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Allerede i 1867 udgav frøken Wilhelmine Brandt en liden «Stamtavle over Familien 
Sundt med nogle genealogiske Notitser over enkelte i samme indgiftede Slægter», et 
kortfattet, skematisk, men for sin tid meget godt arbeide. For den Bergen’ske gren 
af slegtens vedkommende blev dette gjentaget i noget udvidet form og ført à jour i den 
af samme forfatterinde i 1884 udgivne genealogi «Legatfamilien Ameln», hvori ogsaa er 
tilføiet en oversigtstavle over siegten Sundt.

Da saaledes nær 50 aar er forløbet siden nogen stamtavle over den samlede siegt 
Sundt er fremkommet og mere end 30 aar siden den Bergen’ske gren fik en genealogisk 
fornyelse, har man fundet tiden inde til udgivelse af en slegtshistorie, hvori kunde 
indtages et saavidt fyldigt personalhistorisk og biografisk stof ved siden af det rent 
genealogiske, som dertil var anledning. I dette øiemed henvendte overretssagfører i 
Christiania Rolf Sundt sig til undertegnede, som herved fremlægger resultatet af sit arbeide 
med en forbindtlig tak for den fra mange sider udviste bistand og interesse.

Da den samlede siegt Sundt kognatisk har sin rod i den gamle Stavanger’ske geist- 
lighed og derved byder paa mange interessante genealogiske spørgsmaal, som hidtil dels 
har ventet paa sin løsning og dels er feilagtig behandlet i de almindelige publikationer, 
har man fundet det af stor interesse baade for siegten selv og for den genealogiske 
forskning at medtage en redegjørelse for disse forhold. Som det vil sees er derfor bogen 
delt i to afsnit:

I. Siegten Sundts fælles kognatiske ascendens, og
II. Den vestlandske siegt Sundt.
De navne, som i afsnit I er trykt med halvfede typer, er den samlede siegt Sundts 

fælles kognatiske forfædre, som ogsaa i tabellen s. 8 og 9 anført.
De navne, som i afsnit II er trykt med halvfede typer, er de i siegten fødte med

lemmer af navnet Sundt.
I den skematiske inddeling betyder tallene generationerne og bogstaverne generationens 

medlemmer.
Efter derom udtalt ønske er medtaget iste generation af de kognatiske led, hvilke 

for oversigtligheds skyld er trykt med petit; kun i Christian Sundts gren er alle kognater 
medtaget af hensyn til det for hans samtlige efterkommere oprettede familielegat.

Med hensyn til portrætstoftet har det været undertegnedes opdrag kun at medtage 
billeder af de mandlige medlemmer af siegten med deres hustruer.

Paa grund af den paagaaende verdenskrig er flere henvendelser til medlemmer af 
siegten, som er bosiddende i udlandet, ikke blevet besvaret, hvorfor beklageligvis enkelte 
data om disse har været umulig at erholde.

Christiania i november 1917.
S. H. FINNE-GRØNN.
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Peder Jensen * Maren Nielsdtr.
Bonde i Skjellerup i Jylland

Dr. Jens Schjelderup *
Biskop i Bergen. Født ca. 1509, død 1582

Susanne Leonhardsdtr.
Se side 11.

Adriana Schjelderup. Se side 12.
* Mag. Jørgen Eriksen

Biskop i Stavanger. Født 1535, død 1604

Bernt Berntsen * Johanne Lauritzdtr.
Raadmand i Stavanger. Se side 17.

Mag. Jens Jørgensen, gift med 
Sogneprest i Stavanger. 
Født 1578, død ca. 1645

Bernt Berntsen gift med
Raadmand i Stavanger, død 1674

Adriane Jensdtr.
Død 1677. Se

Hr. Lauritz Berntsen Sysenvindius, gift
Sogneprest til Lye, født 1627, død 1674

Kirsten Lauritz
Født 1656, død

* Peder An

Siegten

Oversigtstavle over siegten Sundts
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Ivar [Dal] i Sogn 1460 * hustru Herborg Torbjørnsdtr.
Se side 16.

Gaute Ivarsson [Dal] 1512

Nils Jonsen * .... Gautesdtr. [Dal]
Lagmand i Stavanger 1550 Se side 16.

Magdalene Nilsdtr. Se side 16.
* Christen Christensen Trane

Foged i Ryfylke, Jæderen og Dalene. Født 1635, død 1600

Kirsten Trane
Se side 16. Çort Wegner i Lund Jacob Christophersen Brender

* Ellen Thomasdtr. Se side 22. Raadmand i Kjøbenhavn.

Trane
side 17.

Mag. Thomas Wegner * Cecilia Brender
Biskop i Stavanger Se side 22.

1654 med Ellen Thomasdtr. Wegner
Født 1624, død 1666. Se side 19.

dtr. Sysenvindia
1732. Se side 45 

dersen [Sundt]

Sundt.

fælles kognatiske ascendens.



SLEGTEN SUNDTS FÆLLES KOGNATISKE 
ASCENDENS

Peder Jensen

var bonde i Skjellerup ved Hobro i Jylland og født ca. 1485. Han døde der i 
begyndelsen af 1564, da hans søn biskop Jens Schelderup i Bergen 19/< 1564 drog 
til Danmark <at hente arv efter sin faders død og kom i stor livsfare under Jylland». 
Med sin hustru Maren Nielsdtr. havde Peder flere børn, af hvilke en datter blev 
mor til hr, Jens Bonde, som var kapellan ved Bergens Domkirke fra 1565 til sin 
død 17/n 1566 i pesten, en anden datter blev gift med herredsfoged Niels Block i 
Viborg stift, og en søn, nævnte:

Dr. Jens Pedersen Schjelderup,

født omkr. 1509 i Skjellerup, blev bakkalaur i philosophi i 1544, drog kort efter til 
udlandet og blev magister artium i Wittenberg. I 1551 blev han professor physices 
ved Kjøbenhavns universitet, 1554 dr. medicinæ, studerte i Rostock 1556, blev biskop 
over Bergens stift med dengang tilliggende dele af Stavanger stift 1557 og døde 
i embedet 1582. En mægtig og virksom, i sin reformiver noget voldsom prælat, 
yndet af kongen. Med sin hustru Susanne Leonhardsdatter, der vistnok var en 
steddatter1 af professor i medicin ved Kjøbenhavns universitet Peter Capeteyn fra 
Middelburg i Zeeland, havde han mange børn2, hvoraf en søn Peder Schjelderup blev 
biskop i Trondhjem [og hvis søn Jens Schjelderup blev biskop i Bergen], og en datter:

1 Hun var mulig i siegt med den tyske prest til St. Mortens kirke i Bergen hr? Christopher Mitens fra 
Flandern eller med dennes hustru Catharina fra Bremen, da biskop Schjelderup opkaldte en af sine 
døtre efter sidstnævnte. N. Magasin I s. 212.

* Smig. Dansk personalhist. Tidsskr. I s. 148 med Norske Magasin I og de aim. kjendte presbytero- 
logier for Bergens stift. Se ogsaa Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske meddelelser.
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Adriana Schjelderup,

født ca. 1552 i Kjøbenhavn og død før 1602 i Stavanger; hun var forældreneseneste 
ilive værende datter da hun 2/ii 1570 blev trolovet og 21/io 1571 gift i Bergen med 

mag. Jørgen Eriksen,
født 1535 i Haderslev i Slesvig, blev rektor ved Bergens kathedralskole 1559, slots
prest paa Bergenhus 1560, drog 1566 til Kjøbenhavn for at studere, blev magister 
1566, fortsatte til Tyskland 1568 og studerte ved Wittenbergs universitet, hvor han 
blev indskrevet 2eA 1568, til 1570. Havde Vor Frue præbende og indtægten af 
Hammer sogneprestembede under sin studietid og uafbrudt lige til sin død. Kannik 
i Bergen 4/u 1570. Biskop i Stavanger stift 29/7 1571 med kgl. bestalling 2/8 s. a. 
Døde 6/e 1604 i Bergen, begravet i Stavanger Domkirke, hvor hans portræt tid
ligere hang over hans gravsten lige nedenfor koret og nu ér anbragt i nordre 
sakristi. Det er et billede i fuld figur, malet paa træ og indskribert: «Vera effigies 
D. Magistri Georgii Erici, Episcopi Dioeceseos Stavangeriensis, [nederst:] Nascitur 
Anno 1535, Ordinatur Anno 1571, Moritur Anno 1604». Et andet, i sit udtryk 
mindre strengt portræt paa lærred hænger i Hjelmelands kirke og gjengives foran. 
— Mag. Jørgen var en af landets mest fremragende og fortjente biskoper, dygtig 
og klog reformator, med mandig selvstændighed og kraft, lærd og veltalende.

Mag. Jørgen var iste gang gift ca. 1562 [og havde i dette ægteskab en datter 
Helvig, f. 25/s 1563 i Bergen, hvor hun døde 23/ø 1563]. Denne hustrus navn 
kjendes ikke, men hun levede 19/s 1565, da «her Jørens hustrw» denne dag var i 
bryllupsgilde i Bergen, og hun havde en søster gift med vicepastor til Hammer 
hr. Bertel Hansen.

Mag. Jørgen blev 3die gang gift, efter Adriana Schjelderups død, med hustru 
Barbara Trondsdatter Bratt, som i begyndelsen af 1601 var blevet enke efter 
Morten Nielsen, lagmand i Stavanger fra 1591 til sin død i 1601. Hun var født 
i Gudbrandsdalen og tilhørte den gamle bondeadelsæt Bratt, var søsterdatter af den 
Thord Bratt, der døde i Bergen 27/s 1560, og var i huset hos Hans Lauritzsen og 
hans hustru, *hustru» Magdalena i Bergen, da hun 2% 1570 blev trolovet og 2/ø 
1571 gift med rektor i Bergen Jon Pedersen Jemt, efter hvis død et par aar efter 
hun ægtede Morten Nielsen, som da var byskriver i Bergen. Endnu 2 4 A 1603 var 
hun enke efter Morten og har saaledes neppe mere end i 1/a aars tid været bispens 
hustru. I 1610 undgik hun saavidt anklage for troldom, og en af tjenestepigerne 
hos «hustru Barbara, som var bisp Jørgen Eriksens hustru», blev senere efter bisp
indens død anklaget for troldom ved Stavanger raadstueret 27/s 1633. Hustru Bar
bara eiede grunde i Bergen og Stavanger, og da hun i 1632 døde barnløs, tilfaldt 
arven hendes gudbrandsdalske slegtninge, som ved sine fuldmægtige, bl. a. Siver 
Trondsen paa Tynnøl i Lesje, Peder Trondsen paa Valbjør i Vaage og Trond Tord-



Jørgen Eriksen

Biskop i Stavanger fra 1571 til 1604 
f. 1535 i Haderslev, 1604 i Bergen.
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sen paa Bjølstad i Hedalen, kvitterer for modtagelsen i brev af 24/io 1632, thinglyst 
14/s 1635 i Stavanger.1

Mag. Jørgen efterlod kun børn med Adriana Schjelderup, nemlig en datter Susanne, 
som levede ugift i 1627, og tre sønner2:

1. Mag. Jens Jørgensen, født ca. 1578. Sogneprest til Stavanger Domkirke; se 
nedenfor s. 16.

2. Hr. Daniel Jørgensen, født 22/s 1583 i Stavanger, opkaldt efter en morbror, 
som døde ung; blev student i Wittenberg 28/» 1601, kaldet 1601 og ordinert 1603 
til sogneprest til Hjelmeland, provst i Ryfylke. Døde 19/i 1635. Han var en af 
stiftets dygtigste prester i sin tid og en meget velstaaende mand. I Hjelmelands 
kirke hænger hans paa lærred malte portræt, i naturlig størrelse [gjengivet s. 14], ind- 
skribert: «Effigies D. Danielis Georgij pastoris qvondam ecclesiæ Hielmelandensis. 
Anno 1583 die 22 Aug. fvit natus. Vocatus 1601. Ordinatus 1603. Pastorem vero 
annos 32 agebat moriebatvr pie in Domino 1635 die 19 Aprilis, ætatis svæ 52».

Gift 24/e 1604 i Stavanger med Maren Nielsdatter, født 1582 i Tønsberg, datter 
af raadmand, senere lagmand paa Agdesiden Niels Lauritzsen af Tønsberg og Randi 
Lauritzdtr. Holk [død 2 9 A 1597]. Marens portræt, et pendant til hr. Daniels, hænger 
i Hjelmelands kirke, indskribert: «Anno 1582 war Maren Nielsd. fød vdi Tons- 
berg, døde vdi hendes alders . . aar [aabent rum til dødsaaret, hvilket viser at 
hun overlevede sin ægtefælle]. Fryet døden icke, betenck at det er saa skikket aff 
Herren offver alt Kiød, baade ofifver deris som hafifve verit faar dig oc som scvlle 
komme efiter dig». Portrætet gjengi ves s. 15.

Af deres børn kjendes med vished kun en datter, som først var gift med hr. 
Jacob Høeg, f. 1602, student 1622, kapellan i Hjelmeland 14/e 1625 til 1628, derefter 
bosat i Stavanger [som kapellan der?], sogneprest til Nerstrand fra 1630 til sin død 
1633; han var søn af borgermester Niels Høeg i Stavanger og havde en søn Daniel 
Høeg bosat der i 1678. Derpaa blev hun gift med sin fars efterfølger hr. Hans 
Rasmussen Piil, sogneprest til Hjelmeland fra 1635 til sin død 1639, og overlevede ham.

3. Hr. Samuel Jørgensen, født ca. 1585 i Stavanger, student i Wittenberg aug. 
1602, kapellan i Mandal 1608 efter sin morbror hr. Peder Schjelderup [den senere 
biskop i Trondhjem], som i april 1608 forlod Mandal forat begive sig til sit nye 
embede Frederiksborg sognekald ved Kjøbenhavn. F 1603 blev hr. Samuel sogne*

1 Norske Magasin III s. 188 flg., Norske Rigs Registranter IV s. 147 [«bispens efterleverske»], A. E. 
Erichsen: Saml, til Stavanger Hist. Is. 184 o. fl. st., Stavanger Domkapitels Protokol s. 471 flg., 
489. Diplom **/io 1632 i Rigsarkivet.

2 Det har været almindelig antaget, at den Margrete Jørgensdtr., som først var gift med Hjelm’ernes 
stamfar, sogneprest til Hjelmeland hr. Jens Jonassen, og derpaa med dennes eftermand hr. Jens Simon
sen Morsing, og som døde S6/i2 1659, var en datter af biskop Jørgen Eriksen. Dette synes dog at 
være meget tvilsomt, da Margrete ikke nævnes blandt biskopens arvinger ved det skifte af hans efter
ladte faste eiendomme i Stavanger, som der blev thinglyst 4/u 1627.
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HR. DANIEL JØRGENSEN, SOGNEPREST TIL HJELMELAND. 
Portræt i Hjelmelands kirke. Se s. 13.



MAREN NIELSDATTER, HR. DANIEL JØRGENSENS. 
Portræt i Hjel in elan ds kirke. Se s. 13.
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prest til Mandal og døde 1650 i embedet. Gift u/s 1609 i Tønsberg med Alis 
Baad, datter af raadmand Hans Baad og Maren Clausdatter. Tre børn kjendes :

a. Adriane Samuelsdatter, der døde 1673 paa Grevsvold i Holme i ægteskab med 
Albrekt Lauritzsen paa Grevsvold, f. 1603 °g død 1675; søn af sogneprest til Vestre 
Moland hr. Lauritz Nielsen og Anne Albrektsdatter.

b. Lucretia Samuelsdatter. død 1658 paa Berge i Halsaa i ægteskab med Oluf 
Lauritzsen, der døde 1681, bror af nysnævnte Albert Lauritzsen. Af deres børn 
var overinspektør og birkedommer [amtmand] i Jarlsberg Jørgen 0lufsen Mandahl,

• stamfar for den østlandske presteslegt af dette navn.
c. Alhed Samuelsdatter. blev gift 1642 med hr. Cort Wegner, født n/n 1619, 

sogneprest til Mandal ; søn af biskop i Stavanger mag. Thomas Cortsen Wegner 
og iste hustru Cecilie Jacobsdtr. Brender. Efter Alheds død blev hr. Cort gift paany

med Maren Anker Povlsdtr. Hegelund, en søster af Lyngdalspresten hr. Peder 
Anker Povelsen Hegelund.

Mag. Jens Jørgensen,

som s. 13 anført biskop Jørgen Eriksens ældste søn, var født ca. 1578, blev ind
skrevet som student i Wittenberg 29/t 1596, i Rostock i juli 1599, sogneprest til 
Hammer i Bergens stift 1604, sogneprest til Stavanger Domkirke 1608; kannik 15/s 
1608. Tog for sygelighed afsked u/6 1610 og var senere handelsmand i Stavan
ger, hvor han ciede hus og flere fartøier. Fik 2/i 1620 frihed for al borgerlig« tyng
sel og levede endnu i 1640.

Hans hustru Kirsten Trane, en meget driftig kvinde, med udpræget forretnings
sans, var datter af foged over Ry fylke, Jæderen og Dalene Christen Christensen 
Trane og Magdalene Nilsdatter } Kirsten levede endnu i 1660 og havde i sit 
ægteskab fem børn, som blev gift og tildels antog sin mors slegtsnavn Trane:

1 Ivar [Dal], eiede jordegods i Sogn 1460, førte en lilje i vaabenet; gift med hustru Herborg Thor
bjørn sdtr., der var enke i 1512 og endnu levede 1524. Sønner:
A. Lauritz Ivarssøn, hvis søn var Lauritz Dal til Malkenes.
B. Gaute Ivarssøn [Dal] i Valen, 1512, 1550, eiede jordegods i Sogn. Af hans børn var:

1. Gudrun Gautesdtr., gift med raadmand i Bergen 1512, fra 1531 lagmand i Stavanger Nils 
Claus søn Grøn.

2. Jon Gautesøn [Dal] til Svegen, død 1575; gift med Elin Eriksdtr. Orm til Kjerland, Val- 
vatne og Lokne.

3................... Gautesdtr., gift med Nils Jonssøn, af Losne-ætten, lagmand i Stavanger 1550. Børn:
a. Jens Nilssøn til Simling, 1584; eiede grunde i Bergen.
b. Samson Nilssøn til Store Linge, 1613. Se Meddelelser fra Rigsarkivet 2 s. 153 flg.
c. Magdalene Nilsdtr., gift med Christen Christensen Trane, som var f. 1533, formentlig i Viborg, 

blev 1573 Jørgen Daae’s foged paa Utstein kloster og senere kgl.’ foged over Ryfylke, Jæderen og 
Dalene, og døde ^/t 1600 i Stavanger. Se Axel Kielland: Familien Kielland, 1897, s- flg.
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1. Adriane Jensdatter, gift med raadmand i Stavanger Bernt Berntsen, st nåh.
2. Lisbeth Jensdatter, død ca. 1651, gift med Henrik Hansen Schurmann, soren

skriver i Jæderen og Dalene fra 16(26] til 1652, borgermester i Stavanger fra 1652 
til sin død 80/s 1660. Af dette ægteskab var mange børn, som brugte slegtsnavnet 
Schurmann og af hvilke hr. Jørgen Henriksen Schurmann blev sogneprest til Tysnes 
og Adriane Schurmann blev gift med sorenskriver paa Jæderen Rasmus Svendsen. 
Henrik Hansen Schurmann blev gift paany ca. 1653 med Maren Hansdtr., der uden 
børn af dette ægteskåb levede som enke 1676, og hun havde tidligere været gift 
[1632] med kjøbmand og kæmner i Stavanger, raadmand Willum Andersen, der fik 
borgerskab 8/i 1620 og døde kort efter 1651.

3- Jørgen Jensen Trane, skibsfører, i Egersund, hvor han var død 1663; gift 
med Sophie Søfrensdtr., skifte % 1673, datter af saltverksforvalter i Brevik Søfren 
Jensen og Dorthe Nielsdtr. og saaledes en søster af sjøhelten, admiral Cort Adeler.

4. Karen Jensdatter Trane, død 28/e 1663 i Hjelmeland, var først gift med foged 
i Ryfylke og fra 1643 tillige stiftsskriver Lauritz Pedersen Rasch og derpaa ca. t66i 

med hr. Jens Simonsen Morsing, sogneprest til Hjelmeland fra 25/s 1655 til sin 
død 1680, hvis anden hustru hun var.

5. Kirsten Jensdatter Trane var [1637] gift med mag. Ditlef Scavenius, rektor 
i Stavanger og senere [1633] sogneprest til Stavanger til sin død 1665, provst; søn 
af biskop i Stavanger Lauritz Claussen Scavenius [Skabo] og Marthe Ditlefsdtr. Fox.

Adriane Jensdatter,

som ovenfor anført mag. Jens Jørgensens ældste datter, blev begr. 2% 1677 i Stav
anger, hvor hun blev gift ca. 1624 med

Bernt Berntsen,
født ca. 1598 i Stavanger, hvor han fik borgerskab 17/i 1624, kæmner 1629, ild
stedsinspektør 1635; raadmand fra 6/n 1634 til 1670; begr. 22/s 1674. Under 6/s 1668 
fik han borgerskabets skudsmaal: «at han som en ærlig mand sig udi sin bestilling 
haver skikket, saa ingen i ringeste maade sig over ham kan have at besvære, mens 
han idelig og stedse raadstuen haver opvartet og retten betjent, takkendes hannem 
godt for tro og flittig tjeneste i alle maader». — Hans forældre varden velstaaende 
handelsmand i Stavanger Bernt Berntsen, født ca. 1570 og død 1636, nævnes som 
raadmand 1605 og fra 1617 til 1635, fung. borgermester 1619, 1620 og 1630, og 
iste hustru Johanne Lauritzdtr.1

1 Efter Johanne Lauritzdatters død ægtede Bernt Berntsen Idehen Svendsdtr. og fik med hende to 
sønner: Svend Berntsen, der levede 1639, og

Jørgen Berntsen, der tog borgerskab 16/i 1638 i Stavanger og døde der ca. 1645. Gift ca. 1638 
med Karen Schiwe, der levede endnu 1681 paa Naig; datter af byfoged i Stavanger Torn Søfrensen 

2 — Siegten Sundt.
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Bernt og Adriane havde otte børn, hvoraf sønnerne Lauritz og Bernt førte tilnavnet 
Sysenvindius1, ogsaa skrevet Syssenvindius.

1. Jens Berntsen, f. 1626 og død 1678, kjøbmand og 1666 kæmner i Stavan
ger; gift med Anne Samuelsdtr. Østraat, datter af lensmand i Høiland Samuel 
Pedersen Vatne [som igjen var søn af sogneprest til Høiland hr. Peder Jensen og 
Magdalene Svendsdtr.] og Maren Pedersdtr. Blok.

2. Hr. Lauritz Berntsen Sysenvindius, f. 1627, se s. 19.
3. Anne Berntsdtr., levede i 1691.
4. Adriane Berntsdtr., født 1633 og begr. 8/s 1704 i Stavanger. Gift først med 

Hans Pedersen*, byfoged i Stavanger fra 8/e 1662, raadmand 26/î 1667, begr. 20/i2 
1673; derpaa gift med Søfren Lauritzsen Hilmann, død lö/i2 1680, skifte 16/i 1684 
i Stavanger, søn af kæmner Lauritz Søfrensen. Adriane efterlod kun to børn af 
sit første ægteskab: Bernt Hansen, levede 1708, og hr. Peder Hansen Wallenberg, 
født 10/s 1665, der blev sogneprest til Hornum i Jylland.

5. Peder Berntsen, født 1635 og begr. 2% 1695, fattigforstander i Stavanger; gift 
ca. 1670 med Karen Aanonsdtr., som da var enke efter guldsmed Gabriel Jochum- 
sen Kirsebom, der døde 12A 1669. Peder efterlod børnene: Bernt, Margrete, Elisa
beth og Else.

6. Vibeke Berntsdtr., født 1638 og begr. 16/a 1706 i Stavanger; gift først med 
guldsmed i Bergen fra % 1669, i Stavanger fra 1672 Nicolaus Bült fra Lübeck, 
og derpaa [før 1684] med Peder Lauritzsen, som døde barnløs før 1706. Vibeke 
efterlod børnene Cathrine og Adriane Marie Nicolaidøtre.

7. Svend Berntsen, student 1663, hører ved Stavanger skole, begr. 28/s 1673, ugift.
8. Bernt Berntsen Sysenvindius, født 1644, blev student 1665 og levede 1679.

fra Skive i Jylland og Sidsel Pedersdtr. Karen blev gift paany ca. 1646 med sorenskriver i Ryfylke 
Thomas Christensen [som da var enkemand efter Ellen Hansdtr., skifte 24/i 1640]. To børn:

a. Maren Jørgensdtr., f. 1639 *bg begr. a/ia 1691 i Stavanger, hvor gift med tolder Johan Peter
sen Friis, f. 1610 og begr. 12/g 1691; deres eneste barn, hr. Jørgen Friis, blev sogneprest til Suldal.

Johan Petersen Friis, efter hvem skifte holdtes 13/s 1691, efterlod af et tidligere ægteskab med 
Svaneche Bottesdtr. tre børn: hr. Potte Friis, sogneprest til Lye, Henning Friis, i Holland 1591, og 
Annechen Friis, som ægtede bispesønnen Jacob Thomasen Wegner.

b. Vibeke Jørgensdtr., f. 1641, gift med Daniel Søfrensen [Hofmann] paa Vaule i Mosterø, bror af 
sogneprest til Jelse hr. Søfren Hofmann [student 1650] og søn af sogneprest til Rennesø hr. Søfren Jensen.

1 Den første gang, dette merkelige navn forekommer, er i aaret 1647, da nævnte Lauritz indføres i 
Kjøbenhavns universitetsmatrikel som student, og senere gjentages det i 1665, da broderen Bernt im
matrikuleres. Da disse brødres forældre ikke har navne, hvorfra det kunde overføres, maa det an
tagelig være et latinisert stedsnavn, og det eneste som da kan tænkes er gaarden Sysvin, nu Sysen, i 
Ulvik. Herfra skulde da familien Berntsen i tilfælde skrive sig.

2 Byfoged Hans Pedersen havde af et tidligere ægteskab med en prestedatter af Finnø Kirsten Samuelsdtr. 
Lind børnene: Anne, gift med Anders Bagge, Samuel, snedker, Ellen Bugge, Ellen d. yngre og Kirsten. 
En bror af byfogden, Anders Pedersen, var død barnløs i Amsterdåm før 1691.
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Hr..Lauritz Berntsen Sysenvindius,
som side 18 anført født 1627 i Stavanger, blev student ved Kjøbenhavns universitet 
28/î 1647 og tjenestgjorde derefter som huskapellan hos sogneprest til Lye paa 
Jæderen mag, Elias Jacobsen Agricola, efter hvis død i 1653 hr. Lauritz efterfulgte 
ham i sogneprestembedet.1 I den tunge tid i i65o-aarene under Frederik Ill’s ufred 
med Sverige betalte hr. Lauritz i forhold til sine embedsindkomster ganske betrag
telige skatter; først en almindelig aarlig presteskat paa 12 rdl., hvad der svarer 
til værdien af 3 à 4 kjør, og dernæst forskjellige extraskatter, saaledes i 1657 
«maanedsskat» med 12 rdl. og halvparten af de faste indtægter med 26 rdl. samt 
4 rdl. i kvægskat; i 1658 en rosstjenesteskat paa nær 27 rdl., i 1659 halvparten 
af de faste indtægter med 20 rdl., men han slap det aar rosstjenesteskatten, fordi 
det havde brændt for ham paa prestegaarden. I 1660 maatte han imidlertid atter 
ud med den, 16 rdl., og halve indtægten, 20 rdl., fremdeles ved siden af de 12 
rdl. i presteskat.

Disse byrder havde han upaatvilelig ikke kunnet bære, medmindre han havde 
eiet private midler. I det efter hans død optagne skifte med efterfølgende proces, 
hvoraf en extrakt er meddelt nedenfor, siges ganske vist, at han var en fattig 
mand, da han i 1669 indgik sit tredie ög sidste ægteskab, men det vides at hans 
far var en velstandsborger, og det er sikkert nok at baade hans første og anden 
hustru bragte ham midler, om end neppe af nogen betydelig størrelse. Medens mange 
af de samtidige prester i amtet jamrede sig over skatterne, og flere slap fra dem 
«for fattigdom», foreligger ingen saadanne klager fra hr. Lauritz, hvorimod han 
sees altid at have gjort ret og rigtighed for sig og betalt sine skatter til fastsat 
tid. At han har staaet sig godt, er der ingen tvil om: i 1661 eiede han 21 */a spand 
korns skyld i gaarden Skjørestad og 1 vett i Vigrestad, og aaret efter opføres han 
tillige med 5 vetter korn i Holen; dertil drev han laxefiske i Figgjo. Det bedste 
bevis paa hans velstand er imidlertid, at han tiltrods for de store byrder kunde laane 
kapitelsfogden Hans Knutsen Bang kontante 50 rdl., hvad der vil svare til omtrent 
1200 kr. i nuværende værdi. Dette foregik forinden hr. Lauritz i 1669 indgik sit 
sidste ægteskab med den velstaaende fogeddatter Mette Lem, i det Hans Bangs 
gjeldsbrev sees datert ai/i 1667 [Jæderens tingbog 1682].

1 Sognepresterne til Lye etter reformationen var: 1. Hr. Hans Klingenberg, død omkr. 1560. — 2. Hr, Niels 
1563. — 3. Hr. Anders Johnsen, død før 1579 — 4. Hr. Niels Mortensen, død før 1617. — 5. Hr. Søfren 
Jensen Schrob, død i 1632, da bispesønnen, rektor mag Ditlev Scavenius tjenestgjorde i vakansen.
— 6. Hr. Peder Christensen Lind fra 1633 til sin død 1642. — 7. Mag. Elias Jacobsen Agricola 
fra 1642 til sin død 1653. — 8. Hr. Lauritz Berntsen Sysenvindius fra 1653 til sin død 1674.
— 9. Hr. Gjøde Gjødesen Glambech fra 4/s 1674 til sin død i febr. 1684. — IQ. Hr. Marcus Rei
mer fra 4/s 1684 til sin død i aug. 1694. — II. Botte Johansen Friis fra ls/8 1694 til sin død 
19/a 1724.
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Hr. Lauritz’s formand i Lye, mag. Elias Agricola, var en lærd og meget dygtig 
geistlig, der nød høi anseelse; det har derfor neppe været let at følge efter i em
bedet. Men om hr. Lauritz nævnes intet uden godt; han tilhørte ogsaa ved sine 
ægteskabelige forbindelser kjærnen af stiftets geistlighed og havde visselig været 
en dygtig kirkens tjener og ungdommens lærer, da han efter 21 aars émbedsførsel 
afgik ved døden paa Lye prestegaard 8/i 1674, begr. 15/i ved Time.

Hr. Lauritz Berntsen Sysenvindius var gift tre gange, deraf de to med bispedøtre : 
Gift iste gang 1654 paa Lye med Ellen Wegner, som da var enke efter sogne

prest til Lye mag. Elias Jacobsen Agricola.1 Hun var født 17/n 1624 i Kjøben- 
havn og blev begr. 21/a 1666 ved Time kirke; datter af biskop i Stavanger stift mag. 
Thomas Cortsen Wegner og iste hustru Cecilie Jacobsdtr. Brender. I et felt paa 
altertavlen i Time kirke er i tre linier malet i ophøiede bogstaver: M. E. I. A. |

1 Hr. Jacob Hansen Agricola, hvis latinske tilnavn betyder Bonde, var maaske en søstersøns søn 
af biskop i Bergen dr. Jens Pedersen Schjelderup, se s. 11, var født 1567 og blev 1595 ordinert 
til kapellan, uden tvil hos sognepresten til Haaland hr. Christen Pedersen, som blev afsat for 
drukkenskab n/e 1597 og hvem hr. Jacob da sukcederte i embedet. Han døde 1628 i Haalands 
prestegaard. I Sole kirke hænger hans portræt inskribert: «Expressa oris effigies Dn. Jacobi 
Johannis Agricolæ, pastoris olim ecclesiæ Haalandensis — Nascitvr anno 1567, ordinatvr anno 1595, 
moritvr anno 1628.» Portrætet gjengives s. 38.

Gift med Margrethe Bertelsdtr., født ca. 1574 i Hammer, levede endnu i 1655 som enke i Haa
land; datter av den s. 12 nævnte hr. Bertel Hansen, som var vicepastor i Hammer sognekald fra 1564 
til 1571 og senere sogneprest til sin død 1599 og som blev gift 8/n *571 i Hammer med en søster 
af biskop i Stavanger Jørgen Eriksens iste hustru [navn ubekjendt]. Margrethes søster Laurentia 
Bertelsdtr. blev gift iste gang med hr. Henrik Jenssen Landgrav, kapellan i Voss 1605 og sogne
prest til Vikør fra 1608 til sin død 1609, og 2den gang med hr. Bjørn Jensen Koch, sogneprest til 
Vikør 1609 og resid. kapellan til Bergens Domkirke fra 1616 til sin død 1618; hendes datter af 
sidste ægteskab: Anne Koch blev gift med nedennævnte sogneprest til Etne hr. Hans Nielsen Bugge. 
Af hr. Jacob Bondes børn kjendes fire:

1. Hr. Hans Jacobsen Agricola, født 12/a 1601, student 4/s 1625, kapellan 1628 og sogneprest til 
Skudenes fra 1645 hl sin død I0/s 1674; skrev sig gjerne: Hans Bondesen. Gift iste gang med 
sin formand hr. Anders Aslaksens enke Karen Valentinsdtr., død ca. 1643, °R 2den gang med Anne 
. . . , død 1681 paa enkesædet Sæbø i Bokn. Hr. Hans’s kapellan, hr. Hans Pedersen Tyrholm, 
synes at have bestyret sogneprestembedet fra 1667 og til han selv blev sogneprest i 1674.

2. Hr. Bertel Jacobsen Agricola, født ca. 1602, student 4/s 1625, bakkalaur 10/s 1628, sogneprest 
til Haaland fra 1628 til sin død 2/a 1672. Gift med ovennævnte sogneprest til Etne hr. Hans Bugges 
datter Anna Bugge, begravet •/< 1686 i Sole kirke. Børn:

a. Hr. Jacob Bertelsen, født 10/ö 1640 i Haaland, student 2% 1666, kapellan hos faderen og død 
81/i 1695 i Haaland; gift 16/u 1686 sammesteds med Anne Bentsdtr. Hougstad, født ca. 1642 og 
begr. 10/< 1722. Neppe børn.

b. Helvig Bonde, begr. 2S/s 1719 i Haaland, hvor gift med hr. Ole Bentsen Blomme, sogneprest til 
Haaland fra 1672 til 1697; søn af sogneprest til Torvestad hr. BentBendixen og Kirsten Mathiasdtr.

c. Elisabeth Bonde, født 1645 °£ begr. 5/o 1695 i Sole kirke, gift *®/7 1692 i Haaland med Frede
rik Pedersen Saxe, kjøbmand i Stavanger, født 1669 og begr. 10/i 1746.
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E. T. D. W. I H. L. B. S. | 1666. De betyder: Magister Elias Jacobsen Agricola | 
Ellen Thomas Datter Wegner | Hr. Lauritz Berntsen Sysenvindius. Altertavlen 
er da formentlig skjænket til kirken af hr. Lauritz i 1666 til minde om hans i dette 
aar afdøde hustru og hendes tvende geistlige ægtefæller. I dette ægteskab havde 
hr. Lauritz tre døtre.

