikke nu at bero blandt sagens akter; indholdet kjendes ikke.
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hun aldeles intet kunde udrette, men at hun endog undsaae sig over sin Mands Fordom
og Paastaaelighed i denne Ting.
Intet var altsaa at udrette med Bønner og Overtalelser. Sagen var, rimeligviis ved
Hr. Bisk. Lumh. selv, rygtedes i Byen, og da flere Familie og huuslige Forhold stødte til,
var min nuværende Kone bestemt til at forlade sin Faders Huus, hvor hun i 22 Aar
langt fra ikke havde nydt faderlig eller moderlig Behandling. For at blive underrettet
om, hvorledes jeg lovligen skulde gaa frem hermed, tog jeg min Tilflugt til en anden
af mine Velynderes, nu min sande Velgiører Hans Høivelbaarenhed Hr. Etatsr. de
Falsen, der var vidende om mit Forhold til Stiftspr.s Datter, og desuden kiendte Husets
Beskaffenhed, da Etatsraadens ældste Søn, Hr. Sorenskriver de Falsen, er gift med min
Kones Kousine og Barndoms Veninde. Det blev da først bestemt, at min Kone skulde
forlade sin Fader, og tage ud til Sorenskr. Falsen, som derpaa efter Ansøgning til Stiftet
skulde beskikkes til hendes Værge; men da denne Fremgangsmaade havde havt til Følge
deels Klager over, deels Søgsmaal med den gamle Stiftspr., gav S. T. Hr. Etatsraaden
mig, ved næste Samtale, efter at han havde overlagt Sagen med hans Høivelbaarenhed
Hr. Stiftsbefalingsmand Grev Moltke, det Raad, at jeg for at undgaae al videre Op
hævelse, og for saa meget muligt at skaane den gamle Mand, strax skulde lade mig
vie med Pigen, ifald hun dertil var bestemt, da Sagen dermed var tilendebragt, og
Pigen paa eengang sikkret fra Faderens Forfølgelser. Min gode Kone, fast bestemt til
at forlade sin Faders Huus, samtykkede i Alt. Hans Høivelb. Hr. Grev Moltke med
delte mig derpaa en af ham selv udstedt Bevilling til at lade mig vie af uvedkommende
Præst. Pigens Onkel, Justitsr. Bukier gik i Caution for det befalede Indskud i Enke
kassen, og S. T. Hr. Etatsraad de Falsen havde den Godhed tilligemed min Ven Over
lærer Rasmusen at indgaae som Forlovere for at der var intet som stred imod Ægte
skabet. Forsynet med disse Attester kunde Slotspræsten ved Aggershuus S. T. Hr.
Paveis af Venskab baade for min Kone og mig ikke modstaae vor Begiering om at
forrette Vielsen. Attest for Ovenstaaende følger fra Hr. Etatsr. Falsen under No. 4.1
Helligt tør jeg forsikre, at jeg om Morgenen d. 19. Maj d. A. allermindst drømte
om, at jeg inden næste Dags Aften skulde være gift. Men da ingen anden Udvei
fandtes var Alting færdigt og bestemt til d. 20 Maj Kl. 4 om Eftermiddagen. Paa
bestemt Tid mødte begge Pigens Brødre, Peter og Andreas Lumholtz, tilligemed Hr.
Justitsr. Bull for mig, hvorpaa den ene Broder, neml. Andreas, gik over til sin Fader,
afhentede sin Søster, og fulgte hende til Slotspræstens Bolig; paa samme Tid gik Pigens
anden Broder Peter, og afhentede Hr. Etatsr. Falsen, medens Justitsr. Bull gik med mig.
Vi stødte alle tilligemed Overl. Rasmusen sammen hos Hr. Slotspræst Paveis, og inden
Kl. 5 var Vielsen forrettet, og tvende Breve fra Hr. Etatsraaden og Slotspræsten til
sendt Bisk. Lumh., som deri blev underrettet om hvad der var foregaaet.
