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Slekten Kreyberg i Danmark og Norge.
Av Leiv Kreyberg.
I Rødding herred i Viborg amt, ved Limfjorden, er det et sogn
og en landsby med navnet Krejbjerg. I eldre skrifter finner man
andre skrivemåter, som Kreibierre, Kreyberrig, Craiberre, med
flere. Også andre steder i Jylland er det steder, bondegårder, med
dette navn, således i Vrads herred i Aarhus amt og i 0. Lisbjerg
herred i Randers amt.
Det er derfor helt naturlig at det i Danmark finnes adskillige
slekter, uten innbyrdes forbindelse, med dette stedsnavn som familjenavn. Også I Norge har det vært innført: i Skien på 1700tallet,1 i Christiania i slutten av 1700- og begynnelsen av 1800årene, to uavhengige tilganger, og i Trøndelag var det en offiser
Christen Krejberg (hans egen stavemåte) fra slutten av 1600 årene
til begynnelsen av 1700-tallet. Felles for alle disse er en skrive
måte med «i» eller «j». Den slekt som skal omtales i det følgende
har konstant skrevet sitt navn med «ij» og med «y» i trykkskrift,
som man vil se nedenfor.
Et liknende navn er meget utbredt i Tyskland og spredt derfra
viden om, nemlig Kreyenberg. «Die Kreyenbergs kommen seit 1412
håufig als Biirger der Stadt Hannover vor».2 I samme verk er der
en stamtavle fra ca. 1400 til våre dager. Som det danske Krej
bjerg, er det også der liknende gamle skrivemåter, således: Creinberg, Craienberg, Kreenberg, Kreienberg, og andre.3
Endelig skal nevnes en fra Ditmarsken meget tallrik slekt Krey,
som har vært spredt viden om, også i Norge.
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1. Agnatisk linje.

I. Henrich (I) Kreyberg (1686-1775) er det eldste kjendte ledd
i den familie som har bodd i Norge i mer enn 200 år. I Danmark
er den utdød alt før 1800. Hvor Henrich er født vites ikke, heller
ikke hans foreldres navn. Etter senere aldersangivelser kan man
slutte at han ble født 1686. Han synes aldri å ha benyttet sitt patronymikon, noe heller ikke hans to sønner gjorde. Der er ikke
funnet noen dåps- eller andre attester fra barndom eller ungdom.
Hans skolegang kjennes ikke, men den må, etter tiden, ha vært
brukelig, det viser hans forskjellige stillinger, hans skriftlige inn
legg på godt dansk og med en god ortografi og hans smak. Den
første kjente manifestasjon fra hans liv er en attestasjon i Particulærkassens arkiv under kong Frederik IV. Den er fra året 1720,
altså fra hans 34te år. Den er gjengitt i Fig. 1 for å vise Henrichs
karakteristiske signatur.

F/g. 1.

Hvilken stilling Henrich hadde, da han signerte attestasjonen
av 10. febr. 1720 er ikke kjendt, men 9. april samme år ble han
ansatt som Lacquey hos kongen etter Mathias Grønvold, som da ble
utnevnt som Inspecteur ved Øresundtolden.
Etter eneveldets innførelse ble det av særlig viktighet for kon
gen å hindre komplotter og sammensvergelser. Fredrik IV ga da
også sin sønn kronprins Christian, testamentarisk det politiske råd,
å holde danske og tyske menn av den gamle adel unna viktige stil
linger. Han foretrakk selv å omgi seg med menn som hadde hans
personlige tillit, og som ikke tilhørte noen avgrenset sosial krets.
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For stillingen som lakei krevdes det en viss pli, ikke så ringe
kunnskaper i sprog og regnskapsførsel, og ikke minst pålitelighet.
De fikk mange slags oppgaver, blandt annet kurertjeneste med
diplomatiske dokumenter, transport av verdisaker og tildels store
pengesummer. For slik tjeneste krevdes også en god fysikk, for
reisene i de dager kunne være temmelig strabasiøse.
Denne tjenesten søktes ikke sjelden av sønner av offiserer og embedsmenn, da den gjerne ledet til temmelig brukbare stillinger, om
man skikket seg vel. Blandt navnene fra samme lønningsliste, i
Henrichs tid, kan man nevne følgende og med den fremtidige stil
ling i parentes: Hans Bay (Tolder ved Helsingør toldsted), Andreas
Bierring (Tolder i Aalborg), Vincentz Otto Bartholin (Slotsforvalter på Kronborg, Kammerraad og Generalkrigskommissær), Henrich Fisker (Hospitalsforstander i Helsingør), Hans Jørgen Faith
(Kammerer ved Øresundtolden), Andreas Rachlow (Tolder i Kolding), Hans Henriksen Thaulow (Foged på Moss, senere Cancelliraad og Justitsraad), Just Wiide (Generaltollforvalter i Trondheim
og Kammerraad).4
Gagen var den gang 118 rd. årlig, pluss fri kost, hus, og klær.
I sin tjenestetid foretok Henrich ikke så få lange reiser, hvor
oppdragene bare delvis er angitt.
Fra 27. juni 1723 er der en reiseregning for en tur fra Helsing
borg til Trunheim og tilbake. Reisen varte i 53 dager og totalsum
men var på vel 78 rd. Dietpengene er anført til å være 24 sh (en
kvart daler) per dag. I samme år gjorde han også en tur til Schlesvig. (Regning av 7. sept.).5
I «Det Sjællandske Register» refereres utstedelse av et reisepass
til Norge for Henrich i anledning et for Kongen «eget, meget paaliggende Ærinde», datert 14. okt. 1724. Hvad ærindet var, er ikke
anført, men reisen gikk til Bergen, og Henrich må ha løst sitt opp
drag tilfredsstillende, for han ble noen dager etter hjemkomsten
«allergnådigst» tildelt et gratiale på 100 rd. en sum som svarte til
nesten et helt års gage.
Den viktigste reisen Henrich foretok var den midtvinters over
land til Peterburg. Bakgrunnen for denne reisen var følgende:,
Kong Fredrik IV satte igang, sammen med sin krigsminister
Christian Carl v. Gabel, hemmelige forhandlinger med tsarhoffet
og bak sitt eget konceils rygg. Det gjaldt det alltid brennende
spørsmål om Gottorperne, hertugene av Holstein. Det var høsten
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1724, men så døde tsar Peter 8. febr. 1725 og Katharina tok over.
Dette førte til nye ordrer i form av et Kgl. Rescript av 27. febr.
1725, til den ekstraordinære utsending ved tsarhoffet, Georg v.
Westphalen, og det var dette som ble betrodd Henrich å overbringe.
Han reiste 2. mars og ankom til Petersburg den 31. samme måned.
Dette tilkjennegis ved brev fra Westphalen til Gabel således: «Ce
fut justement au Depart de la Poste de Sammedi passe, que le Sieur
Kreyberg me delivra le Tres gratieuse Rescrit du Roy, du 27me
Fevrier comme je Pai deja marqué dans PApostille de ma derniere
tres humble Relation.»6 En del unøyaktigheter vedrørende dette
meget omtalte Rescript, i litteraturen om disse viktige begivenheter,
blir analysert i en artikkel i (Dansk) Historisk Tidsskrift. Henrich
ble, som det synes i Rusland hele sommeren, for hans reiseregning
på 313 rd. er datert 27. okt. 1725.
I året 1727 attesterte Henrich for noen byggearbeider ved
Fredensborg slott utenfor Helsingør. I løpet av denne sommer
sendte han inn en ansøkning om en ledig stilling ved Øresundtolden, og stillingen fikk han 1. oktober s. å. som «Toldbetient»,
etter instruksen som «Stempelforvalter».
Som et lite bidrag til å belyse Henrich’s personlighet skal vi
gjengi følgende:
Mens hans ansøkning om stillingen ved Øresundtolden ennu
var under behandling, sendte han til Kongen en «Supplique» om
at det (1) i «. . hans Bestalling maa indføres at være Stempel Forwalter . .» og (2) at han «. . tillige maatte antage de saa kalded
Løbere ved samme Tieneste, og dem igjen afsette som hand det
for tienlig eragter. .» Denne Supplique ble sendt ledelsen for
Øresundtolden til uttalelse og hans anmodning ble således be
handlet:
Ad punkt 1. «. . indstilles allerunderdanigst til Eders Kongl.
Majts allernaadigste behagelige Villie og Resolution om Krey
berg udj den ham givende Bestalling som Stempel Forvalter maa
indføres, endskiønt hans formænds Bestallinger ickuns som Told
betient ere udferdigede»,
H. M. ga allikevel følgende påtegning: «Vj ville allernaadigst
at Bestallingen for Kreyberg paa liigemaade som for hans Formænd skal udferdiges.»
Ad punkt 2. «Anlangende den 2-den Post Kreyberg anholder
self at maatte tillades Løbere at antage og dem efter eget Behag
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igien at afsette, da sees allernaadigst af Told Directeuren samt
Cammererernes Erklæring, at sligt ingen af hans Formænd har
været bevilget eller tilladt, men at det af Told Cammer Collegii
Foranstaltning har ankommet og Dependeret, hvor udj de allerunderdanigst haaber fremdeeles at blive mainteneret.»
H. M. ga følgende påtegning: «Hermed forholdes da som sædvanligt og hiidindtil brugelig været haver».7
Beslutningen ble fattet i Rentekammeret av Kongen med ti sig
naturer fra Rentekammerets medlemmer. Det er påfallende at en
så liten sak fikk en så vidløftig behandling. Like så bemerkelses
verdig er det hvor hurtig embedsverket arbeidet. Henrichs Supplique er datert Fredensborg 29. august. Den har passert Rentekam
meret i København 2. sept, og ekspedert tilbake til Helsingør til
Told-Directionen med anmodning om en uttalelse. Denne forelig
ger med flere bilag 8. sept, hvoretter Rentekammeret igjen kan
forelegge den for Kongen 12. sept, med beslutning av 17. sept.,
resulterende i bestallingen av 1. okt.
Sundtolden var den avgift som ble avkrevet de skip og den last
som passerte Øresund. Avgiftene var forskjellige for de forskjel
lige nasjoner, alt etter de gjeldende traktater, og det var stadige
internasjonale stridigheter om denne tolden. Inntektene gikk di
rekte til kongens personlige «Particulærkasse». De som forestod
sundtolden var bestalte embedsmenn, ofte med fellesbetegnelsen
«Zoll-Bediente», om enn med rett forskjellige funksjoner. Øverst
stod en «Directeur», som regel adelig og med meget høy gasje.
Under ham var det 3-5 «Kammererere», som stod for den viktig
ste korrespondanse, og som tok imot innkomstene. Der var 2 «Inspecteurer» som drog ombord i skipene og kontrollerte last og
papirer, 1-2 «Translateurer» som var formodet sprogkyndige, der
var korrespondanse, ikke bare på engelsk og tysk, men også på
hollandsk og russisk. Endelig var der en «Passkriver» og en
«Stempelforvalter» eller «Stempeltrocker», som forsynte alle pa
pirer med de fornødne segl.. Hertil kom en eller flere «Loopers»,
det vil si kontorist-bud, som tok seg av skipperne og hjalp disse
tilrette. Lønningene var i stor utstrekning sportelbetingete og ar
beidet meget rimelig, - tildels bortsatt på kontrakt. En direktør
hadde således aldrig satt sine ben på kontoret i hele sin embedstid. Fredrik Rostgaard, som etter sitt fall i 1725 på ny var tatt til
nåde av kongen, ble utnevnt til Translateur ved Øresundtolden.
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Han oppdaget dog snart at hans sprogkunnskaper ikke strakk til
(han kunne ikke russisk) og heller ikke hans regneferdigheter i å
omsette de forskjellige lands mål, vekt og mynt. Han søkte derfor
avskjed slik, at han beholdt den faste gage som pensjon (600 rd.),
og fikk en av fuldmektigene til å utføre arbeidet, mot å nøye seg
med spordene.8
Under sitt arbeide ved Fredensborg slott måtte Henrich nød
vendigvis ofte besøke Helsingør og han fikk derved adskillige
bekjentskaper i byen. Alt fem måneder etter at han fikk sin be
stalling (1. okt. 1727) står det i St. Marie kirkebog under copulerte 12. februar 1728: «Hr. Henrich Kreyberg, Kgl. best. Stem
pelverwalter bey der hiessigen öresundischen Zoll Cammer og Jfr.
Lovise Fischer», Det var hjemmebryllup ifølge «Königsbrief».
Svigerfaren, David Fischer, født i Lübeck, hadde siden 1692
vært postmester og, «foruden hans Bestilling stor Handtering med
Correspondens udenlands samt Commissioner i Penge paa Veksel,
Bodmeri, Rente og i andre Maader at udtælle, sælger og Stokfisk
og Humle».9 Han fikk i kongebrev av 26. okt. 1695: «Rang udi
Sæde og Gang, nædst efter Borgermesteren».10 Han eiet også en
rekke hus i Helsingør.
Allerede 7 måneder etter brylluppet kjøpte Henrich av sin
svigerfar Stengaden 61 (skjøte av 27. sept. 1728) en representativ
eiendom ved siden av rådhuset. Fire år senere selger sal. Postmester
David Fischers enke, Elisabeth Garben «Til sin kære Svigersøn
Henrich Kreyberg, Stempelforvalter», have, plads og jordsmon
. .. som strækker sig til Kreybergs egen tilligende gaards have ...»
Det var det sted hvor i gamle dager byens «Dåre-Kiste» hadde
stått, noe som det henspilles til i ett av de følgende vers. Dette ble
så hjemmet til dette slektsledd inntil 1775. Her førte familjen åpen
bart et flott hus. Gjennem listen av faddere til de kommende barn
lærer man omgangskretsen å kjenne. Til å begynne med var det
vesentlig toldetatens medlemmer, etterhvert kommer der til et
økende antall militære. Huset omtales flere ganger av Lauritz Pe
dersen (1. c.).
Henrich må åpenbart ha hatt en viss kunstinteresse, for hans hus
ble dekorert med en rekke vers av den da vel kjendte dikter, Jør
gen Friis, sogneprest i Helsinge, ikke langt fra Helsingør. Friis var
en av de første som brøt med barokkens tunge stil og innførte en
munter, - tildels snusfornuftig folkelig tone, en forløper for Hol14

berg og Wessel. Han har tilsynelatende vært en venn av Henrich.
De vers som skal gjengis her er alle funnet blandt Rostgaards pa
pirer. De har delvis aldri vært offentliggjort tidligere, eller uriktig
gjengitt. Rostgaard har med egen hånd skrevet til at: «Disse
smukke Vers som vare giort af dend ypperlige Poet Hr. Jørgen
Friis, findes malede paa Væggene i tvende Værelser i Monsieur
Kreybergs Huus i Helsingør, nemlig de 4 øverste Stropher i dend
nederste Havestue, og de 2 sidste Stropher paa det lille Kamer
ovenover bemeldte Stue, og er denne copie, efter begiæring, mig
meddelt af M. Kreyberg selv d. 1. July 1733.11
Slik lyder avskriften som var ytterst sirlig, i snirklet gotisk
skrift, åpenbart utført av en av de profesjonelle skrivekarle:
«Vær ydmyg for din Gud, retfærdig mod din Næste,
Og følg i alle Ting de frommeste og beste,
Fald ej til Overmod, fordi du ser din Lykke,
Grib ej til onde Raad, om Modgang vil dig trykke,
Giør som du venter dig, vær selv din egen Dommer,
Brug Tiden vel du har, og tænk paa den, der kommer.