Gift 2den gang 28/ni666 i Stavanger med Rebekka Humle, som døde paa Lye alle
rede 1667 uden at efterlade børn, begr. 20/i? ; skifte holdtes 12/e 1668. Hendes for
ældre var biskop i Stavanger stift mag. Marcus Christensen Humble og iste hustru 
Ingeborg Andersdtr. Beske.

Gift 3die gang omkr. 1669 paa Stangeland i Avaldsnes med Mette Lem, født 
7/a 1652 og død 2/n 1707 i Stavanger; datter af kapitelsfoged og forvalter over 
Utstein kloster Iver Nielsen Lem og Anne Hansdtr. I dette ægteskab havde hr. 
Lauritz to døtre.

Da hr. Lauritz Berntsen Sysenvindius er kognatisk stamfar til hele den Sundt’ske 
siegt, skal i det følgende meddeles en kort oversigt over hans trende hustruers 
familier.

d. Hans Bertelsen, født 1646 og begr. 26/s 1721 i Haaland, gaardbruger paa Meland; gift med 
Cecilia Johannesdtr. Messersmitz, født 1650 og begr. 14/e 1695. Mange børn.

e. Bertel Bertelsen, født 1648 og begr. 21/« 1710, bruger paa Lille-Rise i Haaland; gift 26/a 1679 
med enken Maren Olafsdtr. Egeland.

f. Niels Bertelsen, født 1658, bosat paa Hogstad i Haaland 1701.
3. Mag. Elias Jacobsen Agricola, født ca. 1604, student fra Herlufsholm 22/s 1627, rektor i Sta

vanger 8/u 1632, mag. 21/s 1639, sogneprest til Lye [efter hr. Peder Christensen Lind] fra 1642 til 
sin død 1653; en lærd mand og dygtig geistlig.

Gift [2den gang?] ca. 1643 med Ellen Wegner, datter af biskop i Stavanger mag. Thomas Wegner 
og iste hustru Cecilie Jacobsdtr. Brender', født 17/n 1C24 i Kjøbenhavn og gift 2den gang med sogne
prest til Lye hr* Lauritz Berntsen Sysenvindius, se s. 20 og 22. Børn :

a. Jacob Eliasen-, født ca. 1645, student 26/io 1665; opholdt sig i Holland 1676.
b. Cecilia Eliasdtr., var i Holland 1676.
c................ Eliasdtr., blev gift med hr. Jacob Jørgensen, student 1660, død som kapellan i Mandal

28/s 1697. Deres børn var Elias Bondesen, født 1665 og begr. 15/n 1695 i Stavanger, og Cecilia 
Jacobsdtr. Bonde, gift 9/i 1695 i Stavanger med sogneprest til Lye hr. Botte Johansen Friis, søn 
af tolder i Stavanger Johan Petersen Friis og iste hustru Svaneche Bottesdtr., se s. 18.

4. Hr. Samuel Jacobsen Bonde, født ca. 1607, student 22/& 1630, var fra i6[4o] til sin død 1674 
sogneprest til Etne, hvor han først ægtede sin formand, ovennævnte hr. Hans Bugges enke Anne 
Bjørnsdtr. Koch, derefter i6[43] Maren Andersdtr. og tilsidst Beate Christensdtr., som blev gjengiftet 
med sogneprest til Førde hr. Peder Jørgensen Finde. Børn:

a. Jacob Bonde, født ca. 1643, student 2e/io 1665 fra Fredriksborg skole.
b. Maren Bonde, gift med hr. Henrik Finde, sogneprest til Førde fra 1691 til sin død 1700, søn 

af ovennævnte hr. Peder Finde og iste hustru Barbara Henriksdtr. Nitter.
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Hr. Lauritz Berntsen Sysenvindii iste hustrus siegt:

Mag. Thomas Wegner
var født 28A ,1588 i Lund i Skaane af forældre Cort Wegner og Ellen Thomasdtr. 
Han blev student i Kjøbenhavn 1606, øverste hører ved Sorø skole 1608, bakkalaur 
1609, kapellan ved Vor Frue kirke i Kjøbenhavn 1611, magister 28A 1612, sogne
prest til Kallundborg 1617, til Nicolai kirke i Kjøbenhavn 1618 og biskop over 
Stavanger stift 1627. I dette embedet døde han 13/is 1654 og blev begravet i Dom
kirkens kor. En dygtig og lærd prælat, der som videnskabsmand fremmede viden
skabelighed inden sin stand og arbeidede med held for skolevæsenets forbedring.

Gift iste gang 1612 i Kjøbenhavn med Cecilia Jacobsdtr. Brender, død omkr. 
1628 i Stavanger; datter af raadmand i Kjøbenhavn Jacob Christophersen Brender, 
død 29/î 1628, og søster af sogneprest til Grevinge hr. Christopher Jacobsen Brender.

Gift 2den gang 1630 i Stavanger med Anne Christensdtr. Trane, som senere ægtede 
mag. Wegners eftermand i bispeembedet, mag. Marcus Christensen Humble, se s. 24.

Af første ægteskab fem børn, hvoraf tre voxte op; af andet ægteskab ti børn, 
hvoraf en søn Christen var født 28/i 1638 og døde samme aar:

1. Mette Wegner, født 10/n 1615, blev gift 1631 med borgermester i Stavan
ger Povl Knutsen, begr. 26/s 1666 [før enkemand efter Anne Hansdtr., død 1629, 
søster af raadmand Svend Hansen og før enke efter borgermester Christen Nielsen],

2. Hr. Cort Wegner, født n/n 1619, student 1635, kapellan 1642 og sogne
prest til Mandal fra 1650 til 1669 og fra 1670 til sin afsked 1684; se forøvrig s. 16.

3. Ellen Wegner født 17/ii 1624 og død 1666; blev -gift først ca. 1643 med 
hr. Elias Jacobsen Agricola til Lye, se s. 20, og derpaa 1654 med eftermanden 
hr. Lauritz Berntsen Sysenvindius.

4. Hr. Thomas Wegner, født 7/i 1631, student 1648, kapellan i Torvestad 12/g 
1654, tiltuskede sig Skjold sognekald af hr. Christen Humble 1661, men handelen 
blev underkjendt af den nye biskop, mag. Tausan, og hr. Thomas dømt fra dette 
embede ls/n 1661. Han skulde da gaa tilbage til kapellaniet i Torvestad, men her 
vanrøgtede han sin tjeneste og blev afsat 1662. Han drog saa til Kjøbenhavn og 
fik udvirket et kgl. benaadningsbrev af 14/io 1662, hvori han atter blev givet kapellan
tjenesten i Torvestad. Efter sygdom og mange vanskeligheder kom han da tilbage 
hertil sommeren 1663 og blev indsat 8A som kapellan, blev sogneprest til Torvestad 
1671 og døde i embedet 4/» 1688. Hans første hustru var fogeddatteren Anna 
Lauritzdtr. Galtung af Torsnæs, begr. 17/io 1671 ; hans anden, Anna Willumsdtr. Guld
ager, overlevede ham, uden børn, til 1692. Fra hans første ægteskab stammer Weg- 
ner’ne i Søndhordland og Hardanger.

5. Cecilie Wegner, født 7/i 1632, blev gift med Hr. Jon Rasmussen Suldal, 
vicepastor til Strand; søn af hr. Rasmus Michelsen til Suldal.
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6. Hr. Jens Wegner, født z/i 1634, student 1655, blev eftet; en tids tjeneste 
som kapellan i Jelse kapellan i Suldal fra 14/i 1675 og sogneprest sammesteds fra 
1685 til sin død 17/ô 1710; ugift.

7. Susanne Wegner, født 8/u 1636 'og begr. 16/s 1699 i Stavanger, blev gift 
først med foged paa Jæderen Falk Jensen, skifte ö/is 1664, og derpaa med kapitels
foged, fiskal Hans Knutsen Bang.

8. Anna Wegner, født 2% 1639 og død 3/e 1706 i Rennesø, hvor gift med 
hr. Bjørn Christensen Løv, sogneprest til Rennesø fra 1670 til 1691 og død der 
27/7 1693. Deres datter Anna Løv blev gift med hr. Jørgen Friis til Suldal, se s. 18.

9. Anne Trane Wegner, født 24/n 1641, blev gift med hr. Daniel Nielsen Lister, 
sogneprest til Vanse.

10. Christen Wegner, født 14/ö 1643, student 1662, fik 1678 bygselbrev paa 
halve Ims i Høle; herpaa fik hans enke Maren Danielsdtr. fornyelse 1694.

11. Jacob Wegner, født 13/ß 1645, student 1665, fik bygselbrev paa halve Ims 
i Høle, hvor han var lensmand fra 1700 til sin død 3%o 1711. Gift 23/io 1678 
i Stavanger med Annechen Joltansdtr. Friis, begr. 3% 1733, skifte 16/ii s. a.; 
havde med hende børnene: Johannes, født juli 1669 og begr. 3/s 1732, efterfulgte 
faderen som lensmand, gift 31/s 1704 med Cecilie Eriksdtr., Thomas, boede i Kjøben- 
havn, Anna, gift 7h 1719 med Endre Aadnesen Ims, og Svaneche Maria, gift med 
skrædder Antoni Bonfils i Kjøbenhavn.

12. Bertel Wegner, født 4/io 1649, blev gjestgiver paa Ottø i Jelse, begr. 4/n 
1737; gift [2den gang?] 28/io 1713 med Karen Knutsdtr. Friis.

Hr. Lauritz Berntsen Sysenvindii 2den hustrus siegt:

Mag. Marcus Christensen Humble
var født 1604 i Humble prestegaard paa Langeland og søn af hr. Christen Peder
sen, som ifl. Wiberg tilhørte den gamle adelsæt Ulfsax og var sogneprest til Humble 
fra 1592 til sin død 25/s 1624, og Maren Gregersdtr. Nielsen, en prestedatter af 
Bødstrup paa Langeland. Marcus blev student 1624, reiste udenlands til 1627, blev 
da kapellan i Tranekjær, 1629 sogneprest til Karleby, magister 1641, designert prest 
til den nye St. Anna kirke i Kjøbenhavn, som imidlertid istedetfor at fuldføres blev 
nedrevet, tjenestgjorde som dansk legationsprest i Osnabrück 1643, blev 1650 be
fordret fra Karleby til sogneprest til Faarevejle paa Sjælland, udnævntes 24A 1655 
til biskop i Stavanger stift og døde i dette embede 8 A 1661 i Stavanger.

Gift iste gang med Ingeborg Beske, der døde omkr. 1654 i Faarevejle i barsel
seng med et dødfødt barn ; datter af hr. Anders Jensen Beske, sogneprest til Stubbe- 
kjøbing fra 1591 til sin død 1627.
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Gift 2den gang omkr. 1656 i Stavanger med biskop Wegners enke Anne Trane, 
født aug. 1611 i Stavanger, hvor død 1694, begr. 28/n ; datter af handelsmand 
Christen Christensen Trane den yngre [hvis forældre er anført s. 16] og Anne Jensdtr., 
der blev viet i Stavanger 29/7 1607.

I iste ægteskab havde biskop Humble sex børn, hvoraf fem voxte op; i 2det 
ingen børn.

1. Hr. Christen Humble, født ca. 1632, student 1653, blev sogneprest til Skjold 
i Ryfylke 1656, «solgte» 1661 kaldet til hr. Thomas Wegner, som imidlertid blev fra
dømt embedet 18/ii 1661, da den nye biskop, mag. Tausan, ikke vilde finde sig i 
en saadan transaktion, og bispens svoger hr. Søfren Frantzen Brunsteen [Hegelund] 
blev sogneprest 8/ia 1661. Hr. Christen opholdt sig i den følgende tid for det 
meste i Stavanger, søgte flere gange kald, blev endelig kapellan i Hammerfest omkr. 
1667 og sogneprest til Sørvær 1670. Her døde han i 1679 eller 1680. Han var 
gift med en datter af sin formand i Skjold hr. Hans Wadson [født 1607 i Malmø, 
student 1626] og Anne Gabrielsdtr. og havde mange børn.

2. Johanne Humble, født 1644 og død aug. 1717 i Stavanger; gift med hr. Henrik 
Petersen Reimer, sogneprest til Egersund 1640, rektor i Stavanger 1650 og sogne
prest til Stavanger Domkirke fra 1665 til sin død 1684.

3. Rebekka Humble, død 1667 paa Lye, begr. 20/ia ; gift 28/n 1666 med sogne
prest til Lye hr. Lauritz Berntsen Sysenvindius.

4. Anna Humble, død 1705, blev først gift med hr. Balthazar Maschwedel, 
født 1621, student 1642, sogneprest til Nørre ørslev 1647 og tillige til Karleby 
efter sin værfar fra 1650 til sin død 1673, begr. 9/e ; søn af sogneprest til Gundslev 
hr. Christopher Madsen Lyndelse og Anna Baltzersdtr. Maschwedel. Derpaa ægtede 
hun eftermanden hr. Anders Jørgensen Bogense, sogneprest til Karleby fra 1673 til 
sin død 22/is 1681.

5. Maria Humble, levede ugift i Stavanger 1665.
Biskop Humbles portrætepithaphium i Stavanger Domkirke gjengives s. 25.

Hr. Lauritz Berntsen Sysenvindii 3die hustrus siegt:

Hans [Gabrielsen?] bosat i Kvinesdal 1620; hustruen Sophie Danielsdtr. levede 
1653 som enke i Kvinesdal. Han maa have været en formuende mand, da 
hans søn Daniel som ung student efterlod forholdsvis store midler, og flere af hans 
andre børn ligeledes besad formue. Fem efterlevende børn:

1. Gabriel Hansen, bosat i Vanse 1653, gav alterstager og døbefunt til Fjotland 
kirke; levede 1680. Han er maaske Gabriel Hansen Andabelø paa s. 65.

2. Jens Hansen, bosat i Fede paa Lister 1653; havde i «raseri og drukken-
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BISKOP HUMBLES EPITHAPHIUM I STAVANGER DOMKIRKE.
«Her hviler udi sit Sovekammer den hæderlige og høylærde Mand, Mag: Marçus Christensen Humble, 

fordum Superintendent over Stavangers Stift hen ved 6 Aars tid, som hensov i Herren den 8 April i66i, 
udi sit Alders 56 Aar. Desligest hans kiere Hustrue den dyderig Matrone Anna Christens datter Trane. 
Gud give dem een glædelig Opstandelse.» *

I øverste række fra venstre sees: 1. hr. Christen Humble til Skjold, 2. biskop Humble, 3. dennes 
iste hustru Ingeborg Beske, 4. hans 2den hustru Anne Trane, 5. Johanne Humble hr. Henrik Reimers’, 
6. Rebekka Humble hr. Lauritz Syseitvindii\ foran de to sidstnævnte, fra venstre : 7. Anna Humble hr. Balthazar 
Maschwedels, og 8. Maria Humble. Nederst et afdød spædbarn.

Inskriptionen er ganske korrekt, naar den kun anfører bispen og hans 2den hustru som de der be
gravede. Den første bispinde var nemlig død i Faarevejle.

Epithaphiet maa være malt mellem 1657 og 1667, rimeligvis i 1661, og inskriptionen paasat eller 
ialfald forlænget i 1694.
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skab» trolovet sig 1652 paa Nesodden med Maren Olufsdtr., men blev neppe gift 
med hende.

3. Abigael Hansdtr., født ca. 1625 og begr. S1/ia 1696 i Stavanger; gift først 
med kjøbmand i Stavanger Christen Christensen Trane, student 1633 og død 1663, 
og derpaa med præsident Christian Gram, født 1630 og død 26/io 1688 i Stavanger.

4. Hr. Daniel Hansen, student 1651, kapellan i Torvestad, hvor han døde før 
27/io 1653; gav 800 rdl. til Stavanger skole. Ugift.

5. Anna Hansdtr., ældste barn, født 1620 og død 16/ia 1695 i Avaldsnes;
Gift iste gang med mag, Lauritz Jonassen, student 1630, mag. 21/s 1639, lektor 

theol, og kapellan i Stavanger fra 16(35] til sin død omkr. 1650. Havde flere børn 
i 1641. Søn af sogneprest til Stavanger Domkirke mag. Jonas Jensen og Margrete 
Svendsdtr.

Gift 2den gang ca. 1650 med Iver Nielsen Lem\ død 1660 paa Stangeland i 
Avaldsnes, foged paa Utstein kloster og forvalter over Apostelgodset; en rig mand. 
Søn af foged i Brunla Niels Pedersen Lem og Mette Pedersdtr.

Gift 3die gang 9/î 1665 i Kopervik med historiografen Tormod Torfæus, født 
27!b 1636 paa Engøy i Gulbringe syssel paa Island og død 81/i 1719 paa Stange
land; søn af sysselmand i Arnesyssel Torve Erlandsson og Tordis Bergsveinsdtr. 
Torfæus blev gift paany 1709 med Anne Hansdtr. Gammel, født omkr. 1660 i Sta
vanger, datter af raadmand Hans Petersen Gammel og 2den hustru Maren Clausdtr?

Af Anna Hansdtr.’s børn kjendes to af iste og et af 2det ægteskab; i 3die ægte
skab havde hun ikke børn.
a. Peder Lauritzsen, levede 1682 i Stavanger.
b. Lauritz Lauritzen, født 1650 i Stavanger, deltog til orlogs under den hollandske 

admiral Sweers ved Solisbay 1672 og ved Sicilien.

1 Iver Lems søster Karen Nielsdtr. Lem, født ca. 1620 i Hedrum, havde i ægteskab med slJtsskriver 
paa Bergenhus, foged i Nordhordland og fra 1648 tillige paa Utstein Volqvard Brodersen Riisbrich, 
død 10/ia 1660 i Bergen, bl. a. en datter:

Mette Riisbrich, født ca. 1645, gift iste gang ca. 1667 med* oberstltn. Ahasvérus de Crequi dit la 
Rochie, død 15/« 1678 [før gift med den hollandske admiral Isaac Sweers datter Judithe\, og 2den 
gang 1681 med sjøkaptein Michel Tønne s en, der var født paa Lister [søn af sorenskriver Tønnes Rasmusen^ 
og gik i hollandsk orlog 1663 og deltog i krigen med England 1665—67 og 1672—74. Af iste 
ægteskab havde Mette sex børn, hvoraf Karen de Crequi blev gift med kaptein Christian von Alst, 
og af 2det tre børn: Volqvard Michelsen, Lene og Mette Michelsdtr.

’ Raadmand H. P. Gammel begr. 10/7 1678, skifte 4/e 1682, og enken Maren Clausdtr. døde */io 1689 , 
i Jølster hos sin søn mag. Claus Gammel, født 80/n 1649, som der var sogneprest [gift 18/s 1680 i 
i Stavanger]. Af raadmandens syv børn af dette ægteskab døde datteren Kirsten Hansdtr. Gammel 
i Avaldsnes 1732. Torfæus var barnløs i begge ægteskaber. Se Torfæi portræt s. 39.

Kilder til ovenstaaende oversigt: Stavanger Domkap. protokol, Minerva 1786 flg., Saml, til Stav. 
Hist., [Dansk] personalhist. Tidsskrift 4 I, Stav, lehnsregnsk., Retsprotokol 5251 fol. 292 og 2552 fol. 82.
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c. Mette Iversdtr. Lem, født 7/s 1652 paa Stangeland og begr. Il/n 1707 i Stavanger. 
Gift iste gang ca. 1669 i Avaldsnes med hr. Lauritz Berntsen Sysenvindius, 

sogneprest til Lye.
Gift 2den gang decbr. 1674 med hr. Gjøde Gjødesen Glambech, student 1670, 

sogneprest til Lye fra 1674 til sin død 16&4. Tilhørte en bergensk familie.
Gift ßdie gang ca. 1686 n;pd Lauritz Lauritzsen Friis, født 8/s 1652, stifts

skriver og postmester i Stavanger, hvor begr. 13/ia 1709; gift paany 8/s 1708 
sammesteds med Anna Cathrine Jensdtr. Godtzen.

Skiftet i hr. Lauritz Sysenvindii dødsbo foregik paa Lye prestegaard fra 26/ß til 
21 A 1674 ved den geistlige skifteret, bestaaende af sognepresterne hr. Olaf Nielsen 
til Klep, der tillige var provst over Jæderen, hr. Kjeld Hansen til Høiland og hr. Peder 
Eriksen Leganger til Bø. Skiftet gav anledning til en vidtløftig proces for Stavan
ger domkapitel, idet børnenes farmor Adriane Jensdtr. indgav klage over forskjel
lige angivelige uregelmæssigheder, hvorved hun mente hr. Lauritz’s børn af hans 
iste ægteskab forfordelte ligeoverfor enken og hr. Lauritz’s børn med denne.

Adrianes klage til Kapitlet lød saaledes:

«Høyædle och welbaarne her general krigscommissarius Lodvig Rosenkrantz til 
Hatteberg,

Hans høyærværdighed bispen doctor Christian Tausen med samptlige ærvær
dige capitt. herrer øndscher jeg naade och salighed af den hellig Trefoldighed.

Angaaende denne sag, som for Eder I goede dommere til idag er indstefnt, 
mod dee hederlige præst mænd och dee interesserende (som formeenis) arfveskiftet paa 
Lye præstegaard effter min sal. søn ej saa lovligen, som det sig burde, forrettet 
hafver, hvorom stefningen videre formelder, da hafver jeg foruden hvad mig self af 
samme skifftis forretning kand være vitterlig af et udskrifft, som den hederlige och 
wellærde mand hr. Peder Erichsen sogne-præst til Bøe præstegield med egen haand 
schrefvit har, med provistens och præsternis indgifne ofverlefverede underschrefne 
och forseiglende schifftis forretning, uden al tvifl, ofvereensstemmende (som nu och- 
saa imod den indstefnte original kand confereris) mod ommælte skifftis forretning 
til paa kiendelse om et nyt christeligt och retferdigt skiftis indrettelse for retten 
ladet indgifve och fremkomme effterfølgende besværinger:

1. Fornemmis at den hederlige mand provisten med dee tilforordnede hæder
lige præster ei hafver ladet sig vere angelegen och schriffteligen forfattet, hvorledis 
boen ved deris andkomst fandt is u-forseiglet, hvorfpre Mette Ifversdatter med hen
dis stiffader ej kand være uden mistanche, C 4 R: Libro — 2. Capite 15, men 
kand tiltalis effter loven och recessen at giøre deris eed hver af dem self tredje.

2. Siunis underlig at dee hederlige præstmænd uden puur obligationers frem-
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viisning, och i dee schyldige absens, udj deris registering forand indfører een deel 
udstaaende gieid, och siden af samme gieid giør dee u myndige udleg, saa som 
den allerede i boen var indkommen, och mueligt een deel samme gieid vil benechte, 
eller derpaa siger sig noget at hafve betalt.

3. Gamble forfalden och moxen bortraadne huuse i Stafvanger uden besich- 
telse kiendis af presterne paa Lye præstegaard saa goede, som dee for lang tid til
forn i arf tagen vaar, och afleggis dee u myndige der med, mueligt i henseende 
at andre schal svare der til, men anlangende jordegodtzet paa landet med detz 
vordering, der udj hafvis tidsens leilighed i açht, om end schiønt det min sal. søn 
langt mere kost hafde.

4. Alt guldet, som schulle deelis burde for richtigheds schyld veret veyet, och 
paa een sted indført, och sølfvet hver kar och støche for sig, saa vit som brugis 
kunde, specificerit, och af modellen och udgrafninger beschrefven och siden veyet.

5. Naar det andet boeschab, hvad nafn det och kand hafve, richtig er frem
kommen, och det arfvingen imellem lovlig ved lods kastelse deelet vaar, och det 
beste ej uden scheel (som formeenis) til andre udlagt er, kunde det der med beroe.

6. Dersom qveget alt sammen til lovlig deelning kommen vaar, och børnene 
enten saa got qveg igien faaer, eller det effter recessen solt blifver, siunis mig at 
det vere liige got hvor lidet det er vorderit for.

7. Den lovlige registering, specification och vordering paa min sal. søns goede 
bøger, af hvilche hand nogle nye effter sin sal. broder Sven Berentsen bekommet 
hafver, findis iche, som det vel burde paa sin sted af præsterne antegnet, hvor om 
videre naar dee vedkommende æd blifver forelagt, schal anmældis.

8. Dersom min sal. søns børn hafde veret myndige, kunde ieg mig udj min 
alderdom vel forschaane for denne omsorg, mens effterdj dee vaare u myndige, 
hvorledis kand dee da bevilge och samtyche noget af deris sal. faders klæder och 
andet schal distraheris och iblant andre distribueris, end befindis at stifmoderen, 
som beholder sine klæder u-deelt, af hvilche hindis sal. mand mange och schiønne 
klæder hende gifvet hafver, vil participere udj hans klæder. Ennu bevilgis stif
moderen børnenis clavicordium, och sættis kiøb paa een fremmedis gods.

9. Det er mercheligt at dee hederlige præstmænd hafver effter et schiffte bref, 
som effter sal. Ifver Nielsen Lem vaar udsteed och slutted d 28 og 29 maij 1660, 
indført Mette Ifversdatters tilfalden oddelsgotz och iblant andet deraf indført Halsøe 
i Mandal, med underliggende herligheder for 1000 rixdlr. (hvilchen gaard vaar 
u-solt af hindis gotz), men Sogendals fischerie, som uden aid tvil’ i for benembte 
schifte bref er taxent for 400 rixdlr., befindis her at vere indført for des aarlige 
afgifft och det effter et pergament skiffte bref datent anno 1650 imellem sal. Ifver 
Nielsen och hans søschinde, och siunis dette at hafve veret aarsagen, at naar for 
samme fischeri (som dog med qvindens samtyche er solt) hinde igien vederleg
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EGENHÆNDIGE NAVNETRÆK AF: •
Biskop Jens Schjelderup, 1560, side 11 ; Lauritz Jonassen, lektor i Stavanger, 1639, side 26; Biskop Jørgen 

Eriksen, 1583, side 12; Biskop Thomas Cortsen Wegner, 1640, side 22; Sogneprest Elias Jacobsen Agricola, 
1632, side 21; Biskop Marcus Christensen Humble, 1655, side 23; Raadmand Bernt Berntsen, 1654, side 
17; samt af hr. sogneprest Lauritz Berntsen Sysenvindius to navnetræk fra 1664, deraf det ene: L[oci] 
Pfastor] indigfnus] Lauritz Berentssfen] Eg[en] hfaand].

Gjengivet i naturlig størrelse.
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schulle giøris, den da høyere kunde considereris effter fischerietz aarlige afgifft end 
effter den værdi, Mette Ifversdatter om melte fischeri effter sin fader i arf taget 
och til andre solt hafver.

i o. Kand ey forstaais hvorledis deris hederligheder effter hr. Tormo Tor f ve
sens andgifvende andtegner een deel Mette Ifversdatters jordegotz, som min sal. søn 
sigis at hafve solt, och det ej enten med min sal. søns schrifft eller med den 
kiøbende beviiser.

11. Formeenis at dee 13 $er smør i Halleland, som min sal. søn ved mage- 
schiffte af hans qvindis stif-fader bekommet hafver, burde for and med det andet 
jordegotz til deelning at hafve registerit och vurderit.

12. Protesteris yderligere at dee hederlige præstmænd ej burde imod loven, 
arfve balchens 19, som for byder at ingen mand schal arf eller gotz schiffte uden 
med arfvingernis lov, sampt imod lensherrens befalning, saa och imod dee argu
menter, som dee fornemme goede venner mester Jens Godtsen, her Søfren Godtsen, 
sr. Jan Friis paa børnenis vegne forebragte, sig med boens deelning paa dee tider 
befatte, langt mindre

13. foruden foregaaende stefnemaal och fornøden demonstrationer udj en stær- 
boe censurere dee stridige parter imellom anlangende oddelsfrihed och den gieid, 
mand for sit oddelsgotz kand vere schyldig.

14. Mens som fornemmis at Mette Ifversdatter for sit oddelsgotz var schyldig 
850 rixdlr., der hun kom i min sal. søns verge, vidis ej hvorledis hinde af boens 
middeler for ud kand tilleggis 274 rixdlr. 1 ort 16 ß 2 alb., effterdj der for
meenis (effter præsternis egne andtçgnelse) af hindis jordegotz med fischeriet alleene 
at vere solt ungefær for 674 rixdlr. och til Mette Ifversdatters gieid af betaling 
paa dette skifte til Stafvangers skole er udlagt af min sal. søns jordegotz for 
320 rixdlr. Noch befindis til fellis bois midler at vere indført een deel af dee 
penge for det solte Mette' Ifversdatters jordegotz var bekommet, af hvilche sal. 
Hans Pedersens arfvinger schal betale 10 rixdlr., Jørgen Cortzen 50 rixdlr., Vibiche 
Berentsdatter 30 rixdlr., och til den sal. mands begrafvelse (hvor imod enchen 
ligesaameget bekommet hafver) er bekostet — 60 rixdlr., derfor fast paastaais at 
Mette Ifversdatter self betaler af sit øfrige gotz och midler hvad som feiler til 
samme gieids af betalning af det gpds, som solt er, och alt det andet at komme 
børnene til goede, tj Norgis lov siger, ingen mand schal betale gieid som hand 
iche oppe ber, hverchen søn eller anden mand: A. B. Cap. 13.

15. Anlangende naadsens aaret och aflingen paa prestegaarden, som den sal. 
mands børn med deris stifmoder det aar hafver dyrchit, da siunis det at hafve veret 
dyr betalning for dee 3 børns kost paa et aars tid at regne, af hvilche dee tvende 
dog self kunde fortiene sig kosten, och den yngste blef opholt her i byen.

16. Hvorledis dee gode mænd eengang holder min sal. søns bog, som paa den



3i

tid var klipped och ilde medfaren, for ingen numererit och richtig regenskabs boeg, 
och een anden gang af samme bog extraherer een deel schyld och gieid, sættis 
ind til deris hederligheder selfver at betenche och forsvare.

17. Bør heviisis at dee vedkommende, som myndige vaare, hafver bevilget 
nogen gafver, vere sig enten guld eller andet, eller nogen opted seng til Mette 
Ifversdatter, som siunis at hafve noch med sit oddelsgotz, hun for ud annammer, 
och uden giort fællag blifver deelachtig udj min sal. søns rørende formue, som 
hand eyede førend hand hende æchtede, uden dette schal achtis meere een contract 
end et schiffte.

18. Det guld, som børnene sigis at hafve bekommet, er got folch vitterligt, at 
deris sal. fader dennem det gifvet hafde och den ældste det self leverit, førend 
han giorde gifftermaal med Mette Ifversdatter, som var hans tredje hustruet och een 
deel af samme guld er paa schifftet effter børnenis moder, min sal. søns første hustru, 
i steden for deris faddergafve dennem bevilget.

19. Effterdj min sal. søn med børnenis moder een deel jordegotz sig til kiøbt 
hafde, tviflis ey paa at jo disse trende døttre med deris andre syschinde sammøde 
sin deel med dennem i samme faste gotz bekommet hafver, men her om meldis 
iche noget, det mig er vitterligt, i dette schiffte bref.

20. Siunis at dee hederlige præstmænd hafver udj udleg och boens deelning 
giort imod deris egen censur funderet paa Norgis lov A. B. Cap. 22. Tj imod 
det sølf, som min sal. søn gifvet hafde sine trende børn, vurderit for 147 rixdlr. 
17a ort, hafver dee udlagt af dee beste boens midler beløbende sig 147 rixdlr. 
i Vs ort til fuldkommen vederlag, som klarligere af skifftebrefvet kand fornemmis.

21. Der er udtagen arf til et drenge barn, som iche vaar fød, endog qvinden 
der effter naadeligen er forløst med et pige barn.

22. Imod Norgis lov befindis at vere scheed deelning i boen uden lods kastelse.
23. Och i sær beklager ieg fattige enche mig ofver den hederlige mand 

hr. Giøde Giødesøns rettergang imod mig, hvortil schal hafve gifvet hannem anled
ning dette schiftis forretning, hvor udj hans hustru ej alleene iche er tilholdet at 
bekiende sin sandhed om samme gieid, som iche meere er end 50 rixdlr., mens 
hun med børnene der udj er giort deelachtig, som dog med bedre føye udj anden 
gieid kunde henviisis, och jeg i saa maade i min alderdom af hindis idtzige mand 
hafve veret u-molesterit.

24. Udj dette och meere som af schifftis forretning kand fornemmis, formeenis 
at mine indstefnte prov vorder mig bifeldige och deris sandhed udj .denne sag be- 
kiender.

Af alt dette forberørte, som er funderit paa lovens klare bogstafver, sætter 
jeg fattige enche paa min sal. søns børns vegne udj rette for I goede cap. herrer, 
om samme arfve-schifftc iche befindis imod voris lans lov at vere foretaget, giort
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och forrettet, och sal. her Lauritz Berentsens børn allerstørste u ret at vere veder
faret, derfor meenis at omrørte schiffte bør at kiendis kraffteløs och som u-giort, 
och at nyt schiffte i sterboen igien strax och effter leiligheden igien at bør holdis 
och foretagis, och efter lands loven forrettis som kand vere forsvarligt paa alle 
siider, udj s. h. Lauritz Berentsens børns och deris forordnede formynderis ofver- 
verelse, och dee goede hederlige prestmænd provisten h. Olef Nielsen, mester Kield 
Hansen och h. Peder Erichsen Leganger, som tit benefnte schiffte hafver forfattet 
och opretted imod joven, som ut snpra er melt, forplicht vere, at betale och erstatte 
sal. her Lauritz Berentsens børn aid deris erlidende schade och bekostning fra det 
første schiffte och indtil det sidste schiffte endis, hvor om nu er stefnit, hvilchet 
alt til den tid i pennen schal blifve forfattet och andslagen, och i al ydmyghed 
ervarter een retfærdig dom effter landsloven, och at dette mit eenfoldige svar 
och i rette-sættelse for retten motte vorde oplest, protocolerit och i achten ord fra 
ord indført, och mig igien tilstillis. Hvor med mine gunstige patroner udj Guds 
beschiermelse forøndschis af disse effterlatte fader- och moderløse børns fadermoder 
och Eders ydmyge tienerinde, som och her med gifver min kiere svoger erlig och 
velachte mand Rasmus Svendsen fuldmacht mine documenter i retten at fremlegge 
och til sagen lovlig at svare.