Strax efter Vielsen tog vi ud til min Kones Broder Andreas L., Eier af Opsloe
Ladegaard, og hos denne Mand har vi boet nu henved 10 Uger. Ved min Ankomst
til Opsloe gik jeg tilligemed Justitsr. Bull over til Hans Høiværdighed Hr. Biskop Dr.
Bech, hvor jeg fremsatte den hele Sag, som den var, og udbad mig denne hæder
værdige Mands Megling mellem min Svigerfader og mig, hvilket Hs. Høiærv. ei allene
gunstigst lovede mig, men og med sand Fader Kierlighed og Omhu har opfyldt, skiønt
hidtil destoværre uden Nytte, uagtet alle Hr. Høiærværdigheds ligesaa udtænkte som
1 Se attesterne a, b og c under nr. 6.
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byrdefulde Bestræbelser for at udsone den gamle haarde Fader med sine virkelig
gode Børn.
Af denne historiske Udsigt over den hele Begivenhed, hvis Sandhed jeg ikke allene
tør med Eed bekræfte, men som jeg endog skulde faae flere Vidner til at underskrive,
vil den høikgl. Direction gunstigst indsee, at min Svigerfader Stiftspr. Bisk. Lumholtz’s
Klage over mig er i eet og Alt ligesaa ugrundet som uretfærdig. Det tillades mig der
for høigunstigst at giennemgaa Klagens vigtigste Punkter.
A. Hr. Stiftsprovstens Beskyldning, at jeg mod Aften forledte hans Datter til at
stiele sig bort er usandfærdig; thi i, forlod hans Datter ham Kl. 4 om Eftermiddagen;
2, var hans egen Frue og hans anden Datter vidende derom, og havde selv under
støttet hende i Udførelsen af sin Bestemmelse; 3, foregik hendes Udvandring af Faderens
Huus med saa mange av Byens høieste og vigtigste Embedsmænds Vidende og Bifald;
4, vare alle Stiftspr. Huusfolk Vidner til at Pigen gik bort med sin Broder Andreas;
5, kaldte hans Frue mig en Times Tid forinden over til sig, og ødslede den Gang paa
mig baade Kiærtegn og Bifald.
B. Hr. Stiftspr.’s Beskyldning mod mig, at jeg giorde det allene for at sikkre mig
min Kones Penge er ligesaa grundfalsk som inhuman; thi 1, grunder denne Anke sig
allene paa Hr. Stiftsprovstens vrange Fordom og høie Forestilling om Penge; 2, havde
jeg neppe givet Tid eller ventet i samfulde 3 Aar paa mindelig Afgiørelse med Hr.
Stiftspr. som i det foregaaende er viist; 3, veed jeg endnu ikke til Datum, hvad enten
min Kone eier 20 eller 30,000 rd., siden Hr. Stiftspr. ogsaa deri har lagt sit faderlige
Sindelag for Dagen ved ikke at sende sin Datter det allermindste af sine Eiendomme,
skiønt han fuldt nok vidste, at hun i denne Tid har sat Boe; og dog har denne gode
Mand ikke havt anden Umage med at skaffe sin Datter disse Penge undtagen ved at
gifte sig med hendes Moder, som destoværre for Hr. Stiftspr. døde for tidlig til, at han
selv kunde blive eneraadig over de Arveparter, der tilfaldt hans 3 de Børn efter deres
Mormoder.
C. Hr. Stiftsprovstens Klage over den dybe Græmmelse jeg har foraarsaget ham,
kan allene forstaaes i den Henseende, at hans Magtbud denne Gang er bleven tilintetgiort, og at jeg rigtig nok vil komme til at skille ham ved den Glæde for Fremtiden
ogsaa at bestyre disse Penge; Lignende Græmmelse fandt jo Sted, da han maatte ud
levere sine tvende Sønner deres Arvelod. At han forresten ikke er den Mand, der