Just her som du nu staar, har daare-kisten været
Og der har mangen Een, sin tiid og aar fortæret.
Tak gud for alt det got, du af Hands Naade faar,
At du har sind og sands og sundhed hvor du gaar.

Vær ærlig mod alle, betro dig kun faa,
Giør intet du siden skal støde dig paa,
Tael ilde om ingen, fortørn ikke den,
Som altiid kand hevne sin Vrede igeen.
Hav intet at giøre med fremmed Mands Sag,
Saa haver du mangen fornøyelig dag.
Paa dette Sted min Ven, stod Hesten i sin Grime,
Giv Gud, at ingen seer den ulyksalig Time,
At hand til Synd og Last sig lader lede hen,
Som Hesten, der ey veed at løse sig igien
I den lille kammer:
Saa bygger leg mit Huus, saa pynter leg min Stue,
I min Eenfoldighed, som du kan her beskue.
Sid ned, min Ven, og tag, hvad ieg formaar, tiltakke,
Men den som ey er Ven, kand sig paa Døren pakke.»
Bort med uagtsomhed fra denne Vinter-Plade
Se til at Ilden ey giør Eyermanden skade.
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Udenpaa Lyst-Huset:

Vor Sommer Lyst forgaar, det bringer os i Minde
At Verdens Herlighed skal og eengang forsvinde!
Det grønne Blomsterblad skal blive tørt som Hør,
Og hvad som haver liiv forandres skal og dør.

Eller kortere:
Vor Haves Sommerlyst med Tiden skal forsvinde,
Og saa skal alting som i Verden er at finde.

Inden i Lyst-Huset:
Her vil vi sette os i dette moorsomt Hiørne,
Indskienke i vort glass, og ingen Mand fortørne:
At Venner glæder sig vil Himlen selv tillade,
Uskyldig tidsfordriiv giør aldrig nogen skade.
Ved tronskiftene i 1730, 1746 og 1766 fikk Henrich sin bestal
ling fornyet.
I anledning de store rustninger ved Syvårskrigen oppfordret
Regjeringen landets kjøbsteder og kommuner å bidra med lån, og
herunder nevnes i Helsingør Kreyberg som en av «Byens meest
formuende Mænd». Det var i 1760.12
I samme publikasjon (p. 24) er der en kuriøs skildring av for
holdet mellom Helsingørs vanlige borgere og klikken ved Sund
tolden. Det var igjen tale om ekstraskatt. «Embedsmændene ved
Øresunds Toldkammer vægrede sig for deres Grundeiendommes
Vedkommende ved at deeltage i denne Udgift og indgave en paa
deres forretningssprog Tydsk skreven, vidløftig Klage til deres
daværende Directeur, Minister grev Bernstorff. Klagen, hvis Ud
tryk ikke røbede megen Velvillie hverken mod Magistraten eller
mod Byens Borgere «mit den wir nicht in den geringsten Connexion stehen, noch mit denjenigen, die nur den Anschein einer
bürgerlichen Nahrung haben uns jemals befassen.» Blandt under
skriverne var også Henrich. «Gjennem grev Knuth kom Klagen
til Magistratens Betænkning, og denne Betænkning, hvori Magist
raten heller ikke udtaler sig hverken venligt eller just smagfuldt
om de øresundske Toldofficianter («frække Talemaader for at lade
fremskinne deres formenende Høihed» . . «vi ansee os for ligesaa
værdige Mænd som dem, om vi end hverken have saa store Ind
komster eller saa magelige Forretninger etc.»).
Henrich døde 30. sept. 1775 i Helsingør. Der var selvskiftende
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arvinger, så der foreligger intet om skiftets art. Tilstede var den
eldste søn, Magister Kreyberg og svigersønnen C. C. Plum, som
også underskrev Proclama.13. Han ble gravlagt i familiegravstedet
i St. Marie kirke, en «begravelse» som han hadde overtatt i 1762
etter de fire søstrene av hans svigermor, - Jfr. Gertrud, Jfr. Mag
dalene Hedvig Winecke, Nille Capitain Fleischers og Etatsraadinde Elisabeth Cathrine Giese.
Henrich ble som nevnt gift i Helsingør 12. febr. 1728 med
Lovise, født 12. mai 1708, datter av David Fischer (f. i Lübeck
1660 og død i Helsingør 1731) og Alexandrine Winecke (f. i Kjøbenhavn 1678, Datter av Kgl. Møntmester Christian Winecke14 og
Anne Marie Jürgens og død i Helsingør 1720).
Lovise døde 16. sept. 1774, i Helsingør og ble bisatt i «Familie
begravelsen» i St. Marie kirke.
II. 1. David Kreyberg (1728-96) ble døpt i St. Olai kirke i
Helsingør den 8. nov. 1728 og oppkaldt etter sin morfar.
Fadderne var: Madame Anne Marie Winecke, Elisabeth Fischer,
Jfr. Gertrud Winecke, Etatsraad Kenckel, Commisari Tigh, Cammererer Ziege og Postmester David Fischer.
David ble student ved Kjøbenhavns Universitet i 1748 og bestod
«Philosophicum» i 1749 og ble theol, cand, (med karakteren
«Non») i 1751. Det kan være grunn til å minne om at man i
denne tid ble bedømt både kvalitativt og kvantitativt. Hadde
man mindre god råd, kunne man velge et innskrenket pensum og
få sin eksamen på et lavere nivå, det vil da også si på kortere tid.
David brukte bare to år på sitt teologiske studium.
Det gikk ti år til David ble utnevnt til sogneprest i Rørbye
(17. juli 1761) og der foreligger ingen detaljerte opplysninger om
hans virksomhet i denne tid. Hans ansøkning om sogneprestembedet er datert Kjøbenhavn 3. juli 1761 og i innstillingen beteg
nes han som «Hæderlige og Vellærde Studiosus», en etter tidens
sprogbruk rett omfattende betegnelse. Han hadde sandsynligvis en
tid vært beskjeftiget som huslærer eller noe liknende i den greve
lige familie Lerche, for fra 1759 foreligger det fra David et bryl
lupsdikt til «Herr Caspar Hermann von Krogh og Frøiken Chri
stiana Ulrica Lerche»,15 og her undertegner forfatteren seg som
«Det Høyadelige Brude-Huuses underdanige Tiener». Diktet viser
betydelig formsans, - og varme.
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Fig. 2.

De tre siste vers av Davids bryllupsdikt.

Det var enkegrevinne Lerche, som hadde jus vocandi over Rørbye kirke, som «kaldte» David som sokneprest (22. juni) og Kon
gen «confirmerte» kaldelsen (17. juli).
Under sitt virke som sogneprest fikk han anledning til å ta
magistergraden ved Kjøbenhavns Universitet i 1765.
Ved Kong Friderich V’s død i 1766 lot David trykke «En Klage
Prediken»,16 og denne ble tilegnet hans egen far.
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Titelblad og dedikasjonsside fra David Kreyberg’s «Klage-Pr^diken», 1766.
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I forordet bringes en takk for «de mange og store Velgierninger mig ere vederfarede» med ønsket om at «den maatte
ansees som en behagelig indhøstet Frugt, af det bekostelige Arbeyde, et Barns Opdragelse fører med sig, inden ham kand betroes
Arbeydet i Christi Viingaard» og signert: «Med den sønligst Kierlighed og Ærbødighed forbliver jeg min høystelskede kiære Faders
hierteligst forbundne Søn».

Prekenen er på 63 trykksider, pompøs og velklingende, særdeles
logisk oppbygget, og spekket med bibelhenvisninger.
David giftet seg i Faxe 3. nov. 1761 med Christiane («Kirsten»)
Michelsen på Rosenlund f. 1738, datter av Jeremias Michelsen
(1709-1787) og Birte Jørgensdatter (1713-1745).17

I Berl. Tid. Nr. 83 for 1796 finner man følgende:
«Afvigte 19de September a.e. behagede det Gud meget hastig at
bortkalde ved en salig Død, S. T. Hr. Magister David Kreyberg,
forhen Provst og Sognepræst i Rørbye, og da intet Testamente blev
forefundet, men allene i hans Skrive-pult Udkastet til samme, som
viiste, at dets Fuldførelse var hindret ved hans hastige Død, blev
de fornemste Lukkeiser og der hvor hans Papirer fandtes strax efter
hans Død forseglede, hvorefter hans Boe nu bliver aabnet og nøiagtig Registrering [!] foretaget 30te Dagen, som er Tirsdagen den
18de October førstkomemnde; hvilket herved for den Saliges Ar
vinger, som er i og ved Christiania i Norge og udi Helsingøer, bekiendtgiøres. Svallerup, den 26de September 1796. H. Amundin,
Provst i Artz Herred.»

Christiane døde i Prestø 18. des. 1815.
Kirkebøkene brente 1867.
Det var en datter som døde som barn.

II. 2. Alexandrine Kreyberg (1729-85) ble dopt i St. Olai kirke
i Helsingor 26. sept. 1729, opkaldt etter sin mormor. Fadderne
var: Madam Giese, Madam Fleischer, Jfr. Magdalene Winecke,
Etatsraad Wit, Cammerer Planitz, Cammerer Eberhard, Commisari van Deurs, Hr. Johan Samuel Mentzer.
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Alexandrine ble gift (hjemmeviet) ved St. Marie kirke 27. nov.
1755 med Christian Clausen Plum, en meget velstående forret
ningsmann i Helsingør, født i Vetterslev 1719, sønn av presten
Claus Plum (1669-1739) og Agnethe Kellinghusen (7675-1736).15
Alexandrine døde 9. juni 1785 og Christian Plum 9. mars 1789.
Begge ble bisatt i den Kreybergske «Begravelse».
Barn:
Hendrikke Lovise Plum 1755-64.
Agnethe Plum 1757Claus Plum 1758-1818.
Henrich Plum 1759-61.

II. 3. Anna Sophie Kreyberg (1730-57?) ble døpt i St. Olai
kirke 18. aug. 1730. Hun ble opkaldt etter to av sin mormors
søstre som døde som småbarn. Fadderne var: Madam Kenckel,
Madam van Deurs, Mademoiselle Giese, Cammerer Hans Jørgen
Faith, Inspecteur Schrøder, Hr. Friderich Jacobsen og Hospital
forstander Fisker.
Anna Sophie ble gift, etter Kongelig bevilgning, den 24. nov.
1756 med «Hr. Thomas Hans Schwermann, Prediger zu Aarbye
Gemeinde, hier in Seeland» (etter kirkeboken), født 14. juli 1732,
student fra Fredriksborg 1748, Philosophicum 1749, og prest fra
16. jan. 1756, sønn av Johan Ludvig Schwermann zu Bonderup
und Espe (?—1772) og Sophia Christiane, Christine Dorothea Bart
holin (1697-1756). Hun tilhørte ikke den store Bartholin-slekten.
Hun og hennes bror Vincents Otto (som ble slotsforvalter på Kron
borg) var barn av herredsfoged Berthil Jørgensen i Assens. Henrich
og Vincents Otto hadde tjent på slottet i Kjøbenhavn sammen, og
da het han Vincents Otto Berthilsen. Han antok navnet Bartholin
i 1726, da han giftet seg med Sophia Amalie Melsing. Han ble fad
der for et av Henrichs senere barn. Henrich var på den annen side
fadder i 1728 til Christine Bartholins barn i første ekteskap og for
lover da hun i 1730 giftet seg for annen gang, nu med J. L. Schwer
mann. Der var således et meget nært, langvarig vennskapsforhold
mellom familiene Kreyberg-Bartholin.
Anna Sophie døde før 1758, formentlig i barsel i 1757. Schwer
mann giftet seg nemlig på ny 18. jan. 1758. Hvor Anna Sophie
er begravet vites ikke, fordi kirkebøkene fra Aarbye mangler
Thomas Hans døde 16. mai 1768.
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IL 4. Peter Christian (I) Kreyberg (1731-92) ble født 16. nov.
og døpt i St. Olai kirke 22. nov. 1731. Mens de tre første barn
ble oppkaldt etter sin mors familie, er der ingen nøkkel, ennu, til
valget av navnet på dette barn. Fadderne var: Kammerjunker
Heilsperg, Commercieraad Hansen, Søecapitain Arvf, Translateur
Petersen, Madam Ziege, Madam Wøldike og Jfr. Fritz.

I Københavns Universitets Matrikkel finner man: Peter Chri
stian (Petrus Christianus Kreiberg), student fra Helsingør 1751,
og melding om avlagt «Philosophicum» i 1752. Det er sikkert at
P. C. har studert i flere år, for i hans nekrolog (Se nedenfor) står
det: «Opofrede sin første Ungdom til Studeringer». At han hadde
vært en lydig sønn og studerte etter sin fars ønske, og meget mot
sitt eget, fremgår av hans ansøkning om kapteins-utnevnelse av 1.
desember 1761, hvori han nevner at: «. .. jeg kunde faae deri
Skade oprettet, at jeg i 13 Aar er bleven holdt af mine Forældre
fra den røde Kiole at bære.»19 Av universitetets protokoller er det
ikke vist at han hadde erhvervet seg retten til den «sorte Kiole».