Staf. d. 16 nov. anno 1676. Til vitterlighed under min egen haand.
Adrian s. Berent Berentis»

Stavanger domkapitel lod i denne anledning til møde 16de novbr. 1676 indstevne 
de geistlige skiftekommissærer, endvidere den nye sogneprest til Lye hr. Gjøde 
Gjødesen Glambeçh som nu gift med hr. Lauritz’s enke Mette Lem, de anordnede 
formyndere for hr. Lauritz’s tre børn af hans iste ægteskab, nemlig rektor i Sta
vanger mag. Jens Godtzen, dennes bror, medtjener til Klep hr. Søfren Søfrensen 
Godtzen og overtoldbetjent i Stavanger Johan Friis, samt endelig præsident i Sta
vanger Christian Gram, gift med Mette Lems moster, og historiografien Tormod 
Torfæus paa Stangeland, som nu havde Mettes mor tilægte. De to sidste indkaldtes 
nærmest for at kunne oplyse om det efter Mettes far foged Iver Nielsen Lem af
holdte skifte og den lod, som da tilfaldt Mette i farsarv.

Hr. Gjøde var den eneste, som mødte personlig. Han fremlagde en erklæring 
fra de tre geistlige skiftekommissærer, hvori de kort og godt afviser stevningen 
som sig uvedkommende, idet Adriane efter deres mening intet havde med sagen 
at bestille ; blev de derimod affordret nogen besked af børnenes formyndere, skulde 
de nok svare. Præsident Gram lod ved fuldmægtig erklære, at han intet andet 
havde at staa til regnskab for end at paase at det udlæg, som ved skiftet blev 
gjort til en forventet, den tid endnu ufødt søn, blev omberegnet til den efter skiftets af
slutning fødte posthume datter, hvad han og Tormod Torfæus ogsaa skulde indestaa for.



Paa Adrianes vegne mødte hendes svoger Rasmus Svendsen, som fremlagde 
en skrivelse af 15 aug. 1676 til amtmand Rosenkrantz og biskop Tausan fra de 
tre formyndere, hvori de meddeler at da de efter anmodning i sin tid indfandt sig paa 
Lye prestegaard til skiftebehandling, fandt de boets midler allerede registrert og 
vurdert, hvad de havde anseet urigtig, og da de heller ikke fandt det forsvarlig 
at skifte boet paa den tid, hvad der ogsaa fra andet hold var protestert mod, 
«havde de sig strax fra stedet forføiet og fra saadant et skifte ganske undslaget». 
Presterne havde ikke desto mindre fortsat og tilendebragt skiftet med udlæg og 
uddeling af gaver, og formynderne mente derfor at de ikke kunde have nogen 
befatning med værgemaalet.

Ved lagmanden Bartholomæus Haagensens resolution af 28de august 1676 blev 
de tre anordnede formyndere erklæret rettelig opnævnt og dem paalagt at føre de 
umyndiges sag for Kapitlet, ialfald saadant sagsanlæg var begrundet.

Resolutionen blev kundgjort for formynderne, som derpaa i en skrivelse til Kapitlet 
af 17de novbr. 1676 modtog værgemaalet og overtog sagsanlægget, idet de bl. a. 
udtalte: — — om endskjønt det maatte være Deres hæderligheder lige godt mod 
hvem de sin gjerd skulde forsvare, dertilmed kan den omkostning ei være saa stor, 
som paa en kapitels eller konsistorialdom vorder anvendt at børnenes farmor den 
dydige matrone Adriane sal. Bernt Berntsens jo var god at svare dertil, og stod 
det langt bedre at sagen, som uforbigjængelig for de fader- og moderløse børns skyld 
maa paatales, blev drevet ved den dyderige matrone eller hendes fuldmægtig end 
ved os, som Deres hæderligheder saa nær i svogerskab og stand er anrørende. 
— — Antager vi nu i Herrens velsignede navn salig hr. Lauritz Berntsens trende 
efterladte døtres værgemaal, saa at jeg Jens Godtzen for Adriane, jeg Søren Godt- 
zen for Kirsten og jeg Johan Friis for Karen Lauritzdtr. herefter vil svare, bedende 
derhos de gode kapitelsdommere at den af børnenes farmor udtagne stevning bli
ver staaende ved magt — —.

Kapitlet frifandt derpaa de tre prester, som havde forrettet som skifteret i 
hr. Lauritz’s bo, for Adriane sal. Bernt Berntsens tiltale, saasom hun dertil ingen 
kompetence havde, men «eragtet det billig» at formynderne overtog og anlagde 
samme sag.

Af amtmand og biskop blev derefter under 18de novbr. 1676 de tre prester 
indstevnt for Kapitlet til møde 18de jan. 1677 medhavende skiftebrevene efter 
sal. hr. Lauritz, efter hans iste hustru, «som var børnenes moder», efter sal. Iver 
Nielsen Lem og efter dennes far. De skulde tillige fremlægge «vigtige bevisnin
ger paa det jordegods, som sal. hr. Lauritz af sin hustrus tilfaldne odel skal have 
fulgt», og bl. a. erklære sig om grunden til at de «saa hastig imod gjorte preten
tioner havde tilstedt skifte og deling i boet», endelig skulde de «især forsvare sig 
imod de angivelser og besværinger, børnenes farmor havde indgivet for retten».

3 — Siegten Sundt.
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Samtidig indstevntes hr. Gjøde til Lye med hustru Mette Tversdtr. Lem, præsident 
Christian Gram og Tormod Torfæus.

Paa egen og øvrige formynderes vegne fremlagde rektor Jens Godtzen en ud
førlig fremstilling af deres mislykkede optræden under skiftet med specificerte anke
poster og henholdt sig forøvrig til det tidligere af Adriane Bernt Berntsens ind
givne og foran gjengivne klageskrift. Derefter blev oplæst flg. skrivelse fra de to 
ældste myndlinger, Adriane og Kirsten Lauritzdøtre :

«Høy-ærede, hederlige, høy och wellærde gunstige befordrer, Eder samptlige, 
provisten hr. Oluf Nielsen, med Eders hederligheder mag. Kield Hanssøn och hr. 
Peder Erichsen.

Tienistlig anmodis, effterdj fornemmis schifftebrefvit effter voris si. fader hr. 
Lauritz Berentsen, førige sogne præst til Lye præstegield allerede er forferdiget 
och paa Lye prestegaard leveret; och vj hans fattige effterlatte fader och moder- 
løsé børn endelig der af nogen underretning behøfver, hvem os er forordnet til 
formyndere^ som voris ret kand omtale, och vi der om betimelig kand søge; da 
bedis Eders herligheder ydmygelig at mig Adrian Lauritzdatter skifftebrefvit in 
originali motte betrois, at jeg det dee vedkommende paa voris veigne kand anviise, 
som videre sit betenchende til voris beste nochsom altid, det vj ej paatvifler, schal 
gifve til kiende, i forhaabning at Eders hederligheder ingenlunde her udj Eder 
undslår, ti mand troer iche andet end bekostningen med schifftis forvaltning och 
arfvids fordring er jo tagen af fellitz boe; och at vj derfor hafver ret der til, lige
som voris stifmoder, helst effterdj mand vil forsichre voris stifmoder at brefvit 
hende ligesaa got schal blifve igien lefverit. End bedes meget tienstlig at Eders 
hederligheder vilde och lefvere til mig Adrian Lauritzdatter det schifftebref, som er 
oprettet effter si. moder, eller til kiendegifve hvor det er at finde, at man det om
fornøden erachtis ochsaa i een ræt kand faa ind kaldet; Och schulle os dette som
fattige piger nechtis, da bede vj at det ordentlig ved vidnisbyrd kunde blifve for
rettet, om nogen schulle bære tvil om os, och ellers i det ringeste gifve os anled
ning, hvorledes vj kand komme til at viide schifftis forretning effter voris si. fader, 
forventende her paa Eders hederligheders schrifftelige svar, och Eder alle, som fader
løsis forsvar den allerhøyeste Gud befalet; af Stafvanger d. 7. nov. anno 1674.

Adrian Lauritzdatter Kirsten Lauritzdatter
Egen hand. Egen hand.»

Herpaa svarede de tre prester, at skiftebrevet indeholdt alt fornødent med hensyn 
til de anordnede formyndere, og at selve skiftebrevet var overladt til foged Peder 
Godskesen og fik søges hos ham og Mette Iversdatter, hyis ægtefælle hr. Gjøde 
imidlertid tilbød «af god affektion og inklination til de fader- og moderløse» at 
skaffe dem en bekræftet afskrift.
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Dernæst blev oplæst flg. brev fra sal. hr. Lauritz til hans søster Adriane sal. 
Hans Pedersens:

«Nest broderlig hilsen forøndschis min hk. [□: hjertekiære] søster trøst och 
husvalelse af den barmhiertige goede Gud, och med tiden glæde for din store 
sorg och bedrøfvelse for Jesu Christi schyld.

Kiere søster Adriana si. Hans Persens; vil du ich fortenche mig och fortørnis, 
/ da lader Mætte dig venligens hilse, ombedendis du vilde erindre dee thie rixdlr., 

din si. mand hafde hos sig af skolens penger, dee 30 rixdlr., der blef udlagt af 
samme penge til at løse hùusene igien paa Koholmen.* maa Gud viide hvorledis dee 
faais igien, med mindre min søster Viviche finder een ven saa goed, som legger 
dem ud paa hindis haand, at tage det grundebref til caution mig blef lefveret ; pen
gene faar endelig 8 dage for Mich, clareris til skolen, den schal nu opbyggis, som 
mig er sagt, och kapit. dee 300, der Mætte er schyldig, betalis.

Gifver Gud hilsen har jeg sæt mig for 8 dage effter paasche at komme til byen 
och besøge voris gamble forældre och see hvor dee lefver; Gud unde os midler 
til helsen, er det ham saa behageligt; k. søster gif dig tilfrids, den samme Herre 
och Gud, som bedrøfver, schal glæde dig igien, vær trøstig och tolmodig under 
Guds kors, den Gud elsker bedrøfver hand, dog iche af hiertet, Herren er hans 
nafn, hand er din mand, enchers dommere, och faderløse deris forsvar.

Dee 3 pund korn min søster schrifver om kand bekommis dog iche førend 
jorden er tillagt och hestene sterche, nu er det u-mueligt. Dig med samptlige k. 
børn och alt kiert Gud befalet til lif och siel;

Af Lye d. 30 martij, 1674. D. K. B. A. saa lenge jeg lefver
Lauriz Berentsen

Egh.»

Videre oplæstes følgende missiver til rektor Jens Godtzen fra kapellan i Mandal, 
hr. Jacob Jørgensen* og fra sogneprest til Tysnes, hr. Jørgen Schurmann* til samme.

«Salutem in Jesu Christo!
Plurimum venerande vir, mag. Jane Gotzovi, amice et affinis integerrime: Jeg 

bekom med posten Eders hecjerligheds schrifvelse af dato d. 21 çbr. 76, hvor af 
ieg erfarer, det dom. affinis med sin k. broder och hr. Frisio hafver taget Eder 
si. her Lauritz paa Lyis effterlatte børns sag an; Gud størche Eder samptlig i 
Eders forsæt och løn tager I vist hos Gud, at I hielper fader och moderløse børn 
til rette; hafde si. M. Eliæ børn hafft saadanne venner, da hafde det iche gaaet 
saa uchristeligt och uforsvarligt til som det giorde. Dom. affinis schrifver om ud
tog af schifftebrefvet effter si. Ellen Thomasdatter Wegner; da vidner jeg for Gud, 
at ieg det aldrig hafver seet; mens min kieriste beretter, at hun hafver seet det 
hos sin broder Jacob Eliæsøn* nu er hand ofver til Holland forreist, och hafver alt
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sit tøy med sig, uden een liden bomme, som hos mig er bestaaendis med nogle 
schartecher udj, hvor til hand self hafver nøgelen med sig, om hand hafver lagt 
schifftebrefvet der udj effter sig eller ey, er os gansche ubevist, tj dersom jeg viste 
noget der om, och iche derudj befordret min hustruis søschindis sag (efftersom jeg 
i andre maader iche noget kand udrette) motte ieg vere gandsche slem og inhuman.

Anlangende den guldkiæde Adrian Lauritz hafver, da beretter min kieriste, at 
si. h. Lauritz gaf hende den medens hand sad enchemand effter si. Rebecca Marci- 
daatter, udj hvilchen guldkiæde hun formeener sig med sin søster Citzele Eliædaatter 
at hafve sin part, efftersom hand var kommen fra deris si. forældre, och iche kunde 
den si. mand med rette bortgifve saa til et barn, at dee andre jo motte hafve sin 
andeel der udj, eller noget saa got der imod, som dog iche er scheedt; Eders land
bonde Hans Erichsen hafver lefveret mig paa Eders vegne half fierde rixdlr. 16 ß 
for hvilche I schal hafve tachsigelse och vere krafvisløs af mig och mine i alle 
maader. Och vil saa her med hafve Eders hederlighed med kieriste och børn Gud 
allernaadigste til lif och siæl trolig befalet, och vil stedse forblifve hans hederligheds 
tienistvilligst

Mandal d. 12 december 1676. Jacob Jørgensen W.*

«Salutem ac solidum in Emmanuele nostro gaudium!
Vir plurimum ven: clarissime ac doctissime Dne Mag: Frater deamande et 

consangvinee dilectissime. Eders goede schrifvelse dat. Stafgr. d. 29 nov. och 
7 decemb. sist afvigte, ere mig vel indhendiget d. 17. decemb., hvor af jeg kand 
erfare Eders kierlige och flittige omhue for faderløse børns retmessige sag til det 
beste at befordre, hvilchet Gud, som er alle fader och moderløse børns forsvar, 
imod Eder och alle oprichtige hierter med velsignelse igien vil belønne, jeg ønscher 
ellers for min person udj noget Eder eller Eders igien at kunde gratificere, da 
schal ieg der til findis velvillig etc. Her hos ærv. kiere svoger, er det Eders be- 
giering, at jeg vilde meddele Eder een rigtig fortegnelse under min haand, paa alt 
det gotz, være sig och hvad det vere kand, som min fætterske, den dyde-rige pige 
Adrian Lauritzdatter i arfvedeel kunde vere tilfalden, och hun med sig til mit huus 
(som formeenis) hafver førdt: Da tiener dette til venlig giensvar ved ja och sand
hed, at der den fattige pige kom til mit huus och erbød sin tieniste for billig 
kost och løn, da førdte hun intet videre med sig, end som een anden fattige rei
sende person, et schrin, hvor hun hafde sine linnen och ulden klæder udj, til med 
een behøfvende mad-bomme under veis, mens mere, enten lidet eller stort, af ringe 
eller høy værdj, er hverchen af mig eller nogen af mine huusgesinde seet eller 
vitterligt, det foraarsagede derfor ej een liden forundring hos hendes bekante, at 
hun kom saa meget tom och ledig, fra saa store effterlatte velsignelser, som een 
hver noch er vitterligt, at hendis si. forældre hafde effterlat baade hende och dee
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andre søschinde. Sat sapienti etc. Jeg formoder dog at hun ved den christen øfrig- 
heds retsindige kiendelse vederfaris hvad billigt och ret kand vere. Hvorfore k. svoger 
jeg hafver forløfvit den goede pige self personligen at møde i Stafvanger til be
stemte tid, at hun dis bedre kand giøre Eder goed rede baade om sølf, guld, jorde- 
gotz och andet mere, paa det tvistigheden eengang kand komme til een goed och 
ønschelig ende, hvorfore jeg och paa det ærbødigste vil anmode min k. fætter och 
svoger, at I u-paatviflet herudinden giør Eders beste. Her med jeg hans heder
lighed, med dyderig kieriste, yndelige børn, søschinde och blodsforvante under Guds 
trygge beschiermelse troligen vil hafve forønschet, Gud forleene Eder alle et giede
ligt juel och frydefuldt nyt aar, det øndscher Eders tienistferdigste fætter och svoger 

Ex. Tysnæs præstegd. d. 19. decemb. ao. 1676. Jørgen Scurmann
Mpp:»

Endvidere oplæstes flg. brev til hr. Søfren Godtzen fra to af hr. Lauritz Bernt
sen Sysenvindii døtre:

«Høy-ærede kiere frende hr. Søfren Götzen; efftersom begieris af os fattige piger 
si. her Lauritz Berentsens effterlatte døttre, at vj ville bekræffte och fra os under 
voris hender gifve til kiende, hvor om vj schrifftlig tilforn Eder ansøgt hafver hvad 
voris begiering vaar til Eder; anlangende det korn paa Lye och Veslye, som dee 
sagde os at vere tilfalden effter vor salig fader, da bekiender vj Adrian och Kirsten 
Lauritzdøttre, at vj paa vor egen och søsters vegne af Eders hederlighed hafver 
begiert, at I samme korn ville effter vurdering kiøbe och med Eders eget, som I 
achter øster at ville selge, paa det at det iche gansche schulle forderfvis. Och at 
det qveg, som paa Lye prestegaard sagdis os at vere tilfalden, som ej der motte 
blifve, hos Eder motte fostris. Der til med hafver jeg Adrian samme tid Eder 
anmodet, at I ville begiere paa samptlige voris veigne hos her Gøde Gødesen, at 
det gotz, som os effter vore si. forældre kunde være tilfalden, motte staae hos 
hannem i goed forvaring indtil sagens ende; at det ej och schulle forderfvis, och 
det samme hafver jeg och self af h. Gøde begiert.

Stafv. d. 16. jan. 1677.
Adrian Lauritzdatter Kirsten Lauritzdatter

Egen hand. Egen hand.»

De indstevnte tre prestemænd fremlagde dernæst flg. erklæring fra provsten 
hr. Oluf Nielsen Midelfart:

«Felicia Novi Anni auspicia!
Efftersom vj underschrefne ere indstefnte (iche lovlig med bonde lensmand effter 

T. B. g., men med een scholis person etc. hvilchet dog settis til side, suo respectu) 
til idag paa capitul huuset i Stafvanger at møde och svare, til dee hederlige, høy
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JACOB HANSEN AGRICOLA. 
Sogneprest til Haaland, se s. 20.

och vellærde, sampt velfornemme mænds mag. Jensis, h. Sørens och Johan Friisis 
stefning, som siger

At dee ere tildømte at indtale si. h. Lauritz Berentsens børns arfvedeel, hvor 
om dj os citerer, ligesom vj hafde noget der af, da schal dee goede mend det 

aldrig beviise, at vj os der med i ringeste 
maade hafver befattet, videre end schifftet til 
deris tieniste forrettet.

Citerer dee mig Oluf Nielsen â parte.
Med schifftets forretning effter si. h. Lau

ritz, da findis schifftebrefvet in originali hos 
h. Gøde paa Lye, hvor af Adrian Lauritz- 
datter er meddeelt een copie til effterretning: 
Och som h. Gøde er i • stefningens slutning 
kaldet til originalen at fremlegge, efftersom 
dj med. den fidemerede copie iche ere for- 
nøyede, er den post ichun een pleonasmus. 
H. Gøde nechter iche schifftebrefvet i retten 
at producere, andet schiffteforretning findis 
iche hos mig: Jeg motte gierne viide hvor 
mange schifftebref I fordrer for dette schiffte?

Det schifftebref effter si. Ellen Tommis
datter kommer mig iche ved, enten at hafve 
eller i retten at fremlegge; hvo som vil bruge 

det sig til bestyrchning, bør det self at fremlegge och søge det der det findis.
Det schifftebref effter si. Niels Pedersen, da ér det meget underligt, at disse 

politici ville søge det hos mig. Mig siunis, at I formyndere med disse fornemfnte 
schifftebrefve vil bevise, at jeg noget der imod schulle hafve peccerit, effterdj I 
formeene mit verch at vere ulovligt: derfor paastaaer jeg effter loven, at den som 
sichter bør det beviise och self i retten at producere dee documenter, hvor med 
dee achter mig noget ulovligt at ofverbeviise.

Siger formynderne: at jeg schal fremlegge beviisning paa Mætte Ifversdatters 
gotz, som si. h. Lauritz solt hafde, och om det iche er solt med Mættis vilje och 
samtyche. Der til svaris: At schifftebrefvet effter si. h. Lauritz udviiser hvad och 
hvormeget solt er.

Och at det er scheedt med Mættis samtyche; da er jeg ingen hierte randsager, 
dog veed jeg, at qvinden maa vere sin mands vilje underdanig: men om det end vaar 
tusinde gange hindis samtyche, da kand det iche hielpe at jo si. hr Lauritzis boe 
maa det restituere och igien betale, effter recess, p. 217. Norgis lov, A. B. 3. siger: 
Odels gotz falder frit til rette oddels mend, med videre forklaring der om ibidem.
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Der til med vaar iche hendis samtyche noch uden hendis neste frenders samtyche 
hafde veret der hos, til hvilche gotzet først burde vere lovbøden, førend det til 
nogen fremmet blef solt, som loven taler O. B. 4. C. In summa, mit verch i sterb- 
boen staar vel paa dee fundamenter, som I formyndere ej saa lettelig schal kuld-
kaste: Och som I dog tenterer sligt, siger 
ieg end som tilforn : at det hører Eder til at 
producere dee love, forordninger, documenter 
och forn brefve, som I achter at giøre det 
med, och iche politice begiere det af mig, tj 
ieg har lenge hørt sige: At den som sag 
gifver, bør sag beviise, Rec. p. 212 et alibi. 
I prætenderer paa det, at jeg iche før boens 
registering giorde ansøgning om formyndere. 
O I goede mend, jeg er nu saa gammel och 
i læsning underviist, at jeg uden nogen skole
mester kand baade læse och, Gud vere æret, 
forstaae dj dansche privilegier, effter hvis 
indhold det giordis iche behof at giøre an
søgning om fremmede formynder, efftersom 
ieg viste der fantis iche mangel paa veder- 
hefftige fødde formynder effter loven och dj 
kongelige privilegier, hvilchet jeg schrifftlig 
loed sr. Tormod Torfvesen strax forstaae, 
der jeg fich befatning med schifftet at fortfare, 
och mundtlig talte med Adrian Lauritzdatter
der om, lenge før schifftet begyntis. Boens HISTORIOGRAFEN TORMOD TORFÆUS. 
registering och vurdering er scheedt effter be- Se slde 26-
fatning, paa dee vedkommendis supplication
der om. Er u-ræt registerit och vurderit, da bevise det. At ieg effter giorde præ
tentioner och Eders undvigelse er faren fort med schiffte, er scheedt effter loven 
A. B. 18. Men kiere, siger I aarsagen, hvorfor I afvigte, om det vaar ræt eller 
ey? Tilmed hafde I paa arfvetofften ingen prætentioner imod mig. Dette er mit 
enfoldige svar paa denne stefning; men at formynderne siger: Mig schal mere til 
kiendegifvis for retten, som jeg schal svare til. Da maa I viide, at som jeg er 
en gammel bedaget och svag mand, och kand derfor iche self præsentere, da hafver 
I effter C. 3 Rec. udj Eders stefning at notificere Eders propositiones, at jeg be- 
tenchsom kand svare, och iche famle paa ordene for retten Derfor hafver ieg 
intet videre denne gang at svare, end sagd er. Her hos vil jeg føre Eder I for
myndere til gemyt, at jeg hafver iche giort saa ilde mod een part af Eder, at
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mig nogen spot paa min høye alderdom schulle beviises. Vaar der noget i dette 
verch af mig forseet, da kunde det paa een bedre maade remederis. Men nu sætter 
jeg sagen ind til Gud och det høyærv. consistorium til absolut domb. Jeg veed 
imellem Gud och mig, at børnene iche for min schyld enten i registering, vurdering, 
deelning, eller i nogen anden maade hafver taget schade paa den ringeste album, 
hvilchet jeg med høyeste æed vil bekreffte, om det begieris och fornøden giøris. 
Ellers blef mig bevilget paa schifftet Adagia Erasmi, tarfferit 8 3 och Postilla Salo- 
monæa, forslit och u indbunden, dennem vil ieg gierne restituere eller med penge 
betale, saasom jeg och strax erbød mig til paa stedet! — Dette mit indleg och 
eenfoldige svar paa stefningen, om beder jeg at min goede naboe, hederlig och 
wellærde mand h. Peder Leganger, som self interessered ville paa mine vegne frem
legge och svare kortelig, hvad hand achter nødvendigt. Formoder at det heder
lige capitul optager alting med mig gammel mand i beste maader. Och som for
mynderne tale een deel om kost och tæring, een deel om schifftets forandring och 
omgiørelse: da paastaaer ieg u-schyldig i all vitterlig forseelse, det Gud kiender, 
och, at uden dee ofverbeviiser mig noget u-louligt, dee da mig tilbørlig kost och 
tæring ærstater. Och hvorledis kand schifftet holdis paa nye? Gotset er jo dissi- 
peret, och dersom det schal holdis paa nye, da tage sig vare, at det Mættis gotz, 
som iche blef betalt paa schifftet, som scheede effter min och mine medbrødris 
førbøn, iche ennu faar betalis: Tj da schal det eene ryggis, kommer vel een, som 
rygger det andet, hvilchet Tormod Torfvesøn hafver truet at ville giøre, som schiffte 
brefvet om melder. Er derfor best at formynderne holder inde med den proces, 
som er børnene til schade, och iche saa disputerer om hønseægget, at her mistis 
gaaseægget. I formyndere foregifver, at børnene paa deris goeds hafver lidet schade, 
det er I voldende udj, efftersom det er scheedt for Eders forsømmelse schyld, idet 
I paa tre’dje aar iche hafver hafft tilsiun der med, och nu, I vil giøre det, begyn
der I process, børnene til omkostning. Jeg indstiller det til min gunstige øfrighed 
om saadant er ræt, enten mod mig, eller imod børnene, eller imod Eder self? Her 
med ender jeg for min person, befalendis min gunstige kiere øfrighed och denne 
sags dommere, med det hederlige capitul, den trofaste Gud, til siæl och lif.

Eders plichtschyldige tiener
Oluf Nielsen Medelfard.*

Om end i en mindre kjæphøi tone saa dog i alt væsentlig overensstemmende 
med hr. Oluf svarer de to andre prester, hr. Kjeld og hr. Peder Leganger, og slut
ter med at nedlægge paastand paa kost og tæring.

Hr. Gjøde Gjødesen Glambech indgav flg. erklæring:

«Høyværdig, hederlig, høy och vellærdte samptlige capitulares all naade och 
velstand erøndschet ved Jesum Christum.
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Saasom jeg undertegnede af hederlig och høylerd mand m. Jens Götzen, h. Søfren 
Götzen sampt Johan Pettersen Friis, med min kieriste Mætte Ifversdatter Lem for 
det hederlige capitel er incitent angaaende et lovligt arfveschiffte, som effter min 
si. formand af hederlige præstmænd, som nu och tillige er indstefnt, forrettet, da 
som jeg for nogen tid leden for samme sag var indstefnt, och jeg da personlig 
svaredt ey om sagen at vere kündbar, hvorfor den til ny stefnemaal blef henviist, 
och formedelst der med fort faris, er ennu dette mit korte svar til samme stefne
maal, som følger :

1. For det første er det Gud och alle mennischer bekiendt, det ieg iche vaar 
tilstede paa Lye prestegaard, da schifftet effter min si. formand blef forrettet, der
for kand ieg ey. viide noget her til at svare, efftersom jeg her udinden er frem
met och hafde formodet jeg for saadan utidig søgning schulle blifve forschaanet.

2. Min kieristis stiff ader vellachtbar s. Tormod Torfuesøn, som den tid schifftet 
stoed, vaar da tilstedeverende, hvor hand da som min kieristis fader och lauverge 
for dee hederlige mænd proponent, at hvis tiltale, som effter den dag kunde falde 
paa samme skifftis forretning, vilde hand da som een fader och lauverge tilsvare, 
och hende i saa maade friholde. Mens formedelst jeg nogen tid effter schifftet var 
standen, bekom enchen til æchte, seis nu dj mig derfor vil søge, hvilchet ieg for- 
meen er mod al lov och ræt u-rimeligt, det er vel sant jeg som een ærlig mand 
bør at tage min kieriste udj forsvar, mens efftersom denne søgning er mig gansche 
u-kundbar, kand ieg ey noget her til svare; imidlertid formoder och fastelig paa 
staaer det min kieristis stiffader effter egen giorde tilbiudelse, som udj schifftebrefvet 
indført, bør endelig at svare til alle hvis prætentioner hand paa schiffte-stædet hafver* 
proponent, efftersom jeg udj alt der udinden, som forbemelt, er gandsche fremmet

3. Det min kieriste er och incitent udj egen person at møde, saa kand ieg ey 
viide hvad aarsag, det er alle och een hver vitterligt, det hun iche synderlig hafver 
videnschab om dets forrettelse; mens dersom retteligen sagen schulle søgis, siunis 
mig, dee da hindis stiffader och laug-verge Tormod Torfvesøn, som mange och 
adtschillige propositioner hafver fremført, bør at søge, som fornemblig til sagen 
hafver at svare.

4. Formeenis fuld kommelig med fast paa staaende det jeg fornemmelig bør 
for denne søgning at fri kiendis, och dee protesterende dee ordinarii ved kommende 
at søge och iche mig som een fremmet, som hafde formodet, at schulle hafve nødt 
een fri og ubehindret prestegaard for een hvers tiltale, hvilchet jeg til dato ich haf
ver nødt, mens mig derudinden scheed hindring, som nochsom kand got giøris 
och vidtløffteligere schal demonstreris, naar som begieris.

5. Och efftersom ieg nu tvende gange er her til det hederlige capitel incitent 
for samme tiltale, som mig iche (dét ieg formeen) udj ringeste maade ved kommer, 
protesteris derfor, det prostest an terne bør mig endelig min omkostning, reisen och
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tids spilden at betale och igien ærstatte som mig ofver 8 rixdlr. hafver kostet, 
baade med hesteleye sampt min egen och tieneris fortæring, hvor paa jeg ydmyge- 
ligen een retmessig dom er formodende. Med tienstlig begiering at dette mit korte 
och eenfoldige svar maa læsis, paaschrifvis, och udj hvis for retten afsigis, indføris. 
Sluttendis saa samptlig capitulares under guddommelig beschiermelse ved forblif- 
vende mine høy-ærede patroners beredferdigst

Stafvanger d. 18. jan. 1677. Gøde Gødesen,

Dernest anviiste hand schifftebrefvet sluttet paa Sørbø prestegrd. d. 21 7br. 
anno 1674.»

Præsident Gram havde intet videre end før at bemerke, og Tormod Torfæus var 
hindret fra at møde.

Sagen blev saa udsat til 8 febr. 1677. Ved mødets aabning pointerte da rek
tor Jens Godtzen de ankepunkter, formynderne særlig fæstede sig ved : saaledes 
var endel gamle og forfaldne huse ved den nordre Kirkerist i Stavanger, som boet 
eiede, blevet vurdert saa høit, at ingen formynder kunde finde det forsvarlig over
for børnene; guld og sølv var ikke specificert, prestens klæder, portræter og andet 
uddeelt efter et forgodtbefindende uden lovlig deling og uden nogen myndigs bil
ligelse; de tre efterladte ældste døtre, som burde havt de bedste udlæg, havde 
faaet de daarligste, deriblandt i gamle bøger, medens stifmoderen var tildelt sit i 
sølv, og yderligere havde hun «een stoer deel af boens beste midler, foruden det 
førommælte, forud bekommet for een deel hendis jordegotz, som hun med sin mand 
til sin egen gieids af betalning, sigis at hafve solt; och samme jordegotz af Mætte 
Ifversdatter i arf effter sin fader tilsammen ey nær saa høyt schal vere tagen, som 
det i denne forretning op schrifvis och vurderis for; da til med giøris udleg af 
fællis boe til at betale Mætte Ifversdatters øfrige gieid, som hun var schyldig for 
sit odels gotz, førend hun fich si. hr. Lauritz Berentsen til æchte.»

De begjærte sluttelig Kapitlets kjendelse for at nyt skifte skulde foretages.
Paa provstens og presternes vegne mødte hr. Hans Jensen, medtjener til Høi

land, som forlangte sagen udsat til Tormod Torfæus kunde indfinde sig. Hr. Gjøde 
blev spurt af bispen hvordan det forholdt sig med den gaard Fidje [i Sogndal], 
som var opført som solgt og dog ikke var det? Hr. Gjøde svarede at «det maatte 
være skeet af en abys».

Sagen blev udsat til 27de februar. Jens Godtzen begjærte dom. Hr. Gjøde 
fremlagde et langt og intetsigende ordgyderi, forfattet af Tormod Torfæus, til for
svar for de geistlige skiftekommissærer, hvilket af nye faktiske oplysninger kun inde
holdt at hr. Lauritz s iste hustru engang tidligere havde nyt naadensaar i Lye 
kald [o : som enke efter hr. Elias Agricola], og at hr. Lauritz’s enke nu alene med 
sine egne børn burde nyde naadensaar, da der intet stod i loven om at enkens
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stif børn skulde deltage i dette. Naar børnenes formyndere begjærte nyt skifte af
holdt og presternes annulert, heder det i finalen : «kand vel vere at dee det Col- 
lectim prætenderer Major pars concludit; mens at mag. Götzen imod sine Philoso
phische præcepter det schulle meene er u rimeligt, tj hand vel veed at Forma dat 
esse rei, och for nogle partieler af Materien forandris iche Rei essentia, eller for 
partes integrantes minus principales, hand veed vel hvad Philosophi hafver dispu
tent om Thesei skib, som vel hundrede gange er repareret ved samme køel och 
stafner, och er dog det samme schib; ligemaade at Propheten Daniel och alle andre 
holder det Romersche Rige ennu for det samme som tilforn, endog der er mindre 
tilbage end borte er, och een bech er den samme, om iche samme vand, Nationen 
och den samme, om iche samme folch, och schiffte derfor schiffte, endog noget 
der udj kunde vere uret, for effter loven er det foretaget, boen registerit, schyld 
och gieid tilstaaende annotent, for det bort schyldige giort udleg, omschiønt deelin- 
gen iche kunde veret ret, och af O ,B. 3. er klart, at schifftet staar om schiønt een 
hafver faat mere end ham tilkom, for der staaer at hver beholder sin laad, och 
den mere fich legge fra sig til den mindre fich, det er iche schifftens essentz, saa- 
som schifftis at det schulle vere traad ret, mens det er een ret schifftes essentz eller 
forma, hvilchet ved jefnet kand hafvis.»

Sagen blev atter udsat til iste mars 1677. Rektor Jens Godtzen imødegik da 
Torfæus’s fremstilling: hvad angik naadensaaret da kunde hr. Henrik Petersen Rei
mer, pastor cathedralis, muligt med sin hustrus [biskop Humbles datter Johannes] 
exempel bevise, at stifbørn i de geistliges naadensaar bliver delagtige tilligemed 
enken. Naar et nyt skifte blev afholdt, vilde børnene «avancere, effterdj befindis 
at imellem deris si. fader och denne* sidste hustru intet fællag effter loven giort er, 
da kand hans arfvinger som til oddelit iche er berettiget (naar det ellers blifver 
beviist at vere oddel, tj fol. 9. pag 2 anschrifvis aarstallet, paa hvilchet schiffte 
efter si. Ifver Nielsens fader er holden, for at hafve verit 1650) betale den gieid 
och schyld sig til 850 rixdlr. beløbende, hvilchen gieid Mætte Ifversdatter var 
schyldig for sit formeente oddelsgotz, førend hun kom i si. her Lauritz Berentsens 
verge». Værgerne insisterte derfor paa at nyt skifte blev at afholde. Rektor Jens 
Godtzen fremlagde sluttelig flg. erklæring fra den ældste af hr. Lauritz’s døtre:

«Min alder vaar 22 aar forleden St. Lauritz dag 1676, och vil jeg self annamme 
min arf af løsøre och andet, efftersom ieg iche gierne seer at nogen der af, som 
mine si. forældre tilhørdte, blifver solt, beder dog min goede laugverge mest. Jens 
Götzen, at hand min sag och tilstaaende middel til beste indfordrer, begier och 
gierne af Rasmus Svensen och Sven Ben tsen, at dee med mig til vitterlighed vilde 
underschrifve, actum ut supra.