bekymrer sig saa synderlig om sine Børn, beviser, foruden hans nærværende Opførsel
mod sin Datter, ogsaa den Omstændighed, at han i samfulde 3 Aar hverken vilde see
eller tale med sin ene Søn, fordi denne ogsaa imod hans Villie forlod sin Faders Huus
formedelst despotisk Behandling.
D. At jeg har udbredt Kummer og Elendighed i hans Huus og Familie, er en aabenbar Usandhed, siden ingen af dem alle var uvidende om Begivenheden uden Hr. Stiftspr.
allene, og Aarsagen til hans Kummer er allerede angiven.
E. At jeg har oprørt alle Fædres og Mødres Gemytter; at deres Udtryk mod mig ikke
ere ubetragtelige; at jeg har paadraget mig de Flestes Ringeagtelse o. s. v.; ere idel usand
færdige og ugrundede Floskler, som blot have Grund i Hr. Stiftspr.s Phantasie, og støtter
sig aldeles ikke paa nogen Kiendsgierning, siden jeg skal med Vidner kunne bevise
Hr. Stiftspr., at han i det Mellemrum af 3 Dage, fra Vielsen af indtil Klagens Ned
sendelse, ikke haver talt med nogen Huusfader, undtagen med hans Høiærværdighed
Hr. Biskop Bech: at disse usande Klagepunkter siden den Tid hverken ere eller have
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været til i det Virkelige, haaber og udbeder jeg mig underdanig, at den høie Stifts- og
Skole-Direction her paa Stedet med mig vil bevidne.
F. At min Forflyttelse herfra Skolen var gavnlig, «.da.jeg vist ikke vil undgaae de
voxne Elevers Railleries er en Paastand, som tilfalde røber Hr. Stiftsprovstens Hævnelyst. Jeg har handlet mod hans Magtbud, og jeg skal straffes ligegodt enten det skeer
ved retfærdige eller uretfærdige Midler. Hr. Stiftspr. indseer meget veel, at jeg, uagtet
hans fleeraarige Bestræbelser for at nedsætte mit Værd som Menneske, nyder baade
Godhed, Venskab og Agtelse heri Byen, langt mere end jeg nogensinde havde vovet at
haabe. At jeg nu tillige har erhvervet mig en elskværdig Familiekreds, at jeg er lykke
lig og det i høieste Grad, fordi jeg tillige seer min elskte Kone lykkelig, alt sligt
taaler Hr. Stiftspr. ikke at høre: jeg maa altsaa bort; og for at besmykke denne Paastand
er han inhuman og ufaderlig nok til at nedskrive, «at jeg vist ikke vil undgaae de voxne
Elevers Railleries
Det er dog virkelig stor Skade, at Hr. Stiftsprovsten har føelt sig tvungen til at
skrive: at jeg vist ikke vil undgaae det. — At der imidlertid aldrig har været tænkt paa,
langt mindre yttret sligt, beviser Skoleraadets Attest, som jeg giver mig den Frihed at
lade medfølge under No. 4.
Alle Hr. Stiftsprovstens øvrige tomme Deklamationer om <nedrige Handlemaade«
— «Forførelse» — «Mødres Bekymring» — «gyselige Følger» — «sorte Plet paa min
Karakter» o. s. v., vil jeg med taus og fortient Ringeagt forbigaae, og tilgive ham,
fordi han dog er Fader til min elskte gode Kone, skiønt langtifra ikke Fader i Ordets
sande og ædlere Bemærkelse. Ene tilfreds og fornøiet med at blive retfærdiggiort og
som jeg haaber frikiendt for den høikgl. Direction, har jeg ingen anden Paastand over
min Svigerfaders uædle Klage end hvad jeg haaber ved denne min underdanige Erklæring
at have godtgiort: at Biskop Lumholtz’s Klage over mig er i alle dens Punkter ligesaa
uretfærdig^ som ugrundet og usandfærdig,