Det er åpenbart at han brøt over tvert i 1758, og i det år ble
sersjant ved Syndre Jydske National Infanteri Regiment. Under
betegnelsen «Under Officeer» inngår han våren 1760 en avtale
med løitnant Hans Fries, som går ut på at denne siste avstår sin
«løitnants» plass til P. C. for en sum av 600 Rigsdaler.20 Denne
accord ble godkjendt, og utnevnelse til «fenrik» fant sted den 18.
juni, 1760. Han var da 28V2 år gammel. Denne avtalen er omtalt
i en offisiell «Beregning», datert «Weijle 30 juni 1760», hvorav
det fremgår at der er betalt en avgift til Land Cadet-Compagniets
Casse på 4 procento av den innbetalte sum. Det var en ordning
som var godkjent i «Ordre af 30te Martii 1757».
Ovenstad oppgir at P. C. er «Offiser 11. 4. 1760», formentlig
da Fenrik å la Suite. I «Oberstlieutenant Hans Vilhelm Rosenvinges egenhændige Optegnelser»21 står det (p. 252) «Ao. 1760 d.
29 Martij blef min Søn Herloff Trolle fød; Hans Fadere vare Jfr.
Fuglesang, Hr. Baron Juull, Hr. Camraad Fuglesang, Hr. Fendrich Kraiberg, og fru Majorinde Trolle bar ham.» Såvel barnets
far, som fadderne ved denne, og tidligere anledninger, var fra det
samme regiment hvor P. C. var ansatt. Oberst Cramohn var regimentsjef, Trolle var major og kapteiner var Rosenvinge, Deden,
Gedde, Wind og Falsen.
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Det var urolige tider med konflikt med Rusland. Den 27. juli
1761 av viste russerne det danske forslag til fredelig løsning. Det
ble derfor straks satt igang militære tiltak, men hæren var i en
dårlig forfatning. Den dansk-norske hær hadde de siste 4 år ve
sentlig vært oppstillet i Holsten, og nu rykket 40 000 russere frem
til Colberg i Pommern (1762). Den nyutnevnte dansk-norske feltmarsjall, franskmann, St. Germain rykket over Trave med 27 000
mann fra de forenede kongeriker fuldt beredte på å komme i
kamp, og de tok stilling ved Wismar. Slaget var ventet når som
helst, - da russerne plutselig trakk seg tilbake på grunn av om
veltninger i Petersburg. I 1761, til inn i 1762, var P. C. stasjonert
i festningen Friedrichsorth, like utenfor Kiel. Festningens kom
mandant var kaptein Falsen. I en ansøkning om forfremmelse (1.
desember 1761) skildrer P. C. tilstanden slik: «... hvorledes jeg
adskillige gange udj 8 å 10 Uger, da her eij uden mig var en eneste
frisk Officeer i festningen, har staaet paa Vagten i 8 ja 10 dage i
rad, og des uden fra først vi kom her ind og endnu forrettet
Adjutants tientsten, saavel fra Sept. Maaned af Regiments Quarter Mester Tienesten og været allene med Sal. hr. Obriste Cramohns Compangie, ligeledes i den tiid da alle officerene vare syge
forrettet alt det, som af os alle 9 naaer vi ere friske udfordres ...»
At P. C. innsats ble påskjønnet viste det faktum at han av oberst
Ingenhaeff ble foreslått som løitnant og at han fikk ekstra betaling
for tiden i Friedrichsorth.
Imidlertid hadde P. C, innledet forhandlinger med kaptein
Falsen om å kjøpe hans «kapteins charge». I brevvekslingen mel
lom «Monsieur de Falsen .. å son Logis» og «Monsieur de Kreyberg .. å son Baraque» sees 15. desember 1761 for første gang bru
ken av det segl som siden har vært benyttet av slekten, og som vil
bli omtalt nedenfor. Man ble enige om en sum av 2 000 rd. og den
ne sum erklærte Henrich seg villig til å betale for sin sønns for
fremmelse. Accorden ble approbert av overkommandoen med et
notat22 at: «bemeldte Fendrik Peter Christian Kreyberg for hvis
Conduite saavel i Tienesten som egne Forhold jeg vil være ansvar
lig», - og endelig godkjendt av Kongen med utnevnelse til kaptein
31. mars 1762. Han var nu en ung kaptein, 31 år gammel og uret
ten med tvungne studier var gjort god igjen. Kaptein Falsen gikk
straks ut av tjenesten og døde ennu hurtigere enn det tok P. C. å
bli kaptein. P. C. forble ved sitt gamle regiment.
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Det var nettopp i disse år at bruken av «von» (eller «de», når
korrespondansen var på fransk) kom på mote og fra 1769 ble
«von» anvendt offisielt ved militære utnevnelser. Det forsvant fra
den Norske Statskalender i 1816, - erstattet av «Herr».
Av en eller annen grunn som ikke kjennes, - muligens influert
av sin mors fetter, oberst Giese som hadde gjort en bra karriere i
Norge, - ble P. C. overflyttet til Norge og i offiserslisten fra april
1768 finner man ham som kaptein og sjef for det ene grenaderkompani av det Nordenfjeldske gevorbne inf. reg.

Fzg. 4.
Signatur og segl for P. C. (I) Kreyberg,

Den 4. juli 1770 drog han igjen til Danmark med 3 måneders
permisjon «udi egne Forretninger» og han er tilbake 3. oktober.
Han reiste sammen med kaptein Ziitphen, en jevnaldrende offiser
ved samme regiment. I nesten hundre år ble der kontakt mellom
de to familier. P. C?s ærend i Danmark er ikke kjendt, men man
kan gjette på at han ville reise penger til sitt forestående ekteskap.
Fra 4. okt. 1771 foreligger der en ansøkning om å komme inn i
Den Landmilitaire Etats Enkekasse, med et innskudd på 1 000 rd.
Dansk Courant.
Slektens våpen er, som nevnt, påvist brukt for første gang i et
segl på et brev fra fenrik P. C. Kreyberg til kaptein J. E. Falsen,
datert 15. dec. 1761. Samme segl fra et ti-år senere er avbildet i
Fig. 4, sammen med P. C.’s signatur. I slekten er der et broderi
med våpenet, sannsynligvis brodert omkring 1790/1800 av P. C.’s
datter Alette. Det er signert A. K. Skjoldbunnen er der rød.
Våpnet viser en kråke på et berg, i mørk naturfarge (sølv?), på
rød bund. På hjelmen gjentas motivet uforandret. (Se fig. 5.)
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Fig. 5. Slektsvåpenet.
Denne tegning er en rekonstruksjon etter det eldste seglavtrykk og det nevnte
broderi. «Hjelmkladet» har i disse mer utseende av akantusblad-ornamenter
og med utløpere nedad som i seglet er tydet som «roser», i broderiet angitt
som «stjerner». Der er i begge en skråttstillet hjelm med fire bøyler og uten
kjede med smykke, i overensstemmelse med reglene for ikke adelige embedsmenns og offiserers bruk av våpen.
(Tegnet av fru Ruth Gulbransen)

Sammenhengen med navnet må ha vært åpenbar for P. C.
Våpnet viser som slekten Krag’s: kråken. Denne står for
«Krey», - «Krai», - «Creye», - «Craie» som er former for kråke
i gammeltysk, platt-tysk og hollandsk.23

I Thüringen er der et sted med et fjell ved navn Kreyenberg,
og den tyske familie med dette navn er ikke i tvil om betydnin
gen, «die Entstehung des niederdeutschen Namens Kreyenberg
(abgeleitet von Krähe) von selbst erklärt».3 Samme familie har da
også et slektsvåpen som er omtrent identisk med den norske
slekts.24
Videre skrev Walter Kahlke, Glückstadt (16. dec. 1929) til forf.
at der i familien Krey i Wilstermarsch også føres en kråke i
våpnet. Når slekten Kreys navn latiniseres er det til Coronæus.
Det er etter dette noe underlig at Stedsnavnsudvalget i Dan
mark under Krejbjerg sogn ikke med et ord antyder noen for
bindelse med kråke, men bare viser til det gamle ord «kreda»,
som betyr liten og forkrøplet, altså noe i retning av «det lille
bjerg».25
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Da der i den følgende tid hersket fredelige forhold, arbeidet
P. C. med den militære rutine, med kontor på Akershus. Han
avanserte langsomt, fikk «Majors Character» 18. dec. 1782, «mit
der ihm reservierte Anciennité» fra 1774. Fra denne tid foreligger
følgende attest fra hans regimentsjef, oberst Wackenitz:26
«At han fra den første Tiid af hans Indtrædelse i det Nordenfieldske min Commando undergivne Regiment, har beviist sig som
en duelig, flittig og ærekiær Officeer, hvis Øyemed altid har været
Lyst og Nidkierhed for Kongens Tieneste, ligesom han og almindelig er bekiendt for en redelig og i Forretninger brugbar Mand,
der tillige fører så roesværdig og ulastelig Conduite, at ingen med
Grund vil finde noget at udsette derpaa, hvorfor han og stedse
har havt sine Foresattes Yndest og Bifald».

Den 28. des. 1787 ble han second major ved sitt regiment og
sjef for et gevorbent musketerkompani. Gasjen var i denne stilling
760 rd. årlig.
I løpet av året 1788 ble situasjonen overfor Sverige stadig
mere spendt og norske tropper ble mobiliserte og rykket om høs
ten over grensen under kommando av Prins Carl av Hessen. P. C.’s
avdeling avanserte til Uddevalla, da de fikk vite at våpenstill
standen var blitt forlenget, og i november er P. C. igjen tilbake i
Christiania. Av regimentets offisersliste fremgår det at P. C.
hadde to sønner ved regimentet, Henrich som fenrik og ]acob
Mathias som fenrik å la Suite. Dette må sikkert ha gledet P. C.,
og godt var det at han ikke visste at tolv år senere var begge gut
tene døde, om han enn åpenbart hadde sine bange anelser.
Den 17. april 1789 ble han premier major og kommandør for
den 2nen Nasjonale bataljon av det Iste Akershusiske infanteri
regiment, og sjef for det Eidsbergske kompani.
Alt året etter søkte han avskjed, som ble meddelt ham 5. febr.
1790 med oberstløitnants character og 350 rd. i pensjon.
P. C. ble gift i Akershus Slotskirke 16. nov. 1771 (på sin 40års dag) med Severine Alette (i P. C.’s brev til Pensjonskassen:
«Severina Ahleta») Selmer, født i Sandsvær 30. sept. 1749, datter
av kaptein ]acob Mathias Selmer (c. 1700-1763) og Severine Moss
Kleboe (1707-1776).27
I mars 1773 kjøpte P. C. av Den Mathematiske Skole Kasse,
Gaard No. 234 i Vestre Kvarter og «de tilligende Hauge, der har
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9htfle SuteUtgen^ecMet.
3S 17.
jpttfbogen ten »5. 2(pri( 1792.
Vore Mindesmærker
Prale af fleece opdigtede, end fände Fcrtienefter.
Derfor frabeder den befkedne Dyd fig en Roet,
Som den ligefaa lidet behöver,
Som vil dele med den uvzrdige,
Den bortödfles paa.
Den agte Skiönhtd behöver ingen Pry delfer,
Og Dyden ingen Lovtaler.
Vore Handlinger (kulle tale.
Det Prag, de efterlade i det taknemmelige Bryft,
Er varigere end Monumentets.
Saa tankte den i Livet

Höy-Velbaame Herr Oberft-Lieutenant
Peter

Christian

v:

Kreyeerg,

Som er föd den 16de Novbr. 1731.
Opofrede (in forfte Ungdom til Studeringer.
Indtraadde paa Krigerens arefulde Bane
Som Officiel den ztte April 17(0.
Fik i fin efterlevende Enke*Frue, föd ilm
En vardig Kone den i6de Novbr. 1771,
Med hvem Han har efterladt fig 5 Børn,
Og efter at have fölet Syge- Ley etc Piinsler i g Maancd»
Fandt Hvile i Döden den 5te April 1793.
Ikke Sb'rge-Huufet allene
Giver Gienlyd af Klage-Sange:
Alle, fom nogentid har flötet
Under denne fieldne Mands Befaling.
Alle fom kiendte Ham,
Beflagtede, Fattige, Venner,
favne i Ham en trofaft Ven.
Alle iitemme med een Mund:
Vi have faa Ham lüge.

S

»^

Fig. 6.

været anførte under No. 240». Eiendommen svarte til det senere
Kongens gate 13. Dette var det hjem dette slektsledd hadde i
rundt firti år. Huset ble solgt da Severine Alette døde i 1812.
Lite vet vi om dette var et lykkelig hjem, - men på ett punkt er
det klart at det var en tragedie, - fire av de fem barn døde i ung
alder: Henrich 28 år gammel (1800) «efter 8 Dages Svaghed af en
Blodstyrtning», - Jacob Mathias, vel 25 år gammel (1799) «efter
8 Dages hidsig Feber», - Lovise, vel 27 år gammel (1804) «der
allerede i endeel Aar sukkede under Sygdoms Lidelse», - og Seve
rine 34 år gammel (1814) «efter 14 Dages Sygdom». Når så hertil
kommer at moren «hensov av en langsom Tæring», er vel den slut
ning nærliggende at det var tuberkulose som herjet i familien.
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Mot denne bakgrunn er det man bør se det faktum at P. C.
mens han ennu hadde to unge voksne sønner i live, allikevel ga
uttrykk for at han «ønsket at hans Navn skulde optages og bæres
af en af hans Slægt, dersom hans Sønner skulde afgaae ved Døden
uden at efterlade sig mandlige Efterkommere.»
Peter Christian døde 5. april 1792 i Christiania «efter at have
følet Syge-Leyets Piinsler i 8 Maaneder». På første side i «Norske
Intelligenz-Sedler» No. 17, for 25. april er der en helsides minnetavle. (Se fig. 6.) Han ble begravet fra Slotskirken.
Severine Alette satt, ifølge Kgl. bevilling, i uskiftet bo til sin
død, 12. april 1812. Den følgende skiftesamling varte fra 29. mai
1812 til 2. okt. 1814. Boet ble gjort opp med 9355 rd.