Adrian Lauritzdatter. >



44

Som sidste indlæg i sagen fremlagde sluttelig presterne en imødegaaaelse, der 
ialt væsentlig var en gjentagelse af tidligere forklaringer og forøvrig havde flg. passus:

«Den si. mands klæder och contrafeyer er iche anderledis distraherede, end til 
børnene self, undtagende een kiole fich enchen, som burde ellers hafft den halfve 
part, hendes 2 børn fich intet; men derimod fich Jacob Eliæ et par gamle klæder 
(som hafde veret hans si. faders) och der til een ulden schiorte, som schifftebrefvet 
udviiser, hvor paa der ey kand komme saa stoer fortrydelse, tj hvad ræt hand 
fich effter sine si. forældre, viste hand och flere noch at klage paa, hand vaar dog 
deris broder, nøgen och klædesløs ; her udj dømme Gud etc.

Contrafeyerne staaer i Timans kirche, dee salige forældre til een hederjig hu
kommelse, bedre end paa it andet stæd, vil nogen tage dem derfra, giøre sig det 
frit for os; derfor blifver vel schiffte schiffte, och kan iche vel for saadan ringe 
ting forandris; hafde formynderne strax taget sig gotzet an, och blefven paa steden 
til endelig slutning, hafde disse unyttige sager verit forbygde.............

Klager formynderne ofver den betalning Mætte Iversdatter fich for een deel 
sit solte godz. O I formyndere, I hafver ingen aarsag til at klage, men Mætte 
Ifversdatter hun har aarsag til at klage ;

i. Fordj hun motte betale sin egen gieid af sit oddelsgotz, och siden motte 
hun och betale salig her Lauritzis gieid, tj da hun kom i boen, kom hun i een gieid 
bunden och fattig boe, som schifftebrefvet udviiser: Gieldbunden vaar boen, tj s. 
mester Eliæ børns arf, effter fader och moder, item hans egen børns arf effter hans 
første qvinde, item een temmelig arfvedeel efter si. Rebecca M. d, med mere, stoed 
u-betalt, hvilchet nu først effter mandens død tillige af Mætte Ifversdatters godz er 
betalt. Fattig vaar boen, tj anno 1668, d. 12; junij, beløb al den si. mands eyen- 
deel, effter richtig ofverslag til 250 dir., hvilchet beviisis med dee hederlige mends 
her Henrich Peitersen Reimer och her Christen Marchusens Humbles afkald i schiffte 
brefvet indført, der af beholt han ichun self 125 rdlr.

See det vaar alt s. Lauritzis eyendeel, da Mætte Ifversdatter kom i boen; nu 
befindis at hand siden hand blef gifft med Mætte Ifversdatter och paa sit yderste 
hafver gifvet sine egne trende børn med den første qvinde, guld 21 laad 2V2 qtin 
beløber sig ungeferlig 170 rdlr. Sølf til 147 rdlr. Leg nu guldet och sølfvet til
hobe, beløber den gafve sig til 317 rixdlr. Noch befindis at den si. mand hafde 
gifvet Cidsele Eliædatter 18 lod sølf til 9 rdlr. saa det beløber sig til 326 rdlr. som 
hand gaf bort, hvor imod Mætte Iversdatter iche fich 1 ß. Nu spørgis hvor den 
mand, som ich eyede mere end 125 rdlr. kunde dog forære bort 326 rdlr. Hvor 
har han faaen disse middeler? Vil mand sige hand eyede dem førend Mætte Ifvers
datter kom i boen, da beviisis langt anderledis med her Henrich Reimers och her 
Christen Humblis haand, der for sluttis at Mætte Iversdatter har ført alle disse 
midler i boen, som hand har bortgifven, hvor imod hun fich ennu intet vederlag.»
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Kapitlet optog sagen til doms og erklærede det tidligere afholdte skifte annulert 
og nyt skifte med snareste igjen at foretages. Hvordan det kom til at lyde, vides 
ikke, da skifteprotokollen ikke længer existerer.

De i skiftet nævnte portræter af hr. Lauritz og iste hustru kjendes ikke; maaske 
gik de tabt ved Time kirkes brand i 1859, fra hvilken kun altertavlen reddedes.

Hr.’ Lauritz Berntsen Sysenvindius efterlod, som foran meddelt, tre børn af iste 
ægteskab med Ellen Wegner og to børn af ßdie ægteskab med Mette Lem :

1. Adriane Lauritsdtr. Sysenvindia, født 10/s 1654 paa Lye, blev gift med Ove 
Dal, født 1660 paa Vestereide i Fjelberg og død 1695 i Christianssand ; søn af 
toldvisitør i Nerstrands distrikt Oluf Jensen Aarhus fra Jylland og Karen Ovesdtr. 
Dal, hvis farfar var den s. 16 anførte Lauritz Lauritzsen Dal til Malkenes. — Ove 
Dal for først tilsjøs paa Ostindien, blev 17/i 1680 anbragt til lærling i marinen 
og tjente paa fremmede potentaters krigsskibe, blev 24/s 1682 dansk marineløitnant 
og V11 1687 kapteinløitnant. Under 15/s 1692 beordredes han til Christiansand 
for der at forblive ved den norske sjøarmatur under schoutbynacht [o: viceadmiral] 
Christian Wibes kommando. I 1693 dg 1694 var han chef paa den norske fregat 
«Ørnen» hvormed han fra Flekkerø fulgte orlogsskibet «Delmenhorst» under kap
tein Jørgen Bjørn paa konvoy til Frankrige, og da han 3/s 1694 blev sendt fra 
St. Martin til Nantes for at afhente de skibe, som derfra skulde gaa under konvoy 
til Danmark, forliste han fregaten paa grundene mellem Piquellier og Heis; mand
skabet blev reddet. For denne affære blev han dømt fra embedet af admiralitets
retten 2% 1694 og demittertes af tjenesten Ä2/io s. a. Han havde to sønner, hvoraf 
den ene vel er det «barn», som blev begr. 3C/i 1698 i Christiansands Domkirke.

2. Kirsten Lauritsdtr. Sysenvindia, født 24/e 1656 paa Lye og begr. 2% 1732 
i Egersund.

Gift iste gang 1691 med skibsfører Johannes Hermansen i Egersund.
Gift 2den gang 8/i* 1695 med skibsfører Peder Andersen [Sundt] i Egersund. 

Stamforældre til siegten Sundt.
Gift 3die gang Via 1701 med skibsfører Hans Enersen i Egersund. Om disse 

personer og familier se videre under siegten Sundt s. 52.
3. Karen Lauritzdtr. Sysenvindia, født 1659 paa Lye, var i Christianssand i 

1704, da hun i skrivelse af 18/s d. a. til statholderen bad om bistand til at faa sin 
farsarv udbetalt af værgerne hr. Botte Friis til Lye og hr. Jørgen Friis til Suldal. 
Hun var dengang ugift og kan saaledes neppe have efterladt børn.

4. Ellen Rebekka Lauritzdtr. Sysenvindia, født omkr. 1672 paa Lye, var i 
1695 gift med Knut Knutsen Westlye, født omkr. 1669 paa Vestly i Time sogn 
og begr. 3/i 1749, 80 aar gammel, i Stavanger, hvor han tog borgerskab 24/s 1698 
som skibsfører og handelsmand og hvor han i mange aar var kæmner og fattig-
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forstander.1 Hans far var klokker i Time og brugte den prestebolet beneficerte 
gaard Vestly.

5. Laurentia Lauritzdtr. Sysenvindia, født 1674 paa Lye [som posthum datter 
opkaldt efter faderen] og begr. Vf 1698 i Stavanger.

Gift 26/s 1696 i Stavanger, i sin stiffar stiftsskriver Lauritz Friis’ «stue», med 
Anders Rasmussen Dahle, født 1650 paa Dale i Hetland og begr. 5/s 1700 i Sta
vanger, hvor han var en velstaaende kjøbmand og eiede i1/« pd. korn i Dale; 
skifte holdtes 22/s 1700, kun et halvt aar efter at boet var opgjort 24A 1699 efter 
hans ældre bror Lars Rasmussen Dahle, der blev begr. 19A 1699, 51 aar gammel.

Efter Laurentias tidlige død giftede Anders sig paany 10/i 1699 med den da 
66-aarige enke Eva WillumsdtrJ, født 1633 i Stavanger, hvor begr. 9 A 1717; datter 
af raadmand Willum Andersen og Maren Hansdtr., se s. 17.

Laurentia Sysenvindia efterlod kun ét barn:
Anna Susanna Dahle, døbt 14/s 1697 1 Stavanger, hvor gift V11 1712 med 

organist ved Domkirken Christian Fredrik Lund, døbt 27/i 1689 og begr. 28/s 1737, 
[søn af organist s. steds Laurs Laursen og Christine Sørensdtr. Friborg], og deres 
datter igjen var: Christina Friborg Lund, døbt 18A 1715 og død 16/i 1761, dersom 
«Stine Lund» fik et navn som digterinde; hun var organist ved Domkirken fra 
1729 til 1760 og blev gift med en matros Ole Svendsen.

1 Knut Westlye og Ellen Rebekka havde mange børn, af hvilke flg. blev gift:
a. Laurs Westlye, født ca. 1696 i Time og begr. 1&/7 1740 i Stavanger, hvor skibsfører og hvor 

gift ,4/t 1732 med Sophie Amalie Jørgensdtr. Prahl, født 4/< 1704 og død 16/i 1765.
b. Iver Gjøde Westlye, født ca. 1697 og død 1742, skibsfører i Stavanger, hvor gift 8/< *73* med 

Asseline Corneliusdtr. Megeland, født ,x/7 1713. Se Familien Campbell s. 27.
c. Mette Laurentia Westlye, døbt 11 /'n 1700 i Stavanger, hvor begr. 4/n 1766 og hvor gift 81/s 1731 

med Samuel [Pedersen P] Windius, født 1707 og begr. 29/i 1779 sammesteds; student 1729, 
dimittert fra Christiania skole.

d. Tormod Westlye, døbt 12/s 1708 i Stavanger, var død før 1749, efterladende børn [ikke i Stavanger].
e. Ellen Rebekka Westlye, døbt 7« I7I5 i Stavanger, hvor begr. 19/ø 1753 og hvor gift 24/® 1743

med Ole Olsen Krag.
f. Ingeborg Westlye, døbt 18/i 1719 i Stavanger, hvor begr. 16/o 1791 og hvor gift først l6/u 1738

med Ole Jonsen Lind, begr. 4/s 1740, og derpaa 21/< 1746 med skoleholder og kordegn Ole
Christensen Wiborg fra Christiansand, begr. 5/e 1772 i Stavanger.

2 Eva Willumsdtr. blev gift ikke mindre end fem gange: iste gang med Rolf Olsen, med hvem hun 
havde en søn Rolf; 2den gang 1664 med Oluf Olsen, som efter fire aars samliv forlod hende, hvor
for de blev skilt af Domkapitlet 28/n 1671 [med ham havde hun to døtre]; 3die gang med Truls Eriksen, 
begr. 9/e 1692, 78 aar gammel; 4de gang 1699 med ovennævnte Anders Dahle og 5te gang 18/n 
1703 med kjøbmand Michel Valentinsen. Sidstnævnte var i en alder af 26 aar da han ægtede den 
da 70-aarige enke, saa det kan ikke fortænkes ham at han aaret efter hendes død i 84-aars alderen 
fandt sig en hustru paa 18 somre i Maren Hermansdtr. Høyer.



II
DEN VESTLANDSKE SLEGT SUNDT



ÊLEGTEN SUNDT

Saavidt arkivkilderne tillader at følge siegten Sundt tilbage, kan det siges at dens 
vugge har staaet i Egersund. Dette ladested var allerede i middelalderen en af vest
kystens stærkest benyttede anker- og anløbspladse. Saaledes lagde den danske konge 
Knut den mægtiges krigsflaade ind her i 1028 paa det tog, hvorved han satte sig 
i besiddelse af Norge og fordrev Olaf den Hellige. Senere, fra I2oo tallet, nævnes 
stedet oftere i diplomer og historiske kildeskrifter. Navnets skrivemaade er da 
Eikundasund, hvilket paa 1500-tallet ændres til Egernessund og Egersund og i sin 
oprindelige form er Eikundarsund □: sundet mellem fastlandet og Egerøen, hvis 
gamle navn var Eikund den paa egetræer rige 0.

Egersunds skibrede omfattede i ældre tid foruden det nuværende Egersund herred 
— med undtagelse af gaarden Øigrei, som tilhørte Bjerkreim, og gaardene nr. 51 til 
60, som tilhørte Vold skibrede — tillige en stor del af det nuværende Helleland herred.

Som handelssted varede det dog længe inden Egersund fik nogen betydning. Det 
var henlagt under Sogndals toldsted indtil 1686, da det overførtes til Christiansands 
kjøbstadsdistrikt for i 1738 at ov.ergaa til Stavangers. I 1653 anføres havnen med 
nogen ind- og udførsel, og ved aarhundredets udgang eiede stedet selv nogen smaa- 
fartøier. I folketællingen af 1701 gives nærmere oplysninger om befolkningens leve
vei og livsvilkaar, og om end de sidste anførsler i formen er ganske knappe til
lader de dog at danne et billede af det lille «strandsteds» økonomiske forhold paa 
den tid, da de tidligst kjendte generationer af siegten Sundt havde sin virksomhed 
der. Det bliver intet glimrende billede. Det bliver et billede af en sjømandsflække, 
hvor en nøisom befolkning søger at arbeide sig frem fra trange kaar. I Egersund 
boede dengang 10 skippere, som hver førte <en liten farkost», hvormed de fleste 
«seilte østerpaa med fiskevare», og kun et par synes at have gaaet over Nordsjøen. 
De boede næsten alle i Egersundsstranden og var «af ringe middel», kun 4 havde 
samtidig jordbrug paa gaardene Aarstads, Hafsøens og Eides grund. I stranden

4 -- Siegten Sundt.
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havde tilhuse 6 baadsmænd, 26 sjømænd foruden nogle skippersønner, som for med 
sine fædre, 1 tømmermand, 8 rorsmænd og 6 fiskere; af haandverkere boede samme
steds 2 skræddere «af ringe vilkaar», 2 skomagere og 1 skolapper, 2 øltappere. 
Strandens øvrige mandlige befolkning bestod af en toldvisitør, 4 husmænd [o: eiere 
af hus], deraf 2 forarmede, samt 3 husarme og 2 «fattige forarmede». Ved ikke 
mindre end 15 af familiefædrene og middelaldrende mænd bemerkes at de er fattige. 
Presten boede paa Husebø, presteenkesæde var Skaare, lensmanden boede paa Aar- 
stad ; gaardene Netland og Helleland var krongods, udlagt til kaptéinsgaard, men 
brugt af bønder. Stedets aristokrati var medlemmerne af siegten • Hiorth ; de drev 
alle skibsfart i beskeden maalestok.

Halvhundrede aar senere giver amtmand B. de Fine et andet billede af Egersund. 
Stedet har i det forløbne halvseculum arbeidet sig tappert op. I sin beskrivelse af 
Stavanger amt i 1745 fortæller han: «Egersund er [efter Stavanger] det fornemste 
strandsiddersted, hvor og staar en liden trækirke og paa hvis altertavle læses dette 
antikvitetiske vers «Udi Magister Lars Scavenii tid | bisp i Stavanger, denne tavle 
var flid | Anno 160 der til 7 man skrev | den 7de novembr. denne tavle forfær- 
diget blev.» Ellers ved de tider [1607] var da udi Egersund ikkun 4 à 5 smaa 
huse og familier, men siden har stedet alt mere og mere tiltaget saaledes at det 
nu lader sig anse som en liden by, der og har en god havn, hvor næst og ved 
indløbet til Egersund stedets indbyggere i sidste krigstid paa en vel situeret klippeø, 
Lindøen, havde til defension selv for sig ladet opkaste et lidet batteri, og paa 
samme bekostet oplagt 9 smaa kanoner, hvor og imidlertid af dem selv altid blev 
holdt god vagt, og er i Egersund for nærværende tid 142 af store og smaa beboede 
husevaaninger hvorudi 5 à 600 mennesker leve, og desuden eie indbyggerne unge
fær 27 dels maadelig store, dels smaa dæksfarteier, med hvilke de gjør fornemme
lig deres handel at seile til Bergen for at kjøbe fiskevarer, hvilke de igjen sælge 
til borgerne øster i hvad kjøbstad de komme, nogle til Danmark, Sverige og Øster
søen, hvormed de saaledes igjennem deres sparsomhed, tarvelighed og flittighed 
(thi naar de ikke ere paa deres søreiser, betjene mændene sig af at fiske, ligesom 
baade de selv og deres hustruer af omboende bønderfiskere kjøbe, opskjære og selv 
salte den liden del af fisk, der falder) vinde deres næring. Derved nyder og Hans 
Kongelige Majestæt ei alene aarlig indkomst af told, lastepenge og konsumption 
efter forordningen af 3 rdlr. af hver person udi de formuendis familier, som over 
12 aar gammel befindis, samt og strandsidderskat, men endog i paakommende 
skattetider erlægge de deris tilstrækkelige andel af alle extraordinære skatters paa- 
buder, som og kan sees af 1743-aars extraordinære skatter, hvortil de Egersundske 
indbyggere kontribuerede til Hans Kgl. Majestæt ungefær 900 rdlr. Alle disse for* 
benævnte strandsiddersteders [o: Egersund, Sogndal, Sirevaag og Nerstrand] ind
byggere nære sig som meddelt af søfart, fiskehandel og negotie — — —».
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Saaledes var forholdene paa de tider, da de tidligst kjendte generationer af siegten 
Sundt havde sit virke der. Dette slegtsnavn opstod og blev, som det senere vil 
meddeles, et fast tilnavn først hen ved midten af 1700-tallet; indtil den tid var det 
kun patronymika, som anvendtes, og denne omstændighet medfører selvsagt de største 
vanskeligheder for en genealogisk behandling, hvor det gjælder personer og familier 
i en tid, som ligger saavidt langt tilbake som til 1600-tallet, naar de ikke er knyttede 
til jordegods.

1. Torgeir Halleland er siegten Sundts tidligst kjendte stamfar; han var som til
navnet tilsiger fra gaarden Halleland i Egersunds skibrede, men kan ikke sees at 
have eiet part i denne eiendom. Han var i 1630-aarene bosat som strandsidder 
i Egersund og havde der en broder, Peder Halleland, som døde 80 aar gammel i 
1670. Torgeir havde sønnen:
2. Povl Torgeirsen, født omkr. 1615, var ligeledes strandsidder i Egersund, hvor 

han døde før aar 1664. Med sin hustru Anne Johannesdatter Eide efterlod han 
flere børn, hvoraf en søn Torgeir Povlsen Halleland døde i Egersund 1707, 56 
aar gammel, en anden, Johannes Povlsen Eide, levede i 1701, da han var 52 
aar gammel og da havde børnene Paul, Herman, Søfren og Johannes i alderen 
14 til i aar. Povl Torgeirsens ældste efterlevende søn var:
3. Anders Povlsen, født omkr. 1644, levede i 1701 i Egersundsstranden som 

«husarm» mand og blev begr. Vs 1726. Han havde vistnok faret tilsjøs 
og siden ernæret sig ved fiske. Ved sine børns daab kaldes han dels 
Anders Povlsen Halleland, dels Anders Povlsen Eide og dels kort og godt 
«Anders ved Stranden». Hustruens navn kjendes ikke. Af hans mange 
børn1 var sønnen:
4. Peder Andersen, døbt Vu 1672 i Egersund, kom tidlig tilsjøs med Hans 

Bowitz’s skude, «en liden farkost, som seilede østerpaa med fiskevarer». 
Han maa være død i begyndelsen af aaret 1701, da skifte i hans dødsbo

Foruden ovennævnte søn Peder Andersen var disse:
a. Povl Andersen, døbt 6/a 1674, var i 1701 skipper og bosat som gift mand paa Christianshavn 

ved Kjøbenhavn.
b. Margrethe Andersdtr., «Margrethe Andersdtr. ved Stranden», døbt M/io 1676, blev begr. 18/io 

1709 i Egersund; ugift.
c. Torgeir Andersen Eide, døbt 9/io 1678, blev skipper i Egersund og der gift 17/1 1712 med 

Jøran Gulliksdtr. Melhus. Han kaldes i 1726 udtrykkelig farbror af Lauritz Pedersen Sundt.
d. Karen Andersdtr,, døbt a5/s 1681 i Egersund.
e. Annechen Andersdtr,, døbt 81/s 1684 i Egersund.
f. Reinert Andet sen, døbt 1#/i2 1685 i Egersund.
g. Gunhild Andersdtr., døbt 29/is 1689 i Egersund.

Disse personers senere skjæbne er ikke nærmere eftersporet, da de neppe vil have nogen interesse 
for nærværende slegtshistorie. 
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blev afholdt 21A 1701, men datum kjendes ikke, da Egersunds kirkebøger mangler 
begravede for 1696—1704.

Gift 8/i2 1695 i Egersund med Kirsten Lauritzdtr. Sysenvindia, der var født 
24/e 1656 paa Lye og døde 21A 1732 i Egersund; datter af sogneprest til Lye 
hr. Lauritz Berntsen Sysenvindius og iste hustru Ellen Thomasdtr. Wegner, om 
hvilke familier henvises til foregaaende afsnit s. 9, 19 og 22.

Kirsten havde tidligere været gift [1691] med Johannes Hermansen, døbt 18A 
1666 i Egersund og død 6/e 1694 i Kjøbenhavn [begr. i Trinitatis sogn], hvortil 
han kom som skipper paa et Stavangerskib ; søn af skibsfører Herman Jansen og 
Siri Petersdtr.1 Med Johannes havde hun to døtre: Ellen Sirene og Johanne [døbt 
V11 1694]. Efter sine forældre havde Kirsten. arvet nogen formue, som delvis var 
anbragt i fast eiendom; saaledes eiede hun en anpart i sin farfar, raadmand Bernt 
Berntsens tidligere hus i Stavanger, og denne solgte Johannes Hermansen ved skjøde 
29A 1692 til sin svoger kapteinløitnant Ove Dal, som strax overdrog den videre 
til svogeren Knut Knutsen Westlye, der blev eier af hele huset «med haugegrund, 
bord og bænker i stuen».

Ved sin død eiede Johannes sine iboende huse i Stranden [□: Egersundsstrandenj, 
som ved det efter ham under 8 A 1695 afholdte skifte blev værdsat til 50 rdl., 
der vil svare til omkr. 1200 kr. i nuværende pengeværdi. Husets utstyr var meget 
tarveligt: en jernkakelovn kom op i 10 rdl., en kiste i 2 og et skab i 1 rdl.; det 
øvrige var værdier i ort og skilling. Begges sengklæder var værd V2 rdlr., en 
del gryder, tinfad og bliktøi nogle faa skilling. De samlede aktiva blev paa 67 V2 rdl. 
Da enken blev spurgt om der intet mere var, svarede hun «nei, undtagen hvad 
som kan være vundet ved en høiesteretssag angaaende et vrag ved Kvisodden». 
Kirstens fædrenearv var opbrugt og boet beheftet med adskillig gjeld: huset var 
pantsat 25/ø 1693 til sognepresten hr. Henrik Olsen Sylvius som sikkerhed for et 
laan paa 35V2 rdl., kakelovnen var udlagt til Anders Skanche, 51 rdl. af svoger
sken Laurentia Sysenvindias arvemidler stod som laan i boet, tjenestepigen havde 
krav paa flere aars løn og dertil kom krav paa 24 rdl. i begravelsesomkostninger 
i Kjøbenhavn fra Martin Povlsen, i hvis hus Johannes var død. Gjeld og udgifter 
løb ialt op til 238 rdl., hvorved boet blev fallit paa I7O1A rdl. I forventning 
om gevinst ved den nævnte vragproces blev skiftet udsat, men findes senere ikke 
optaget, hvorfor nogen bedring i boets status vel neppe er indtraadt.

1 Herman Jansen fik borgerskab i Stavanger 6/e 1665 og opsagde det 8/i 1685 ; han var dog den 
hele tid bosat i Egersundsstranden og her døde hans hustru Siri Petersdtr. 1691, begr. 17/e, 73 aar 
gammel. Ved skiftet efter Siri Petersdtr. 11//7 1691 levede foruden sønnen Johannes børnene: Annechei:, 
Dina, som 19/i 1679 blev gift med den velstaaende skipper Johannes Povlsen, samt Jan Hermansen, 
som blev gift 16/i 1684 med Karen Corneliusdir. og havde flere børn, deriblandt Cornelius Jansen, 
døbt 5/» 1684, og Herman Jansen, døbt 4/n 1685.
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Fra disse trange og trøstesløse kaar gik Kirsten Sysenvindia en blidere skjæbne 
imøde, da hun, endnu inden aaret 1695 var tilende, ægtede den 16 aar yngre sjø- 
mand Peder Andersen [Sundt]. Skjønt ogsaa han skulde gaa bort i en ung alder, 
fik han dog sikret sin familie en økonomisk tryghed, som vistnok var grundlagt 
ved hans egen vindskibelighed. Under 21A 1701 holdtes skifte i hans dødbo. 
Vaaningshuset i «Stranden» med «istaaende bord og bænke samt jernkakelovn med 
mur- og nagelfast» blev værdsat til 100 rdl. Indboet var ellers ganske tarveligt: 
3 messingfade, 1 fyrbækken og 3 messingstager vurdertes tilsammen til 3 rdl., 
2 smaa kobberkjedler, 3 jerngryder og 3 skjæringer, 1 egekiste til 2 rdl. og 1 til 
s/i rdl., i over- og 1 underdyne til 5 rdl., 4 puder, 2 bænkedyner, 5 stolhynder 
à i ort, 5 par lærredslagener 5 rdl., 5 par pudevaar 21/« rdl.; hertil kom 4 bismer- 
pund tin tilsammen til 8 rdl. — det var al rørlig eiendom. Men saa eiede boet 
100 rdl. i kontante penge og «1 liden galiot, som med al tilhørende redskab var 
værd 60 rdl., hvorved den samlede formue kom op i 347 rdl. 3 ort 8 ß, eller 
omtrent 7500 kr. i nuværende pengeværdi. — Fradraget enkens halvpart tilfaldt 
derés eneste fælles barn, sønnen Lars Pedersen, en liden formue paa 173V2 rdl. 
i’/a ort 4 ß, hvorhos han fik faderens gangklæder til 24 rdl., tilsammen I971/» rdl 
i Va ort 4 ß. «Stiftets bekostning med stemplet papir vil moderen selver svare til 
af sine egne midler, ellers har moderen desforuden givet sin datter Ellen Sirene 
Johannesdtr. af iste ægteskab til hjemfølge og bryllupsgjerd 5 rdl.» Den samlede 
formue skulde blive staaende i enkens bo under borgeren, skibsfører Johan Fabian- 
sens tilsyn som formynder, hvilket viser at Kirsten var «en vederheftig og forsynlig 
kvinde». Hun lagde heller ikke aarene op, men fortsatte driften af galioten, paa 
hvilken hun satte den duelige Hans Enersen til skipper. Med håm knyttede hun 
ogsaa sin tredie og sidste ægteskabelige forbindelse.

Hans Enersen, som Via 1701 ægtede Kirsten Sysenvindia, var døbt 27/ø 1677 i 
Egersund og søn af skibsfører og rheder Ener Taraldsen og Maren Theophilidtr. 
Skanche.1 Bruden var saaledes 21 aar ældre end sin mand og fik ingen børn i 
dette ægteskab.

Efter Kirstens død i 1732 giftede Hans Enersen sig paany, 9/ß 1733 i Sogndal med

1 Ener Taraldsen, efter hvem skifte holdtes i Egersundsstranden l8/n 1697, efterlod foruden nævnte 
søn Hans følgende børn :

a. Helvig Enersdtr, døbt n/u 1667, blev gift først 17/i 1692 med Peder Nielsen i Stranden [ved 
hvis skifte 18/is 1697 overlevede en søn Johannes, der senere kom til Skien] og derpaa 1698 
med Peder Michelsen Gude, som i 1701 var en 32 aar gammel skipper, bror af foged paa Lister 
Anders Nielsen Toldorphs hustru Catharine Gude og vel søn af Michel Pedersen Gude i Skive.

b. Theophilus Enersen, døbt 24/e >671, drog i 1686 til England og var senere uspurgt (1701).
c. Christen Enersen, døbt 3/is 1679. — d. Peder Enersen, døbt 22/s 1686, — og e. Gabriel Enersen, 

døbt 27/» 1692.
Se forøvr.: Axel Kielland: Familien Kielland [2den udgave, 1897] s. 203 og 215.
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Margrethe Kirsebom, født 1713 i Sogndal og død 12/i 1792 i Stavanger; datter af 
handelsmand paa Kirkebø i Sogndal Gabriel Jacobsen Kirsebom og Guri Bjømsdtr., 
hvis far var den rige gaardeier Bjørn Kjeldsen Sogndalsstranden fra Nedre Haug
land i Kvinesdal, der efterlod en formue paa nær 5000 rdlr. I dette sit 2det 
ægteskab fik Hans Enersen tre børn.1 Han havde nu forlængst ophørt som skipper 
og nedsat sig som handelsmand.

Noget skifte efter Kirsten Sysenvindia blev ikke afholdt, men Hans Enersen 
oprettede en arvekontrakt med hendes søn Lars Pedersen Sundt, hvilken er meddelt 
under denne s. 56 og som viser at han dengang var en meget velstaaende mand. 
Selv afgik Hans Enersen ved døden i sit hus i Stranden i 1745 og blev begravet 
22/a, ved hvilken leilighed presten i kirkebogen kalder ham «vir honestissimus> 
o: den høit agtede mand. Skifte i hans bo afholdtes 8 A og 16/ia 1745. Det viste 
sig da, at han eiede adskilligt jordegods: efter skjøde 5/* 1727 1 hud i gaarden 
Aar stad med besætning paa 1 hest, 10 kjør og 10 faar, med kvernhus og ny kvern ; 
hertil kom grundleier af Egersund, som laa paa Aarstads grund. Det hele med 
bygning i god stand, gaardsredskab med plog, harv og 6 tønder korn blev værd
sat til 250 rdl. Videre eiede han efter sin værmor Guri Bjørnsdtr. 12 spand korns 
skyld i gaarden Kvie i Nærbø, værdsat til 40 rdlr., 1 spand i Vetteland i Ogne 
sogn, alt med bygsel og herlighed. Fremdeles iflg. auktionsskjøde af 17/e 1734 9 
spand korns skyld i gaarden Lindland i Sogndal, til 30 rdl.; ifl. skjøde 15/i 1742 
9 spand korn og 1 bismerpund smør i Hovland ved Egersund, og ved skifteudlæg 
27/io 1744 efter Sivert Jansen i Egersund 3 huder med bygsel i gaarden Melhus. 
Den sal. mands garderobe bestod bl. a. af : en lysegul kjole med 48 store sølvknapper, 
en brun vest med 39 og en brun trøie med 36 sølvknapper; forøvrig registrertes 
40 vesteknapper, 32 smaa trøieknapper og 1 par dobbelte buxeknapper, alle af 
sølv, samt 3 guldknapper. Denne herlighed af knapper og klæder løb op i hele 
63 rdl. Af forarbeidet sølv opføres: en skaal til 19V2 rdl., et krus til 6 rdl 
og et til 5, en sølvkande til 26 rdl., 2 sukkerfade, 1 støb, 2 sølvlaag til krus og 
35 skeer. Blandt indboet kan merkes: en stor egekiste med billedhuggerarbejde, 
som dengang ikke agtedes høiere end til 1 rdl.! 10 læderstole, rigeligt dækketøi 
i damask og drejel, og sengeudstyr. Vaaningen i Stranden til værdi 330 rdl. blev

1 Disse var :
a. Kirsten Sysenvindia Hansdtr., døbt m/t i 735 og gift S8/u 1751 i Egersund med skipper, senere 

lodsoldermand Torgeir Reiersen Dybing, døbt 5/io 1727 og begr. 8/i 1782, søn af Reier Torgeir- 
sen og Guri Larsdtr. Deres datter Guri Torgeirsdtr., døbt5/* 1755, blev gift 1778 med Theophilus 
Hansen Bowitz.

b. Maren Skanche Hansdtr.., døbt 6/t 1738 og gift M/ii 1755 > Egersund med kjøbmand i Sogn
dal, senere i Stavanger, Hans Henrik Torgeirsen Dahl.

c. Gabriel Kirsebom [Hansen], født •/< 1741 og død î0/s 1809 som lodsoldermand i Egersund, hvor 
gift 20/u 1765 med Kirsten Amalie Henriksdtr, Leganger. Deres børn førte navnet Kirsebom.



EGERSUND.
Billede fra <Egersunds dramatiske Selskabs» theatertæppe, malet af Dishingtun omkr. 1810.
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udlagt enken. Det hele bo blev opgjort med 1966 rdl. i aktiva og 180 rdl. i gjeld 
og udgifter eller en beholden formue af 1786 rdl., hvoraf enken tilkom den ene 
halvdel og resten fordeltes paa deres fælles børn : Gabriel, Kirsten og Maren med 
dobbelt saa stor anpart til sønnen som til hver af døtrene. Forinden opgjøret blev 
der af boet aftaget 80 rdlr. til Hans Enersens stifsøn Lars Pedersen Sundt, som 
nedenfor nærmere omhandles.

Som meddelt efterlod Peder Andersen [Sundt] og Kirsten Lauritsdatter Sysen
vindia kun ét barn, sønnen:

5. Lars Pedersen Sundt, døbt 3/ia 1699 i Egersund, hvor død 3A 1761 og begr. 
12/9. Efter sin faders tidlige bortgang tilbragte han sine barneaar i stiffaderen 
Hans Enersens velstandshjem, hvor der efter de økonomiske dispositioner at 
dømme synes at have raadet et udmerket forhold mellem dem. Han varjoog- 
saa eneste barn i huset og nød ubestridt alle dets goder, indtil moderen døde 
og stiffaderen i et nyt ægteskab fik. smaabørn i hjemmet, men da var Lars 
forlængst en selvhjulpen mand. Det var selvsagt at en unggut i Egersunds
stranden vilde tilsjøs, saasnart konfirmationen var vel over, og Lars var da heller 
ikke mere end femten aar, da stiffaderen tog ham med paa den første tur, og 
ti aar senere stod han selv som kaptein paa «Jomfru Margrethe» af Egersund. 