Christiania d. 26. Juli 1808.

Underdanigst
Stoud Platou,

11. Den i foregaaende erklæring paaberaabte attest fra skoleraadet:
At Hr. Overlærer Platou endnu som gift har den samme Agtelse blandt Kathedralskolens Disciple,
som han altid har havt og fortiener at have, det kunde vi med fuldkommen Overbeviisning og efter hans
Forlangende bevidne.

Skoleraadet for Kathedralskolen i Christiania d. 26. Juli 8.
Rosted,

*

Rasmusen.
*

Arnesen.
*

Klagernes resultat.

Direktionen for Universitetet og de lærde Skoler fandt at stiftsprovst Lumholtz’s
klage ikke gav aarsag til noget skridt overfor overlærer Platou.
Kancelliet lod i skrivelse til biskopen af 3 septbr. 1808 slotsprest Paveis fore
lægge «valget mellem enten at erlægge en mulkt af 20 rdl. til stedets fattige eller
og at underkastes tiltale» — dermed var loven skeet fyldest.
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Slotspresten, som valgte mulkten, har senere i sin autobiografi notert følgende
om den hele celebre begivenhed:

«Jeg kom til Christiania [1805] indtaget af Fordom mod min Provst, Biskop
Lumholtz. Schmidt og flere havde beskrevet mig ham som en fordomsfuld og
trættekjær Mand, med hvilken man aldrig kunde leve i Enighed. Jeg fandt ham
ikke saadan ved min Ankomst til Christiania. Han viiste mig megen forekommende
Velvillie, indbød mig ofte, stundom og min Kone, og ligesaalidt da som siden
lagde han et Halmstraa i Veien med Hensyn paa min Embedsførelse, endskjøndt
Byens og Slottets Præster ofte kom i en ubehagelig Collision, da man mangen
Gang ikke vidste ret, til hvilken Menighed et Brudepar, et nyfødt Barn, et Liigfølge henhørte, og gjensidigt Indgreb i vore Rettigheder var fast uundgaaeligt. Et
slemt Afbrud kom i 1808 i vor gode Forstaaelse, da Rasmussen en Morgen kom
op til mig og bad mig hemmeligen at vie i mit Huus den yngste Frøken Lumholtz
og Overlærer Platou, hvem Faderen havde nægtet sit Samtykke. Deels, fordi jeg
alle mine Dage har været en Fiende af saadan despotisk Fremgangsmaade, da
Platou var en ung Mand af gode Kundskaber, ulastelige Sæder og Haab om godt
Embede, deels af Venskab for Rasmussen og Agtelse mod adskillige af Byens
hæderligste Embedsmænd af Lumholtz’s Frænde- og Vennekreds, der tildeels endog
selv vilde overvære Vielsen, beqvemmede jeg mig dertil, skjøndt jeg rigtignok sveg
det Venskab og den Tillid, Manden hidtil havde viist mig. Jeg viede dem altsaa
i mit Studerekammer, men for at vise, at hverken Egennytte eller personlig Animo
sitet havde bevæget mig til det Skridt, modtog jeg ikke den tilbudne Betaling og
skrev til Lumholtz, saasnart Brudeparret var gaaet, hvad jeg havde gjort, og hvor
for jeg havde gjort det, ligesom jeg afslog Indbydelsen til Bryllupsmaaltidet hos
Svogeren Andreas Lumholtz. For Ubehageligheder fra min egen Biskops Side var
jeg betrygget, da han var i Ledtog med og et Par Dage efter indbød det unge
Brudepar, som overalt til denne Dag hører til hans nærmeste Omgangscirkel. Dog
kunde det ei undgaaes, at Lumholtz indgav Klage over mig til Cancelliet, og paa
Grund af at jeg havde viet en Brud uden Attest fra vedkommende Sognepræst,
overlodes til mig, om jeg vilde underkaste mig lovlig Tiltale eller frivilligen betale
en Mulct af 20 Rd. Jeg valgte det sidste. Platou tilbød sig at betale Muleten,
hvilket Tilbud jeg modtog, og saaledes var da Sagen for saavidt bilagt. Det
varede imidlertid længe, inden Lumholtz og jeg nærmede os til hinanden. Aldeles
paa den gamle Fod kom vi aldrig, thi han har ventelig i Forbittrelsen gjort et
Løfte, som han gjorde sig Samvittighed af at bryde: ikke mere at indbyde mig
eller nogen af de andre Hovedpersoner, hvoraf da ligeledes fulgte, at jeg heller
aldrig indbød ham. Men udenfor denne Sag var aldrig egentlig Fiendskab mellem
os, og efterhaanden viste han sig ei alene retfærdig, billig, men endog velvillig og
venskabelig mod mig, og bevidnede mig flere Gange, baade mundtlig og skriftlig,
sin Agtelse. Saaledes blev det til den sidste Stund. Han holdt mig en ret vakker
og hjertelig Skriftetale før min Ordination til Bispe-Embedet og ønskede mig ved
Afskeden, vist af et oprigtigt Hjerte, Guds Velsignelse.»
[«Biskop Claus Paveis’s Autobiographi>, udgivet af C. P. Riis, Chr.a 1866, s. 176 flg.]

*

♦

*
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Om de i disse brevskaber og aktstykker nævnte personer kan oplyses:

Arnesen, Poul, f. 21/ia 1776 paa Brei'Öabdlstad prestegaard i Snæfellsnes syssel paa Island,
søn af sogneprest Arne Sigurdssøn og Kristine Jakobsdtr.; blev i 1803 adjunkt og
i 1806 overlærer ved Christiania kathedralskole, herfra efter ansøgning entlediget
1812. Blev i 1813 overlærer ved Slagelse skole og i 1815 rektor i Fredericia;
entlediget fra 1818 paa grund af sygdom. Døde 12/i 1851 i Kjøbenhavn.
Bech, Frederik Julius, f. 8/s 1758 i Midelfart, søn af byfoged Thomas Bech og Else
Margrethe From, var biskop i Akershus fra 12/t 1805 til sin død 20/is 1822. Dr. theol.,
prokantsler ved Universitetet; en virksom biskop, indlagde sig stor fortjeneste äf skole
væsenet og spilte i 1814 en vis politisk rolle, men var tilbøielig til at bære kappen
paa begge skuldre og vandt ikke nogen større indflydelse.
Bukier, Paul, døbt 14/o 1744 i Christiania, søn af krigsbogholder, senere krigskommissær,
justitsraad Thomas Bukier og Karen Sophie Riis, blev 6A 1763 sin far adjungert
med sukeessionsret som krigskommissær, 24/ia 1772 slotsfoged paa Akershus samt
foged i Aker og Folio i den herfra removerte foged Nicolaus Christian Spiesmachers sted; entled. 7/s 1806 fra Vi s. a. Justitsraad. Døde 4A 1812 i Christiania.
Gift først med Dorothea Øllegaard Sommerfeldt; dernæst2/! 1789 i Christiania med
Anne Hammer Cudrio, enke efter sorenskriver Bartholomæus Fedder Munch [se
nedenfor under Falsen og Lumholtz]; hans tredie hustru var Anne Cathrine Carlsen
af Drøbak, der siden giftede sig paany med kjøbmand Lauritz Nicolai Kraft.
Bull, Johan Lausen, f. 14/s 1751 i Stod, søn af kaptein Jørgen Andreas Bull og Dorthe
Cathrine Wandal Randulf, var præsident i Christiania fra 23/i 1802 til 13/i 1815.
Virk, justitsraad 15/c 1804. Eiede Tøien i Aker 1804—12. Døde 2% 1817.
de Falsen, Encvold, f. 17/io 1755 i Kjøbenhavn, søn af senere justitiarius i overhofretten i
Christiania Magnus Falsen og Else Thestrup; var fra 12/n 1802 til sin død l6/n
1808 justitiarius i Christiania stiftsoverret. Etatsraad. «Budstikkens» udgiver,
ivrig forkjæmper for eget norsk universitet, det betydeligste og indflydelsesrigeste
medlem af regjeringskommissionen af 1807, varm fædrelandsven og yndet digter
[«den anden Tullin»], en av nationens yndlinge. Hans skrifter, hvori dog de fleste
leilighedsdigte savnes, blev i 1821 udgivet af Ludvig Stoud Platou.
Sønnen, Eidsvoldsmanden Christian Magnus Falsen, f. 14/g 1782 i Oslo, blev
25/s 1808 sorenskriver i Folio, 28/s 1814 amtmand i N. Bergenhus, 4/ö 1822 generalprokurør, 5/s 1825 stiftamtmand i Bergen, 18/ia 1827 justitiarius i Høiesteret. Døde
13/i 1830 i Christiania. Gift [iste gang] 30/i 1804 med Anna Birgitta Munch, db.
23A 1787 i Eidsberg og død 24/n 1810, dtr. af sorenskriver justitsraad Bartholomæus
Fedder Munch og Anne Hammer Cudrio.
Lumholtz, Nicolai, f. 19/g 1729 i Kjøbenhavn som 11te og yngste barn af bogholder og
kontrollør ved Det militære Uldmanufaktur Niels Lumholtz [f. 1688 i Vejleby ved
Fredericia og død 1763 i Kjøbenhavn] og Johanne Lucie Lund [f. 1694 i Kolding
og død 1730 i Kjøbenhavn]. Student 1746, c. theol. 1749, kateket ved Nicolai
kirke i Kjøbenhavn 2/ia 1757, resid, kapellan til Frederiksborg og hospitalsprest i
Hillerød 15/ß 1770, resid, kapellan til Nicolai menighed i Kjøbenhavn 14/i 1773, stifts
provst i Christiania 20/i 1774, titul. biskop 12A 1805. Jubellærer; døde 21/e 1819.
Gift iste gang 23/n 1770 i Frederiksborg med Anna Maria Reus, f. 11/n 1736 i
Nysted paa Lolland og død 25/2 1779 i Christiania, dtr. af resid, kapellan Ludvig
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Reus og Sara Cathrine Greve. 4 børn, hvoraf provst og sogneprest til Lier Ludvig
Lumholtz, fra hvem den nulevende familie Lumholtz stammer.
Gift 2den gang 7/e 1780 i Christiania med Kirsten Cudrio, f. 2/s 1749 i Chri
stiania, hvor død 25/ß 1787, dtr. af nedenn. Peter Cudrio og Karen Hofgaard.
Gift 3die gang 3/ia 1794 i Chr.sand med Carine Næskil, f. V12 1776 i Chr.sand
og død 14/s 1849 i Oslo ladegaard, dtr. af skibsfører John Johansen Næskil og
Anne Olsdtr. Sand. Uden børn. Hun blev siden gift 11/s 1822 med Lumholtz’s
eftermand som stiftsprovst, senere biskop i Chr.sand Mathias Siegwardt.
Af 2det ægteskab var børnene:
i. Peter Lumholtz, db. 28/ia 1781 i Christiania, hvor begr. 16/e 1817, stiftsoverretsprokurator; gift 3% 1809 paa Tveten i Aker med Gunhild Marie Solberg.
2. Andreas Lumholtz, db. 2/c 1783 i Christiania, hvor død 14/l 1832 ; grosserer. Ugift.
3. Karen Lumholtz, f. 8/io 1785 i Christiania. Gift med Ludvig StoudPlatou, s. 11.