III. 1. Henrich (II) Kreyberg (1772-1800) ble født 23. okt. og
døpt i Akershus Slotskirke 2. nov. 1772, oppkalt etter sin farfar.
Fadderne inkluderte ved siden av familien Jfr. Fridrichsen og
Cancelliraad Walter.
Henrich ble innrullert i Det nordenfjeldske gev. inf. reg. som
korporal i 1781, 9 år gammel, og ble elev ved Den Mathematiske
Skole 13. april 1786, 1372 år gammel. I Conduitelisten for 178728
da Henrich var 1472 år gammel og målte 56” (146 cm), fikk han
følgende karakteristikk: «Ist zwar noch etwa jung, aber bezeugnet
zum lernen. Lust und gute Wille. Hat in Mathesis pura und
Französchen profitiert. Liefert ein Position v. Preisler in Conto
ur». Totalsum 13 points, hvilket vil si midt i klassen, hvor alde
ren varierte fra 1372 til 22 år.
Under skolegangen, som varte til september 1788, ble han kon
firmert (i Slotskirken 30. sept. 1787). Den 6. juni 1788 ble han
fenrik å la Suite, og virkelig fenrik ved Det nordenfjeldske regi
ment 26. sept, samme år, 16 år gammel. Neste år (16. sept. 1789)
ble han secondløitnant. Premierløitnant ved Det Folloske kompani
ble han 30. okt. 1795.
Som fenrik var han med «auxilliær-troppene» i Sverige i 1788.
I 1791 var han med å undertegne en indignert protest mot
kaptein Löwenthal, som i Lübeck hadde trykt en «Pasquil» mot
hans regimentsjef general Hesselberg.29
Henrich var åpenbart en temperamentsfull ung mann, for i året
1800 verserte en sak om «indløbne Klager fra en Deel Borgere og
Handelsmænd i Christiania i Anledning forrige Aars Moe-Mar28

keds Vagt»30 (1799). I den anledning fikk han et brev fra sin kol
lega i samme regiment, løitnant Schløsser, som begynner slik: «Dit
brev med Hr. Wil (Wie? Wiel?) har jeg modtaget, og gjør det mig
unt at du nu igjen er indviklet i Fortrædeligheder, . . . dog har
jeg hørt ... at det ikke skal være af Betydenhed . .» Det ble nu
heller ingen sak av det, og i aktene finnes ingen reprimande, enn
si refselse. Det hadde dreiet seg om en noe brysk behandling av en
krangel om betalingen av hans vaktmannskaper, hvis interesser
han hadde varetatt mot visse «Borgere og Haandværkere».
Den 4. febr. 1799 kjøpte Henrich Pugstad gård i Ås av Hans
Olsen for 2 500 rd.
Året etter ble han hjemmeviet (19. febr. 1800) til sin fire år
eldre kusine Sophie (født 24. sept. 1768), datter av oberst og

Fig. 7.
Signaturen til Henrich (11) virker sikker, kraftig og selvbevisst,
men ] a c o b Mathias* barer et vakrere preg.29

krigskommisar Oluf Flinck (1716-1804) og Karen Selmer (174585), datter av major Jacob Mathias Selmer og Severine Moss Kleboe (1707-1776).
Den 17. dec. 1800 fødte Sophie tvillinger, som ble døpt 22. jan.
1801. Gutten, Peter Christian døde kort etter, samme år, dato er
ikke funnet. Datteren Karen vokste opp.
Mellom barnas fødsel og dåp døde Henrich, 25. des. 1800.
Sophie averterte dødsfallet i Norske Intelligenz-Sedler No. 2,
1801, hvor det står: «... efter 8 Dages Svaghed død i Dag af en
Blodstyrtning». Antydningen i Lassens samlinger om suicidium har
ingen støtte i familietradisjonen. Han delte sannsynligvis skjebnen
til de fleste av sine søsken.
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For å finansiere kjøpet av Pugstad hadde Henrich fått forskudd
på sin farsarv, noe som kom opp igjen ved skiftet efter hans mor.
Ved Henrich’s død måtte gården igjen selges og Sophies finanser
var ikke i noen god forfatning. Hun flyttet til Christiania og
levet i trange kår, - i 1812 i «Logis hos Skipper Lagerquist» sam
men med sin datter Karen. Hun døde av «Koldbrand» 2. jan.
1829 «i Logis i Pilestrædet». Dødsfallet ble avertert i Norske
Intelligens-Sedler No. 1, 1829 av Karen Iversen, født Kreyberg
og O. Iversen.

IV. 1. Peter Christian (II) Kreyberg (1800-01) ble født 17.
dec. 1800 og døpt i Ås kirke 22. jan. 1801. Fadderne var: Chr.
Meyer, Peder Schøyen jr., Provstinde Stoltenberg, Frk. Flinck og
Jfr. Karen Wessel. P. C. døde kort etter.

IV. 2. Karen Kreyberg (1800-) ble født 17. des. 1800 og døpt i
Ås kirke 22. jan. 1801. Fadderne var de samme som for hennes
tvillingbror. Hun ble konfirmert i Akershus Slotskirke 10. aug.
1817.
Karen ble gift i Christiania 11. mars 1828 med murmester Ole
Iversen, født i Sørum 28. sept. 1796. Han døde 8. mai 1854 i
Christiania.
Ifølge Lassen levet Karen i 1863 og hun hjalp da den 91-årige
Jfr. Ziitphen med å bespise medlemmene av «Det Norske Selskab».
Hun var betenkt i hendes testamente (1863), men hun døde før
Jfr. Ziitphen (1876).
I ekteskapet var der 5 barn, hvorav en gutt døde noen måne
der gammel.
III. 2. ]acob Mathias Kreyberg (1774-99) ble født 27. juli og
døpt 4. aug. 1774, oppkaldt etter sin morfar. Fadderne var Mad.
Ancher, Frk. Bjørnsen, Generalløitnant Schnell, Generalløitnant
Poumeau og Oberst Wackenitz.
Han ble innrullert i Det Nordenfjeldske inf. regiment i 1784,
ti år gammel, ble fenrik å la suite ved Det gev. musk. komp. 28.
sept. 1788, og noen dager senere konfirmert (5. okt.) 14 år gam
mel. Han var da, sammen med sin far og sin bror med blandt
«auxilliær-troppene» som rykket inn i Sverige. Han ble virkelig
fenrik 3. april 1789.
Jacob Mathias opføres formelt som elev ved Den Mathematiske
Skole fra 21. febr. 1791 til 30. april 1794, men han har åpenbart
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hatt tilknytning til skolen flere år tidligere, idet han konfirmeres
som «Academist». Ved årseksamen i 1793 var karakterene ikke
overvettes gode, med «mådelig» i matematikk, «ganske god», «ret
god» og «god» i sprog, men «meget mådelig» i tegning, «nogenlunde» i fegtning, og - så endelig «meget god» i «Dands». An
merkningen sier: «Har et godt Begreb. Er ofte fraværende og for
sømmer Undervisningen». Sykefraværet og den litt svake signa
turen peker vel på at han alt nu er merket av sin sykdom.
J. M. ble full sekondløitnant 23. okt. 1795. I Norske Intelligenz-Sedler averterte «S. A. Salig Kreyberg» i No. 3, 1799 sin
søns død i følgende ordelag: «At min uforglemmelige Søn Lieutenant Jacob Mathias Kreyberg i Fredrikstad efter 8 Dages hidsig
feber, omskiftede den 12te Januari Tiden med Evigheden i sit 26
Aar, bekiendtgjøres herved ...» Han ble bisatt i Fredrikstad kirke
og så overført til «den murede Begravelse» i Glemmen Annexkirke. Gamle P. C.’s frykt hadde ikke vært ubegrunnet.
III. 3. Lovise Kreyberg (1776-1804) ble døpt 9. okt. 1776 i
Akershus Slotskirke, oppkaldt etter sin bestemor på farsiden. Fad
derne var: Fru Fridrichsen, Mad. Tullin, Jfr. Wahr, Obl. Hesselberg, Justitsraad Fyhn og Capt. Schnell.
Der foreligger lite om hennes ungdom, men ennu er der bevart
en navneduk fra året 1787 (hun var da 11 år gammel) med for
eldrenes navn sentralt og søsknenes i ring rundt og med årstall.
Som det fremgår av hennes dødsannonse hadde hun vært syk i
flere år. Hun døde i hjemmet 27. juni, 1804 og ble avertert av sin
mor i Norske Intelligens-Sedler No. 27, 1804. Hun ble begravet
på Kristkirkegården. I No. 30 av N.I.S. samme år fikk hun sam
men med sin kusine Christiane Flinck et minnedikt, skrevet av sin
tremening H. J. A. Jensen, som ni år senere ble gift med hennes
søster Alette. Der var skifte 4. sept. 1804.

III. 4. Severine Kreyberg (1780-1814) ble døpt 28. april 1780 i
Akershus Slotskirke, oppkaldt etter sin mor. Faddere var: Fru
Hersleb, Fru Brochmann, Jfr. Fuglberg, Generalkrigskommisær
Fleischer, Justitieraad Pettersen og Commandeur Krog.
Der er heller ikke her noen spesielle opplysninger om hennes
ungdom. Hun bodde hjemme til gården i Kongens gate ble solgt,
og flyttet så til pensjon hos fru Ziitphen i Jacob Hansens gård.
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Hun døde 23. mai og dødsfallet ble avertert i Norske Intelli
gens-Sedler No. 41 1814 av overlærer Døderlein, som var hendes
verge. Hun ble begravet på Kristkirkegården. Skifte 24. mai 1814
til 28. april 1815.

III. 5. Alette Kreyberg (1783-1843) ble født 7. aug. og døpt i
Akershus Slotskirke 19. aug. 1783, oppkaldt etter sin mor. Bl.
fadderne var: Obl. Hesselberg, Fru Sundt, Obl. Fliig og Krigsraad Smit.

Hun ble konfirmert I Slotskirken 30. sept. 1795.
Som sin søster Lovise, broderte også Alette, som nevnt ovenfor.
Hun viste også interesse for og dyktighet i tegning og der er be
vart en tusjlavering fra 1800, da hun var sytten år gammel. Den
er gjengitt her som Fig. 8. Det er rimelig å se hendes tegning mot
bakgrunn av hendes miljø og den tegneundervisning som ble gitt
på Den Mathematiske Skole, hvor det blandt annet ble undervist
i «den rene og accurate Teigning baade efter gode Kobberstik eller
min (Niels Thaaning) egen Forteigning.»31 I 1772 ble der anskaf
fet til skolen blandt annet 76 Kobberstik, da de fortegninger sko
len hadde tidligere for det meste var «Positurer, hvilke vist nok
øve Haaden og Begrebet, men ikke allene ere tilstrekkelige». I et
land med et ytterst fattigslig kunstmiljø er det neppe tvil om at
tegneundervisningen ved Den Mathematiske Skole hadde en betyd
ning langt ut over den snevre skoleramme. Det er sandsynlig at
også en del offisersdøtre hadde sin nytte derav.
Hun ble gift i Hurum kirke 17. febr. 1813 med sin tremenning;
daværende kaptein Hans Jacob Arnold Jensen, sønn av regimentskvartermester Thomas Jensen (1727-86) og Giertrud Selmer (1750
-1811). Se beretningen om «Regimentskvartermester Thomas Jen
sen og hans etterkommere».
Alette døde i Fredrikshald 7. april 1843 av «et apoplektisk Tilfælde», ikke fuldt 60 år gammel. Det var 4 sønner og den eldste
av disse fikk i dåpen navnet Peter Christian Kreyberg, og ble stam
far til den kognatiske linje av familien Kreyberg, som vil bli om
talt i neste avsnitt.
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Fi^ 8.
Fusjlavering signert av Alette Kreyberg da hun var 17 år gammel. Etter et stikk av Paul Sandby*s gjengivelse av
<■ Italiensk Landskap» av P. Fabris. Samme motiv sett jr a cn annen kant eies av Nasjonalgalleriet og finnes depo
nert på Krigsskolen.

Fig- 9.
Cand. jur. Peter Christian (III) Kreyberg.

Fig. 10.
Fru Anna Kreyberg (f. Moldenhauer).

Fig. 11.
«Havna», som eiendommen så ut i 1890-årene. Fotografi av Dr. P. C. Kreyberg.

Fig. 12.
Fru Anna Kreyberg, malt av Oscar Arnold Wergeland, signert 1877. Bildet var
længe pa Tomb herregård, men ble erhvervet av Dr. P. C. Kreyberg i 1918.

II. 5. Friderich Kreyberg (1733-37) ble døpt i St. Olai kirke 3.
des. 1733. Fadderne var: Generalmajor Rewenfelth, Major Giinther, Hr. Orslew, Slotsforvalter Vincents Otto Bartholin, Madam
Fisker og Frk. Rosenøren.
Friderich døde 11. juni 1737.
II. 6. Ditlew Kreyberg (1737-39) ble døpt i St. Olai kirke 25.
sept. 1737. Fadderne var: Captain Fontenay, Captain Ochsen,
Major Fursmann, Cammerer Lauritz Berth og Obristerlieutenant
Weningels Frue, Madam Grills og Frk. Lautrup.
Ditlew døde 2. jan. 1739.

II. Kognatisk linje.
Ved Peter Christian (H/s død i 1801 gikk den agnatiske linjen
ut. Gjennem hans faster Alette Kreyberg, som ble gift med Hans
]acob Arnold Jensen, ble den kognatiske linjen etablert ved deres
eldste sønn.

IV. 3. Peter Christian (III) Kreyberg (Jensen) (1813-91) ble
født i den gamle artillerikassernen i Fredrikstad 2. des. 1813,
hjemmedøpt 12. des. og dåpen konfirmert i kirken 7. febr. 1814.
I dåpen fikk han, som den eneste av sine søsken, også navnet
Kreyberg.
Fadderne var: Major Hagemann, Pastor og Madame Urdahl,
Overauditeur Randulf og begge foreldre.
Konfirmasjonen fant sted i Fredrikshald kirke 12. juni 1831, og
da under navnet Peter Christian Jensen.

Sommeren 1833 sendte hans far inn en ansøkning til Departe
mentet om at hans sønn kunne anta navnet Kreyberg som frem
tidig slektsnavn. I ansøkningen står det: «... at den forlængst afdøde Oberstlieutenant Kreyberg havde ønsket at hans navn skulde
optages og bæres af en af hans Slægt, dersom hans Sønner skulde
afgaae ved Døden uden at efterlade sig mandlige Efterkommere.
Dette er bleven tilfeldet, og det er nu Ansøgerens Ønske at den
ældste af hans med bemeldte afdøde Oberstlieutenant Kreybergs
eneste gjenlevende Datter i Ægteskab havende Søn, maa antage
hans Morfaders Navn, der såvidt vides ikke føres af nogen her i
Landet».

Ansøkningen ble innvilget 22. juli 1833, og alt i august oppfø
res P. C. som student i listen under bokstaver K. likeså ved neste
års Examen Philologico-philosophicum (begge eksamner med
«Haud»). I mange signaturer benyttes av fornavnene bare «Chri
stian».