Lars Pedersen var den første mand i siegten, som kaldte sig Sundt, eller 
rettere : fra ham skriver, sig slegtsnavnet. Det var dog forholdsvis sent, at dette 
blev hans faste tilnavn. «Lars Pedersen fra Stranden» eller «paa Stranden» 
kaldtes han til stadighed indtil slutten af 1720-aarene. Da begynder han at 
kaldes «.Lars Pedersen Sund fra Stranden». Saaledes benævnes han f. ex. da 
hans næstældste søn blev begravet i 1727, og først i 1738 forekommer L. P. Sundt\ 
med denne bogstavering underskriver han sig i et skjøde paa Hylland 18/n d. a. 
I kirkebøgerne kommer denne form dog først ind ved hans hustrus begravelse 
i 1755; indtil det aar er med halsstarrighed kun antegnet «Lars Pedersen fra 
Stranden».

Navnet Sundt, som blev hans mandlige efterslegts familienavn, er selvsagt 
«Sundet» o: den sammentrængte, bestemte form af sund i Egersund.

Da Lars Sundt i 1732 havde mistet sin mor, og stiffaderen agtede sig i nyt 
ægteskab, indgik de følgende arvekontrakt:

«Udi den Hellig Tre Foldigheds navn er efterfølgende kontrakt og forening 
imellem os undertegnede indgaaet og oprettet.

At jeg Hans Enersen som stiffader til Lars Pedersen, der har haft hans sal. 
moder Kirsten Larsdtr. Sysymundius (!) til ægte, som efter Guds behagelige 
vilje d. 21 mai indevær. aar ved døden er kaldet, og jeg desaarsage med be
meldte min stifsøn Lars Pedersen som eneste myndige søn og arving efter bc-
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meldte hans salig moder /: der har naaet 33 aars alder og udi ægteskab med 
Margrethe Mortensdatter er forsynet :/ er pligtig at dele min boes formue, saa er vi 
med hinanden derom saaledes forenede at jeg erlægger og betaler til merbemeldte 
min stifsøn Lars Pedersen frit for alles tiltale den summa 550 rdl., . . . nemlig i 
kontant 360 rdl. og dén halve del udi det fartøi, han selv fører, kaldet «Jomfru 
Margrethe», med dets tilredning taxeret for 150 rdl., saa han herefter bliver alene 
rette eier til samme fartøi, nok en gaardspart i den gaard Miølhuus her i Egersunds 
sogn og skibrede beliggende, skyldende 3 huder, taxeret for 40 rdl. — tilsammen 
550 rdlr. Herforuden er hannem tilstaaet hans sal. moders, min sal. hustrus efter
ladte gangklæder og en mandsklædning, alt upaaanket, udi arv efter hans sal. 
moder at nyde.

Med min kjære stiffaders Sr. Hans Enersens frivillig tilstaaede 550 rdl. og om
meldte igangsklæder éfter min sal. moder tilstaaer jeg undertegnede Lars Pedersen 
aldeles at være fornøiet for alle de prætentioner, jeg kan have efter min moder, 
. . . saa jeg takker velbemeldté min kjære stiffader for hans faderlige kjærlighed 
og godhed mig fra min barndom bevist, saa og for hans raisonable tillagte arvedel 
efter min sal moder.

Egersunds Strand d. 18 juni 1732. Hans Enersen. Lars Pedersen.»

Kontrakten blev thinglæst ved thinget paa lensmandsgaarden Store Svele i 
Egersunds skibrede 16A 1732.

Paa skiftet efter sin stiffader i 1745 fik Lars Sundt udlagt for 80 rdl. i løsøre, 
bestaaende af : en sølvskaal med to ører, merket med navnene Jacob Kirsebom og 
Karen Jacobsdtr., vegtig 31 lod og værdsat til 19 rdl. 2 ort, 4 tønder kjød til 
12 rdl., 3 tønder sild til 9 rdl., et sølvlaag til krus, merket-P. E. S. 1718, til 6 rdl., 
fire sølvskeer merket B. T. S, I. C. D., to store kobberkjedler, en damaskes dug paa 
fem alen til 4, en hvid olmerdugs overdyne til 4 og fire katuns gardiner med 2de 
kapper, ligesaa til 4 rdl., samt et par halvtønder og fustager.

Hermed er givet hvad Lars Sundt modtog i mødrenearv. Efter sin far tilfaldt 
ham, som foran meddelt, godt og vel 19772 rdl. Han stod saaledes efter tidens 
og stedets forhold langtfra uden midler til at skabe sig og sikre sig en økonomisk 
holdbar stilling, naar han selv lagde det nødvendige arbeide til. Hvordan det 
senere skulde gaa ham i livet, vil det følgende vise, idet dog først skal gives en 
meddelelse om hans ægteskabelige forbindelse.

Lars Pedersen Sundt blev trolovet ja/ii og viet a8/n 1723 i Ogne kirke til Mar
grethe Mortensdatter Lax, der var døbt 27/i? 1702 i Egersund og blev begr. der 
g/2 1755, datter af «civis qvidam Stavangriensis» [□: en viss borger i Stavanger] 
Morten Olsen og Sibylle Christensdtr. Navnet Lax havde hun fra gaarden Laxe- 
svele i Bjerkreim sogn, hvilket navn betegner den Svele-gaard i Ogneelvens dal-
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føre, hvor laxefangst foregaar; laxen gik saa høit op i elven som til Laxesvele 
«Svele> er her ikke det almindelige navn for en liden lax, men kommer af <svili>, 
som betyder tuet jordsmon; [gaardsnavnet Heresvele i Ogne betyder paa samme 
vis: hare-tuerne].

Ole Mortensen, borger i Stavanger 1675, var vistnok fra Bjerkreim sogn, hvor broderen Peder Mor
tensen var bosat paa samme tid og hvor dennes søn Morten Pedersen, 37 aar gammel i 1701, ved måge
skifte 18/n 1711 byttede til sig 16 spand korn i Store Svele af sin svoger Hans Gjermundsen mod en 
anpart i gaarden Bjerkreim. Mortens ældste søn Morten Mortensen kom <i kondition» til Stavanger og 
overdrog derfor ved sin fars død Store Svele til sin søster Elisabeth Mortensdatter ved skjøde thingl. 
18/7 I73I.

Ole Mortensen havde med sin hustru Margrethe Lauritzdtr., som blev begr. 4/s 1696, 50 aar gammel, 
i Stavanger, sex børn, der levede ved moderens skifte 6/n 1697: Guri, som da var i Holland, Margrethe» 
Søren, Morten, Lars og Ole. Af disse var:

Morten Olsen, født omkr. 1673 i Stavanger og begr. 4/i 1734 i Egersund, kom til sin siegt paa 
Svele, blev skipper og tog borgerskab i Stavanger, men havde i mange aar sin bopæl i Sirevaag og flyt
tede derfra i 1729 til Egersund, hvor han ved auktion 84/< s. a. kjøbte Torgeir Andersen Eides [se s. 51] 
huse paa Egersundsstranden «beliggende paa sjøgrunden mellem Sr. Lars Pedersen [Sundts] hus paa den 
østre og Sr. Hans Bowitz’ hus og haugeplads paa den vestre side» ; kjøbesummen var 66 rdl. og skjødet 
blev thinglyst i Egersund 19A 1729.

Gift 6/i 1702 i Egersund med Sibylle Christensdtr.\ født omkr. 1661 og begr. % 1743 i Egersund. 
Hun var da enke for tredie gang, idet hun først havde været gift med Jens Clausen i Sirevaag, begr. 
14/5 1695, 43 aar gammel., og derpaa i Egersund 85/e 1699 ægtede Ole Svendsen, som da netop var 
kommet did fra Vanse som enkemand med to sønner Michel og Christen. Sibylle fik i iste ægteskab 
sønnerne Christen Jensen, født 1688, der ved faderens død kom til sin farbror, skrædder Marcus Clausen 
i Stavanger, og Claus Jensen, døbt 17/ß 1691 i Egersund8; i 2det ægteskab fik hun en søn Svend Olsen, 
døbt 8/ß 1700 samme steds, og i tredie ægteskab med Morten Olsen havde hun ét barn, ovennævnte datter:

Margrethe Mortensdtr. Lax, gift med Lars Pedersen Sundt.

Margrethe Lax var eneste barn, og da hendes far var død i 1734, besluttede 
moderen, Sibylle Christensdatter, at skifte, hvorfor hun indgik «en vensommelig for
ening med sin kjære svigersøn Lars Pedersen og hans kjæreste», hvorved Lars 
Sundt fik det halve bo, bestaaende i «1) halvdelen i stervboets tilhørende jagt 
med fuldkommen ladning, «Margrethe» kaldet, samt dertil nuværende redskap med 
anker og tauger, staaende og løbende ligesom den nu paa Egersunds vaag er belig
gende; 2) halvdelen i mine iboende huse her paa Egersundsstranden, bestaaende 
af en stuehusvaaning med tvende stuer, et kammer, et kjøkken med loft ovenpaa,

1 Sibylle Christensdtr.'s forældre kjendes ikke ; hun har neppe været fra Egersund, men rimeligvis fra 
Haa og har staaet i nært familieforhold til den Sibylle Johansdtr., som var gift med tolderen Jørgen 
Christensen, begr. 16/e 1667 i Egersund, 3671 aar gammel, ved hvis skifte s/a 1671 levede tre 
børn: Sibylle, Kirsten og Christen Jørgensen.

8 Efter Claus Jensen holdtes skifte i Sirevaag 17/n 1733. Enken Anne Aasmundsdtr. levede da med 
deres sex fælles børn : Lisbeth, Inger, Sibylle, Janiche, Jens og Claus. For disse var bl. a. Lars 
Pedersen Sundt og Morten Olsen [Lax] formyndere.
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med en kakelovn og alt hvad derudi ellers mur- og nagelfast befindes, samt en 
sjøbod, saa og den halve del i det halve ildhus nede udi gaarden, hvoraf Lars til
forn selv var eier for den halve del udi hele huset; 3) en kobberkjedel, som efter 
min tilstaaelse skal være Lars Pedersen alene tilfalden; 4) nok den halve del i 
gaarden Egelands-aua [o: den gaard Egeland som en tid har ligget øde] i Ogne 
sogn og Valle skibrede, skylder aarlig 1 pd. smør, deraf de 12 mk., og endelig 
i udestaaende gjeld den halve del, hvorover jeg har givet ham aparte specifikation 
— med den reservation at jeg Sibylle Christensdatter, saa længe jeg lever, alene 
bebor mine hidtil iboende huse fri og ubehindret for Lars Pedersen uden nogen afgift.

EGERSUND,
med Sundet og Stranden, som byen nu ser ud.

Hvormed jeg Lars Pedersen og hustru for tilfalden fædrenearv er ganske for- 
nøiet.> — Kontrakten blev thinglyst 24/s 1734.

Som det sees foregik ikke nogen værdsættelse af eiendommene, men sammen
lignet med tilsvarende forhold i samtidige skifter paa stedet vil den samlede arve
part antagelig kunne sættes til 80 à 100 rdl.’s pengeværdi. Ved Sibylles død i 
1743 tilfaldt Lars Sundt ogsaa hendes halvpart af boet, hvorved han yderligere 
forøgede sin velstand ; specielt maa det merkes at han da blev eneeier af Morten 
Olsens huse, som laa klods optil hans egen vaaning i Stranden og derved fik en 
ganske betydelig strandlinje med sjøboder og nøst.

At Lars Sundt var en duelig skipper og handelsmand som ved vindskibelighed 
og udnyttelse af gunstige økonomiske muligheder aar for aar arbeidede sig frem
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til velstand viser hans bo, da han ved sin hustru Margrethe Lax’ død lod holde 
skifte 7ö 1755.

Af jordegods eiede han da: i Veshovde i Egersund herred 2 huder, værd 76 rdl., 
i Hylland i Ogne 12 spand korns skyld, værd 36 rdl., et hus i Bergen, 100 rdl., 
og en trediepart i Helleland hovedkirke, 100 rdl. Sundts iboende huse med sjø- 
boder taxertes til 350 rdl., Jørgen Skanches tidligere huse, som Lars nu eiede, 
350 rdl.; «et fartøi>, 350 rdl., halvparten i Ole Kiellands fartøi med ladning 200 rdl. 
Dertil kom i kontanter og varer 1000 rdl., i guld 38 rdl. og sølv 186 rdl. samt 
i udestaaende fordringer ikke mindre end 1196 rdl.

Fradraget 76 rdl. i gjeld og udgifter blev boets beholdne formue hele 3892 rdl. 
Heraf skulde enkemanden tilkomme en halvpart, men «han tilbød paa en kjærlig 
maade at akkordere sine 4 børn fra sig» og give dem tilsammen 2000 rdl., hvad 
de med tak modtog.

En nøiagtigere detaillert opgave over Lars Sundts eiendele gives i det skifte, 
som efter hans død aabnedes i boet 24A 1761. Hvad jordegodset angaar blev oven
nævnte anpart i gaarden Hylland, som han havde kjøbt af Siver Pedersen ved 
skjøde thi. 20/n 1738 og bortfæstet til leilændingen Thore Sivertsen Hylland, nu 
værdsat til 48 rdl. Ved auktionsskjøde fra kammerraad Ebbeli af 28/i 1745 havde 
Sundt af afdøde Andreas Hiorths jordegods kjøbt to huder med bygsel i Veshovde 
for 80 rdl., men heraf havde han ved skjøde af 29/i 1761 igjen frasolgt halvparten 
til Svend Torkelsen Veshovde, hvorved den tilbageværende værdi blev 40 rdl. 
I gaarden Øde-Egeland i Ogne sogn eiede boet 8 spand korns skyld, hvortil Lars 
Sundts hjemmel ikke kunde paavises ved skjøde til ham, men gaarden var ved 
auktion 20/s 1726 i afdøde «oberstløitnant Montagne de Lillienskiolds» bo solgt til 
Svend Olsen for 20 rdl. 8 3, og da dette auktionsskjøde samt en bygselseddel fra 
Lars Sundt til Aasmund Sigbjørnsen af 17/u 1736 forefandtes i boet, blev gaarden 
beregnet dette til indtægt med 20 rdl. 8 ß.

I skibsparter eiede Lars Sundt halvparten i kreierten «Margrethe», drægtig 10 
korn-læster, som han selv havde ladet bygge og hvori sønnen Morten Larsen Sundt 
eiede den anden halvpart. Skibet var paa hjemreise fra Bergen for kontrari vind 
blevet liggende i Tananger havn og blev «ved vurderingsmænd, som tillige er kyn
dige søemænd og om skibe rummet vel bekjendt, taxert med dets tilhørende in
ventarium og efter sin høie værdi» for 350 rdl., hvoraf halvparten 175 rdl. tilkom 
boet. Sønnen Morten fandt ganske vist denne taxt at være mere end fartøiet i
sin daværende tilstand kunde være værd eller udbringe ved auktion, men for at
undgaa fremmed rhederi vilde han dog overtage skibet efter taxten. I kreierten 
«Fortuna» paa 7 à 8 læster, nu paa reise til Bergen, eiede boet og skipperen Ole 
Larsen Kielland hver en halvpart. Skuden var gammel, brøstfældig og skrøbelig, 
med ligesaa slet inventar, men blev dog anseet værd 80 rdl., hvoraf de 40 tilkom
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boet. Dette eiede ogsaa en ladning korn, som var kjøbt i Danmark og nu hjem
kommet med Sundts svigersøn Andreas Hiorths jagt, ført af skipper Theophilus 
Bowitz, tilsammen 267 tønder, som til en pris af 1V2 rdl. pr. tønde blev overtaget 
af stervbosønnen Morten Sundt for ialt 401 rdl. 1 ort.

Stervboets huse i Stranden bestod af «en stue med kammer, krambod og tib 
hørende overværelse samt en ny stue udi gaarden, udi samme findes trende kakel- 
ovne. Dernæst i gaarden et bryggerhus med indemuret kjedel og der ved samme 
hus staaende sjøboder og andre udhuse; her foruden en sjøbod staaende bagenfor 
disse sjøhuse og. ind til mr. Hiorths gaard, tilsammen med alt hvad nagelfast der- 
udi findes anseet og taxert for 350 rdl.»

«Herved bliver ellers at erindre at der afgaar grundleie til gaarden Aarstads eiere, og den hauge 
[o : have], som ligger imellem svigersønnen mr. Hiorths hus og stervbohuset følger ei stervbohuset længer 
end i linje fra navet af bryggerhuset og op til gaden, og som boets nye tilhørende sjøbod, som bagen
for dette bryggerhus findes opbygget, er staaende paa den grund som tilhører forlangt under mr. Hiorths 
boende huse, men. af sal. Lars Sundt er blevet opbygget da han var eier af begge husene, saa er med 

mr. Hiorth og hans medarvinger bleven aftalt og sluttet den forening, at den part, som deres sal. far, 
Lars Sundt, i sin tid skal have tilegnet til et i mr. Hiorths gaard staaende røghus, skal uden pretention 
fra stervboets side herefter ganske udgaa, og mr. Hiorth heller ikke derimod enten tilegne sig nogen ret 
udi denne grund, berørte sjøbod staar indpaa den hans huse tilhørende tomt, eller at stervbohuset eller 
dets tilkommende eiere i sin tid blive godtgjort nogen anpart af den grundleie, han for sin hustomt sæd
vanlig har svaret, ligesom og mr. Hiorth uden dispute vedtager og akkorderer at grunden nedenfor be
rørte sjøbod, som findes aaben udi hans gaard paa nordre side fra navet af selve sjøbodbygningen og 
lige til sjøen, fremdeles skal følge stervbohuset; men den tilbyggede sval ind til sjøbodvæggen, som af 
bygningen viser sig selv, bliver herefter som hidtil mr. Hiorths egen fri eiendom. Den frie gang, som, 
hidtil igjennem en port har været mellem stervbohuset og mr. Hiorth, skal, om tilkommende eiere af 
stervbohuset ei fremdeles ville tilstede det, blive tillukket, dog saaledes at det sker med et skraa planke- 
verk fra porten saa at mr. Hiorth kan have en gang fra sin gaard og ind til den part af haugen [o : haven] 
som bliver ham tilhørende, hvor han og skal have fri part og brug i brønden, som staar midt i haugen, 
og der lade sig gjøre en luge paa brønden. Denne indlukkelse med indhægning af plankeverket skal 
opsættes saaledes eller ikke længere ud fra mr. Hiorths gaard end at stervbohusets eiere kan have fri 
bekvemmelig gang til sjøboden med hvad som kunde forefalde af fustager eller tønder der at indlægge. 
Det opsættende skillerum eller plankeverk mellem begge gaardene skal bekostes af sterbohuset og mr. Hiorth 
hver for sin halve part, tilligemed den forandring som skal ske paa brøndene for mr. Hiorths brug».

Strax ved Sundts død havde skifteforvalteren indfundet sig og forseglet «de 
vakreste effekter», blandt hvilke et i sengkammeret staaende egeskrin, hvori en 
pung med 100 rdl., som svigersønnen klokker Fogh fik til begravelsesudgifter. 
Forøvrig registrertes [ifl. auktionsprotokollen]:

Guld: et perlebaand med 23 perler, vegtig 3V4 lod, værd 26 rdl., en filigran- 
spænde, 2 rdl., et par braceletter med spænder, 10 rdl., to guldringe, to ærme
knapper og en halsknap med bogstaverne L. P. S., til 6 rdl.

Sølv: en kande med laag og tre udpoklede fødder inskribert «Andreas Asser
sen Hiorth, Christina Henriksdatter Sylvius 1713» og 77 lod vegtig, værd 38 rdl.
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i ort, en mindre uden fødder, 18 rdl. 3 ort, en thekande udpoklet med bogstaverne 
L. P. S. S., M. M.D. L.1 1723 samt et thefad, tilsammen paa 42 lod, 21 rdl.; to 
sukkerfade, en thedaase, et bæger med udpoklet laag og tre fødder med navnene 
«Johan Høyer, Maren Arendtsdatter», paa I3l/a lod, et bæger inskribert O.S.W.L K.LM. 
1689, sex smaa forgyldte boller, sex uden forgylding, en punschøse, et brunt krus 
med sølvlaag, et mindre, en skaal med hank paa den ene side, et forgyldt hoved
vandshus, tre store skeer med bogstaverne L. P. M. L. paa skaftet, fire skeer med 
langt skaft inskribert A. HfcP. E. S. L. K. L. D.2; to lignende med bogstaverne C. A. S. 
H. K. D.3, tre skeer med L. P. S. S., M. M. D., en ske med langt skaft med navnene 
«D. Rasch, H. Sylvia» 1717, en med A.N. D. K., en med rose paa bladet og bog
staverne K. H. S. L. A. H., en uden rose, en med langt skaft, en med rundt blad, 
rundt skaft med knap paa enden og rose paa bladet '— alle skeer, som i nutiden 
vilde faa samleres tænder til at løbe i vand! et par sølvskaftede knive, spænder, 
knapper og et signet, ialt sølvtøi for 230 rdl.

Af løsøret kan forøvrig nævnes en æbleskivepande, en stor tærtekobberpande, 
to smaa kanoner.

I dagligstuen forefandtes et brunmalet skab med to rum og to døre, en stor 
egedragkiste med fem skuffer og beslag, 6 rdl., en lænestol og 6 ruslæders stole, 
syv mindre og ældre med ruslæder, to gamle taburetter, et sort og hvidt lakeret 
thebord samt et stort gult og rødt slagbord med stole. Husets rum var i det hele: 
dagligstue med sengkammer ved siden, sal med kammer, «et basekammer», et 
kammer under trappen, krambod, kjøkken, brødloft og salsloft. Der var kjælder 
under kjøkkenet, loft over sjøboderne, torvhus, bryggerhus og ildhus.

Familien havde hentet sin aandelige næring af den uundgaaelige «Møllers Postille», 
«Den bedendes Kiæde», «Kingos aandelige sjungekor», «Katekismus paa Sang», «En 
bog over Christi lidelse med kobberstykke udi», 34 ligprædikener paa tryk, «Claus 
Gitlemachers skatkammer» og — af formentlige lettere kost — «Skiemt og alvor».

Endelig kan anføres hvad «den salig mand» havde af garderobe: en hvid klædes 
klædning, kjole og vest, en sort dito> en blaagraa klædeskjole med vest, en blaa 
klædes surtout med knapper, en blaa klædes «rochelor», en sort kalemankes vest, 
en blaa skieggs kjole med to par buxer, hvoraf den ene med 16 sølvknapper, et 
par dito buxer ligesaa med 16 sølverne knapper, dertil 92 løse sølvknapper; 21 
linlærreds skjorter, 4 nye og 6 halvskjorter, 4 par lærreds underbukser, 7 kraver, 
7 par ærmer og 5 par hvide halskluder — ialt vurdert til omkr. 40 rdl.

1 o: «Lars Peder Søn Sundt, Margrethe Mortens Datter Lax». I det flg. forekommer: «Lars Peder
sen, Margrethe Lax» og «Lars Peder Søn Sundt, Margrethe Mortens Datter».

2 De 7 sidste initialer er vistnok : Peder Erik Søn Leganger, Karen Lauritz Datter [Lind]. Prestefolk i Haa.
8 De tre sidste bogstaver er tvilsomme; kan muligt være M. S. D. og inskriptionen da betyde: Christen 

Anders Søn [foged i Ryfylke] og Margrethe Samuels Datter [Lind].
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I boet befandtes ogsaa den tidligere afdøde hustrus gangklæder: en gul og hvid 
blommet damaskes kjole med røde fløjels opslag, 7 rdl., en rød silkeadrienne, en 
brun damaskes sløje med gros de tours baand og opslag og katuns for, et sort 
silkedamaskes skjørt, en sort blommet flors modeste, en vifte, m. v.

Forøvrig kjøbmandsvarer, endel planker, og af fadeburssager glastøi og stentøi, 
samt rigeligt med dækketøi og sengudstyr.

Ved auktion 20de til 23de november 1761 blev det faste jordegods og løsøret 
solgt for tilsammen 1391 rdl., og boet sluttedes 6te oktober 1762 med en formues
masse paa ikke mindre end 5987 rdl. 3 ort 16 ß. Heraf var omtrent 3000 rdl. 
udestaaende i pantobligationer og gjeldsbeviser til afdøde Lars Sundt fra en stor 
mængde debitorer paa beløb fra 550 rdl. og ned til bagateller. En del af de af 
afdøde forstrakte laan daterte sig fra 1740-aarene, men de fleste og største fra hans 
senere og seneste leveaar, og’ hans nærmeste familie sees at have søgt sin bistand af 
hans villige pung. Stedets oppebørselsbetjente fik hyppig stillet den fornødne kau
tion af Lars Sundt, men han kan ikke sees at have lidt noget tab paa den velvillighed.

Lige overfor de betydelige aktiver kom der imidlertid i betragtning ikke saa 
ganske liden gjeld — blandt andet indestod sønnen Peder Larsen Sundts mødrene 
arv med 822 rdl. — og med udgifter og afgifter blev den opgjort til 1599 rdl. 
i ort 15 ß. Den beholdne formue androg saaledes til 4388 rdl. 2 ort 1 ß, hvad 
der var den 3die-største som til den dag var samlet paa enkeltmands haand i Egersund. 
Den tilfaldt to efterladte sønner Morten og Peder med hver 1462 rdl. 3 ort 87s ß 
og to efterladte døtre Kirsten med ægtefælle Andreas Hiorth og Sibylle med ægte
fælle Johannes Fogh med hver 731 rdl. 1 ort 16 Ve ß.

Som nævnt overtog Morten Sundt kreierten «Margrethe», og broderen Peder 
Sundt blev udlagt husene i Stranden samt bl. a. den store sølvkande.

Lars Pedersen Sundt og Margrethe Lax havde flg. 10 børn [6a—6j] : 
6 a. Peder Larsen Sundt, døbt 3% 1724 i Egersund, hvor begr. 2S/ö 1724. 
6 b. Peder Larsen Sundt, døbt 14/s 1726 i Egersund, hvor begr. 9/ia 1727. 
6 c. Morten Larsen Sundt, døbt 2/io 1728 i Egersund, hvor begr. 17/s 1729. 
6d. Kirsten Larsdtr. Sundt, døbt 20/s 1730 i Egersund, hvor begr. 8/7 1786.

Gift ls/i2 1748 i Egersund, med kgl. dispensation fra foregaaende trolovelse 
og lysning fra prædikestolen, med skipper Andreas Hiorth\ brudeparret beteg
nes af presten som «virgo lectissima, ju venis lectissimus» og har saaledes været 
meget fortræffelige unge mennesker. Hiorth var døbt 12/* 1722 i Egersund, hvor 
han blev begr. 6/» 1786, og søn af handelsmand Anders Assersen Hiorth og 
2den hüstru Christine Henriksdtr: Sylvius.

Asser Andersen var denne siegt Hiorths tidligst kjendte stamfar, født omkr. 1640 og død 1699 i 
Egersund som handelsmand og eier af halve gaarden Aarstad ; han fik borgerskab til Stavanger l2/1 1669, 
men boede al sin tid i Egersund, hvor skifte efter ham holdtes 14/i2 1699. Slegtens vaabenmerke er en
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springende hjort foran et træ, paa hjelmen en halv springende hjort. Hans hustru Kirstine Trane, 
født omkr. 1645 i Stavanger og begr. l®/< 1710 i Egersund, var datter af den s. 17 nævnte Jørgen 
Jensen Trane, hvis hustru var sjøhelten, admiral Cort Adelers søster. Af deres syv efterladte børn var : 

Anders Assersen Hiorth, døbt 27/o 1669 og begr. 27/io 1739 i Egersund som en meget velstaa- 
ende handelsmand, der tillige eiede adskillige gaarde og ' i 1723 kjøbte Egersunds kirke. Efter 
et barnløst ægteskab med enken Anna Corneliusdtr. blev han gift 5/i« 1713 med Christine Sylvius, 
døbt 21/o 1688 i Egersund, hvor begr. 10/i2 1728, datter af sognepresten hr. Henrik Olsen Sylvius 
og Anna Theophilidtr. Skanche. Af deres børn var:

Andreas Hiorth, gift med ovennævnte Kirsten Larsdtr. Sundt.

Skiftet efter Kirsten Sundt aabnedes 25/s 1786 og optog efter ægtefællens 
paafølgende død hele fællesboet, som derefter blev sluttet 16/i 1787 med 53 rdl. 
i aktiver og 52 i passiver, hvorved 1 rdl. blev den arv, som deltes mellem 
deres to efterlevende børn, Christine og Anders.
Andreas Hiorth og Kirsten Sundts samtlige børn var følgende:
7 a. Christine Sylvius Hiorth, døbt 24/e 1749 i Egersund, hvor begr. 8A 1800.

Gift 6/o I77I samme steds med sin fætter, skolelærer i Egersund, Anders Assersen Hiorth, 
døbt 14/s 1743 og begr. 12A 1800, søn af handelsmand samme steds Asser Anderssen Hiorth, 
og Karen Cortsdtr. Hiorth. Af deres mange børn var Asser Hiorth, døbt 4/io 1771 og død ved 
forlis i den Britiske kanal 1800, gift 7/s 1799 i Egersund med Magdalene Bech, døbt 20/i« 1770 
sammesteds, datter af Ole Olsen Bech og, gifte 9/i 1766, Inger Rasmusdtr., som der blev begr 
4/s 1785, 46 aar gammel.

7 b. Lars Hiorth, begr. 6/t 1752 i Egersund [kun hj.døbt].
7 c. Margrethe Hiorth, døbt 9/s 1753 i Egersund, hvor begr. 8/i 1759.
7 d. Anna Hiorth, døbt 14/i 1655. i Egersund, hvor konfirm. 1770; hun var død ugift før moderens 

skifte 1786, men ikke paa sit fødested.
7 e. Kirsten Hiorth, døbt % 1757 i Egersund, hvor begr. 28/i 1759.
7 f. Ånders Hiorth, døbt 28/h 1759, i Egersund, fôr tilsjøs fra østlandet ved forældrenes skifte 1786.
7 g. Lars Hiorth, døbt 8% 1761 i Egersund, hvor begr. 7/s 1762.
7 h. Margrethe Hiorth, døbt 28/« 1764 i Egersund, hvor begr. 27/n 1764.
7 i. Margrethe Hiorth, døbt 10/7 1766 i Egersund, hvor begr. Vio 1767.
Om denne familie se forøvrig K. Hiorth: Stamtavle over Slægten Hiorth, s. 8, og Axel Kielland: 
Familien Kielland, 1897, s- 236 fig. og 253.

6 e. Sibylle Larsdtr. Sundt, døbt 10/g 1732 i Egersund, hvor begr. 2% 1792.
Gift omkr. 1755 med Johannes Foghy født 28/ö 1722 i Christiansand og død 

' 21/n 1797 i Egersund, søn af 3die-lektie-hører og kantor Christen Jensen Fogh 
og Johanne Marie Jacobsdtr. Rasch.

Christen Jensen Fogh, født 1683 i Danmark, blev student, dimittert fra Viborg, 1714, og i 1717 
ansat som 3die-lektie-hører ved Ch'istiansands latinskole og kantor ved Domkirken med 110 rdl. 
i aarlig løn; her fungerte han ogsaa som prædikant ved Hospitalet og døde 28/n 1758.

Gift 1719 i Christiansand med Johanne Marie Rasch, født 1694 samme steds og død hos sin 
søn i Egersund, hvor begr. ll/s 1769; datter af parykmager Jacob Jensen Rasch, hvis far var 
borgermester i Christiansand Jens Jacobsen Rasch.

Christen Fogh blev ved biskopens skrivelse af 9/i2 1718 en tid suspendert fra sine bestillinger, fordi 
han havde faat et uægte barn med sin senere hustru, en søn : hr Jens Fogh, født 2/12 1718; denne blev
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student i 1738 og residerende kapellan i Sogndal i Dalene fra 14/s 1744 til sin død 22/n 1764 ; 
gift 4/e 1744 i Vanse med Birthe Salvesdtr, Skeime, der døde som fattig enke i Kjøbenhavn ; datter 
af Salve Larsen Skeime og Malene Jacobsdtr, Ved geistl. skifte efter hr. Jens 15/i 1765 levede to 

* børn, Christina og Sophie Magdalene, — Af Christen Jensen Foghs øvrige børn var:
Johannes Fogh, gift med ovennævnte Sibylle Sundt,

Efter at være blevet student ved Kjøbenhavns universitet 1744 og derefter 
en tid at have assistert sin far blev Johannes Fogh i 1754 lærer og klokker 
i Egersund efter Christen Iversen, som for usømmeligt levnet havde faaet sin 
afsked. Gejstligt skifte i Foghs dødsbo aabnedes 6/is 1797. Aktiverne androg 
til ialt 275 rdl., hvoraf de 160 rdl. var salgssummen for vaaningshuset, som 
Fogh ved skjøde af 7/s 1797 havde overdraget til Peter ’Motzfeldt, og ni rdl. 
udbyttet af løsøreauktionen. Der registrertes bl. a. et sølvuhr til 5 rdl., en 
sølvsnusdaase til 4 rdl. og endel glastøi; forøvrig var huset udstyret med et 
jevnt, godt indbo. Gjeld og udgifter løb op til 169 rdl., hvoraf ikke mindre 
end 67 rdl. var gaaet med til «varer» ved den brave klokkers begravelse, 
4 rdl. fik presten for sin parentation, og nær 42 rdl. var børnenes indestaa- 
ende morsarv. Boet blev sluttet 6/a 1799 med 109 rdl. i behold til tre efter
levende børn.
Johannes Fogh og Sibylle Sundts samtlige børn, alle født i Egersund, var:

7 a. Margrethe Fogh, døbt 10/ø 1756 og begr. 21/o 1756 i Egersund.
7 b. Christen Fogh, døbt 18/< 1759 og begr. 25/ø 1759 i Egersund.
7 c. Margrethe Fogh, døbt l6/a 1760, levede i 1799 i Bergen i ægteskab med skoflikker Stephen Holm. 
7 d. Christen Fogh, døbt 10/ø 1762I De havde en del aar før skiftet i 1797 gaaet i hollandsk sjøfart. 
7 e. Lars Fogh, døbt ®/î 1767 J og var senere uspurgte.
7 f. Jens Fogh, døbt 18/ia 1768 og begr. 7s 1769 i Egersund.

6f. Morten Larsen Sundt, født as/s og døbt a6/s 1734 i Egersund, hvor han blev 
konfirmert som nr. 1 i 1751 og hvor han blev begr. 18/ß 1773. Skibsfører.