Om siegten Cudrio kan i denne forbindelse meddeles flg.;
Francois Coudrioux, f. 1611 i Frankrige, var rimeligvis ansat først ved Fossum
og senere ved Brunlanes verk, hvor død 13/n 1676. Gift 7/s 1669 paa Fossum
med Helvig Paus, f. 12/? 1633 i Christiania og død 15/s 1693 i Skien, dtr. af senere
sogneprest til Kviteseid hr. Peder Povelsen Paus og Johanne Madsdtr. Deres søn var:
Caspar Cudrio, f. % 1671 i Gjerpen og død 2/e 1732 i Skien som kjøbmand
og overformynder. Gift [iste gang] 17/n 1700 i Skien med Cathrine Christophersdtr.
Flood, f. 8/g 1677 i Ramnes og død 8% 1713 i Skien. Deres søn:
Peter Cudrio, f. 16/io 1704 i Skien, blev 1736 kjøbmand i Christiania, hvor han
erhvervede sig en betydelig formue og blev begr. 17/io 1765; eiede Prinsdal i Østre
Aker. Gift 9/i 1738 paa Bragernes med Karen Andersdtr. Hofgaard, db. 26/io 1716
i Bragernes og begr. 23/e 1797 i Christiania. Af deres børn var:
i. Kirsten Cudrio, f. 2/s 1749, gift med ovenn. stiftsprovst Nicolai Lumholtz,
2. Anne Hammer Cudrio, f. 19/io 1752 i Christiania, hvor død 4/i 1796. Gift først
26/ii 1779 med sorenskriver i Heggen og Frøland, justitsraad Batholomæus Fedder
Munch, og derefter 2 A 1789 med ovenn. Paul Bukier. — Af iste ægteskab
havde hun bl. a. datteren: Anna Birgitte Munch, db. 23/? 1787 i Eidsberg, gift
med ovenn. C, M. Falsen,
Moltke, Gebhard greve [Moltke-Hvitfeldt] var stiftamtmand over Akershus stift og amt
mand over Akershus amt 1802—1809.
Paveis, Claus, f. Vs 1769 i Vanse, søn af resid, kapellan Claus Jacobsen Paveis og Karen
Tostrup, blev slotsprest paa Akershus og sogneprest til Aker 18/io 1805 og biskop
i Bergen fra 26/i 1817 til sin død 16/a 1822. Fremragende taler, bekjendt modeprest.
Rasmussen, Søren, f. 15/ia 1768 i Bergen, søn af reg.kvartermester, senere byfoged i Chri
stianssand Rasmus Sørenssen og Emerentze Middelthon, blev 1797 overlærer i mathematik ved Christiania kathedralskole, 16/i 1813 professor og fra 11/io 1825 til
13/s 1838 zahlkasserer. Storthingsmand 1815—16. Døde 22/e 1850 i Christiania.
Rosted, Jacob, f. 23/io 1750 i Høland, søn af sogneprest Jacob Rosted og Gjertrud Petronelle Hofgaard, blev sukced. konrektor ved Christiania kathedralskole 26/io 1780,
virk, konrektor 1781, rektor 7/io 1803; titul. professor 1805. Fortjent skolemand.
Tog afsked 26/n 1832 og døde 8/io 1833.

NAVNREGISTER
i. Medlemmerne af siegten Platou:
Medlemmerne er her opført under sine respective alm, brugte fornavne.
Aagot 40.
Adam 45.
Agnes 37.
Albert 42.
Alf 35.
Amalie 21.
Anders 41.
Andreas 46.
Anna, skolebest. 26.
— lærerinde 43.
— Else 53.
Anne * Fangel 29.
— * Stenersen 38.
— Sophie 53.
— M. Susanne 10.
Arne 42.
Arve 54.
Aslaug 42.
Astrid 37.

Barbara * von Kohlen 53.
Bergljot 42.
Birgitte 8.
— * Fangel 45.
— * Jørgensen 45.
— * Wyller 43.
Bolette ♦ Schoulund 46.