I 1840 tok han den teoretisk del av juridisk embedseksamen
(Haud) og i 1842 den praktiske del (Non).
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I begynnelsen av 1841, altså mellem de to deler av embedseksamen, ble han ansatt som kopist i Revisjonsdepartementet, men
året etter søkte han «deels af Lyst og deels fordi jeg indsaae Vigtigheden af at skaffe mig nogen Øvelse i de i mit Fag hørende
pragtiske Forretninger, ansettelse som edsvoren Fuldmægtig ved
Ringeriges Sorenskriverkontor», hvor han forble fra jan. 1842 til
juni 1844. I august samme år ble han ansatt i liknende stilling hos
sorenskriveren i Søndre Gudbrandsdal og byfogden i Lillehammer.
Han trådte så igjen inn i tjenesten i Revisjonsdepartementet, hvor
han formelt var ansatt til 1. jan. 1857. I løpet av denne tid gjorde
han også i halvannet år tjeneste ved Hortens Verft, ved regn
skapsavdelingen for utrustninger.
Den 1. januar 1857 tiltrådte han som «Kasserer, Sekretær og
Boghoder ved Sindssygeasylet paa Gaustad» en stilling han be
holdt i 30 år, til han måtte slutte av helbredshensyn, 1. juni 1887.
Det var en gjennembrudstid for sindsykepleien i vårt land, noe
som også asylets kasserer kom i intim kontakt med. Asylets første
direktør, overlæge Ole Rømer Aagaard Sandberg innførte fra
første dag av månedlige møter som utelukkende var viet pasiente
nes velferd. Det var ikke bare lægene som tok del heri, men også
presten, kassereren, forvalteren og senere også matronen og overpleieren. Protokollen fra disse møtene vitner om en meget human
ånd og en innstilling langt forut for sin tid. I de årlige vinterballer på asylet og sommerutfluktene ved St. Hans-tid for pasientene,
tok hele personalet med familier del, med «Kontrollkommisjonen»
i spissen.
Direktør Sandberg søkte også å etablere «kolonier», hvor frede
lige sindsyke kunne tas i pleie privat, under kontroll av asylets
læger. Også denne virksomhet kom til å prege kassererens hjem.
Den 18. febr. 1855 giftet den godt 41-årige Peter Christian seg
med den vel 18-årige
Elise Marie, som var født i Moss
23. aug. 1836, datter av seilskipsfører Henrich Moldenhauer (1810
-39) fra Aasgaardstrand og som forliste og omkom utenfor Skotland, 29 år gammel, og Karen Emma Jensen fra Moss (1816-),
igjen datter av ]ens Richard Jensen fra Sylt (1777-1844) og Anna
Evensen fra Moss (1787-1827).
Hun ble døpt i Moss 27. des. 1836. Fadderne var: Mad. Lillienberg, Mad. Larsen, Jfr. Sehested, Henrich Ulsten, Carl Holm og
skipper Jensen.
39

Forlovere ved bryllupet var Hr. Anton Gløersen og Hr. Tand
berg Gløersen, og det første hjemmet var i Gamlebyen (Grøn
land).
Ekteskapet var den nødvendige impuls til å søke en bedre løn
net stilling, og ansøkningen om kassererstillingen ved Gaustad
ble sendt inn noen måneder etter brylluppet.
Det første barnet ble født i Christiania i 1856. Men etter anset
telsen ved asylet ble det nødvendig å søke bolig nærmere arbeids
stedet, og det annet barn ble født mens de bodde tilleie på Lille
Frøen, V. Aker.
I 1857 kjøpte P. C. en parsell av plassen Tangerud (skjøte av
30. sept.), som neste år ble makeskiftet med Staten for 25 mål av
«Havnen» (skjøte av 25. sept. 1858), med en kjøpesum på 900 rd.
Her bygget så P. C. sitt eget hus «Havna», som ble dettes slektsledds hjem til 1907, og her ble det tredje barnet født i 1859. Huset
står der fremdeles, i det yttre nesten uforandret. Fig. 11.
I jevnt slag fulgte i alt åtte barn, hvorav to døde som unge og
en ble krøpling. Det var en bekymringsfull økonomi, med en års
gasje på 2 400 kroner (med to personlige alderstillegg på kr. 400
fra 1874 og 1877). Den økonomiske løsningen skyldtes på den
ene siden direktør Sandbergs arbeide for privatforpleining av
rolige (men langt fra alltid renslige!) pasienter, og på den annen
side, den unge kones viljestyrke og oppofrelse. I omtrent 40 år
var der stadig fra tre til fem sindsyke i huset, - ved siden av den
store barneflokken.
Den økonomiske størrelsesorden av denne innsatsen, og hvad
den betydde kan ikke illustreres bedre enn ved å gjengi noen
linjer fra P. C. til hans eldste sønn, som var læge i Bergen. Det
er fra desember 1888, da P. C. var pensjonert:
«Her er efter at I forlod os i Sommer, kommet en 5te Syg i
Huset. Jeg har altid være af den Mening at her ikke er passende
Rum til flere end 4. Den sidst ankomne---- er indlogeret paa
Salen, og den stakkels---- er henvist til Forværelset ved Siden af.
---- der i høi grad er urenslig------ betaler kr. 100 om Maaneden.
- - betaler kr. 80. Disse kunde under andre Omstændigheder
have været gode at tage med, men ikke under de nærværende. Vi
tjener nu med de Syge 5 600 kroner og tillagt mine 1 200 (pensjo
nen), ialt 6 500, en pen Sum hvormed man bør komme langt».
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I 1887 måtte P. C. som da var vel 73 år gammel, søke avskjed
på grunn av «et Anfald af Hjertesvækkelse med truende Symp
tomer af, hvad der benævnes «Hjerteslag» (professor Winge). En
ledsagende ansøkning om pensjon, - som i den tid på ingen måte
var en rettighet, selv etter nærmere femti år i statens tjeneste, fikk den varmeste anbefaling av direktøren, og «Kontrollkommi
sjonen», ved høiesteretsjustitiarius Lambrechts, som «kan bevidne
at jeg paa Grund af min nævnte Stilling, der har varet i 9 Aar,
har erhvervet indgaaende kjendskab til Hr. Kreybergs Udførelse
af hans Forretninger, samt at han i anførte Tid efter min Mening
stedse har været et Mønster paa Arbeidsomhed, Pligttroskab, Or
den og Nøiagtighed.» Regjeringen innstillet på en pensjon av kr.
1 800 årlig, men Stortinget, reduserte den til kr. 1 200, «at udrede
af Asylets Kasse.»
P. C. døde hjertedøden, etter å ha vært ute og hugget is på
trappen i sitt hjem, den 9. jan. 1891.
«Anna» Elise Marie levet som enke til hun døde av en diabetes
den 22. sept. 1909. Hun hadde, like til «Havna» ble solgt i 1907,
sindsyke i pleie, og underholdt seg selv og sin vanføre datter, uten
hjelp utenfra. Fra hendes modne år er det et bemerkelsesverdig
portret utført av Oscar Arnold Wergeland, hvis mor var oldfrue på
Gaustad. Fig. 12.
V. 1. Hans Jacob Arnold (I) Jensen Kreyberg (1856-1922) ble
født i Christiania 4. febr. 1856 og døpt 14. juli samme år. Han
ble oppkaldt etter sin farfar, og som et utslag av den sterke slektssamhørigheten, gitt også navnet Jensen i dåpen.
Fadderne var: Fru Karen Mathiesen, Thomas (II) Jensen, Ltn.
Mechlenburg, Propr. Anton Gløersen og barnets mor.
Han ble konfirmert i V. Aker 6. okt. 1872, student i 1874
(Laud) og tok medisinsk embedseksamen i juni 1881 (Laud).
Umiddelbart etter eksamen drog han til Paris, for i et halvt år å
studere barnesykdommer, et spesialstudium som senere ble fulgt
opp ved flere utenlandsopphold, bl. a. hos Medin i Stockholm,
Hirschsprung i Kjøbenhavn og Bouchut i Paris. Fra 1882 arbeidet
han som privat praktiserende barnelæge i Bergen i 40 år.
I årenes løp kom der en rekke artikler i fagpressen, og i andre
tidsskrifter om barnesykdommer, barnestell og sosialmedisinske
spørsmål. Særlig opptok alkoholproblemet ham, og her inntok han
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en stilling preget av «frihet og kultur mot forbud og tvang». Hans
synsmåter, hans logikk og polemiske eleganse er karakteristisk
representert ved hans innlegg «Maadehold-Avhold?» mot Ragnar
Vogt.32
Han var en av stifterne av «Medisinsk Revue» i Bergen.
Hele sitt liv var han en ivrig jæger (reinjakt) og fisker, og han
var en av pionerene ved innføring av tørrfluefiske i vårt land.33
Han ble gift i Bergen 21. juli 1881 med Sofie Augusta født i
Bergen 10. febr. 1860, datter av Hans Peter Friedrich Matthiessen fra Eckernforde (1826-87) og Mette Sofie Wiig (1827-85).
Hans Jacob «Arnold» døde den 8. mai 1922 av paralysis cordis
på Gravdal Hovedgård som han hadde eiet i mange år.
«Sofie» Augusta døde i Bergen 23. nov. 1950, vel 90 år gam
mel.

VI. 1. Peter Christian (V) Kreyberg (1883-1922) ble født 1.
februar og døpt i Nykirken i Bergen 29. april 1883. Fadderne var:
Fru Inga Sjursen, Kjøbmand Fritz Matthiessen, Cand, pharm.
Sverre Hirsch og begge foreldre.
Etter en rett uregelmessig skolegang drog han til England, og
han representerte i en årrekke et større britisk kullfirma i Skan
dinavia. Han døde under en reise til Tyskland 26. april 1922.
Ikke gift.
VI. 2. Aagot Kreyberg (1884-1958) ble født 8. september og
døpt i Nykirken i Bergen 26. oktober 1884. Fadderne var: Fru
Gina Muller, Frk. Jette Berntsen, Fabrikeier Jiirgen Petersen,
Læge Henrik Krohn og Læge Albert Uchermann.
Hun tok artium på sprogl-hist. linje ved Bergens Katedralskole
i 1904 (Mtf.) og var deretter lærerinne ved Amalie Hanssens pike
skole til 1907. Etter et års studieopphold i Dresden (1908) ga hun
privatundervisning i Bergen
Hun døde 2. juli 1958 av hjerneblødning etter flere års høit
blodtrykk. Ikke gift.

VI. 3. Astrid (I) Kreyberg (1886-1965) ble født 31. juli og døpt i
Domkirken i Bergen 14. oktober 1886. Fadderne var: Fru Dorothea («Thea») Matthiessen, Frk. Vilhelmine Hanssen, Læge Sebbe
Andersen, Læge Alfred Krøger og Kjøbmand Fritz Matthiessen.
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Som sin mor var hun meget musikalsk og sang ofte ved kirke
konserter og over det lokale radionett i Bergen.
Hun døde 26. juni 1965, som sin søster, av hjerneblødning etter
mange års høit blodtrykk. Ikke gift.
V. 2. Fredrik Wilhelm Ferdinand (I) Kreyherg (1858-1933), ble
født på Lille Frøen i V. Aker 17. juli 1858, og døpt 18. okt.
samme år. Han ble oppkaldt etter en farbror. Fadderne var: Fru
Sophie Jensen, Jfr. Eleonore Lie, Direktør Ole Sandberg, Ltn.
Foss og Propr. Aug. Hansen.
Han ble konfirmert i V. Aker 12. april 1874. Etter endt skole
gang, som ikke siktet på artium og en kort volontørtid i et firma
i Christiania, ønsket han å søke sin lykke i fremmed land og drog
i 1879 til Frankrike, hvor han ble mottatt i huset og i forretnin
gen hos den norskfødte kjøpmann Jacob H. Apenes, som også var
en slektning, og bosatt i Calais siden 1871.
1. mars 1881 ble han gift med Anna, født 11. jan. 1860 i
Aasgaardstrand, datter av ]acob Harlef Apenes (1821-1900) og
Julie Caroline Jensen fra Moss (1818-1907), en søster av «Fred
rik»^ egen mormor.
Fra 1891 hadde han egen forretning med betydelig omsetning
av trelast-import, særlig fra Norge, og distribuering til franske
byer tilknyttet de nordøstlige kanalnett. Han var også interessert
i norsk shipping og andre forretninger. Han solgte sitt forretningshus alt i 1914 og bosatte seg fra da av i Norge, hvor han
levet av sine midler.
Han nedla et grunnleggende arbeid for den norske sjømannskirke i Calais, og ble R1- St. O. O., - R1, W. O. og Den Fr. Æres
legion. Han hadde videre redningsmedaljer i sølv og guld for
redning av menneskeliv (fra drukning).
Fredrik døde 26. febr. 1933 i Oslo av uremi (prostatahyperplasi), og Anna 3. febr. 1938 i Calais.

Franske linje.
VI. 4. Elna Kreyherg (1881-96) ble født i Calais 25. desember
1881, og døde samme sted 2. mai 1896.
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VI. 5. Ultima Julie Kreyberg (1886-1969) ble født i Calais 4.
desember 1886.
Hun ble gift i 1918 med grubeingeniør Émile Joseph Omer
Ghislain Mathieu, født 31. desember 1882 og død 23. januar 1948.
«Ultima» døde i Calais 1. november 1969.

Barn:
Émile Fredrik Frangois Mathieu (læge, Calais) født 30. mars
1919. Gift med Denise Marie Guillod (1922-). To sønner og en
datter.
Frangois Jean Jaques Mathieu (læge, Paris) født 18. mai 1920.
Gift med Paulette Marie Feychené (1921—). Tre sønner og 1 dat
ter.

Anna Constance Mathieu født 5. februar 1922.
Lucie Juliette Mathieu født 4. mai 1926. Gift med Marcel Émil
Demougeot. (1921—). En datter.

VI. 6. Fredrik Wilhelm Ferdinand (II) Kreyberg (1889-1962)
ble født i Calais 11. april 1889.
Han tilbragte årene 1905-06 i Bergen hos sin onkel dr. P. C.
K. for å studere trelasthandel hos en av sin fars forbindelser der.
Tilbake i Calais gikk han inn i sin fars forretning. Da denne ble
solgt i 1914, etablerte han seg selvstendig først i Calais, så i Dieppe.
Han ble gift (I) 20. des. 1917 med Germaine Florence Marie
Louise Lavigne, som døde i Paris 1946. Ekteskapet ble oppløst i
1934. Der var tre barn, som skal omtales nedenfor.
Han ble gift igjen (II) 27. mars 1935 med Georgette Renée
Huisse, født 7. jan. 1902 i Barentin (Seine et Marne). De bosatte
seg først utenfor Rouen, senere i Paris, hvor de kjøpte et lite
«Magazin» for levnetsmidler i rue Condorcet, som de beholdt til
1962.
Ved krigens utbrudd meldte Fredrik seg som frivillig til en
norsk ambulancetjeneste og fra den tid foreligger der følgende:

Citation å Fordre de la Division No. 523/C le 24 mars 1941:
«Fredrik Kreyberg, volontaire Norvégien d’un courage et d’un
dévoument remarquable. Apres avoir contribué å assurer le
transport des blessés de la 28e Division dTnfanterie Alpine å
Villiers-s-Marne, pendent la periode du 4 au 11 juin 1940 et l’éva44

cuation de I’Hopital Bray-s-Seine, malgré la bombardement d’artillerie et d’aviation a été fait prissonier å Limoges le 16 juin ne
voulant pas manquer å la mission qui lui était confiée».
Han ble tildelt Croix de Guerre avec étoile d’argent.
«Fredrik» døde i Paris 5. aug. 1962. I annet ekteskap var der
ingen barn.

VII. 1. Gladys Huguette Francette Kreyberg (1915—) er født 18.
november 1915 i Calais.
Gift i 1933 med Raymond Rouge.
Barn:
Christian Raymond Pierre Rouge f. 27. juli 1934.
Liliane Andree Rouge f. 17. juli 1936.
Olain Georges Eric Rouge f. 19. aug. 1938.
Daniel Charles Roger Rouge f. 25. mars 1940.
Guy Alex Rouge (1941-1941).
Nicole Liliane Maria Rouge f. 9. mai 1943.
VII. 2. Pierre Andre Kreyberg (1917-44) ble født i Dieppe 9.
mars 1917.
Han deltok i krigen i Frankrike, - «ancien combattant 1939—
40» og døde «disparu» under et engelsk flyangrep på Mantes
(Paris) 30. mai 1944.
Han ble gift med Renée Lecanu, født i Le Trait (Seine Mari
time) nær Rouen 4. mars 1920.
VIII. 1. Gerard Pierre Kreyberg (1937-) ble født 14. desember
1937 i Le Trait. Han fikk sin tekniske utdannelse i Paris og er nu
bosatt og arbeider med bygningskonstruksjoner i Fontainebleau.
Gift i 1962 med Micheline Équilbecq, født 31. januar 1925 i
Reville (La Manche).