Gift 11/t 1758 i Flekkefjord, med kgl. dispensation fra foregaaende trolovelse 
og lysning, med Margrethe Magdalene Ravn, født a8/s 1730 i Nes, døbt *% 
1730 i Sogndal, og begr. 19/ø 1771 i Egersund; datter af skibsfører Mads 
Ebbe sen Ravn og Sidsel Olsdtr, Smith,
Ebbe Madsen er den tidligst kjendte stamfar for den her omtalte familie Ravn, men det er usikkert 

om selve slegtsnavnet har tilligget ham eller hans hustru Else Lavesdtr} Ebbe var afgaaet ved døden forinden 
aar 1700, formentlig i Vanse, hvor han vel er den «Ebbe ved Farsund», som'der nævnes i 1694. Else 
døde i Flekkefjord og blev begr. med ligprædiken ,8/< 1725 ved Nes, skifte 22/s 1725. Ved dette efterlod de 
to børn: Hans Ebbesen Ravn og:

Mads Ebbesen Ravn, født 1690 i Van se og begr. 24 o 1772 .i Egersund, hvortil han flyttede som enke
mand for at tilbringe sin sidste dage hos sin datter og værsøn Morten Larsen Sundt. Han fôr i mange 
aar som skibsfører fra Flekkefjord, kaldes den «velfornemme monsieur Ravn» og var en velstandsmand

1 Else Lavesdtr. havde tidligere været gift [1681] med Hans Galnielsen Rolach, som døde omtr. 1689 
paa Lister og vel er den Hans Gabrielsen paa Huseby kongsgaard, som her optraadte ved thi liget 

5 — Siegten Sundt.
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. Gift ai/«. 1730 i Lund, viet i huset efter kgl. bevill., med Sidsel Smith, døbt 2l/i 1706 i Stavanger 
og død 1743 i Flekkefjord; datter af den meget velstaaende handelsmand og skibsrheder i Stavanger 
Ole Jacobsen Smith og iste hustru Sidsel Olsdtr. Creutz, admiral Cornelius Creutz* søster.

Familiens vaaningshus i Flekkefjord indeholdt en stue paa østre side, grønmålet med sex dobbelte 
vinduer, derover et kammer med ligesaa mange vinduer og ovenpaa dette igjen et rafteloft med en liden 
forstue. Ved siden af stuen, i østre bryst, et lidet panelt kammer med to smaa vinduer, derover ogsaa 
et lidet kammer med to vinduer. Paa vestsiden laa dagligstuen med sex vinduer, derover loft med sex 
vinduer og øverst et rafteloft. Ved siden af dagligstuen laa sengkammeret med fire smaa vinduer, der
hos kjøkkenet med skorsten og nagelfast skab og to dobbelte vinduer; derover et loft med tre vinduer 
og ved siden af kjøkkenet et spiskammer med to vinduer. Ved siden af vaaningen laa et bryggerhus 
med skorsten og indmuret kobberkjedel med dæksel, hat og piber, en gammel borgestue <og desforuden 
et lidet bislag med kammer over og sex vinduer», sjøbod med tre rum — alt dækket med tegl undtagen 
borgestuen. Yed sjøboden laa et gammelt vedskjul. Hele bebyggelsen blev ved det efter husti uen Sidsel 
Smith 18/® 1743 afholdte skifte vurdert til 350 rdl.

I stuen eller salen hang et speil i forgyldt ramme over en ruslæders løibænk ; der var ogsaa anbragt

i Berg s. a. for sin far Gabriel Hansen Andabelø [jfr. s. 24]. Af dette ægteskab havde Else ifl. skiftet 
m/b 1725 fem børn:

a. Anne Hansdtr. Rolach, gift ai/n 1703 i Vanse med Marcus Marcussen Brinch, som i 1725 var 
enkemand med flg. fem børn : Hans Brinch, bosat paa Svinør, Cathrine Brinch, døbt 18/< 1704 i 
Vanse, enke efter William Gregory i England f Johanne Marie Brinch, døbt 11/n 1705 i Vanse, 
død 19/s 1755 i Lund, hvor gift 81/s 1747 med handelsmand Hans Gabriel Rasmussen Buchholm, 
født 1716 og begr. ll/e 1778 i Flekkefjord [efter 2det ægteskab lc/io 1735 me<^ Anna Elisabeth 
Pind og 3die 26/i !759 med prestedatteren Anne Urbyé\, Else Brinch døbt ,0/n 1707 i Spind og 
gift med løitnant Sebastian v. Saldern i Stavanger, samt Kirstine Brinch døbt 16/u 1709 i Spind, 
blev gift med Jokum Besse i Lyngdal.

b. Bente Hansdtr. Rolach, gift først S9/i2 1709 i Vanse med Diderik Nielsen Galtrup og derpaa 
[1714] med Thomas Hansen Undal.

c. Marthe Hansdtr. Rolach, gift med Rasmus Clausen Buchholm.
d. Kirstine Hansdtr. Rolach, gift med Jochum Brinch. Deres datter Anne Jokumsdtr. Brinch blev 

gift 8/< 1741 i Vanse med handelsmand i Farsund Gabriel Jonasen Lund, som */î >757 Ak 
bevilling paa gjestgiveri i Egvaag og Lushavn, hvor saadant blev fundet nødvendig, siden 
<den tripolitanske gesandt* i deebr. 1756 var kommet ind paa havnen og ikke havde faaet tag 
over hovedet, hvis ikke Gabriel Lund havde taget imod ham.

e. Karen Hansdtr. Rolach, gift med kommandørkaptein Lars Hansen Resen, født 1683 og død 1714. 
Ovennævnte Hans Gabrielsen Rolach var formentlig en ældre bror af den Gabriel Gabrielsen Rolach,

som var død i Vanse forinden 1716, efterladende fire børn med sin første hustru Maren Jensdtr., 
hvem han havde ægtet i Herred ia/io 1693, °S fem med sin anden hustru Margrethe Larsdtr., 
der ligeledes var død før 1716. Af disse ni børn var de sex afgaaet ved døden uden at efterlade 
livsarvinger forinden 1779; de øvrige tre var:

a. Anne Gabrielsdtr. Rolach, skifte l0/i 1780 paa Lister, var død som barnløs enke efter sogneprest 
til Haderup i Ribe stift hr. Jacob Mortensen Tillemp, død 1732.

b. Kirstine Margrethe Gabrielsdtr. Rolach, enke i 1745 efter Hans Aasuldsen paa Øen i Vanse, 
som ved skifte 1737 efterlod tre døtre, hvoraf to kom i ægteskab.

c. Signe Gabrielsdtr. Rolach, eneste gifte barn af faderens sidste ægteskab, blev gift med handels
mand Jonas Eilertsen Lund i Farsund og havde sønnerne ovenn. Gabriel Lund, Eilert Lund 
og Hans Christian Lund, hvorom se s. 71.



et dusin høiryggede ruslæders stole og to lænestole samt en dragkiste med messingbeslag. I dagligstuen 
nævnes et stort speil i sort ramme, en lænestol og sex høiryggede stole, taburetter og skab, et gammelt 
slaguhr etc. Den afdødes pretiosa bestod bl. a. af et perlehalsbaand med 23 perler, værdsat til 31 rdl. ; 
af sølv opføres en stor kande med aarstal 1694, værd 31 rdl., tre bægre, en valbirkkande med sølvbeslag, 
8 rdl., skeer og knive etc., ialt sølvtøi for henved 90 rdl. Foruden et betydeligt udstyr i kobber, messing 
og jernfang fortjener at nævnes en' forholdsvis god forsyning med glastøi, hvoriblandt en pokal med laag; 
porcellæn, stentøi, lintøi og sengklæder. — Det hele bo blev opgjort med 858 rdl. i aktiver og 259 i 
gjeld og udgifter, hvoraf 92 rdl. i indestaaende værgemidler; 599 rdl. i beholden formue. Da to af 
børnene, Ole Johannes Ravn og Else Christine Ravn afgik ved døden efter skiftets aabning, henholdsvis 
15 dage og 7 dage efter moderen, blev formuen delt mellem enkemanden og det eneste gjenlevende barn :

Maigrethe Magdalene Ravn, som blev gift med Morten Larsen Sundt s. 65.

Om ovennævnte Mads Ravns hustru Sidsel Smiths siegt skal meddeles flg. :
Kirsten Haitsdtr. Agnefest døde som gammel enke paa Agnefæst i Aa i Lyngdal 1715 og efterlod 

ved skifte 8% s. a. omtrent 900 rdl. til to døtre og deres arvinger. Hendes iste mand hed Ole, og efter 
hans død ægtede hun 2den gang Lars Jacobsen Smith1 paa Agnefæst, handelsmand i megen velstand 
med borgerskab til Christiansand, død omkr. 1702; han var søn af sogneprest til Bygland i Sætersdalen 
i6[i3] hr. Jacob Lauritzsen Smith. Kirsten efterlod af sit ægteskab med Ole kun ét barn:

Anne Olsdtr., som var død før 1715 i ægteskab med en Jacob, og deres otte efterladte børn antog 
sin mors stiffars familienavn Smith2. Den ældste søn var:

Ole Jacobsen Smith, f. 2% 1670, tog borgerskab 15/i 1698 i Stavanger, hvorfra han først fôr som 
skipper paa «Concordia» og senere var kjøbmand og skibsrheder i stor velstand; overformynder 1703. 
Han døde 9/n 1736.

Gift iste gang 28/n 1700 i Stavanger med Albert Albertsen Liberts enke Sidsel Olsdtr. Creutz, født 
1665 samme steds og begr. 2ö/a 1706; datter af borger i Stavanger Ole Gudfastesen og Abelone Koch. Se s. 68

1 Med ham hadde hun datteren Abel Smith, død 1714 i Christiansand, hvor gift først med handelsmand 
Peder Hansen Hø lien og derpaa ca. 1710 med kjøbmand Ulrik Fredrik Jonasen Undal. Hun efterlod 
kun ét barn: Anne Christine Pedersdtr. Høllen, som efter sin mormor Kirsten Agnefest arvede omkr. 
850 rdl. i 1715 og ægtede Stener Eriksen Birkeland i 1718.

2 Disse børn var foruden ovenn. Ole Jacobsen Smith flg. :
a. Hans Jacobsen Smith, kjøbmand og skibsrheder i Flekkefjord; gift ll/io 1701 i Stavanger med 

Kirsten Olsdtr. Creutz, søster af ovennævnte Sidsel. De efterlod ved skifte i Flekketjord 1735 
ikke børn.

b. Jacob Jacobsen Smith, handelsmand, skifte i Christiansand 15/io 1718; gift omkr. 1698 med 
Kirsten Madsdtr. Kvavig, skifte 1743 paa Lister; datter af Mads Staalesen Kvavig og Susanne 
Larsdtr. [Tre børn].

c. Johanne Jacobsdtr. Smith, født 1680 og begr. 18/e 1729 i Lund; gift først med Hans Gabrielsen 
og derpaa med Hans Nielsen Andabelø, født 1684 og begr. samme dag som hustruen. [Tre af iste og 
fem børn af 2det ægteskab.]

d. Kirsten Jacobsdtr. Smith, skifte 1763 i Lyngdal, hvor gift med Lars Madsen Kvavig, bror af 
ovenn. Kirsten Kvavig.

e. Anne Margrethe Jacobsdtr. Smith, gift først med Peder Isaksen 1 Cassen s* og derpaa med Peder Høyer.
f. Bernt Jacobsen Smith, født 1686 og begr. 12/io 1731 i Lund; ugift handelsmand i Flekkefjord, 

hvor skifte 1737.
g Lars Jacobsen Smith, død før 1715, efterlod døtrene Anne Marie, gift med Rasmus v. d. Burg, og 

Kirsten, gift med Etik Hoff.



68

Gift 2den gang 29/a 17°7 i Stavanger med Kirsten Søfrensdtr. Godtzen, født 19/n 1691 i Klep og 
død 8/u 1708 i Stavanger. — Ole Smith havdo tre i Stavanger fødte børn: Albert Smith, døbt 28/« 1702, 
for tilsjøs og døde 1740 i udlandet, Anne Cathrine Smith, døbt x/< 1703 og gift med Jens Abrahamsen 
Ploug i Stavanger, samt:

Sidsel Olsdtr. Smith, gift med ovennævnte Mads Ebbesen Ravn s. 65.

Om ovennævnte Ole Jacobsen Smiths hustru Sidsel Creutz’ siegt kan meddeles:
Ole Gudfastesen var «negotiant» i Stavanger, hvor han døde i Østervaag 1680; skifte 10/n s. a. Hans hustru 

Abelone Koch, født omkr. 1623 og begr. 28/b 1705 [skifte 
±6/s], var datter af Niels Koch og Ingeborg 1 Hollanders. 
Af deres sex børn døde sønnerne Christian, Hans og 
Ole mellem 1680 og 1702, den første som sjømand under 
et ophold i Helsingør 1702. De øvrige antog navnet 
Creutz, muligens efter et mægtig, ældgammelt stenkors, 
et sjømerke paa en af Hvitingsøerne, Krossøy — «Kreutz
insel» — hvorfra familien kan være flyttet ind til det 
nærliggende Stavanger; de var:

i. Niels Olsen, født 14/e 1657; han er den berømte 
admiral i russisk tjeneste Cornelius Creutz [Cruijs], 
Skipper paa en hollandsk Spaniefarer 1680, steg 
i hollandsk tjeneste til schoutbynachts [o: vice
admirals] rang og var ekvipagemester ved admirali
tetet i Amsterdam, da Peter den Store kom did i 
169-7 fik ham i sin tjeneste. Han kom til 
Moskva 18/io 1698, blev russisk viceadmiral og ind
lagde sig den største fortjeneste ved grundlæggelse 
af flaaden ; det hele sjøvæsen med anlæg af verf
ter, kanaler, skibsbygning, kartarbeider forestod 
han med uindskrænket myndighet, og i krigen med 
Sverige og med Tyrkerne var det hans stærke arm, 
hvorved det russiske riges tiender blev stækket i 
sit overmod. Efter freden i Nystad blev Creutz 
admiral af Det blaa Flag og ridder af Alexander 
Nevskij. Han døde høit hædret paa sin 70-aarige 

fødselsdag 14/o 1727 i Petrograd og hans ægtefælle Catharina Voogd med sønnerne Jan og Rudolph 
førte, efter hans egen bestemmelse, liget til Amsterdam, hvor det blev bisat i en af kirkerne. [Se 
forøvr. G. L. Grove: «Admiral Cruijs Herkomst» i dansk Tidsskrift for Søvæsen, 1899, bind 34 
s. 69 flg. samt Hist. Tidsskrift 2 R III.]

2. Kirsten Olsdtr. Creutz, gift n/io 1701 i Stavanger med Hans Jacobsen Smith', se s. 67. Skifte 1735 
og 1736-

3. Sidsel Olsdtr. Creutz, født 1665 og begr. 26/« 1706 i Stavnger.
Gift iste gang 19/» 1694 i Stavanger med raadmand Albert Albertsen Libert, født omkr. 1657 og 

begr. 22/i 1697 samme steds. Med ham havde hun kun en datter Idehen, født 1696 og vistnok død 
som barn. Derimod havde Libert af et tidligere ægteskab med Idehen Jensdtr. Vestsyssel, skifte26/« 1694, 
en søn Jens Libert, født 1687, som blev sjøofficer.

Gift 2den gang 28/u 1700 i Stavanger med ovennævnte Ole Jacobsen Smith, s. 67.
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Morten Larsen Sundt kom tidlig tilsjøs med sin far og stod, som allerede nævnt, 
ved faderens skifte i 1761 som kaptein paa kreierten «Margrethe» paa 10 kommerce- 
læster, hvori han eiede den halve part og ved skiftet ogsaa overtog den anden 
halvpart for 175 rdl. Med denne skude vedblev Morten Sundt at gaa i fiskefart 
fra Bergen saa længe han levede, samtidig som han hjemme i Egersund lod føre 
en liden krambodhandel og dertil drev sildefiske med nedsaltning fra egen bod.

Skjønt han modtog 1463 rdl. i arv efter faderen og saaledes havde et godt 
økonomisk grundlag at bygge paa, formaaede han dog ikke at arbeide sig frem til 
velstand. Da hans hustru Margrethe Magdalene Ravn var afgaaet ved døden i 
1771 og han 3/ö 1772 lod sit bo skifte, kom de samlede aktiver ikke op i mere 
end 1332 rdl., medens gjelden androg til hele 945 rdl. Gjeldsposter paa 300 rdl. 
til sorenskriver Weyer, 300 rdl. til Peder Husvig og 200 rdl. til hans værfar Mads 
Ravn henviser til vanskeligheder, som vel har fulgt af uheldige spekulationer, og 
at forholdene til visse tider har været ret trykkende fremgaar af hans meddelelse i 
skiftet «at han endnu er til en og anden skyldig, ligesom han og rester med saavel 
exstraskatten som andre skatters udredsel, hvilket alt han dog af egen tilkommende 
arvelod og af nogle faa og smaa uvisse gjeldsfordringer, som ei er værd at anføre, 
agter at afbetale med».

Aktiverne bestod først og fremst af hans iboende hus i Egersund, indeholdende 
to stuer, «hvoraf udi dagligstuen forefindes en jern kakelovn, et lidet kammer med 
jernovn, ved siden af dette et mindre, kjøkken med skorsten, og spiskammer; 
ovenpaa var der en sal med en to’etages ovn, madloft og loft. I gaarden stod 
bryggerhus med bagerovn, et forhus og høloft, samt ved sjøen en sjøbod med to 
rum. Det hele blev værdsat til 450 rdl. Varer i kramboden var det smaat med: 
de bestod af sæbe og nogle faa manufakturer, ialt til 6 rdl. Paa sjøboden laa 28 
td. salt, værd sine 84 rdl., og en Vs’part i et sildenot med dertil hørende baade 
blev taxert til 60 rdl. Kreierten kom op i 350 rdl. med inventar, og løsøret i 
380 rdl. Af sidstnævnte gaar en del af forældrenes guldstas og sølvtøi igjen, 
saaledes en guldkjæde til 33 rdl., en sølvkande til 31, krus og skeer.

Ved skifteopgjøret blev der i behold 386 rdl. 2 mk. 4 ß, hvoraf fem sønner og 
en datter fik den ene halvdel, 193 rdl. 1 mk. 2 ß, med dobbelt saa stor lod paa 
hver søn som paa datteren, og den anden halvdel tilkom faderen, som bl. a. fik 
sig udlagt stervbohusene i Stranden.

Godt og vel et aars tid efter afgik ogsaa Morten Sundt ved døden, og skifte i 
hans bo aabnedes *% 1773, men henstod usluttet helt til 24/s 1778 af hensyn til 
de efterladte smaa og umyndige børns tarv. «Saaledes havde der ingen leilighed 
været til at faa afhændet stervbohusene uden utaaleligt tab for arvingerne, men 
disses gavn og bedste var derimod blevet befordret, idet de under deres beslegtede 
Birthe Olsdatter Reime, der hidtil har beboet huset, hendes forsorg har havt pleie,
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underholdning og tilsyn, især de yngste sønner, hvilke stedse hidtil er blevet op
holdt, efterdi man ikke efter al mulig omsorg har fundet nogen, der kunde eller 
vilde antage sig dem. Men Gud har opvækket de gode herrer Eilert Lund i Farsund 
og Hans Gabriel Buchholm hver til medlidenhed med de 2de ældste sønner, nemlig 
Lund for ældste søn Lars Sundt og Buchholm for 2den søn Ole Johannes Sundt, 
hvilke og aaret efter faderens død modtog dem under deres forsorg, ligesom datteren 
fra faderens død fremdeles er blevet i Stavanger hos Ole Ploug. — Under samtale 
og afhandling blev det nu med samtlige tilstedeværende frænders raad besluttet 
som det gavnligste for de hjemmeværende 3de børn, at da Birthe Reime1 lige fra 
faderens død ind til nu har havt børnene hos sig i stervbohuset under forsorg med 
al deres fornødne underholdning, kost, klæder og skolegang uden byrde eller ud
gift, og hun vil vise samme moderlige sindelag for børnene som hidtil, saalænge 
Gud vil unde hende liv og evne dertil», saa overdroges stervbohusene til Birthe 
Reime for 350 rdl. i betragtning af den kjærlighed, hun havde vist børnene, og 
fordi hun ønskede at holde dem sammen, indtil de kunde sætte fod under eget bord.

Denne varmhjertede og opofrende kvinde blev børnenes velsignelse. Morten 
Sundt havde nemlig i sit sidste leveaar optaget nye laan, hvorved boet saavidt blev 
solvent paa 1467 rdl. 3 ort 18 ß, og fraregnet deres indestaaende lille morsarv stod 
de nu blottet for existensmidler i en alder, da de endnu praktisk talt var hjelpe
løse. Og da hun den 2/ia 1778 afgik ved døden, 51 aar gammel, havde hun ved 
testamente af 2% s. a. bestemt at børnene skulde faa tilbage deres fars huse og 
desuden arve mesteparten af hvad hun efterlod. Husene blev i 1784 solgt for 
435 rdl., og den sum, som Morten Sundts tre yngste sønner, Mads Ravn, Hans 
Gabriel og Hercules Weyer modtog efter sin trofaste pleiemor ved skiftet efter 
hende 21/i2 1778, blev 161 rdl.

Morten Larsen Sundt og Margrethe Magdalene Ravn havde følgende børn [7 a—7 g] 
7a. Margrethe Sundt, født a6/n og døbt 27/u 1758 i Egersund; blandt fadderne 

var hendes faster Kirsten Sundt Andreas Hiorths og Sibylle Sundt Johannes 
Foghs. Hun døde 22/a, begr. 28/a, 1816 i Stavanger.

Gift 18/io 1785 i Stavanger, viet i sin mors fætter kjøbmand Ole Smith Plougs 
hus, med kjøbmand Thomas Hammond Angell, døbt 11h 1755 i Stavanger, 
hvor han døde 12/s, begr. 19/s, 1827; søn af Knut Andreas Angell og Gjertrud 
Corneliusdtr. Mcgeland. Om disse familier se J. H. S. Campbell : Stamtavler 
over Familien Campbell i Norge etc. s. 37-

7 b. Mads Ravn Sundt, født *5/s og døbt i8/s 1760 i Egersund, hvor død 12/i« 1765.

1 Birthe Olsdtr. Reime var f. *8/i» !727 paa Reime i Haa og kom 28/s 1733 som myndling i huset 
hos Lars Pedersen Sundt, hvis hustru var hendes slegtning; Sundt overtog 5/» 1758 værgemaalet 
for hendes arv efter farmor, mormor og nogle søskende, ialt 35Vs rdl.



71

7 c- Lars Mortensen Sundt, født 9/e og døbt 18/e 1762 i Egersund; fadder var 
Margrethe Kirsebom sal. Jørgen Andersen Hiorths, faster Kirsten Sundt Andreas 
Hiorths, morfaderen Mads Ravn, Claus Clausen i Sirevaag [begr. 4/io 1800, 80 
aar gammel] samt Tallak Larsen Haaland [som 27/e 1757 havde ægtet Maren 
Hansdtr. Bowitz). Lars Sundt døde 1850 i Farsund. Skibsfører, postekpeditør.

Gift iste gang 29/n 1790 i Farsund, med kgl. dispensation viet i huset, 
med Signe Lund, født 1763 i Flekkefjord, hvor konfirmert 1778, og død 17/$, 
begr. 24/s, 1792 i Farsund; datter af handelsmand Hans Christian Lund og Marthe 
Malene Ferøex.

Gift 2den gang 28/ia 1795 i Farsund, «velædle brudgom med velædle dyd- 
zirede jomfru» Karen Bing Drejer, født 12/ø og døbt 23/s 1777 i Frue kirke i 
Trondhjem, konfirmert 28/d 1792 i Veø og død 18A 1865 i Farsund; datter aj 
skibsfører Peter Albrecht Drejer og Andrea Margrethe Bing. Se omstaaende 
oversigtstavle.

1 Den udbredte Farsund’ske siegt Lunds stamfar Eilert Jonasen skal efter traditionen have været en 
jydsk skipper, som strandede paa Lister. Hvorom alting er slog «Eiler Jonsen» sig hed paa gaarden 
Øvre Borhaug i Vanse, hvor han af sin senere værfar fik <en enkel stue», som han beboede, indtil 
han kjøbte gaarden Nedre Borhaug, hvor han siden levede. Han havde skipperborgerskab til Christi
ansand, men drev ikke handel. Gift iste gang omkring aar 1678 med Gudbj'ør<g Christensdtr. Borhaug, 
datter af gaardbruger Christen Søfrensen paa Øvre Borhaug, skifte 17/s 1682, og Birgitte Wilhelmsdtr., 
som siden ægtede Lars Andersen paa Tjørve, skifte 16/a 1692. Gudbjørg efterlod ved skifte paa 
Borhaug 17/i 1682 to børn: Christen Eilertsen, som døde i 1711 paa reise« til Spanien,, og Guri 
Eilertsdtr., født 1680 og død 26/i 1742 i ægteskab med sin fætter Christen Jacobsen Borhaug, hvem 
hun ægtede i Vanse 20/u 1712.

Eilert Jonasen [Lund] blev derpaa gift 2den gang med Birthe Jokumsdtr. Hesvold, der overlevede 
ham. Han døde i 1699, omkr. 55 aar gammel, paa Borhaug og efterlod ved skifte 18/4 1700 de to 
nævnte børn af iste ægteskab samt sex af 2det:

a. _ Gudbjørg Lund, gift først med Jørgen Albertsen Cramer, begr. 12/e 1712, 34 aar gammel, i Vanse,
derpaa 22/î 1713 samme steds med Lars Petersen Kjarteminde i Sogndal, senere paa Duevold- 
stranden i Vanse, hvor skifte 1725, og tilsidst 80/n 1726 med Christian Reinholtsen Lister.

b. Anna Weinertsi> Lund, gift 16/io 1726 i Vanse med skrædder Niels Paulsen.
c. Martha Lund, skifte 1751 paa Vigeland, gift med Peder Andersen Faret.
d. Anna uHanniber* Lund, gift 21/n 1726 i Vanse med Ole Larsen Duevold.
e. Ingrid Lund, gift 6/ø 1731 i Vanse med guldsmed Ditlev Henriksen Miltzoiv.
f. Jonas Eilertsen Lund, født omkr. 1693, var handelsmand i Farsund, med borgerskab til Christian

sand fra 2fl/7 1736, og døde omkr. 1743. Gift med Signe Rolach, datter af gjestgiver Gabriel Gabrielsen 
Rolach i Korshavn og 2den hustru Margrethe Larsdtr., se s. 66. Efterlod sønnerne Gabriel, Eilert og:

Hans Christian Lund, døbt % 1728 i Vanse, blev handelsmand i Flekkefjord, hvor han døde 
mellem 1775 og 1779; gift 20/n 1759 i Lund med Marthe Malene Ferøe, datter af gjestgiver paa 
Festervold i Hitterø Jens Christophersen Ferøe og Ellen Larsdtr. Af deres børn var:

Signe Lund, gift med ovennævnte Lars Mortensen Sundt.
Kirkebøgerne for Vanse og Flekkefjord [Lund] er meget mangelfulde, særlig for Flekkefjord, 

hvor kapellanen førte særskilte bøger, som tildels ikke længer er i behold.
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KAREN BING DREIERS SLEGT.

Peter Carstensen Drejer, født 1628 i Danmark, er formentlig den Petrus Castanæus som, dimittert fra 
Kjøbenhavns skole, blev student -2/e 1648. Han var en ungdomsven af Griflenfeldt. Blev rektor ved 
Vordingborg skole 1656, sekretær i det danske Kancelli 1664 og sendtes i flere diplomatiske ærender 
udenlands, blev vicelagmand i Trondhjem l5/s 1668 og tiltraadte embedet som lagmand der 1671. Han 
blev derhos assessor i Overhofretten, assistents-, bergraad og 4/s 1689 kancelliraad ; bosat dels i Trondhjem 
og dels paa Rønningen i Malvik Sogn i Strinden. Tvunget væsentlig af en mod hans umoralske vandel 
reist opinion til at forlade stedet nedlagde Drejer, som forøvrig var en meget dygtig mand, lagmands
embedet i 1703 og drog til Danmark, hvor han strax blev forvalter paa Schackenborg i Sønderjylland 
og døde her allerede 12/s 1703, i insolvents. — Gift 1,/a 1667 i Haag, «sekretar des Königs von Däne
mark und Norwegen» med Anna Catharina Stricht van Hoffmerssel, døbt 17/ia 1651 paa fortet Recife i 
Brazilien og død 4/« 1731 i Trondhjem, efterladende en formue paa 2330 rdl. Hendes forældre var 
generalkommissær ved det hollandske artilleri i Brazilien Abraham van Stricht og Catharina Alberts 
[tidligere enke efter kaptein Stalpert\, hvilke begge var døde før 1667 i Brazilien1. Deres børn var:
1. Abraham Drejer, født n/is 1671, student 1687, bakkalaur 1688 og død som lagmand i Trondhjem 

4/s 1736. Gift % 1712 med assessor Jens Hansen Collins enke Karen Tønder. Med hende ingen 
børn, men mange stedbørn.

2. Frederik Christian Drejer, født 1673, student 1687, bakkalaur 1688, gik den militære vei og var i 
1701 som kaptein i oberst Bjelkes regiment bosat paa Rønningen i Strinden. Død barnløs før 1726.

3. Peter Drejer, født 1675, student 1693, bakkalaur 1694, blev generalveimester nordenfjelds, begr. l2/s 
1723 i Stjørdalen; gift l2/s 1703 med Sophie Amalie Schultz, født l’/s 1669 paa Værnes og død 28/e 
1703 uforløst paa barselseng i Stjørdalen, dtr. af general Georg Christian Schultz. Ved skifte i Strinden 
8% 1726 vgr Peter Drejers arvinger: moderen, broderen Abraham samt to søstre [o: nr. 4 og 5].

4. Ernestine Kunigunde Drejer, født 1676 og død ugift 4/a 17.48 i Trondhjem.
5. Eleonore Sophie Drejer, født 1680, gift først 2Ve 1706 med oberstltn. Peder Rafaelsen Lund og derpaa 

25/s 1742 med major Hans Ogmann Grøn.
6. Ingeborg Susanne Drejer, født 12/e 1687 og død ugift 22/i 1716.

Efter optegnelser i familien Geelmuyden, sammenholdt med oplysninger forøvrig, maa et af de børn, 
som lagmand Peder Carstensen Drejer havde udenfor ægteskab, have været datteren:

Sara Drejer, født 1675 1 Trondhjem og død 17/1 1763 i Christiansund, 88 aar gi. Efter et kort
varigt ægteskab med en løitnant [Henrik?] Møller [med hvem hun havde sønnen Jacob Møller, der blev 
velstaaende verftsbas i Amsterdam] blev Sara gift med «.Jens skriver*, som efter traditionen var kontorist 
først hos hendes far og senere hos generalveimester Drejer, hvad hans navn ogsaa synes at bekræfte. 
Efter sin mands død styrede Sara Drejer huset for sin søn Frederik Christian, og da ogsaa han døde før 
hende flyttede hun i 1741 til sin datter Marie i Christiansund. Tre børn; sønnerne tog sin mors familienavn :
1. Henrik Drejer, levede i 1741 ved broderen Frederiks skifte i Trondhjem.
2. Marie Jensdatter, født 1717, døde 25/i 1789 paa Nordlandet i Christiansund som barnløs enke efter 

snedker Claus Clausen.
3. Frederik Christian Drejer, ældste barn, født 1704 i Trondhjem, blev tidlig skriverkarl hos sorenskriveren 
i Fosen og derefter politibetjent og underfoged i Trondhjem, hvor han døde 7/ø 1741, begr. ,8/ø ved 
Frue kirke. Ved skiftet % 1741 var boet fallit. Gift omkr. 1729 i Hitteren med Ellen Christine Parelius, 
født 1706 paa Valen i Hitteren og død 7» 1738 i Trondhjem; datter af Jørgen Clausen Pafelius paa 
Sør-Valen og Ellen Gjerlofsdtr. Nettelhorst. De havde mange børn, af hvilke levede 1 søn og 4 døtre 
ved skiftet paa Valen 8o/io 1752 efter deres moster Martha Jørgensdtr. Parelius med ægtefælle Paul Ellingsen

1 Se herom: Das Taufbuch der Holländer auf dem Recife in Brasilien, offentliggjort af C. J. Wasch 
i «Algemeen Nederlandsch Familieblad», 1888 og 1889.
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Valen. Af de 4 døtre blev de tre gifte: Ellen Christine Drejer, død ,2/g 1808 i Bergen, 80 aar gi. og 
enke efter toldbetjent Jacob von der Lippe Geelmuyden, Martha Henrikke- Drejer, gift med skipper Peter 
Graah, og Sara Johanne Drejer, der døde e/i 1772, 39 aar gi., i Christiansund, gift med Peter Schjelderup. 
Sønnen var:

Peter Albrecht Drejer, født 1730, kom ved faderens død til sin mors familie i Hitteren. Han gik 
tidlig tilsjøs, blev skibsfører fra Trondhjem og førte en vestindiefarer, da han i marts 1783 omkom ved 
forlis i Kattegat under de svære storme, som alene mellem Kulian og Göteborg ødelagde henved et snes 
skibe paa en eneste nat. Gift ’/« 1761 i Frue kirke i Trondhjem med Andrea Margrethe Bing, døbt 4/g 
1736 s. steds og død 22/o 1820 i Thomas Angells hus, hvor hun indkom 1804. Hun fik bevilling til at 
sidde i uskiftet bo 18/s 1784 og lod i 1789 holde skifte efter proklama 18/a s. a. Hun var et meget 
dygtig og strævsomt menneske, som opnaaede at give sine børn en god opdragelse; datter af seilmager i 
Trondhjem Mads Jespersen Bing og Sara Pedersdtr. Green. Tolv børn, hvoraf 5 blev gifte:
a. Fredrik Christian Drejer, født 2% 1765; sogneprest til Kragerø.
b. Ellen Parelius Drejer, døbt 4/is 1767 og død 26/< 1835; gift 18/s 1790 med major Rasmus Tønder.
c. Sara Bing Drejer, født 2/ø 1774, gift med sogneprest til Lye Simon Balch.
d. Karen Bing Drejer, født 12/g 1777, gift med hårs Mortensen Sundt s. 72.
e. Rasmus Parelius Drejer, født 14/g 17700g død 6/î 1819, var først informator i Farsund og sluttelig

fra 4/g 1812 sogneprest til Ytterøen; havde navn som digter, se Morgenbi. 1819 nr. 216 og 321.

Ovennævnte Sara Pedersdtr. Green vax født 20/e 1696 og død Vio 1777 i Trondhjem; datter af bager 
i Trondhjem Peder Lauritzsen [skifte 2/g 1710].

Gift i. gang 16/i 1719 i Frue kirke med Steen Gundersen Hammer, f. 1689 og død 10/s 1721 ; 
søn af Gunder Halstensen Hammer, død 1692, og Karen Ottesdtr. Brandt.

Gift 2. gang 7/g 1723 med ovennævnte Mads Jespersen Bing, f. 1700 og død 16/î 1742; søn af 
Jesper Madsen Bing og Karen Andersdtr., der blev viede 26/s 1699 i Domkirken.

Med Steen Hammer havde Sara Green datteren Stinchen Cathrine Hammer, som i ægteskab med 
seilmager Andreas Andersen Widding havde bl. a. en datter Andrea Johanne Widding gift med sogne
prest til Stranden paa Søndmør hr. Hans Benneche.