Carl 37.
— borgermester 15.
— forretningsm. 35.
— guidekorporal 10.
— herredsskriver 50.

Carl, kjøbmand 34.
— kommandør 48.
— landbruger 19.
— sagfører 17.
— sekretær 18.
Caroline 17, 49.
— * Hoppe 51.
Cathrine 10, 48.
Christian 10, 50.
— advokat 24.
— forretningsm. 25, 35.
— handelsbestyrer 36.
— inspektør 10.
— justitiarius 21.
— justitsraad 49.
— kjøbmand 32.
— kommandørkapt. 27.
— kontorchef 50.
— overbestyrer 36.
Christiane 48, 49.
Christopher 10.
Constance 35.
— ♦ Eger 40.

Dagfrid 29.
David 53, 54.
Dolly * Stabeli 19.
Dorothea 21.

Ebba Mimi 19.
Edit 50.
Eilif 24.
Einar 29.

Einar, læge 28.
— overlærer 37.
Eivind 18.
— læge 18.
Elaine 39.
Elisa 20.
Elisabeth 38, 46, 48, 52.
— * Elligers 35.
— * Haxthow 40.
— * Ulrich 50.
— ♦ Wigand 47.
Ella * Heyerdahl 25.
Ellen 40.
Emily 28.
Erling 38.
Erna 35.
Eva 17.
Eva Sophie 18.
Finn 42.
Frederik 23, 40, 48.
— kommandørkapt. 8.
— overstyrmand 54.
— sogneprest 10, 56.
— Th. Emil 51.
Fredrikke * Hintze 54.
Fridtjof 36, 38.

Gabriel 35.
Gundele 7.
Gunvor 42.
Halfdan 27.
Hannibal 18.
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Hans 46.
Harald 23.
Harriet 28.
Henrik, agent 34.
— major 49.
Henrika * Høyer 48.
Herman 29.
Hjørdis 29, 39.

Ida 35,
— * Brecke 34.
— * Secher 52.
Inga 25.
Ingeborg * Frandsen 52.
Ingrid 37.

Jacob 48.
— farver 46,
— skibsbygger 53.
Jeanette 28.
Jens 44, 54.
Johan 41.
Johanne * Jessen 44.
— Louise * Schultz 50.
John 23.
Julie 43.
— * Magnussen 40.
Karen 34, 53.
— * Krogstie 31.
Kirsten * Eger 24.
Kirstine * Zuschlag 53.
Kitty * Korneliussen 36.

2.

Laila 39.
Leiv 42.
Leila 35.
Lill 40.
Louise 25, 44, 48, 51.
— * Assenius, * Haste 54.
— * Ingstad 26.
—
Meyer 44.
Ludvig Stoud 27, 29, 31, 42.
— — ingeniør 28.
------- læge 38.
— — oberstløitn. 27.
— — statssekretær 11, 57 ff.,
73, 74.

Magdalene 46.
—
Schoulund 11.
Margrethe * Wrerum,* v. d. Maase
52.
Marie 17, 43, 48.
— * Améen 26.
Mechtel 49.
Michael 9.
Michel, mønstreskriver 7.
— vintapper 53.
Mimi
Platou 25.
Olaf 23.
Ole 38.
Olga * Murstad 34.
Oscar 22.
Otto, kæmner 33.
— sogneprest 30.
— Michael 29.

Pedro 35.
Peter, kjøbmand 29.
— skibsfører 51.
— sorenskriver 19.

Ragnar 36.
Ragnhild 21.
Ralph 39.
Rasmus 29.
— hospitalsforst. 45.
— sogneprest 8.
Roy 35Rudolf 36.
Sigrid * Tank 19.
Sophie * Dau 49.
— Magdalene 54.

Theodor, amtmand 20.
— bryggerilærling 39.
Thora 36.
Thorolf 29.
Thorvald 43.
Thyra * Lange 52.
Tobias 45.
Trygve 38.

Valborg 17, 21.
— bibliothekar 16.
— sagfører 17.
Valdemar 51.
Villy 50.

Waldemar 39.
Wilhelmine 28.

Spredte Platou’er [Plato, Platou, Platan]:

Alvilde * Jensen 55.
Anne C. 55.
Birgitte C. 55.
Carl 55,
— Fredr. 55.
c. Joh. 55.
C. M. 55.
Cathr. W. 55.
Charlotte * Alberg 54.
Christen N. 55.