IX. 1. Astrid Renée Kreyberg (1963-) er født 13. januar 1963
i Fontainebleau.

VIL 3. Elna Astrid Lydie Annette Kreyberg (1921—) er født 10.
desember 1922 i Arques la Bataille (Pas-de-Calais).
Gift Hacquebart.
Barn:
Annick Germaine Hacquebart f. 20. april 1944.
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VI. 7. Anna Kreyberg (1893—) er født i Calais 8. febr. 1893.
Hun ble gift i Calais med Wilfred Franc Harold Marvin (18931972).
Ingen barn.
Det har vært meget vanskelig å oppnå enddog disse sparsomme
opplysninger om den franske linje.
V. 3. Inga Kreyberg (1859-65) ble født 25. des. 1859 i V. Aker
og døpt samme sted 16. aug. 1860. Fadderne var: Fru Mathilde
Sandberg, Frk. Jørga Sandberg, Bureauchef Schultz og barnets far.
Inga døde i V. Aker 25. april 1865 av difteri («croup», operert).

V. 4. Ragna Kreyberg (1861-1936) ble født i V. Aker 30. okt.
1861 og døpt samme sted 9. juni 1862. Fadderne var: Fru Agnes
Roshouw, Obl. Gløersen, Thomas (II) Jensen og begge foreldre.
Ragna led fra sin første levetid av cerebral parese, og var helt
avhengig av pleie. Hun bodde hos sin mor til dennes død i 1909,
da hun ble flyttet til Bergen, hvor hun døde 18. juli 1936.
V. 5. Peter Christian (IV) Kreyberg (1866-1933) ble født i V.
Aker 11. mai 1866 og døpt samme sted 1. juli, samme år. Fad
derne var Fru Gunhild Lunde, Frk. Elise Lunde, cand, theol. C. H.
Lunde, Frk. Emilie Sandberg, skifteforvalter Graff og kasserer
Grimelund.
P. C. ble student i 1884 (Laud) og tok medisinsk embedseksa
men i des. 1890 (Laud). Han bosatte seg i Bergen i jan. 1891, og
der virket han som privatpraktiserende læge til sin død i 1933.
Hans utdannelse var mangesidig, med reservelægetjeneste ved
Neevengaarden Asyl, to års tjeneste som reservelæge (derav ett år
som konstituert overlæge) ved Bergens Fødselstiftelse (1901-03).
Det var dog skipshygiene og sjøfolkenes medisinske problemer
som fanget hans hovedinteresse. I 1899-1900 mottok han tre
statsstipendier for å studere skipshygiene, beri-beri og pest, og
senere foretok han på egen bekostning studiereiser til Sverige,
Danmark, Tyskland, Holland, Belgia, Frankrike, England og Ir
land i samme hensikt. Han var medlem av den Kgl. Beri-beri ko
mité av 1901, karantenelæge i Bergen 1892-1908, og lærer i me-
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disin ved Bergens Sjømannskole fra 1897. Han skrev i denne tid
«Om Karantæne» (104 sider)34 og «Lærebog i Skibshygiene» (188
sider),35 som i 1933 ble samarbeidet med den da utgåtte «Lægebog
for Sjøfolk» av V, Uchermann, og som stadig er kommet i nye
opplag, revidert av hans sønn og sønnesønn. Hertil kommer en
lang rekke artikler i fagtidsskrifter og dagspressen, vesentlig om
medisinske emner, deri blandt en serie artikler i «Bergens Tidende»
om sjøfolks fargesans, som ledet til en ny lov.
En lungeblødning, som student, forhindret ham i å følge sitt
egentlige ønske, en militær løpebane, og den satte også en stopper
for hans muligheter for jakt og fiske. Hans spesielle interesseom
råde ved siden av medisinen ble franskstudier, og han oppnådde
betydelige ferdigheter i dette sprog. Han holdt foredrag i Alliance
Franfaise: «Sur le Radium et son Activité» (Bergen og Kristia
nia),30 «Quelques Reflexions sur le Probléme: La Paix sur la Terre
dans 1’Avenir» (Bergen og Kristiania)37 og «Le Délire du Colossol»
(Bergen, Kristiania, Drammen).38
P. C. mottok følgende franske dekorasjoner: Off. de 1’Instruction Publique, Command, de 1’Étoile Noire, - Chev. de la Legion
d’Honneur.
Han ble gift i Gausdal 16. mai 1893 med Elisabeth, født i Vang
i Valdres 16. mai 1869, datter av sogneprest Wollert Otto Konow
fra Bergen (1833-95) og Henrikka Christiane Johanne Molde
Wolff (1841-1927).39
«Peter» døde av hjerteinsuffisiens etter 13 års stadige anginaplager, den 22. august 1933.
«P. C. Kreyberg var en egenartet personlighet. Allerede ved sitt
ytre gjorde han sig bemerket, og vi vil fra de senere år ha friskt i
minne hans ranke, sortklædte, distingverte skikkelse. Hans mundlige og skriftlige form var elegant, man kan fristes til å bruke ut
trykket utsøkt, dertil klar og pointert, inntil tilspisset, sikkert på
virket av hans franske sympatier.
Nogen fredens mann var han ikke, han brukte pennen con
amore, som florett, men også som kårde . ..
P. C. K. var i de senere år ikke nogen frisk mann, idet han ikke
sjelden ble minnet om den hjertelidelse som skulle avslutte hans
liv, men han klaget ikke, snarere rettet han ryggen ennu litt mere.
Han var i det hele ikke av dem som utleverte seg, men vi ser ut
slag av hans samfundsånd og hjertelag i de to legater han opret47

tet, det ene til Understøttelsesforeningen for norske læger og deres
efterladte, det annet i brorens navn til ubemidlede skolebarns
sommeropphold».40
Elisabeth døde fredfuldt i Oslo 23. jan. 1959, nær 90 år gammel.
«Hjemme på prestegården i Gausdal lærte hun den plikttroskap,
nøysomhet, uselviskhet og respekt for de tradisjonelle verdier som
preget henne hele hennes liv. Her ble grunnlaget lagt for hennes
virke som dyktig og oppofrende husmor, kjærlig og loyal hustru og
god og omsorgsfull mor. Her ble også grunnlaget lagt for hennes
evne til å bære sorg og motgang - som hun fikk møte meget av både
i yngre og i eldre år - med tålmodighet, uten klage og stadig først
og fremst med tanke for andre.
Men oppveksten i åttiårenes brytningstid bød også på andre
impulser. Allerede i Gausdal lærte hun hos Bjørnsons på Aulestad
å kjenne mennesker som i mangt gjorde opprør mot de gamle dyder.
Og senere, i Christiania, med sin bror Sten, ble hun fortrolig med
et ennå videre sett av anskuelser som ikke alltid var de konvensjo
nelle. Uten noensinne å vike fra de verdier og det atferdsmønster
som var gitt henne selv i arv, lærte hun ikke bare å kjenne og for
stå, men også trygt å stille seg åpen og raus overfor mennesker med
andre forutsetninger.» - Av Hans Jacob Arnolds tale ved «far
mors» båre.

Norske linje.

VI. 8. Sverre Kreyberg (1894-95) ble født 15. mars og døpt i
Domkirken i Bergen 11. april 1894. Fadderne var: Fru Anna Krey
berg, Fru Emilie Butenshøn Konow, Dr. H. J. A. Kreyberg, Kjøp
mann Fr. W. F. Kreyberg og Prosten O. W. Konow.
Navnet var uten familjeförbindelse og, som det etterfølgende,
en tribut til tidens nasjonal-romantikk gjennem Fridtjof Nansen,
en nabo fra barneårene.
Sverre døde av kramper i tilslutning til kikhoste 5. aug. 1895.
VI. 9. Leiv (I) Kreyberg (1896-) ble født 22. mai og døpt i
Domkirken i Bergen 14. juli 1896. Fadderne var: Prostinde Konow,
Kjøbmand Joachim Konow og frue «Lulla», Fru Sofie Kreyberg
og Kjøbmand C. Otto Konow.

48

Tok artium på reallinjen ved Bergens Katedralskole 1914 (Tf),
medisinsk embedseksamen 1921 (Laud) og dr. med. I Oslo 1929.
Etter variert klinisk tjeneste ved flere sykehus, prosektor i mik
roskopisk anatomi ved Universitet i Oslo (1926-32), prosektor og
sjef for Laboratorium for Patologi ved Det Norske Radiumhospi
tal (1932-39) og professor i patologi ved Universitetet i Oslo
(1939-64). I årenes løp en lang rekke studiereiser, kongressbesøk
og gjesteforelesninger i mange Europeiske land, samt USA, Cairo,
Alexandria, Teheran, Tokio, Peking, Shanghai og Kanton. Norsk
representant ved den Internasjonale Kreftunion fra starten og visePresident i samme for Europa 1954-58 med «Award of Merit».
Æresdoktor ved universitetene i Perugia (1965) og Brno (1969).
Tjenestegjort som spesialist i kreft for V.H.O. 1953-72 og leder
av samme organisasjons Sentrum for Histologisk Klassifikasjon av
Lungesvulster, i Oslo.
Vitenskapelige arbeider vesentlig om: 1) arvelige faktorer og
miljøfaktorer ved eksperimentell kreft, 2) de minste årers reaksjon
ved forskjellige stimuli i forhold til kreft og til utvikling av stase,
3) lungekreft klassifikasjon og forholdet til fremkalelnde årsaker,
deriblant tobakkrøking. Gjentatte revisjoner av Kreyberg: «Lægebok for Sjøfolk».
Tjenestegjorde under krigen i Norge som sanitetskaptein og drog
ved det militære sammenbrudd, etter anmodning, til Newfound
land med en last aluminium. Ble sjef for Det oversjøiske sanitet
(Kanada-Island) til høsten 1941, da han etter oppdrag organi
serte og kjøpte inn sanitetsmateriell for 12 kirurgiske enheter. Ble
sommeren 1942 kalt til UK og ble sjefhygieniker og utnevnt til
major. Uteksperimenterte de konsentrerte rasjoner for langtidsbruk
som ble anvendt av norske og britiske sabotørgrupper («Kreybergrasjoner»). Skapte De hygieniske enheter og ble så sommeren 1944
underlagt Forsvarsdepartementet direkte. Etter en rekke andre
oppdrag hvorunder to besøk på Kontinentet (okt.-des. 1944 og
jan.-mars 1945) ble han sjef for de frigjorte allierte krigsfanger i
området Drag-Nordtrøndelag sommeren 1945.
Medlem av Det norske videnskapsakademi i Oslo (1938) og en
lang rekke utenlandske selskaper.
K. St. O. O., Deltagermedaljen med rosett, Håkon VII medalje
(1942), samt de britiske: 1939-45 Star, France-Germany Star og
Defence Medal.
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Opprettet et Universitetsfond for belønning av fremrakende
arbeider i eksperimentell patologi.
Borgerlig viet på Geilo 12. jan. 1924 til Emmie Louise Klem,
født 6. nov. 1897 i Kragerø (baptistmenigheten, ikke døpt), datter
av skipsfører Harald Georg Andersen (1849-98), Kragerø, av slek
ten Dilling-Otterstad (Rygge) og Paulinc Mathilde Klem (18561936) fra Kragerø.
«Emmie» arbeidet hos sin bror, Joseph Klem på Finse hotel
1913-16 og var ansatt på hovedkontoret i Norsk hotelkompani,
Geilo, 1916-21 og ble deretter utdannet som sykepleierske ved
Bergens Kommunale Sykehus. Hun forble i Norge under tysk
besettelse til 7. april 1941, da hun med de tre yngste barna drog
til Sverige (uten tysk tillatelse), for så å fortsette via RusslandSibiria-Japan til USA, hvor hun ankom 7. juni.
Tok kursus i Nutrition ved Columbia University College, N. Y.
og begynte å arbeide med sanitetsmateriell for Det oversjøiske sa
nitet, i hvilken anledning «Norwegian Sewing Room» i New York
ble dannet, med en gruppe damer som etterhvert selv sydde og or
ganiserte sying av sanitetsmateriell og gaver til militære avdelinger
og til befolkningen hjemme i kontakt med «American Relief for
Norway». Der var tilslutt mange tusen damer over hele USA med
i dette arbeidet.
VII. 4. Hans Jacob Arnold (II) Kreyberg (1924-) ble født i
Levanger 24. nov. 1924 og døpt i Stiklestad kirke 1. juni 1925.
Fadderne var: Dr. P. C. Kreyberg og hustru Elisabeth, Prostinne
Konow, Direktør Joseph Klem og hustru Alice.
Under felttoget i Norge 1940 fulgte han sin far nordover hvor
han en tid arbeidet på en gård, der gårdbrukeren var mobilisert og
ble med over Nord-Atlanteren til Newfoundland, Nova Scotia
og USA. Etter skolegang med High School eksamen fra Fieldston,
Columbia College til februar 1943. Krigstjeneste i UK og NordNorge 1943-45, som fenrik fra februar 1945 etter befals- og liaison-utdannelse.
Han ble immatrikulert i London 1943, tok sosialøkonomisk
embedseksamen ved Universitetet i Oslo 1951 (Kan få Laud). Sta
tistiker ved WHO i København samme år og forskningsmedarbeider ved Universitetets socialøkonomiske institutt i Oslo 1952-59,
universitetsstipendiat fra 1957. Kaldet til NTH i 1959 som vikar
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for professor Gunnar Bøe, dosent samme sted 1963-70 og profes
sor i sosialøkonomi ved Universitetet i Trondheim (NTH) 1970.
H. M. Kongens gullmedalje (Oslo) 1956, dr. philos, samme sted
1970.
Visiting professor University of Minnesota 1963-64. Gjestefore
lesninger: København Universitet, Washington University (St.
Louis), Gøteborg Universitet og Handelshøjskolen i København.
Medarbeider ved Seminar i Industriell Administrasjon fra star
ten i 1961 og leder for NTH’s Seksjon for Administrativ Etter
utdanning fra 1966, medlem av Lederopplæringsrådet i Norge fra
1971. Medlem av Norges Almen vitenskapelige Forskningsråd
1966-72.
Vitenskapelige arbeider, vesentlig om 1) Kryssløpsmodeller og
makroøkonomisk planlegging, 2) optimalisering av økonomisk
vekst og 3) operasjonsanalytiske metoder.
Innvotert Medlem av Det Kgl. Norske Videnskabers Selskab
1966.
Gift i V. Aker kirke 3. april 1952 med Rigmor, født i Hauge
sund 24. sept. 1926, datter av maskinsjef Olav Skogland (1898—
1949) av Haugesund og Dagmar Hadland (1897-1959) av Eger
sund.
Hun tok artium på engelsklinjen ved Haugesund Høire Almenskole 1945 (Tf) eksamen fra Norges Kommunal- og Sosialskole
1954.
VIII. 2. Sidsel Elisabeth Kreyberg (1954-) ble født i Oslo 12.
aug. 1954 og døpt i V. Aker kirke 20. febr. 1955. Faddere var:
Fru Elisabeth Kreyberg, Fru Dagmar Skogland, Fru Bodil Grundt,
Prof. Leiv Kreyberg, Advokat Hans Jørgen Heiner Grundt.
VIII. 3. Leiv (II) Kreyberg (1957-) ble født i Oslo 8. jan. og
døpt i V. Aker kirke 19. mai 1957. Faddere var: Fru Emmie
Louise Kreyberg, Prof. Leiv Kreyberg, Fru Kathinca Keim, Fysiotherapeut Eli Skogland og Dr. P. C. Kreyberg jr.