Om ovennævnte Ellen Christine Parelius"s forfædre kan meddeles :
Hr. flans Andersen Bernhoft, født ca. 1550 og død 17/< 1619 som sogneprest til Frue kirke i Trond

hjem; gift med Anna Pedersdtr., født 1558 og død 16/s 1627 i Trondhjem.
Hr, Hans Bernhoft, født ca. 1593, student 1615, sogneprest til Hitteren, hvor han døde ca. 1658. 

Gift med Berit Michelsdtr., datter af hr. Michel Christensen, som var residerende kapellan til Hevne fra I5[78] 
til sin død 1619 og bekjendt som trælasthandler med Hollænderne. Datter:

Milde Bernhoft, blev gift med Gjerlof Ovesen Nettelhorst af liflandsk adel, døde 1697 som lensmand 
paa Hitteren. Deres datter:

Ellen Nettelhorst, født ca. 1682 og død 1706 i Hitteren, blev gift med Jørgen Claussen Parelius, 
født 1673 °g I733 som proprietær til Valen i Hitteren; søn af Claus Jørgensen Parelius, som i
170J var 66 aar gammel og lensmand i Hevne, bosat paa Stamnes. Parelius er græcisme af Solnær.

Karen Bing Drejer gjengav som en sikker tradition at hun var i siegt med Tordenskjold. Denne 
tradition kan hvile paa den ægteskabelige forbindelse, som den berømte admirals brorsøn William Wessel 
paa Værnes indgik i 1744 med en steddatters datter af forannævnte Abraham Drejer, Noget slegtskab 
med den Hans Christiansen Drejer, som var gift i Bergen omkr. 1670 med Tordenskjolds faster Gjertrud 
Henriksdtr, Wessel, kan ikke sees at have existert.
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Som allerede nævnt kom Lars Sundt i 1774, aaret efter sin fars død, i huset 
hos Eilert Jonasen Lund i Farsund, som var hans frænde paa mødrene side og 
modtog ham som pleiesøn til opdragelse paa lige fod med sine egne børn.

Lars Sundt var saaledes den første af sin siegt, som kom til Farsund, og blev 
stamfar for den gren, som siden har havt sit virke her og bredt sig til østlandet.

Paa den tid, Sundt kom til Farsund, var dette endnu kun et strandsted, men 
takket være nævnte Eilert Lund og hans bror Gabriel Lunds fremragende handels
virksomhed, skibsrhederi og samfundsinteresse var stedet i rask udvikling, hvad der af
fødte først et reskript af 10de novbr. 1777, hvorved Farsund blev lossested for 
indenlandske [danske] kornvarer, og derpaa en resolution af 28de jan. 1795, der 
gjorde Farsund til eget toldsted og gav det lige handels- og sjøfartsrettighed med 
Flekkefjord. I 1781 androg medlemmer af siegten Lund om tilladelse til af pri
vate midler at opføre egen kirke for ladestedet Farsund, som hidtil havde søgt 
Vanse kirke, og ved reskript af 2den jan. 1782 blev det oprettet til annexsogn, 
omfattende gaardene Huseby og Sunde med Farsund og havnene Lushavn og 
Egvaag; kirken blev indviet 5te mai 1785.

Efter en tidlig konfirmation gik Lars Sundt tilsjøs med et af Eilert Lunds 
skibe, avancerte hurtig til styrmand og fik kort efter sin pleiefars død i 1783 en 
skonnert at føre for hans sønner i firmaet Søren & Jonas Eilertsen Lund & Co. 
Han vedblev som skibsfører for dette firma indtil 1803, da han nedsatte sig 
som kjøbmand i Farsund, men stak dog fremdeles tilsjøs en tur hver sommer 
indtil 1818. I sine bekjendte breve «fra en økonomisk reise» i Norge fortæller 
etatsraad Christen Pram i 1805 at «Lars Sundt er en nys etableret brav kjøbmand, 
hvis ene bror er en af Stavangers, en anden en af Flekkefjords bedste handlende». 
Nogen stor foretagsomhed udøvede han dog ikke. Det var en jevn fisk- og kram
bodhandel, som af og til blev støttet med nogen deltagelse i skibsrhederi for min
dre arvebeløb, der tilfaldt ham gjennem hans ægtefæller. I sine sénere aar led 
Sundt under en daarlig helbred og det gik efterhaanden tilbage med forretningen, 
hvorfor han, efter i mange aar at have været postaabner, søgte og fik bestillingen 
som postexpeditør for Farsund da denne blev oprettet fra’/i 1849. Allerede aaret 
efter, 8/s 1850, afgik han ved døden1 og postexpeditionen bïev nu, da den fandtes

1 Pladen paa lians ligkiste blev ophængt i Farsunds kirke og reddedes fra branden i 1901. Den har 
følgende af kjøbmand Gottlieb Gundersen forfattede inskription :

«Dødsminde | over | Jubeloldingen Lars Sundt | som fødtes i. Egersund d: 9d Juni 1761 | og indgik 
til det evige Livs Fred | den 4d Maij 1850 | Han indtraadte første Gang i Ægteskab med Signe | 
født Lund, med hvem han avlede eet Barn, som med | Moderen modtager ham hisset. D : 28d 
Decbr 1795 I ægteviedes han med Karen Bing, født Drejer, som | skjenkede ham 13 Børn, hvoraf 
6 allerede ere gang | ne forud til Lysets Hjem. Hans i 55 aar trofa | ste Livs-Ledsagerinde staar 
sørgende ved den | kjærligste Ægtefælles Baare, medens 7 gienleven | de Børn og 35 Børnebørn 
begræde Tabet af | den ømmeste Fader. Oldingen var elsket og ag | tet af Alle som kiendte ham ;
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Etler tegning af skibsfører C. D. Reymert, tilhørende overretssagfører Trygve Sundt.
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for ubetydelig til at bestaa som selvstændig bestilling, tillagt indehaveren af det 
reelle apothekerprivilegium paa stedet.

Med sin 2den, i Trondhjem fødte hustru Karen Bing Drejer gjorde Sundt det 
første bekjendtskab hos hendes bror Fredrik Christian Drejer, somi 1791 var blevet 
residerende kapellan i Vanse. Hun var en veludrustet, klog dame, som førte 
megen respekt med sig, og hvis klare intelligens skaffede hende som aandsfælle en 
trofast og hengiven allieret i sorenskriverfruen, den myndige kancelliraadinde Bøck- 
mann — et venskabsforhold som ikke blev betragtet med milde øine af den i sin tid 
formaaende handelschef Ebbe Lunds hustru, der i den pompøse selskabelighed havde 
været vant til at føre regimentet og derfor vanskelig fandt sig i at overlade sceptret 
til kancelliraadinden. Men denne greb det med selvfølgelighed i egenskab af stedets 
øverste embedsmands frue strax ved sin ankomst til Farsund i 1810. Før dette 
aar, i hvilket sorenskriver, kancelliraad Søren Gottfried Bøckmann tiltraadte det ny
oprettede Lyngdals sorenskriveri, havde distriktet tilhørt Lister sorenskriveri og 
embedets indehaver havt bopæl i Lyngdal, men Bøckmann opslog sin residens i 
Farsund og dette medførte en ren omkalfatring i stedets tilvante rangforordning, 
ligesom hans belæste og med større forhold fortrolige frue greb reformatorisk 
ind, hvad der til sine tider kunde arte sig som en kamp mellem gammelt og nyt.

Karen Bing Drejer var sin ægtefælle en prægtig hustru, i de knappe aar husets 
støtte, som intet sparede i sit stræv for at holde alt oppe og ved sit personlige 
arbeide bidrog til den talrige families underhold, da sygdom havde nedbrudt hen
des mands kræfter. Hun bagte brød og kager, modtog logerende og leiede endog 
ud til skolestue i deres lille hus ligeoverfor kirken, som paa forhaand syntes at 
være fuldt nok. Her opdrog hun med streng, men kjærlig haand sine mange børn 
og søgte at udvikle hos dem en karakter saa kraftig, som hun selv havde og som 
hun følte var nødvendig overfor livets krav.

Fra Lars Sundts søn Fritz Sundts haand foreligger i manuskript endel erindringer 
fra barndomshjemmet i Farsund, hvoraf her skal meddeles hvad der kan have inter
esse for nærværende øiemed:

<------------ '■ Jeg har som barn ofte hørt min far, Lars Sundt, fortælle om sine
reiser i Middelhavet, da norske og danske skibe maatte seile under konvoy af dan
ske krigsskibe for ikke at blive opbragt af sjørøvere fra Tunis og Algier . . . Fra 
min tidlige barndom husker jeg at far ved juletider reiste til Stavanger for at 
bestyre sildesaltningen for onkel Hans [Gabriel Buchholm Sundt i firmaet Ploug & 
Sundt] ved Skudenes. Far saltede ogsaa 3 à 400 tønder for egen regning. Med 
denne sild reiste han som superkargo til Østersjøen for at sælge silden og gjøre

derfor vil hans | Bortgang savnes af Mange. Bramfri var hans | Vandel ! Rolig var hans Død | * | 
Fred med dit Støv, du ædle Døde | Nu er du løst af Livets Baand | Men Evighedens Morgen
røde I Omstraaler hist hos Gud din Aand.> — Pladen eies af overretssagfører Trygve Sundt.
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indkjøb af varer til kramboden . . De varer, han kjøbte, var hamp og lin i Øster
sjøen og fedevarer □: smør, ost og flesk i Kjøbenhavn; kolonialvarer havde han 
ikke lov at handle med, da han drev sin forretning paa borgerbrevet som skipper. 
Hamp var en nødvendighedsartikel for fiskerne, og lin blev dengang brugt meget 
til vævning af lærred; bomuld var dengang ikke saa meget i brug. Fra en af 
disse ture kom han engang hjem med to billed-ABC’er, og disse vakte en umaadelig 
opsigt og beundring paa skolen — jeg tror, de var de eneste billed-ABC’er i Farsund.

Omtrent midt i 1820-aarene ophørte sildefisket mellem Stavanger og Bergen, 
og da var det slut med reiserne til Østersjøen og tillige for en stor del med hande
len. Men mor fortsatte denne i en mindre maalestok; hun solgte brændevin, smør, 
brød og lys og forskjellige smaating.

Efterat far havde ophørt med handelen fik han om vinteren noget arbeide 
for Otto [Fred. Otto], som da var begyndt som havarikommissionær. Han blev 
benyttet som besigtigelsesmand for at taxere skibsskader og havde opsyn med 
losning og ladning. Før Lister fyr blev bygget [1836] foregik ofte strandinger, og 
far maatte da ud og paase bjergning af skib og last, men det lykkedes sjelden at 
bjerge skibet. Brig «Hercules», som længe var Farsunds største og bedste skib, 
var en engelsk brig, som stråndede paa Einersnes udenfor Huseby og blev kjøbt 
af Christian Ohlsen og Jonas Jensen Lund i Egvaag.

I 1827 eller 1828 blev far postaabner i Farsund. For hvert ind- og udlevert 
brev havde han 2 skilling; af de større forretningsfolk, som betalte portoen maa- 
neds- eller kvartalsvis, fik han betaling for regnskabshold. Posten kom en gang, 
senere to gange om ugen. Han var ogsaa eneforhandler af almanaken. Af avi
ser havde vi «Morgenbladet» og «Christiansands Posten».

Far havde et stykke jord paa Fjellestad [«Den lille Plet»], hvor vi avlede om
trent 20 td. poteter og noget humle, som blev brugt ved ølbrygning. Han havde 
ogsaa en løkke «Bellevue» ovenfor Valhalla, som han havde bygslet af Gabriel & 
Ebbe Lund ; paa denne løkke avlede vi tilstrækkelig hø til en ko. Af og til havde 
vi to kjør, men da maatte vi kjøbe noget hø tH hjelp. Om sommeren drog ofte 
hele familien og begge brødre Ohlsen til «Bellevue», hvor vi drak kaffe og spiste 
medbragte madvarer og de, ældre herrer fik sig et glas toddy. Der var en brillant 
udsigt over Lister og Nordsjøen.,

Min mor havde mange forskjellige arbeider, og det er mig ufattelig hvorledes 
hun kunde faa udført alt arbeide og kun med én tjenestepige, som hadde 8 spd. 
om aaret i løn. Uagtet mor altid hadde meget at gjøre, var det sjelden at der til
syneladende herskede nogen egentlig travlhed hjemme . . . Hun holdt børnenes 
tøi vedlige med strikning og stopning af strømper og lapning af klæder; hun drev 
en liden handel, hun tog imod reisende af den bedre klasse, embedsfolk og handels
reisende, probenreutere; af og til kunde en og anden opholde sig hos os i længere



tid’; engang i min barndom kom en engelskmand til Farsund for at nyde sjøluften 
for sin helbreds skyld, ban blev i Farsund i omtrent Va aar og var søn af ingeniør 
Brunel, som byggede den første tunnel under Themsen. En anden gang var to 
skotlændere i lang tid hos os, de var i Norge for at kjøbe rensdyr, saavidt jeg 
ved, i Siredal eller Aaseral, den ene hed Bullak Jackson. . . Mor var den eneste 
konditor og bager i Farsund. Hun havde altid forskjellige smaakager tilsalgs, og

LARS SUNDT OG HUSTRU KAREN BING DREJER.
Efter malerier af konsul P. Chr. Ohlsen. Tilhørende overretssagfører Trygve Sundt.

naar der skulde være selskaber eller bryllup, fik hun altid bestilling paa forskjel
lige store kager. Dengang var det skik og brug at gjesterne til et bryllup skulde 
medbringe en eller anden ting af madvarer og dette var som oftest en stor kage. 
Af brød solgte hun foruden til arbeidsfolk meget skibsbrød til proviant for skibene, 
ligeledes bryggede hun øl tilsalgs til folk i byen og til skibsbrug.

Vi havde altid en ko paa fjøset og mange smaakreaturer, høns, kalkuner, gjæs 
og ænder, og alle disse skulde have pass og stel. Til huset havde vi ogsaa en 
have, hvor vi avlede grøntsager. . . Mor støbte ogsaa meget lys, baade til huset 
og tilsalgs . .; der blev ogsaa støbt selskabslys. I kjøkkenet brugtes tranlamper □: 
en skaal fyldt med tran, hvori blev sat en stump af en lysvæge. Lysstøbningen
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foregik to gange om aaret, om høsten og en gang om vinteren, og altid om natten, 
fordi vi maatte bruge dagligværelset til dette arbeide. Om høsten i slagtetiden 
var det travlt med pølselavning og nedsaltning af kjød, som skulde strække til 
for hele aaret; hertil maatte mor bruge leiet hjelp, ligesaa til klædesvask, fladbrød- 
bagning, og en gang om sommeren kom en kone i huset i nogle dage for at rense 
og ribbe tjer, og naar vi gutter skulde have nye klæder, kunde der være en sypige 
nogle dage.

Uagtet mor saaledes havde meget at bestille, fik hun dog tid til at læse og 
følge med paa literaturens omraade. I Farsund var der et læseselskab, hvor med
lemmerne betalte en noksaa høi kontingent, for hvilken der hvert aar blev ind- 
kjøbt de nyeste romaner. Bibliotheket blev opbevaret hos mine forældre, og far 
var bibliothekar. Jeg erindrer at Walter Scott, Bulwer, Ingemann, Oehlenschläger 
og Mauritz Hansen blev meget læst, men vi havde ogsaa Holbergs og Wessels 
verker og Grims eventyr.

Mor var en hel mester i at klippe i papir, foruden mænd, dyr og trær til os 
børn klippede hun ogsaa meget fine og smukke ting, som hun forærede bort.----------- »

Lars Sundt og hustru Karen Bing Drejer blev paa sin guldbryllupsdag 28/i» 
1845 vist megen opmerksomhed, og daværende kjøbmand og bankkasserer Gottlieb 
Gundersen skrev en særdeles lyrisk sang til melodien : Det gamle Norges løve skuer. 
Det ene vers lød saadan:

«Det Oldingpar med Sølverlokker, 
som sidder her i denne Kreds, 
hvor Børn og Børnebørn sig flokker 
omkring de gamle saa tilfreds, 
har passet godt i Høst og Sommer 
den Krans, det bandt i Vaarens Lund; 
derfor det nu da Vintren kommer 
kan se den frisk til sidste Stund.»

Efter registrering 5/e 1850 henstod skiftebehandlingen i Lars Sundts dødsbo til 
8% s. a., idet enken ønskede at faa underretning om de vilkaar, hun kunde vente 
at faa med hensyn til udløsningen af de paa stervboets vaaningshus, nr. 125 i 
Vestergade, indestaaende penge, forinden hun afgav sin bestemmelse om at over
tage huset. Paa tomtene til dette havde Lars Sundt faaet fæsteseddel af gaarden 
Sundes grundeiere ’% 1827, thingl. 6/s 1828. Noget proklama i boet blev ikke 
udstedt, da sønnen Ole Johan Sundt og svigersønnen foged Ohlsen stillede garanti 
for betaling af al gjeld. Ved næste samling 16/io næstefter erklærede enken at ville 
overtage hus og løsøre efter taxt, hvorhos en liden jordeiendom uden huse i 
Vanse, løbe-nr. 157 «Den lille Plet», med ny skyld 9 skill., blev værdsat af kjendt-
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mænd til ioo spd.1 Ved boets slutning 18A 1851 overtog enken huset for 700 spd. 
og løsøret for 472 spd., hvorhos svigersønnen kjøbmand P. C. Ohlsen overtog <Den 
lille Plet» for 200 spd., et beløb han havde tilgode i boet og paa denne maade 
ønskede at afgjøre. Fra disse værdier, som udgjorde boets samtlige aktiver, tils. 
1372 spd., fragik skifteomkostninger med 33 rdl. og en samlet gjeld paa 1521 spd., 
hvoraf 629 til stervbosønnen Ole Johan Sundt og 622 til firmaet Ploug & Sundt i 
Stavanger. Det blev saaledes en fallit paa 182 spd., men sønnen Ole Johan Sundt 
lod dette beløb fragaa paa sin fordring, og alle kreditorer forøvrig fik derved fuld 
dækning.

Lars Mortensen Sundt havde i sit iste ægteskab med Signe Lund 1 barn og i 
2det, med Karen Bing Drejer, 13 børn, ialt 14 [8a—8n] :

8 a. Martha Magdalene Sundt, født 5A, døbt 9/ö, 1792 i Farsund, hvor begr. 19/7 1792. 
8 a. Peter Albrecht Sundt, født 29/o, døbt 4/io, 1796 i Farsund. Faddere: Presten 

Drejer, toldkasserer Lorentz Severin Skougaard, Søren Brun Lund, Jonas Eilertsen 
Lund, Mad. Inger Manchen Lund født Luth og jomfru Anna Margrethe Lund 
[senere gift med nævnte Skougaard]. Han døde 9/i 1847 i Farsund. Skibsfører, 
kjøbmand.

Gift 25/u 1825 i Fredriksværn med Inger Oline Nielsen, født 8% 1806, 
hjemmedaaben stadf. 6/n, i Fredriksværn og død 14/ö 1883 i Christiania; datter 
af davær. skibsfører, senere kjøbmand Johan Christian Nielsen og Anne Per
nille Larsdatter Woxvold.

Michel Andersen Woxvold, født 1685 og begr. 20/n 1773 i Brunlanes, indkom til Staværn som sjø- 
mand fra gaarden Vaagsvold i Vanse, blev skibsfører og sluttelig lodsoldermand i Staværn. Ved skifte 
5/a 1774 efterlod han 162 rdl. til enke og otte børn. Efter sin iste hustrus død i 1766 [begr. 26/8 1766 
ved Tanum, 73 aar gammel; navnet anføres ikke] blev han trolovet s/s 1768 i Brunlanes og gift med 
Kirsten Pedersdtr., som efter Michels død giftede sig 2den gang 81/s 1776 samme steds med Søren Elling 
sen. Den næstældste søn var:

Peder Michelsen Woxvold, født 1725 og begr. 5/s 1773 i Brunlanes; lods i Staværn. Med sin hustru 
Maren Jensdtr., som døde 16/« 1813 i Larvik, 80 aar gammel, havde han tre børn: Jens Woxvold, født 
*753 °g skibsfører i Staværn, Jacob Woxvold, døbt 28/r. 1766 i Brunlanes, hvor han var skibsfører og 
gift 13/u 1795 med Engel Pedersdtr. «fra Christiansand», der døde S0/i2 1808 i Larvik, 38 gammel, skifte 
28/n 1811 ; selv døde Jacob i 1845 paa Rekkevik i Tjølling, samt:

Maren [iMadsi*] Pedersdtr. Woxvold, som blev gift 1780 i Fredriksværn med Lars Larsen 
Agnas, formentlig marinesoldat. Begge er vistnok døde før aaret 1801, da deres datter dengang var op
taget i huset hos sin ovennævnte morbror Jens Woxvold i Staværn. Lars var søn af Lars Steffensen 
Agnas og hustru Anne Andersdtr., hvis forældre igjen var Anders I^arsen Jaaber g i Sandeherred og 
Maren Thorsdtr., efter hvem skifte holdtes 17/ia 1763. En datter:

1 «Den lille Plet> under gaarden Fjellestad i Vanse havde Lars Sundt kjøbt af Jacob Lund ved skjøde 
12/s, thingl. 28/c, 1803. Ved skjøde thingl. 7/'s 1851 gik eiendommen over til kjøbmand konsul 
P. C. Ohlsen, som igjen solgte den sammen med sine gaarde Fjellestad ved skjøde •/$ 1858 til Bernt 
Ludvig Nielsen.

6 — Siegten Sundt.



82

Anne Pernille Larsdtr. Woxvold, døbt u/o 1780 i Fredriksværn 
og død 17/» 1841 i Staværn. Gift 18/io 1805 i Fredriksværn med Jo
han Christian Nielsen, født 1775 og død 27 11 1824 i Staværn; begge 
blev begravede i Fredriksværn «med alle 3 klokkers ringning og den 
store 1 4 time forud, samt brugt det største og bedste ligklæde». Niel
sen var først skibsfører og senere kjøbmand i Staværn, hvor enken 
fik bevilling 7 12 1824 til at hensidde i uskiftet bo. Ved hendes død 
aabnedes skifte 27/3 1841 og sluttedes 1R/io 1842. Aktiverne bestod 
af boets huse nr. 46 og 47 i Staværn til 2000 spd., løsøre 632 og 
indgjeld 234, tilsammen 2866 spd., hvorfra gik gjeld og udgifter 
2124 spd., saa der blev 742 spd. i behold til fire børn: Niels, Johan 
Christian, Maren Mathilde [døde alle ugifte] og

Inger Oline Nielsen, gift med ovennævnte Peter Albrecht Sandt,

Peter Sundt kom efter konfirmationen tilsjøs med et 
af handelshuset Lunds skibe, tog styrmandsexamen 5/3 
1817 og fik å7/7 1818 «skipper-certificatz», udstedt af 
«Søe-Sessionen for Fahrsund»; det heder deri at han 
var «blaa af øine, mørk af haar, maadelig af skuldre og 
af ben». Han fik skib at føre fra Fredriksværn, hvor 
han derfor ogsaa havde sin familie boende fra 15/e 1827 
til 1830, da han flyttede til Larvik. I 1831 paadrog 
han sig ved et forlis en gigtfeber, som tvang ham til 
opgive sjøen, efteråt han først havde prøvet at klare 
sig som proviantforvalter paa en af marinens fregatter, 
og han fik da en liden post paa Larviks byfogedkontor. 
Kort efterat byfoged Olsen, som var en ældre bror af 
Sundts svogre foged Ohlsen og kjøbmand Christian 
Ohlsen i Farsund, havde overtaget dette embede i 1832, 
skrev Sundt til sine forældre et langt brev, som endnu 
er bevaret, og hvoraf det noksom fremgaar, hvor økono
misk trangt han da havde det. Forældrene havde for 
at lette ham byrderne taget hans ældste søn Lauritz 
hjem til sig og anmodet hans hustru om at følge efter 
for at tilbringe paasken hos dem. Brevet er datert 
langfredag 1832 og lyder i uddrag saaledes:

— — — Nu er da Vinteren endelig forbi for denne 
Gang. Det nysselige Veir, vi nu i lang Tid har havt, 
har bragt de Fleste til at tilsaa Deres Hauger og enkelte 
Bønder til at pløye. Jeg har tilsaaet min Have og kun 
levnet tilbage det Stykke,5 der skal udplantes til Kaal

PETER ALBRECHT SUNDT. 
Silhouette af Wölperding 1817.
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og Løg. 21/g Skjæppe Potetes satte jeg i Dag . 8 Dage siden og saaede Erter, 
Gulerødder etc. Et Stykke Jord har jeg levnet til Kaalrabi, Rødløg og Purre. 
Denne Have, hvori ei findes et eneste Frugttræ og ingen Blomster, er min største 
Fornøielse; der spaserer jeg, før jeg gaar paa Contoiret, og naar jeg kommer hjem 
derfra og længter efter at se Noget komme op — men det er jo ogsaa første 
Gang, jeg kan sige jeg bruger en Have ! — — — For en 5 à 6 Uger siden for
talte en Vesterlænding mig at [svogeren] C. Ohlsen sagdes at ville kjøbe en tysk 
Galease, der laa i Egvaag. — — Aldrig har jeg mere ønsket at komme i anden 
Virksomhed og det helst til Søes, end nu. Min Helbred lider meget ved Skrive
riet, der aldrig, end ikke nogen Time befrier mig for Næringssorger. Forrige 
Foraar, da jeg var hos Dem [o : Forældrene], blev jeg frisk og rask, og Aar- 
sagen dertil antager jeg var den lille Søereise, forenet med et mere afvexlende 
Liv end det, jeg nu fører — der er Søndag, Mandag og hver Dag det samme.

Den 13. Febr. sidsti. tog Byfoged Olsen imod Embedet, og Contoirbetjentenc 
vedblev at arbeide som forhen. Den 16. April, altsaa 2 Maaneder og 4 Dage efter 
hans Modtagelse, vovede jeg paa at anmode ham om Penge for at kunne faa noget 
Smaat til Paaske-Helligdagene i Huset; min Regning var da 18 Spd. 13 3, men 
han sagde at saaledes vilde han ei betale. 6 ß Arket efter det nye Reglement 
var nok, da man burde skrive 13 à 14 Ark daglig. Jeg skriver daglig 5 Ark, og, 
hvis Skifte, 6 Ark, men disse faar jeg ei mere, da de bliver beskrevne af en yngre 
Kontorist. Kommer nu Conferance, Indheftning af Acter, Beskjæring, Documen- 
ternes Opledning etc., saa rækker jeg overhodet 3V4 Ark. Herfor har jeg hidind
til faaet 12 3 Arket, der endda var en taalelig Fortjeneste, naar man havde den 
hver Dag. Dette forestillede jeg ham, hvorpaa han svarede, han skulde betænke 
sig paa hvad han vilde give, og fik jeg efter gjentagen Anmodning 2 Spd. til mine 
Udgifters Bestridelse, indtil det igjen maatte behage ham at betale mig det han 
maatte finde for godt. Over Helligdagene faar jeg kræve ham igjen, og byder 
han mig da under 10 3 Arket, saa holder jeg op; jeg stopper da langt bedre at 
gaa tilsøes som Matros, hvis en saadan Hyre saa langt paa Aaret maatte kunne 
faaes, end ved at sidde for 20 3 daglig og skrive mig en Tæring eller Bryst- 
vatersot paa Halsen.

Med Fregatten er Mønstreskriveren paa Horten Forvalter; han var Forvalter 
før jeg blev det, og Secretair er en ung Kjøbmand i Familie til Admiral Fabricius. 
Overstyrmand er en Skipper fra Christiania ved navn Gjøs, og denne Post er ei 
saa fed, 17 Spd. maanedlig paa sin egen Kost, foruden Ansvar. Med Canon- 
skonnerten havde jeg i Aar havt Lyst til at gaa ud uagtet det ei er stort bedre 
end et Hundeliv, det var dog Forandring, men jeg kunde ei formode at Byfogden 
vilde være saa knap, og uvist var det hvorlænge Canonskonnerten blev i Farten, 
og naar den ophørte var vel Contoiret besat, saa meget mere som her er nok som
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der vil skriver der. Ohlsen [svogeren P. C. O.] har engang uopfordret tilskrevet 
mig at hvis jeg havde Lyst til Søen, saa vilde han se at employere mig og jeg 
takkede ham for hans Tilbud. Har det været hans Mening og bestemte Alvor, da 
kan De hilse ham fra mig at hvis han bier længe, inden han lader sit Tilbud 
gaa i Opfyldelse, saa skal han blive fritaget for dette, thi saa formoder jeg at jeg 
ei mere for Brystsvaghed vil være skikket til udføre de Pligter, der paalaa mig, 
enten han saa vilde bruge mig som Skipper eller Styrmand. — Min Kone takker 
gjentagende for Invitationen til at komme til Farsund i Sommer, men den For- 
nøielse maa hun slaa en Streg over. Med Dampen koster det mange Penge at 
reise; Mad og Klæder er uundværlige Ting, naar disse ei tilfulde kan erhverves, 
saa kan ei noget spares til Reisen. — —»

Under disse trøstesløse forhold vedblev Peter Sundt arbeidet paa byfogedkontoret, 
hvor fortjenesten nok blev bedre end det fra først af saa ud til, men til under
hold for den tiltagende familie var den paa langt nær tilstrækkelig, og tidlig paa 
vaaren 1833 bestemte han sig derfor til at sige byfogedkontoret farvel. Om sit for
hold her fik han følgende erklæring :

«Hr. Sundt har jeg ved at han i længere Tid syslede med Forretninger paa 
Laurvigs Byfoged- og Sorenskriver Contoir, hvortil jeg i min Stilling ofte havde 
Adgang, lært at kiende som en særdeles flittig, brav og ordentlig Mand, hvorfor 
jeg ved derom at meddele ham Vidnesbyrd anbefaler ham til en Post, der kan 
forbedre hans Kaar og give ham med Familie et sorgfrit Udkomme, som jeg inder
lig ønsker ham og som ikke paatvivles at han vil røgte med den høieste Grad 
af Redelighed, Velvillighed og Orden, saaledes at hans Foresatte aldrig skal finde 
Anledning til at fortryde hans Valg. P. Hielm.

Laurvig d. 26de April 1833. Procurator ved alle Over- og Underretter i
Riget, Høiesteret undtagen.»

Med denne anbefaling i lommen brød Sundt med sin familie samme aar op 
fra Larvik og flyttede hjem til Farsund, hvor han strax fik en kontorpost hos 
sorenskriveren og aaret efter blev fuldmægtig hos handelsfirmaet Fred. Otto & Søn. 
Her forblev Sundt i vel 12 aar, indtil hans i forveien daarlige helbred nægtede ham et
hvert arbeide, og efter en længere tids sløvhed afgik han ved døden 1847. 
Han havde da i mange aar bistaaet sin far som postaabner og i den sidste tid 
ganske overtaget dette arbeide og flyttet postkontoret over i sit eget hus.

Allerede ved aar 1838 havde Sundts hustru, en overmaade dygtig, energisk og 
strævsom dame, for at forbedre hjemmets økonomisk vanskelige kaar oprettet en 
liden krambodhandel. Efter ægtefællens, død, da hun sad tilbage med 10 børn — 
det ældste paa 19 aar, det yngste nyfødt — blev det denne handel, som ved hendes 
ufortrødne arbeide skulde skaffe den store familie underhold. Efter registrering i
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Sundts dødsbo 10/s 1847 blev skiftesamling afholdt 3%. Afdødes bror, kjøbmand 
Ole Johan Sundt stillede kaution for taxtbeløbet af løsøre og varer, som var under 
enkens disposition, saavelsom for de restancer, hun maatte indfordre, og da boet 
viste sig fallit, anmodede de fremmødte kreditorer om at skiftet maatte blive udsat 
nogen tid forat enken kunde faa anledning til at søge akkord. I afsluttende skifte
samling 23/b 1849 blev derpaa boet enstemmig extradert enken efter en akkord 

paa 50 %. Beløbene er ikke opgivet i skifte
protokollen, men af enkelte anførte gjelds
poster synes at fremgaa, at det hele bo saa- 
vel i aktiver som i passiver har været for
holdsvis ringe.

Det var saaledes ikke med lystelige ud
sigter at Inger Sundt kunde imødese fremtiden. 
Men omfattet med sine medborgeres sympathi, 
med god helbred og en kraftig vilje aabnede 
hun paany sin butikhandel under firmaet 
«P. A. Sundts Enke», udvidede forretningen 
med sildehandel og spirituosa og arbeidede 
sig fremover. Efterhvert som hendes sønner 
voxte op, fik hun dem tidlig konfirmert og 
anbragt til selverhverv; den tredie-ældste søn, 
Fredrik Sundts beholdt hun ved sin egen 
forretning, hvor han blev hendes høire haand, 
og de to fik held med sig i sine foretagen
der. Snart begyndte hun indkjøb og udskib
ning af makrel og hummer, og der kom 
penge i kassen. Pakhus for exporten blev 
i 1857 bygget nedenfor Mølledammen, men 

det viste sig snart for ringe og for upraktisk og omdannedes i 1861 delvis til is
hus for fiskeudskibningen; det solgtes i 1897 til kuloplag. Et større ishus blev i 
1862 opført i Svinehaven; det solgtes i 1888 til anden bedrift. I 1861 opførte 
firmaet et ishus ved Tjørvebugten paa Lister, aaret efter nok et og i 1864 yder
ligere to ishuse; alle disse bygninger solgtes i 1884 til nedrivning. Efterhaanden 
som velstanden øgedes og Inger Sundt saa sine sønner udvikle sig til dygtige 
unge mennesker, realiserte hun sin kjæreste tanke: at yde sin ægtefælles tidligere 
kreditorer fuld dækning udover de akkorderte 50 %, og den dag, den sidste havde 
faaet alt sit, syntes hun først hendes strenge krav til retsindigheden var skeet fyldest.

I nogle aar drev firmaet ogsaa udskibning til Holland af stenmose, en mose- 
art, som der benyttes til blaafarvning, og en export, som for mere end halvhun
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drede aar tidligere var drevet i stor maalestok af handelshuset Lund. Aarsagen 
til at denne export nu netop faldt paa Inger Sundts hænder var ganske tilfældig. 
En Spind-væring, som var en af de kreditorer, Inger Sundt havde overrasket med 
at give fuld dækning for krav i P. A. Sundts fallitbo, stod en dag i Peder A. J. Bergs 
forretning i Grænsen i Christiania og hørte her en hollænder spørge, hvor han skulde 
faa kjøbt saadan stenmose. Idet det dæmrede noget for ham om den tidligere export 
af denne art fra Farsund, henviste han hollænderen til P. A. Sundts enke og under
rettede hende om at her var kanske en god forretning at gjøre, som han gjeme vilde 
unde hende til tak for hendes gentilitet. Hun fulgte den brave mands opfordring 
og indkjøbte stenmose i stort omfang fra de omliggende distrikter, byggede pak
huse til tørring, og i 4 à 5 aar gik dampskib efter dampskib fra Holland i denne 
trafik. Det blev en meget stor forretning med en betydelig fortjeneste, saalænge 
den var uden konkurrenter, og firmaets hovedsagelige velstand blev grundlagt her- 
paa. I de følgende aar dukkede konkurrenter op, varen forfuskedes og exporten 
ophørte snart fuldstændig.