Christian W. 55.
Christopher 55«
Dorthe M. 55.
Erik Otto 55.
F. [Platau] 55.
Ferd. Th. 55«
Fred. Math. 55.
Hagbart O. 55.
Henrik 55.
Joh. Chr. 54.

Joh. Wessel 54.
Johanne * Heegaard 55.
Louise A. 55.
Margr. Elisb. 55.
Marie Fred. 55Mathias 55.
Niels P. Juel 55.
Petrine E. C. 55.
Valborg 55.
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3-

Indgiftede og øvrige personer:

Ajer, Ole 33.
Alberg, Peter 54.
Albricht, Rebecca F. 50.
van Aller, Betzy 50.
— Peter R. 50.
Améen, Carl Gustaf 26.
— Herman 26.
Ancher, Mads 51.
— Maren K. J. 51.
Arnesen, Poul 12, 71, 73.
Arvesdtr., Johanne M. 55.
Assenius, Erik H. 54.

Bache, Elisabeth 34.
Bech, F. J., biskop 60 flT., 73.
— Thomas 73.
Beck, Birgitte Nilsdtr. 55.
Beermann, Hans I. 56.
— Ingeborg 56.
Behrens, Joh. Didrik 24.
— Johanne 24.
Benneche, Charlotte Andrea 27.
— Steen Andreas 27.
Benzon, Chr. F. O. 51.
— Juliane W. N. C. 51.
Berg, Cathr. Marie 7.
— Christen Andersen 7.
— Gjertrud 3.
— Henrika 7.
— Jacob Andersen 7 flg.
— Lars Olsen 47.
— Mechtel Christine 7 flg.
Bergendahl, Thora 40.
Bessesen, Besse Joh. Chr. 40.
— Elisab. Mathilde 40.
Blix, Alb. Knagenhjelm 23.
— Fanny 23.
Bode, Cathr. Wilh. Phil. 44.
Bodenhof, Fred. 54.
Boe, Christian Th. 21.
— Helene 21.
Bonnevie, advokat 26.
Bradt, Anna Madsdtr. 9.
Brecke, Nils Bache 34.
— Peter Julius 34.

Broch, Carl Fredr. 9.
— Chr. Falck 9.
— Johanne Ottone 9.
Brower, Rasmus C. 5 flg.
Brown, Johan Wessel 8, 48.
— Mechtel H. Wessel 48.
Bruun, Birgitte K. 51.
— Maren 42.
Brynildsen, Johanne Math. 18.
Bukier, Paul 62 ff., 73.
— Thomas 73.
Bull, J. L. 61, 73.
— Jørgen A. 73.
v. d. Burg, Mathijs H. 5.
Bye, Tonette 40.
Bøschen, Andreas 50.
— Louise J. 50.
Carlsen, Anne Cath. 73.
Christiansen, Jacob 17.
— M. Marie G. 17.
Christensen, Knut 6.
Christophersdtr., Helene 35.
Collett, Emma 23.
— Hanna 23.
— Joh. Chr. 23.
Cornelisdtr., Trinche 5.
Cornelisen, Simon 5.
Cudrio, Anne Hammer 73 flg.
— Caspar 74.
— Frangois 74.
— Kirsten 15, 74.
— Peter 74.

Dahl, Otto 20.
Dam, Maria 53.
— Werner 53.
Dau, Johan 49.
— N. L. 49.
Dedekam, Joh. Theodor 38.
— Vina 38.
Dietrichson, Marie F. 24.
Dorph, Anne Benedicte 41.
Dunker, Sophie 19.

Eger, Christian 40.
— Conrad 40.
— Nie. Andresen 24.
— P. Adolf A. 24.
Eggers, N. Chr. 49.
— Sophie M. H. 49.
Ewertz, Christian 50.
— Magdalene C. S. 50.

Falch, Anders Svendsen 7.
— Inger Birgitte 7.
Falck, Ingeborg S. 36.
— Rudolph 36.
Falckman, Marie S. 55.
Falsen, Chr. Magnus 73 flg.
— Enevold 13, 61 ff., 73
Fangel, Chr. Jensen 30.
— Gomme 45.
— Jens Chr. 29, 45.
Faye, Bodil Arvidsdtr. 53.
Fjeldsted, Johanne M. 51.
Fleischer, Baltzer 6.
- I. c. 33.
Flood, Cathrine 74.
Flor, M. R. 12.
Forsberg. Julie 26.
Frandsen, Frands 52.
Fredriksen, Fredr. Helene 38.
Friis, Ingeborg Sørensdtr. 56.
— Lauritz 6.
Fritsche 51.
From, Else Margr. 73.
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