VII. 5. Elisabeth (II) Kreyberg (1926-) ble født i Oslo 5. okt. og
døpt i Fagerborg kirke 21. nov. 1926. Fadderne var Fru Elisabeth
Kreyberg, Generalkonsul Fredrik Kreyberg, Fru Inga Berrum,
Direktør Andreas Klem.
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Gikk på Riverdale Country School for Girls 1941-44, gjorde så
tjeneste ved Lægekontoret for Sjøfolk i N. Y. til sommeren 1945.
Fikk godkjent artium høsten 1945 og ble cand, psychol. 1950. Har
senere praktisert i flere stillinger som psykolog.
Borgerlig viet i Oslo 21. des. 1950 til Arnljot Gjesvik født i 0.
Aker 19. juli 1924, sønn av fabrikkbestyrer Ame Martinius Arne
sen (1893-) fra Hoie på Ringerike som tok navnet Gjesvik, og
Ingeborg Øverby (1894-) fra Nes på Ringerike. Artium fra Bryn
Skole 1944 (Mtf), cand, psychol, fra 1950, spesialist i klinisk
psykologi fra 1959 og sjefpsykolog (Ullevål sykehus) far 1971.
Barn:
Karl Magnus Gjesvik født i Oslo 22. nov. 1952.
Harald Gjesvik født i Oslo 7. okt. 1955.
Anders Gjesvik født i Oslo 12. des. 1959.

VII. 6. Emmie Louise Kreyberg (1928-) ble født i Oslo 12. juni
og døpt i Bekkelaget sogn 9. des. 1928. Fadderne var: Fru Rachel
Grieg, Konsul Einar Grieg, Fru Sofie Kreyberg og Frøken Maud
Klem.
Gikk på Riverdale Country School for Girls 1941-45 og tok
artium på engelsklinjen ved Ullern skole 1947 (Mtf). Ble cand,
mag. 1953 og har senere arbeidet som adjunkt i Harstad og Oslo.
Gift i Ullern kirke 30. juni 1954 med Magne, født i Sandtorg
10. jan. 1927, sønn av snekker og gårdbruker Konrad Normann
(1884-1966) og Benedikte Strøm fra Kvæfjord (1885-1968).
Tok artium på reallinjen ved Harstad Interkommunale Skole
(Mtf). Cand, philol. 1953 og lektor i tysk ved Universitetet i Oslo
siden 1962.
Barn:
Erik Kreyberg Normann født i Oslo 15. febr. 1956.
Henning Kreyberg Normann født i Oslo 25. juli 1963.
VII. 7. Peter Christian (VI) Kreyberg (1931—) ble født i Oslo
6. sept, og døpt i Bygdøy kapell 26. des. 1931. Fadderne var: Fru
Elisabeth Kreyberg, Fru Harriet Somerville, Frøken Astrid (I)
Kreyberg, Proprietær Thomas (IV) Jensen, Dr. P. C. Kreyberg,
Dr. Axel Øwre og Dr. Odd Stub.
Han gikk på skole i New York 1941-45 (P.S. 81 og Fieldston)
tok artium på reallinjen ved Ullern skole 1950 (Mtf) og medisinsk
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embedseksamen i Oslo 1956 (Laud). Spesialist i psykiatri 1968,
barnepsykiatri 1969 og veileder i psykoterapi 1972. Fra 1. septem
ber 1969 overlæge ved Barne- og Ungdomspsykiatrisk avdeling
ved Sentralsykehuset i Trondheim.
Medforfatter (med Dr. H. S. Sundby) av «Prognosis in Child
Psychiatry», Universitetsforlaget 1969 og av «Lægebok for Sjø
folk».
Borgerlig viet 28. des. 1954 til Eva født i Oslo 5. nov. 1931,
datter av agent Emil Harboe (1902-) og Ellen Backe (1905-). Hun
tok artium (reallinjen) ved Berg skole 1950 (Mtf) og eksamen på
kjemilinjen ved Oslo Tekniske Skole 1954.
VIII. 4. Elin Kreyberg (1956-) ble født 4. april i Oslo og døpt
i Nordberg kapell 22. juni 1956. Fadderne var: Fru Ellen Harboe,
professor L. Kreyberg, Fru Ellen Stabell, Lektor Magne Normann
og Frk. Christine Holter.

VIII. 5. Astrid (II) Kreyberg (1958-) ble født 2. aug. 1958 i
Oslo og døpt i Trefoldighetskirken i Arendal 5. okt. samme år.
Fadderne var: Frøken Astrid (I) Kreyberg, Hr. Emil Harboe,
Frøken Eli Harboe og Fru Liv Hundevadt.
VIII. 6. Jørgen Kreyberg (1961—) ble født i Oslo 17. mai 1961
og døpt i Ullern kirke 23. juli samme år. Fadderne var: Fru
Emmie Louise Kreyberg, Fru Elisabeth Gjesvik, Arkitekt Bjarne
Stabell og Fru Vivi Løchen.

VI. 10. Otto Kreyberg (1899-1921) ble født 4. jan. og døpt i
Domkirken i Bergen 30. april 1899, oppkalt etter sin morfar. Fad
derne var: Fru Anna Mathiesen, Dr. Carl Mathiesen, Frk. Cecilie
Konow og begge foreldre.
Tok artium på reallinjen ved Bergens Katedralskole 1917 (Tf)
og begynte å studere ved Den polytekniske Læreanstalt i Køben
havn, men måtte slutte av helbredshensyn. Begynte så på sosialøkonomiske studier ved Universitetet i Kristiania, igjen stadig
avbrudt av nye utslag av den sykdom som tilslutt felte ham. Han
døde i Kristiania 2. nov. 1921 av tuberkuløs hjernehinnebetennelse.
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VI. 11. Elisabeth (I) Kreyberg (1900-1909) ble født 10. april og
døpt i Domkirken i Bergen 20. mai 1900, oppkalt etter sin mor.
Fadderne var: Prostinde «Rikke» Konow, Dr. phil. Sten Konow,
Dr. H. J. A. Kreyberg og begge foreldre.
«Essa» døde i Bergen 10. mai 1909 av difterisk hjertelammelse.
V. 6. Anna Elisabeth Marie Kreyberg (1868-1926) ble født i
V. Aker 13. juni 1868 og døpt samme sted 7. sept, samme år. Fad
derne var: Thomas (II) Jensen, fru Sophie Jensen, Frk. Christine
Eckhoff og barnets far.
Hun ble gift i V. Aker 18. jan. 1886 med cand. med. senere
kommune- og distriktslæge i Gausdal Carl Mathiesen, født i Skje
berg 25. sept. 1861, sønn av ingeniør Christian Fredrik Mathiesen
(1833-1900) og Maren Østgaard (1835-1925).
Gjennem en lang periode var dr. Mathiesen læge for Bjørn
stjerne Bjørnson, og distriktslægeparet tilhørte Bjørnsonfamiliens
nære omgangskrets.
«Anna» døde etter mange års angina pectorisplager i Gaus
dal 17. febr. 1926.
Carl Mathiesen, R1- St. O. O., døde i Oslo 6. febr. 1952.

Barn:
Christian Fredrik født 14. juli 1890, Ingeniør (N.T.H.), død 7.
mars 1968. Gift med Solveig Birch Bauck (1896-). To døtre, en
sønn.
Anna Marie («Vesla») født 10. juli 1894, arkitektassistent, død
10. jan. 1924. Gift med Julius Oscar Salvesen (1887-1966). En
sønn.
V. 7. Hulda Marie Kreyberg (1872-84) ble født i V. Aker 2.
febr. 1872 og døpt samme sted, 3. mars samme år. Fadderne var:
Fru Hulda Larsen (moster), Fru Alette Jensen, Arnold Jensen,
skipsreder Anders Moldenhauer og havnefoged Ferdinand Gløer
sen.
Hulda døde av tbc. meningitt 31. mars 1884 i V. Aker.

V. 8. Emilie Butenschøn Kreyberg (1875-1942) ble født i V.
Aker 19. jan. 1875 og døpt samme sted 14. mars. Fadderne var:
Arnold og Fredrik Kreyberg (brødre), begge foreldre og Frk. Emi
lie Butenschøn (hennes fars kusine).
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Hun ble gift 19. mai 1893 i V. Aker med kjøpmann Carl Otto
Konow født i Bergen 15. juni 1872, sønn av Joachim Konow
(1834-1912) og Caroline Louise («Lulla») Falsen (1845-1924).
«Otto» døde i Bergen 20. febr. 1940, «Minken» døde samme
sted av hjertesvikt 11. sept. 1942.
Barn:
Inga født 15. okt. 1894 og død 23. april 1928. Gift med Sigurd
le Maire Berrum (1885-1959). Tre døtre.

Carl («Calle») født 28. april 1898, kjøpmann, gift 1) med: Elsie Kearney (1897-1965) og 2) med Gerda Mjelde (1904-). To
sønner i første ekteskap, en i annet.
Minken født 19. mars 1901. Gift med Odd Gunnar Heffermehl
(1896-). To sønner.
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(1719-89)
1

Thomas Schwermann
(1732-68)

Severine Alette Selmer
(1749-1812)
|

2 døtre
2 sønner

Henrich (II)
(1772-1800)

Jacob Mathias
(1774-99)

OD

Severine
(1780-1814)

Ditlew
(1737-39)

Alette
(1783-1843)
OD

Sophie Flinck
(1768-1829)

Peter Christian (II)
(1800-01)

Lovise
(1776-1804)

Friederich
(1733-37)

Hans Jacob Arnold Jensen
(1777-1853)

Karen
(1800OD

Ole Iversen
(1796-1854'
5 barn

Kreyberg, Kognatisk linje

KREYBERG-JENSEN

TAVLE II

Alette Kreyberg co Hans Jacob Arnold Jensen
(1783-1843)
(1777-1853)

Peter Christian (III) Jensen Kreyberg
(1813-91)
co
Anna Elise Marie Moldenhauer
(1836-1909)

Thomas (II) Jensen
(1815-86)
co
Sophie Emilie Gløersen
(1819-1907)

I
Kreyberg
Kognatisk linje

Jensen
Agnatisk linje

Fredrik Wilhelm Ferdinand
(1817-53)

Thorvald
(1820-39)

KREYBERG
Kognatisk linje

rAVLE III

Hans Jacob Arnold (I) Jensen
(1856-1922)
co
Sofie Augusta Matthiessen
(1860-1950)

Ragna
(1861-1936)

Inga
(1859-65)

Fredrik Wilhelm Ferdinand (I)
(1858-1933)
co
Anna Apenes
(1860-1938)

Fransk linje
Peter Christian (V)
(1883-1922)

Aagot
(1884-1958)

Astrid (I)
(1886-1965)

Elna
(1881-96)

Ultima Julie
(1886-1969)
co
E. J. O. G. Mathieu
(1882-1948)

Fredrik Wilhelm Ferdinand (II)
(1889-1962)
co
G. F. M. L. Lavigne
(1897-1946)

Anna
(1893—
co
F. H. W. Marvin
(1893-1972)

2 sønner
2 døtre

Gladys Huguette Francette
(1915—
co
Raymond Rouge
4 sønner
2 døtre

Pierre Andre
(1917-1944)
co
Renée Lecanu
(1920-

Gerard Pierre
(1937co
Micheline Équilbecq
(1925-

Elna Astrid Lydie Annette
(1921co
Haquebart

1 datter

KREYBERG
Kognatisk linje

TAVLE III
(cont)

Anna Elisabeth Marie
(1868-1926)

Peter Christian (IV)
(1866-1933)

Emilie Butenschøn
(1875-1942)

Hulda Emilie
(1872-84)

CO

CO

CO

Elisabeth Konow
(1869-1959)
1.

Carl Mathiesen
(1861-1952)
1 sønn
1 datter

Otto Konow
(1872-1940)
1 sønn
2 døtre

Norske linje

Sverre
(1894-95)

Leiv (I)
(1896-

Elisabeth (I)
(1900-09)

Otto
(1899-1921)

CO

Emmie Louise Klem
(1897-

Hans Jacob Arnold (II)
(1924co
Rigmor Skogland
(19261

Sidsel Elisabeth
(1954-

Leiv (II)
(1957-

Elisabeth (II)
(1926co
Arnljot Gjesvik
(1924-

Emmie Louise
(1928co
Magne Normann
(1927-

3 sønner

2 sønner

Peter Christian (VI)
(1931co
Eva Harboe
(19311

Elin
(1956-

Astrid (II)
(1958-

Jørgen
(1961-

NOTER:
1 S. H. Finne-Grønn i N. Tidskr. f. Geneal., Bd. 2, p. 120.
2 Kreyenbergsche Urkunden, Hamburg 1938.
3 W. H. A. Kreyenberg: «Geschichte der Familie Kreyenberg», Als Hand
schrift gedruckt, Julius Bergas in Schleswig, 1904.
4 Mange av disse opplysningene er funnet i Bidstrups notater i R. A. Kbh.
5 Alle de her refererte reiseregninger er fra Kabinets-Kassen, R. A. Kbh.
6 Relationes aus Rusland, Brev 3. april, 1725, R. A. Kbh.
7 Rentekammerets Resolutions og Relations Protokol 1727. R. A. Kbh.
8 Chr. Bruun: Frederik Rostgaards Liv og Levnet. Kbh. 1870.
9 Laurits Pedersen: «Helsingør i Sundtoldtiden».
10 Den Danske Post Etat 1624-1927.
11 Rostgaard 145, Håndskriftsamlingen, Kgl. Bibliothek, Kbh.
12 «Helsingør Realskole. Indbydelse til Examen 1864-70», pag. 60.
13 «Kjøbenhavnske Tidende» no. 85, 1775.
14 Se om familien Winecke i Sommer og Bobé: Slekten Heering, Kbh. 1900.
15 Trykt hos Andreas Hartvig Godiche, Kbh.
16 Trykt hos P. H. Höecke, Kbh.
17 D. P. H. T. 8 Række, Bd. 3, Pag. 35.
18 Se Gerh. L. Grove: Slekten Plum, Kbh. 1903.
19 Overkrigssekretærens Haandbreve No. 162, 1762. R. A. Kbh.
20 Indkornne Sager fra Generalkrigskommisariatet, Syder Jydske Inf. Reg.
1750-61.
21 Personalh. Tidsskr. Bd. 5, 1884.
22 Krigskancelliets Ref. Sager 2745, marts 1762. R. A. Kbh.
23 Se Grimm: Deutsches Wörterbuch, Leipzig 1873, og Verwijs og Verdam:
Middelnederlandsch Woordenbook, s*-Gravenhage, 1894.
24 Fünf Jahrhunderte Kreyenbergsche Familiengraphik 1468-1938, Hamburg
25 «Danske Stedsnavn. Viborg Amt», Kbh. 1948, p. 57.
28 Personalia. R. A. Oslo.
27 Se «Stamtavle over Selmer-Slekten», Skien 1923.
28 Prins Carl af Hessen’s Archiv, 137, b, Rigsarkivet Kbh.
29 K. G. II, C. 293, R. A. Oslo.
30 K. G. II, C. 296. Breve m.v. 1800-03. R. A. Oslo.
31 Fr. Sinding-Larsen: Den Norske Krigsskoles Historie i ældre Tider». Kria.
1900.
32 Tidsskr. f. d. norske lægeforening, 1908, p. 335 og følgende.
33 N. jæger og fiskerfor. Tidsskr. 1905, p. 106.
34 John Griegs Forlag, Bergen 1899.
35 Aschehougs Forlag, Kristiania 1907.
38 Trykt i Bergen, John Grieg, 1912.
37 Trykt i Bergen, John Grieg, 1914.
38 Trykt i Bergen, John Grieg, 1916.
39 G. W. Bruenech: Konow. Personalhistorie og genealogi 1260-1936, Oslo,
og J. U. Wolff: En Norsk Slekt Wolff.
40 St. Tschudi Madsen i «Med. Revue», Sept. 1933.
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PERSONREGISTER
Eberhard, Johan Wolfgang 20
Eckhoff, Christine 54
Équilbecq, Micheline 45
Evensen, Anna 39

Amundin, H. 20
Ancher, Madame 30
Andersen, Harald Georg 50
- Sebbe 42
Apenes, Anna 43
- Jacob Harlef 43
Arnesen, Arne Martinius 52
Arvf, Nicolai Dominicus 22

Fabris, Pietro 33
Faith, Hans Jørgen (Georg) 11,
21
Falsen, Caroline Louise 55
- Johan Eskild 22, 23
Fischer, David 14, 17
- Elisabeth 17
- Lovise 14
Fisker, Henrich 11, 21
- Madame 37
Fleischer, Nille (f. Winecke) 17,
20
Fleischer, Ole Nicolai 31
Flinck, Christiane 30, 31
- Oluf 29
- Sophie 29
Flüg, Hans Christophen 32
Fridrichsen, Fru 31
Fridrichsen, Jfr. 28
- Fru 31
Fries, Hans 22
Friis, Jørgen 14
Fontenay, Benjamin de 37
Foss, O. H. 43
Fritz, Jfr. 22
Fuglberg, Jfr. 31
Fuglesang, Camraad 22
-Jfr. 22
Fursmann, Falch Nielsen 37
Fyhn, Justitsraad 31

Backe, Ellen 53
Bartholin, Sophia Christiane
Dorothea 21
Bartholin, Vincents Otto 11, 21,
37
Bay, Hans 11
Bauck, Solveig Birch 54
Bernstorff, Grev 16
Berntsen, Jette 42
Berrum, Inga (f. Konow) 51
- Sigurd le Maire 55
Berth, Lauritz 37
Berthilsen, Vincents Otto 21
Bierring, Andreas 11
Bjørnsen, Frk. 30
Bjørnson, Bjørnstjerne 48, 54
Bouchut, professor 41
Brochmann, Fru 31
Butenschøn, Emilie Bartholdine
54
Bøe, Gunnar 51
Cramohn, J. H. 22, 23

Deden, Capitain 22
Demougeot, Marcel Émil 44
Deurs, Arent van 20
- Madame Fredrikke 21
Dilling-Otterstad slekten 50
Døderlein, Christian 32

Gabel, Christian Carl v. 11
Garben, Elisabeth 14
Gedde, Capitain 22
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Hundevadt, Liv 53
Huisse, Georgette Renée 44

Giese, Christian Fredrik 24
- Elisabeth Cathrine
(f. Winecke) 17, 20
- Mademoiselle 21
Gjesvik, Anders 52
- Arne Martinius Arnesen 52
- Arnljot 52
- Harald 52
- Karl Magnus 52
Gløersen, Anton 40, 41
- Ferdinand 54
- Fr. Emil 46
- Tandberg 40
Gottorperne 11
Graff, Skifteforvalter 46
Grieg, Einar 52
- Rachel (f. Klem) 52
Grills, Madame 37
Grimelund, Kasserer 46
Grundt, Bodil (f. Skogland) 51
- Hans Jørgen Heiner 51
Grønvold, Mathias 10
Guillod, Denise Marie 44
Gulbransen, Ruth 25
Günther, Daniel Andreas 37

Ingenhaeff, Christopher Friderich 23
Iversen, Karen 30
- Ole 30

Jacobsen, Friderich 21
Jensen, Alette 54
- Hans Jacob Arnold (I) 31,
32
- Hans Jacob Arnold (II) 54
- Jens Richard 39
- Julie Caroline 43
- Karen Emma 39
- Peter Christian Kreyberg 3 8
-Sophie43, 54
- Thomas (I) 32
-Thomas (11)41,46, 54
- Thomas (IV) 52
Jürgens, Anne Marie 17
Juull, Baron 22
Jørgensdatter, Birthe 20
Jørgensen, Berthil 21

Kahlke, Walter 25
Kearney, Elsie 55
Keim, Kathinka 51
Kellinghusen, Agnethe 21
Kenckel, Stephan 17
- Madame 21
Kleboe, Severine Moss 26, 29
Klem, Alice 50
- Andreas 51
- Emmie Louise 50
- Joseph 50
- Maud 52
- Pauline Mathilde 50
Knut, Grev 16
Konow, Carl 55
- Carl Otto 48, 55
- Cecilie 53
- Elisabeth 47
- Inga 55
- Joachim 48, 55
- Henrikke («Rikke») 48, 50,
54

Hacquebart 45
- Annick Germaine 45
Hadland, Dagmar 51
Hagemann, Bernt Anker 38
Hansen, August43
-Jacob 31
- Commercieraad 22
Hanssen, Vilhelmine 42
Harboe, Eli 53
- Emil 53
- Eva 53
Heffermehl, Odd Gunnar 55
Heilsperg, C. 22
Hersleb, Fru 31
Hesselberg, Hans Jacob
Henning 28, 31, 32
Hessen, Carl, Prins av 26
Hirsch, Sverre 42
Hirschsprung, H. 41
Holm, Carl 39
Holter, Christine 53
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Konow, Minken 55
- Sten 48, 54
- Wollert Otto 47, 48
Krag, Slekten 25
Krejberg, Christen 9
Krey, Slekten 9, 25
Kreyberg, Alette 24, 32, 33
- Alexandrine 20
- Anna 46
- Anna Elise Marie
(f. Moldenhauer) 34, 36, 48
- Anna Elisabeth Marie 54
- Anna Sophie 21
- Astrid (I) 42, 52
- Astrid (II) 53
- Astrid Renee 45
- David 17
- Ditlew 37
- Elin 53
- Elisabeth (I) 54
- Elisabeth (II) 51
- Eina 43
- Eina Astrid Lydie Annette
45
- Emilie Butenschon 48, 54
- Emmie Louise 52
- Fredrik Wilhelm Ferdi
nand (I) 43, 48
- Fredrik Wilhelm Ferdi
nand (II) 44
- Friderich 37
- Gerard Pierre 45
- Gladys Huguette Francette
45
- Hans Jacob Arnold (I)
Jensen 41, 48, 54
- Hans Jacob Arnold (II) 48,
50
- Henrich (I) 10
- Henrich (II) 26, 27, 28
- Hulda Marie 54
- Inga 46
- Jacob Mathias 26, 27, 30
- Jorgen 53
- Karen 30
- Leiv (I) 48, 51

-Leiy(II)51
- Lovise 27, 31
- Otto 53
- Peter Christian (I) 22, 38
- Peter Christian (II) 30
- Peter Christian (III) Jensen
38
- Peter Christian (IV) 46
- Peter Christian (V) 42
- Peter Christian (VI) 51, 52
- Pierre André 45
- Ragna 46
- Severine 27, 31
- Sidsel Elisabeth 51
- Sverre 48
- Ultima Julie 44
- Aagot 42
Kreyenberg, Slekten 9, 25
Kreyenberg, W. H. A.
Krog, Commandeur 31
Krogh, Caspar Herman v. 17
Krohn, Henrik 42
Kroger, Alfred 42
Lagerquist, skipper 30
Lambrechts, M. D. E. 41
Larsen, Hulda 54
Larsen, Madame 39
Lautrup, Frk. 37
Lavigne, Germaine Florence
Marie Louise 44
Lecanu, Renée 45
Lerche, Christiana Ulrica 17
- Enkegrevinne 18
Lie, Eleonore 43
Lillienberg, Madame 39
Lunde, C. H. 46
- Elise 46
- Gunhild 46
Lochen, Vivi 53
Lowenthal, Carl August
Wilhelm 28
Marvin, Wilfred Franc Harold
46
Mathiesen, Anna Marie 54
- Carl 53, 54
- Christian Fredrik 54
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- Karen 41
Mathieu, Anna Constance 44
- Emile Fredrik Francois 44
- Emile Joseph Omer
Gislain 44
- Francois Jean Jaques 44
- Lucie Juliette 44
Matthiessen, Dorothea 42
- Hans Peter Friedrich 42
- Fritz 42
- Sofie Augusta 42, 48
Mechlenburg, Ltn. 41
Medin, O. 41
Melsing, Sophia Amalia 21
Mentzer, Johan Samuel 20
Meyer, Christian 30
Michelsen, Christiane 20
- Jeremias 20
Mjelde, Gerda 55
Moldenhauer, Anders 54
- Anna Elise Marie 39
- Henrich 39
Müller, Gina 42

Rewenfelth, Ditlew 37
Rosenvinge, Hans Vilhelm 22
- Herloff Trolle 22
Rostgaard, Fr. 13, 15
Rosenøren, Frk. 37
Roshouw, Agnes 46
Rougé, Christian Raymond
Pierre 45
- Daniel Charles Roger 45
- Guy Alex 45 .
- Liliane Andree 45
- Nicole Liliane Maria 45
- Olain Georges Eric 45
- Raymond 45
St. Germain, Feltmarsjall 23
Salvesen, Julius Oscar 54
Sandberg, Emilie 46
- Jørga 46
- Mathilde 46
- Ole Rømer Aagaard 39, 43
Sandby, Paul 33
Schlosser, Johan Eimreich 29
Schnell, Claus Jørgen 30
- Ulrich Christian 31
Schrøder, Hans Jørgen 21
Schultz, Bureauchef 46
Schwermann, Johan Ludvig 21
- Thomas Hans 21
Schøyen, Peder jr. 30
Sehested, Jfr. 39
Selmer, Giertrud 32
- Jacob Mathias 26, 29
- Karen 29
- Severine Alette 26, 28
Sjursen, Inga 42
Skogland, Eli 51
- Olav 51
- Rigmor 51
Smit, Poul Geelmuyden 32
Somerville, Harriet 52
Stabell, Bjarne 53
- Ellen 53
Stoltenberg, Prostinde 30
Strøm, Benedikte 52
Stub, Odd 52

Nansen, Fridtjof 48
Normann, Erik Kreyberg 52
- Henning Kreyberg 52
- Konrad 52
- Magne 52
Ochsen, Capitain 37
Olsen, Hans 29
Orslew, Peder O. 37
Ovenstad, Olai 22

Pedersen, Laurits 14
Petersen, Johannes 22
- Jürgen 42
Pettersen, Justitsraad 31
Planitz, Johan Daniel 20
Plum, Agnethe 21
- Christian Clausen 17, 21
- Claus 21
- Hendrikke Lovise 21
- Henrich 21
Poumeau, Pierre 30
Rachlow, Andreas 11
Randulf, Johan 38
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Wessel, Karen 30
Westphalen, Georg von 12
Wiide, Just 11
Winecke, Alexandrine 47
- Anne Marie 17
- Christian 17
- Gertrud 17
- Magdalene Hedvig 17, 20
Wiig, Mette Sofie 42
Wind, Capitain 22
Winge, Emanuel 41
Wit, Etatsraad 20
Woldike, Madame 22
Wolff, Henrikka, Christiane
Molde 47

Sundby, Hilken S. 53
Sundt, Fru 32
Teychene, Paulette Marie 44
Thaulow, Hans 11
Thaaning, Niels 32
Tigh, Robert 17
Trolle, Major 22
- Majorinde 22
Tullin, Madame 31

Uchermann, Albert 42
- Vilhelm 47
Ulsten, Henrich 39
Urdahl, Pastor 38
- Fru 38

Ziege, Johan Christian 17
- Madame 22
Zütphen, Friedrich Gregorius 24
- Jfr. 30
- Madame 31

Vogt, Ragnar 42

Wackenitz, August Friderich
26,30
Wahr, Jfr. 31
Walter, Cancelliraad 28
Wenigeis, Obristerlieutenants
Frue 37
Wergeland, Oscar Arnold 36,41

Ostgaard, Maren 54
Overby, Ingeborg 52
0wre, Axel 52

TAKK
En oversikt som denne her foreliggende har det ikke vært mulig å gi uten
vesentlig hjelp fra sakkyndige. Å takke alle som har hjulpet meg er neppe
mulig, men jeg vil særlig få nevne: arkivar Sigurd Engelstad ved Riksarkivet
i Oslo, Overarkivar Sune Dalgård, og arkivar Georg Simon ved Rigsarkivet
i København, Registrator Niels Rickelt ved Landarkivet for Sjælland, Dr. phil.
Henning Henningsen, Helsingør, arkivar Jens Holmgaard ved Landsarkivet for
Nørrejylland, samt Hr. Fr. Viskum i Viborg.
Alle opptegnelser, notater og fotostatkopier samt originaldokumenter vil bli
deponert i «Privat-arkivsamlingen» i Riksarkivet, Oslo.
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