I 1861 fratraadte Fredrik Sundt moderens forretning og blev afløst af sin'yngre 
bror Peter Sundt, som da kom hjem efter at have gjennemgaaet Reys handels
institut i Lübeck. I 1862 fik Sundt den idé at forsøge udskibning af fersk fisk i 
is til England. Han fik firmaet William Carr i Hull til at deltage i forsøget, og 
sommeren 1862 gjorde de to hurtigseilende engelske kuttere «Dasher» og «Spanker» 
hver tre ture til England fra Farsund og Tjørvehavn, hvor etablissement for fore
tagendet var blevet anlagt. Da dette forsøg med udskibning af fersk makrel og 
lax faldt glimrende ud, udvidedes driften, og snart meldte sig konkurrerende del
tagere i Christiansand, Mandal, Flekkefjord og Egersund.

I 1865 besluttede Inger Sundt at trække sig tilbage fra forretningen, og i 1866 
flyttede hun til Christiania, hvor hun siden levede af renterne af sin opsparede 
formue, ca. 135000 kr.; hun vedblev dog endnu i et par aar at oppebære den 
halve indtægt af fiskeforretningen. Firmaet P. A. Sundts Enke blev i 1866 over
taget af sønnen Peter Sundt, som forandrede firmaets navn til P. Sundt.

Ved Inger Sundts død i Christiania u/5 1883 viste det sig at hun ved testa
mente af 18/6 1.873 kodicil af 24/s 1878 havde skjænket Farsunds kommune 
4000 kr. til et legat, «Inger Sundts Legat», hvis statuter blev konfirmert 11A 1884. 
Ifølge disse skal kapitalen gjøres frugtbringende paa den for offentlige stiftelser 
bestemte maade og under samme regnskabsmæssige kontrol. Legatet bestyres af 
stedets sogneprest, formandskabets ordfører og en kommunevalgt borger, fortrins
vis af testatrix’ eller hendes mands familie. Kapitalens renter uddeles paa aars- 
dagen for Inger Sundts død, 14. mai, i portioner paa 20 kr., eller i visse tilfælde 
noget større, til trængende i Farsund, som ikke nyder fast understøttelse af fattig
kassen. [Se Norske Stiftelser 5, s. 510.]
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Som et vidnesbyrd om den medborgelige anseelse, fru Inger Sundt nød, kan 
anføres at Farsunds kommunestyre i 1902 besluttede at kalde en af de nye gader 
i den efter branden 12/s 1901 omregulerte by «Inger Sundts gade».

Peter Albrecht Sundt og Inger Nielsen havde følgende tolv børn [9a— 9I] :

9 a. Johan Laurits Sundt, født 14/< 1828, døbt Vi 1829, i Fredriksværn. Død25/» 
1889 i Christiania. Fabrikeier.

Gift 24/g 1852 i Vor Frelsers kirke i Christiania med Mathiane Charlotte 
Ovidia Trepka, født 25/i 1825 i Christiania, hvor hun døde 6/i 1901; datter 
af feierinspektør Emil Ferdinand Trepka og Gurine Marie Storm.

Simon v. Trepka, søn af en emigrert polsk adelsmand, ritmester v. Trepka, var født 80/ii 1732 i 
Dresden, kom i dansk krigstjeneste 1757 og avancerte til major; døde 18/s 1795 i Nybörg. Gift 
[2den gang] 9/s 1778, viet paa brudgommens sygeseng af den tyske prest ved Zebaoths kirke [Gar
nisonen] i Kjøbenhavn med Martha Maria v. Silberschild, døbt 20/io 1757 af den danske prest ved 
Zebaoths kirke [Garnisonen] og død 2%2 1807; datter af major, kapteinvagtmester ved Kronborg fæst
ning Friedrich Christian v. Silberschild og Gundel Maria Lassen. Af deres børn var:
1. .Christian Frederik Trepka, født 28/s 1779 i Kjøbenhavn og død 20/io 1864, generalløitnant, fra

1824 til 1848 militær befuldmægtiget for Holsten og Lauenburg ved Det tyske Forbunds militær
kommission i Frankfurt.

2. Emil Ferdinand Trepka, født 24/is 1788 i Kjøbenhavn, døbt «Ferdinandus Emilius» 20/i 1789 i 
Citadelkirken, døde 19/s 1859 i Christiania; skibsfører, senere feierinspektør. Gift 27/s 1819 i 
Christiansand med Gurine Marie Storm, født 20/ö 1796 samme steds og død 2/s 1871 i Christi
ania. Af deres børn var:

a. Mathiane C, O. Trepka, gift med ovennævnte Johan Laurits Sundt.
b. Harriet Emilie Trepka, gift med Hans Henrik Albert Rode, s. 93.

Om ovennævnte Gurine Marie Storms forfædre kan meddeles:
Johan Malthe, snedkermester fra Sjælland, tog borgerskab l2/s 1761 i Christiansand, hvor død 7/s 

1779, 49 aar gammel, og hvor gift 16/2 1762 med Johanne Bach, døbt samme steds 8/i2 1742 og død 
der 2/s 1824, datter af skrædder Christopher Pedersen Backlog Else Marie Johannesdtr. Bornholm, 
som blev gifte 18/z2 1740 i Christiansand. Af Malthes børn var:

Else Marie Malthe, født 28/a 1766 i Christiansand, hvor død 8/s 1830 og hvor gift 28/s 1795 med 
Johan Fredrik Storm, døbt 28/î 1767 i Arendal og død 17/s 1827 i Christiansand, hvor han var or
ganist og stadsmusicus. Hans far, stolemager i Arendal Gunder Olsen Storm var søn af en sjømand 
i Arendal Ole Olsen og hustru Inger Gundersdtr., som tidligere havde været gift med en bogbinder
svend fra Danzig Gottfried Storm [Sturm], hvis efternavn Gunder Olsen antog. I. F. Storms datter var :

Gurine Marie Storm, gift med ovennævnte Emil Ferdinand Trepka.
Se forøvr. O. Storm: Slægterne Storm og Breda, samt Finne-Grønn: Arendals Geistlighed s. 86.

Laurits Sundt kom ved konfirmationstiden i handelshuset Otto’s forretning i 
' Farsund og omtrent ved faderens død i 1847 i butik hos handelshuset Christi

ansen i Larvik; herfra drog han i 1849 til Hamburg, hvor han fik post som 
handelsreisende for et større manufakturfirma. Mellem 1850 og 1856 reiste 
han i Norge og England som handelsagent for flere tyske og engelske huse, 
og etablerte derefter en manufakturforretning en gros i Christiania.
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Efter at den første tændstikfabrik i Norge var blevet anlagt af bankchef 
F. H. Frølich i 1846 i Nedre Voldgate nr. 3 i Christiania og i 1858 flyttet til 
Tyveholmen, hvor den nedbrændte 7/s 1861, kjøbte Sundt i 1862 hvad der var 
igjen af maskineriet og med dette til grundlag byggede han sin første tændstik
fabrik paa gaarden Markerud i Nittedalen. Denne gaard med andel af Slattum 
havde Sundt kjøbt for 5000 spd. ved skjøde dat. 26/n 1857 og thingl. 24/i 1858. 
Her fabrikerte han fyrstikker ikke blot for salg indenlands, men begyndte tillige

MARKERUD 1855.

at exportere «Nittedals Tændstikker» udover verden, og Sundt maa derfor ansees 
som grundlæggeren af fyrstikindustrien i Norge.

Til en begyndelse fremstillede han fosforstikker, men det varede ikke længe før 
Sundt tok fat paa fabrikation af salonstikker [o : parafinstikker] og han experimen- 
terte stadig med sikkerhedssats. I 1867, kort efter at Sundt med familie var flyttet 
fra Markerud ned til Christiania, hvor et kontor for forretningen var aabnet i 1866, 
nedbrændte endel af Markerud med salonstikfabriken. En ny fabrik blev strax 
bygget, og fabrikationen af sikkerhedsstikker begyndte. Tre aar senere, i 1870, 
nedbrændte maskinbygningen, den vigtigste af de daværende bygninger, og nu op
førtes i 1870 og 1871 en helt ny fabrik, men dennegang af mursten, medens alle 
tidligere havde været af træ. Her fabrikertes i de følgende aar saavel fosfor- som 
sikkerhedsstikker, dog mest af de første; i 1872 var den samlede produktion 2860 
kasser, hver indeholdende 50 gross.

I 1872 værdsattes fabriken paa Markerud tilligemed forretningen til kr. 320000, 
og firmaet Ludvigsen & Schjelderup indtraadte som interessenter for x/i eller 
kr. 80000. Under 1874 gik dette interessentskab over til et aktieselskab «Nittedals
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Tændstikfabrik», med en tænkt kapital af kr. 640000, men da der kun blev tegnet 
kr. 628 000, blev dette aktiekapitalen. Markerud med en andel af Li, redskab etc. 
blev da overdraget for 25000 spd. ved skjøde 24/e, thingl. V7 1875, efter at Sundt 
tidligere ved skjøde 8/s, thingl. 18/b 1872, havde frasolgt en fjerdepart af eiendom
men til Ludvigsen & Schjelderup for 10000 spd.

I 1875 blev en ny bygning opført paa Grønvold i Østre Aker og hertil blev 
da fosforfabrikationen overflyttet, medens Markerud fortsatte udelukkende med sik-

NHTEDALS TÆNDSTIKFABRIK PAA MARKERUD 1875.

kerhedsstikker. Produktionen var stadig stigende og naaede i 1894 7000 kasser.
Fra aktieselskabets dannelse og til 31/i2 1882 fungerte Sundt som administrerende 

direktør med en gage af 15 % af nettooverskuddet efter at aktionærerne havde 
faaet 5 %. Efter den tid blev Sundt staaende som medlem af direktionen til sin 
død i 1889. «Nittedals Tændstikfabrik» havde da udviklet sig til et af landets største 
industrielle anlæg og havde gjort sin grundlægger til en mand i betydelige formues
omstændigheder.

Paa parcel af Slattum i Nittedalen havde Sundt omkr. 1863 tillige anlagt et 
paa aktier grundet ysteri, efter i 1863 at have overdraget manufakturforretningen 
i Christiania til sin yngre bror Oluf Sundt.

I 1876 deltog disse brødre sammen med og paa initiativ af en tredie bror, Eilert 
Sundt, i oprettelsen af den første margarinsmørfabrik i Norge [Pellerin & Co.] med 
filialer i Kjøbenhavn og Stockholm. Laurits Sundt var derhos interessert i flere 
andre industrielle foretagender.

Medens Sundt var bosat i Nittedalen, indvalgtes han her i kommunestyret 1858
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og var dettes ordfører fra 1858 til 1865. Efter at være flyttet til Christiania i 
1867 blev han her i 1877 medlem af formandskabet, men udtraadte af kommune
styret allerede i 1878.

I oktober 1884 blev Sundt medlem af Hovedbanens direktion som en af re
præsentanterne for præferanceaktieeierne og gjenvalgtes hertil i 1887. Han blev 
medlem af den store Arbeiderkommission og ligesaa af den kgl. kommission af 
15. august 1887 til revision af toldtarifen, og i denne forfægtede han med mandig
hed sine frihandlerske anskuelser. Hans eiendommelige begavelse gjorde sig for-

LAURITS SUNDT og hustru MATHIANE født TREPKA.

øvrig gjældende allesteds, hvor han havde anledning til at deltage i diskussionen 
om økonomiske og merkantile spørgsmaal, og hans frugtbare initiativ havde ind
flydelse langt udover det i øjeblikket foreliggende. I en af kriserne under det 
Sverdrup’ske ministerium fik Sundt anmodning om at gaa ind i regjeringen, men 
han afslog dette. Skjønt han var utilbøielig til at deltage i det politiske liv, var 
han forøvrig langt fra uden interesse for politik, men hans eiendommelige stilling 
til partierne under de forskjellige perioder medførte at han vanskelig kunde benyt
tes. i den praktiske politik. Ved det sidste valg i Christiania, hvori han deltog, 
erklærte Sundt — skjønt tidligere venstremand — at han ikke kunde staa paa 
venstres valgmandsliste, da han som valgmand vilde komme til at stemme paa 
advokat Emil Stang til repræsentant, og at han i tilfælde selv som repræsentant 
— om hans valg var dér inden handelstanden adskillig tale — vilde stemme med 
Stang i forskjellige spørgsmaal af principiel betydning.

Den 21/i 1887 blev Sundt ridder af 1. klasse af St. Olafs Orden «for almen
nyttig virksomhed».
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Laurits Sundt var i besiddelse af en livlig aand og nærede ikke blot skjøn- 
literære interesser, men optraadte selv som forfatter— han digtede allerede i smug, 
medens han stod i huset Otto’s forretning. I 1856 udgav han anonymt et fem-akts 
drama «Thorarin og Valgerd», der i i860 efterfulgtes af «Nils Lykke», ligeledes 
drama i 5 akter, som kom til opførelse paa Christiania norske Theater [i Møller
gaden] første gang 13A 1861. I mellemtiden, 1859, udgav han en digtning «Christ- 
kirken i Nidaros» og i 1881 «Vantro?», en fortælling i to bind, hvis indlednings
sonetter er polemisk rettede mot biskop Heuchs foredrag over vantroens væsen. 
I Aftenbladet og i Morgenbladet skrev han i 1850- og 60-aarene enkelte artikler 
om praktiske spørgsmaal paa dagsordenen, og enkelte leilighedsdigte af ham er trykt 
særskilt og tildels under merket «Tjodolf» i Jarlsberg og Larviks Amtstidende og 
i Nordlyset 1847 og 1848. [Se nærmere J. B. Halvorsen : Norsk Forfatter-Lexikon.]

Fabrikeier Sundt og hustru bestemte ved testamente af 22/g 1884 med tillæg 
af 3% 1887, konfirmert 9 A 1890, at efter den længstlevendes død skulde Vi’del af 
deres beholdne formue danne grundfondet for et legat, «1. L. Sundt og Hustrus 
Legat», til trængende enker og døtre efter handelsmænd, ingeniører og læger i 
Christiania. Ved skifte efter Sundt, sluttet den 3/ia 1889, blev legatet udlagt 
kr. 252304, hvorhos det eventuelt vilde modtage et tillæg af kr. 16000 efterhaanden 
som nogle af testators og hustrus slegtninge afgik ved døden. Legatets renter ud
betaltes enkefru Sundt til hendes død og tilfalder derefter med visse nærmere be
stemmelser deres børn og børnebørn. Efterhaanden som renterne biir ledige ved 
de nævntes dødsfald, skal den ene rentehalvdel oplægges indtil 20 aar er forløbet 
siden den sidste af legatstifternes børnebørn er afgaaet ved døden, mens den anden 
halvdel og, naar de 20 aar er forløbet, samtlige renter skal i halvaarlige portioner 
paa kr. 250 uddeles til trængende enker og døtre efter handelsmænd, ingeniører 
og læger i Christiania med fortrinsret under ellers lige vilkaar for legatstifternes 
descendenter uden hensyn til stand og bopæl. Legatet bestyres af et medlem 
af Christiania magistrat og to kommunevalgte mænd. [Se forøvr. : Norske Stiftelser 
5 s. 673 og 851.]

Sammen med brødrene Oluf Sundt og Fredrik Sundt oprettede Laurits Sundt 
hver for Vs’del ogsaa et legat for sine ugifte søstre, stort kr. 120000, hvilken 
kapital efter søstrenes død skal tilfalde brødrenes arvinger, delvis fraregnet Laurits 
Sundts tilskudte trediepart, der skal indgaa i førstnævnte legat med Vi-del.

Lauritz Sundt og hustru Mathiane Trepka havde flg. børn [10a—10c]:

10. a. Inga Marie Caroline Sundt, født 1853 i Christiania og død 12/s 1881 
i Mosjøen.

Gift 15/7 1879 i Trefold, kirke, Christiania, med Emil Ferdinand Rode, født 2% 
1852 i Fredrikshald, søn af artillerikaptein, senere toldkasserer i Christiansund
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Hans Henrik Albert Rode og Harriet Emilie Trepka. Læge i Christiania; 
se hans biografi s. 95.

Albert Rode døde som kjøbmand i Itzehoe i Holsten */« 1676. Med sin hustru Eleonora v. 
Ahlefeld, død 7/< 1698 i Münsterdorf, havde han sønnen:

Christian Ditlev Rode, født 29/î 1653 i Itzehoe og død 4/ia 1717 i Burg paa Femern som
kirkeinspektør og fhv. sogneprest i Barmstedt i Holsten. Med sin anden hustru Eva Marie
Hoier, født 1665 i Itzehoe og død 28/a 1726 i Burg, havde han sønnen:

Henrich Rode, født 21/u 1688 i Barmstedt og død 1747 i Burg som kgl. fiskal og advokat.
Med sin hustru Maria Gerderuth v. Giebel havde han sønnen :

Georg Friedrich Rode, født 21/a 1723 i Burg og død ’/« 1786 i Berg ved Fredrikshald som 
major ved Smaalenske inf. regiment. Gift [1. gang] 8/® 1764 med Wilhelmine Stockfleth, født 
8/n 1732 og død Vs 1774. Deres søn var: *

Hans Henrik Rode, født 8/e 1767 i Fredrikshald og død 29/u 1830 paa Hellerud i Aker; oberst, 
generalkrigskommissær, kammerherre. Gift 20/n 1798 i Kjøbenhavn med Charite Nicoline Holst, 
født 10/e 1778 og død 10/n 1863 i Christiania; [se Finne-Grønn : Siegten Tlatou, Chr.a 1912 
s. 27 noten]. Deres sønner var:
1. Frederik Rode, født 23/ø 1800 i Kjøbenhavn og død 24/io 1883 i Christiania; sogneprest til 

Lier fra 1859 til 1876.
2. Hans Henrik Albert Rode, født 28/î 1818 i Christiania og død 22/g 1883 i Christiansund 
som toldkasserer, fhv. artillerikaptein. Gift 11/i 1849 i Christiania med Harriet Emilie Trepka, 
født 21/u 1822 i Christiania og død n/9 1862 i Fredrikstad, datter af daværende skibsfører, senere 
feierinspektør i Christiania Emil Ferdinand Trepka og Gurine Marie Storm, se s. 88. Deres søn :

Emil Ferdinand Rode, gift med ovennænte Inga Sundt.
[Om fam. Rode se forøvr. Dr. jur. Hans Rode: Genealogi der Familie Rode, Hamburg 1909.]

Doktor Emil Rode og Inga Sundts børn err

11 a. Harriet Emilie Trepka Rode, født 27/7 1880 i Mosjøen; gift 20/s 1903 i Christiania med 
kst. rigsantikvar, dr. philos. Harry Per Fett, født 8/o 1875 i Christiania, søn af fabrikeier 
Frantz Eduard Fett og Esther Emilie Fischer.

11b. Johan Lauritz Sundt Rode, født 8/s 1881 i Mosjøen, overretssagfører i Fredrikshald. 
Gift 2</io 1905 i Christiania med Kirsten Marie Hiorth, født 5/e 1884 paa ’Fagertun, 
Christiania; datter af læge Fredrik Wilhelm Hiorth og Konstance Hansen.

10. b. Asta Emilie Petrea Sundt, født 30/ia 1855 paa Markerud i Nittedalen. Bosat 
i Christiania.

Gift Vs 1878 i Trefold, kirke, Christiania, med Maurits Christoffer Hansen, 
født 24/u 1854 i Kopervik og død 18/i 1916 i Christiania; søn af stads
fysikus Karl Hansen og Marthinette Johanne Heyerdahl. Ingeniør, fabrikeier.

Hans Mauritscn, raadmand og tolder i Stubbekjøbing paa Falster, død 7/a 1648, var far til: 
Hr. Maurits Hansen, født 1645 * Stubbekjøbing, blev student 1665, fik sukcession som sogne

prest til Bogø paa Falster 18/7 1671 og døde i dette embede 1689; gift med Ida Schildorf, født 
1655 og begr. 2l/a 1727, datter af sogneprest til Ønslev hr. Mads Madsen Schilden/[Eskildstrup] 
og Anna Jørgensdtr. Rubert. Deres søn :

Hans Mouritsen, født 1683 i Bogø og død 5/a 1735 > Kjøbenhavn, hvor skipper i Store 
Lars-Bjørnstræde; gift med Anne Christine Nielsdtr. Deres søn:
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Hr. Maurits Hansen, født 2% 1722 i Kjøbenhavn, hvor døbt 29/s i Vor Frue kirke og hvor død 
19/5 1777 som sogneprest til Helliggeists kirke, «en fortræffelig mand». Gift 10/g 1751 med Anna Dorothea 
Muus, døbt 21/s 1727 i Vor Frue kirke, Kjøbenhavn, og hvor død 5/n 1799 paa Frederiks Hospital hos 
sin svigersøn, overlæge og professor Fredr. Ludv. Bang; datter af brændevinsbrænder i Store Fiol
stræde Zacharias Muus og Mette Andersdtr. Rostock. Deres søn var:

Hr. Carl Hansen, født % 1757 i Kjøbenhavn, døbt 18/< i Holmens kirke, og død l®/4 1826 i Skedsmo 
som sogneprest. Gift 19/i 1789 i Fredrikstad med Abigael Wulfsberg, døbt 24/io 1758 i Tønsberg og død 
10/î 1823 i Skedsmo; datter af kjøbmand Andreas Wulfsberg og Gjertrud Margrethe Gudbrandsdtr. Deres søn var:

Maurits Christopher Hansen, født 5/t 1794 paa Modum og død 16/« 1842 paa Kongsberg som over 
lærer og middelskolens bestyrer. Novellistisk forfatter. Gift 2o/io 1816 i Skedsmo med Helvig Leschly, 
født 28/4 1789 i Rakkestad og død 26'2 1874 i Christiania, datter af major Mauritz Leschly og Ellen 
Marie Bergwitz. Af deres børn vy:
1. Karl Hansen, født 2o/io 1817 i Christiania og død l/n 1874 i Christiansand som stadsfysikus. Gift 

3/io 1845 i Porsgrund med Marthinette Johanne Heyerdahl, født 15/ö 1824 paa Toten og død 22/a 1885 
i Christiansand; datter af byfoged Christian Heyerdahl og Mary Juul Leschly. Deres søn var:

Maurits Christoffer Hansen, gift med ovennævnte Asta Sundt.
2. Xicoline Conradine Hansen, gift med sogneprest Eilert Sundt.

Efteråt have gjennemgaaet den tekniske skole i Eckernforde med afgangsexarøen 
som maskiningeniør i 1875 blev Maurits Hansen samme aar knyttet til Myrens mek. 
Verksted som tegner, men modtog allerede i 1876 stillingen som bestyrer af Nitte
dals Tændstikfabrik. I januar 1882 meddelte fabrikens grundlægger, grosserer 
J. L. Sundt, at han ved aarets udgang ønskede at fratræde som administrerende 
direktør,. og Maurits Hansen blev da efter forslag af grosserer Ludvigsen tilbudt 
disponentstillingen, den han modtog og, efter i aarets løb at have sat sig ind i 
forretningen, tiltraadte Vi 1883.

Da Th. Eger var afgaaet ved døden 31/i 1901 blev Maurits Hansen i general
forsamlingen 28/s s. a. indvalgt i direktionen som administrerende direktør. I denne 
stilling forblev han til 3l/ia 1906, da han aftraadte som administrerende direktør og 
derefter blev staaende som formand i direktionen.

I en lang aarrække var Maurits Hansen derhos medlem af direktionen i en hel 
del andre industrielle bedrifter som Aug. Pellerin fils & Co., Labro Træsliberi, 
A/S Hafslund, Thunes mek. Verksted, Engene Dynamitfabrik m. fl.

Det var en ledende stilling, Maurits Hansen indtog i norsk industri, en stilling, 
hvortil hans fremragende evner og dygtighed gjorde ham selvskreven. Med sin 
djerve og aabne personlighed var han den fødte chef, bestemt og uden vrøvl; alle 
bagveie var hans ubestikkelige retsindige natur imod, uden omsvøb lagde han kor
tene paa bordet. Samtidig var han en mand, som kjendte sin begrænsning og ikke 
for nogen pris vilde blande sig i ting, som han ikke forstod sig paa. Mod al of
fentlig virksomhed nærede han en indgroet mistillid. Derfor var han trods sin 
fremtrædende stilling lidet kjendt udenfor de kredse, hvor han havde sit virke, men 
der blev han ogsaa respektert som en man d. Mangen gang kunde han virke
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steil og utilgjængelig, men alle, som kjendte ham, vidste hvilket varmt og 
rummeligt hjertelag, der laa indenfor det tilsyneladende barske væsen. Et 
udslag af dette hjertelag var den storartede gave af eiendommen «Fridheim» i 
Skedsmo, som han og hustru ved juletid 1915 skjænkede til «Understøttelses
foreningen for Lærerinder» til fast hjem for lærerinder, som har havt sit virke i 
Christiania og omegn enten ved privatskoler eller som timelærerinder og guver
nanter. Forsaavidt pladsene ikke skulde blive fuldt optaget af saadanne, kan 
bestyrelsen give adgang for andre lærerinder, navnlig da for dem som har 
undervist i musik.

Eiendommen, som repræsenterer en meget stor værdi, omfatter omtrent 
20 maal jord og har en rummelig, vakker, over 100 aar gammel hovedbygning ; 
ved siden af denne peisestue, drivhus og portnerbolig, med en prægtig park 
og have. Gaven blev overtaget fra nytaar 1916 og hjemmet aabnet med
10 pladse for faste aarspensionærer og 6 sommergjester.

Maurits Hansen og Asta Sundts børn er [11 a—11 dj:
11 a. Sigurd Sundt Hansen, født 8 11 1880 paa Markerud i Nittedalen, hvor død °,'n 1880, 
11b. Gerda Sundt Hansen, født 22/o 1882 i Christiania.

Gift 10 o 1905 i Uranienborg, Christiania, med og 1912 fraskilt disponent Thomas 
Schlytter, født 28/î 1876 i Christiania, søn af kjøbmand Thomas Muldrup Schlytter og 
Emma Hesselberg.

11 c. Aagot Sundt Hansen, født 10/s 1.884 i Christiania.
Gift n/o 1908 i Frogner kirke, Christiania, med cand. juris Einar Poulsson, født 14/7 

1884 i Drammen; søn af assurancedirektør Søren Anton Poulsson og Ina Jørgensen. 
ud. Maurits Christoffer Sundt Hansen, født 7,11 1885 i Christiania; disponent for Fryden

lunds Bryggeri.
Gift 18/a 1913 i Frogner kirke, Christiania, med Anna Bommen, født 2/i2 1886 paa 

Kongsberg, datter af grosserer Anton Bommen og Cathrine Marie Wessel.

10 c. Ragna Louise Drejer Sundt, født 22A 1857 paa Markerud i Nittedalen og 
død 25/i2 1909 i Christiania.

Gift J6/o 1884 i Frankfurt am Main med Emil Ferdinand Rode, som tid
ligere havde været gift med hendes ældre søster Inga Sundt, se s. 92.

Rode tog, privat dimittert, examen artium i 1870, examen philos, i juni 
1871 og medicinsk examen 22/is 1877, alle med haud illaudabilis. I otte 
maaneder gjorde han derefter tjeneste som kandidat ved Rigshospitalets 
medicinske og kirurgiske afdelinger B og var fra 1/e til S1/i2 1883 kandidat 
ved Fødselsstiftelsen. Under vinterfisket 1879 var han ansat som læge ved 
Haltens fiskevær og i 1880 og 1881 som fiskerilæge i Lofoten. Vaaren 
1879 bosatte han sig i Mosjøen, hvor han om høsten s. a. var ansat i et 
par maaneder som epidemilæge under den i Mosjøen og omegn herskende 
tyfoidfeber og i 1880 i et halvt aar konstituert som distriktslæge i Vefsen.
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Somrene 1882—83 var Rode assistentlæge ved St. Olafs bad paa Modum 
og har siden høsten 1884 praktisert i Christiania som specialist i kvinde
sygdomme.

Fra septbr. 1878 opholdt Rode sig i tre maaneder i Stockholm for 
at studere kvinde- og børnesygdomme og har senere i samme øiemed 
foretaget talrige udenlandsreiser.

I 1886 fik Rode Kronprinsens guldmedalje for besvarelsen af Uni
versitetets prisopgave: «De forandringer, som genitalia undergaar efter 
en fødsel, og betydningen af samme ved retsmedicinsk undersøgelse».

Doktor Rode har levert flere lægevidenskabelige afhandlinger; om 
disse og om hans udenlandsreiser se F. Kiær : Norges Læger, 1889, og 
Kobro: Norges Læger, 1915. n

I 1909 stiftede han «Doktor Emil Rode og hustru Ragna Rodes legat» 
med kapital kr. 5000, hvis renter udbetales til overlægen ved Statens 
fødselsstiftelse for at anvendes til lettelse for kvinder, som har været 
bedre vant.

Den S1/i2 1912 blev Rode ridder af 1. klasse af St. Olavs orden «for 
fortjenstfuld virksomhed som læge».

Emil Rode og Ragna Sundts søn er:
11a. Leif Sundt Rode, født 27/i 1885 i Christiania, hvor høiesteretsadvokat. Gift 2% 1911 

i Frogner, Christiania, med Anna Sundt Bøckmann Puntervold Falkenberg, født 29/î 
1892 i Christiania, datter af grosserer Otto Frederik Rasch Falkenberg og Karen Mar
tine Emilie Abrahamine Puntervold.

9 b. Peter Georg Bull Sundt, født 13A 1829 i Fredriksværn, hvor død 20/n 1829; 
begr. 27/n [kun hjemmedøbt].

9c. Anna Caroline Bing Sundt, født l8/ia 1831 i Larvik; hjemmedaaben stadf. 
23/ö. Frøken Lina Sundt bor i Christiania; ugift.

9d. Signe Martine Sundt, født 14/io 1832 i Larvik; hjemmedaaben stadf. 10/s 1833. 
Hun døde 24/i 1884 i Kjøbenhavn; ugift.

9 e. Oluif Christian Carl Sundt, født 21/e, hjemmedøbt 27/ß, stadf. 12/io, 1834 i 
Farsund. Døde 13/ia 1891 i Christiania. Grosserer.

Gift 19 A 1865 i Christiansund med Lydia Jeanette Dahll, født 28/7 1843 i 
Christiansund og død 11A 1891 i Insbruck, begr. 28A i Christiania; datter af 
kjøbmand Hans Herlof Dahil og Lydia Jeanette Angel.

Anders Nielsen, født 1653 og død 5/i 1720, skibsfører paa Mærdø i Tromø sogn. Gift 1680 
med Helje Dahl, født 1658 i Næskilen, datter af skibsfører Lars Dahl i Dalskilen i Tromø. Søn:

Lars Andersen Dahl, født 8/a 1692 og død 15/i 1753, skibsfører i Næskilen. Gift med Anne 
Olsdtr., født 1695 °& død 17/s 1770, datter af skibsfører Ole Nielsen paa Mærdø og iste hustru 
Mette Jansdtr. Und. Søn :



97
Ole Larsen Dahl, født 28/s 1730 i Næskilen og begr. n/< 1762 i Tromø; skibsfører. Gift [iste 

gang] 24/g 1753 i Øiestad med Mette Herlofsdtr., født 14/» 1732 i Kolbjørnsvik og begr. Vt 1769 i 
Tromø; datter af skibsfører Herlof Rasmussen og Aase Stiansdtr. Hansen. Søn:

Lars Dahll, født 20/s 1760 paa Mærdø og død 27/io 1816 i Molde som skibsrheder. Gift [iste gang] 
1788 i Molde med Maren Margrethe Friis, født 1763 i Molde, hvor begr. 15/ö 1803, datter af veier og 
maaler Bastian Jacobsen Friis og Else Marie Munch. Søn :

Hans Herlofsen Dahll, født 5/i 1801 i Molde og død ®/i 1866 i Christiansund som kjøbmand. 
Gift 6/i 1830 i Trondhjem med Lydia Jeanette Angell, født 5/< 1807 i Tønsberg og død 5/u 1891 i 
Christiania; datter af stiftsprovst Lorentz Angell af den til de Angell’ske legater berettigede gren af 
denne siegt og Magdalene Marie Knudtzon. Datter:

Lydia Jeanette Dahll, gift med ovennævnte Oluf Christian Carl Sundt.

Ved sin fars død maatte Oluf Sundt slutte sin skolegang i Bergs privatskole 
og kom som 13 aars gammel gut i volontørtjeneste paa sorenskriver Kiørboe’s kon
tor i Farsund og hjalp samtidig sin mor i hendes butikhandel. Et par aar senere fik 
han plads i C. F. Ullitz’ galanterihandel i Christiansand, herfra kom han i tyske
ren Schäffers manufakturforretning i Christiania og ved dette firmas stansning i 
Ollendorffs udstyrsforretning, hvorefter han søgte til udlandet og fik ansættelse som 
reisende i Norge for huset L. Waage & Co. i Hamburg. I denne stilling arbej
dede han med stor dygtighed til 1855, da han flyttede til Christiania til sin ældste 
bror Lauritz Sundt, som her dengang drev en manufakturforretning en gros, den 
Oluf Sundt overtog i 1862.

Med stor kraft og energi drev Oluf Sundt sin nye forretning, og i denne virk
somhed lagde han grunden til sin formue. Pariserudstillingen i 1868 blev særlig 
betydningsfuld for ham. Han blev nemlig der opmerksom paa endel kjoletøier, 
som hans øvede øie strax saa maatte være noget godt, og væsentlig ved denne 
vare drev han i løbet af tre-fire aar sin forretning op til en efter norske forhold be
tydelig høide. Særlig i krigsaarene 1870 og 1871 gik det frem, da Sundt havde 
taget en mængde varer hjem og priserne steg. I denne branche havde han en sær
deles dygtig medarbeider i sin yngre bror Eilert Sundt, som var hans kompagnon 
i 15 aar.

Paa denne brors initiativ var det ogsaa at Oluf Sundt blev en interessert del
tager i startningen af margarintilvirkningen. I 1876 kjøbte de tre brødre patentet 
for denne vare og satte en fabrik, den første hertillands, igang under firma Aug. 
Pellerin fils & co., i hvis direktion Sundt sad til sin død; det er noksom bekjendt 
hvilken storartet virksomhed dette firma senere har udfoldet. Foretagendet medførte at 
Sundt blev mere og mere interessert paa industrielle felter og efterhaanden trak 
sig bort fra manufakturforretningen, som han sluttelig solgte i 1880 til sine med
arbeidere Julius Ott og Otto Falchenberg, fra hvilke den senere er gaaet over til 
det nu nuværende firma Theodor Stabeil & Co.

Fra sidste halvdel af 1870-aarene og til Sundts død blev neppe noget større
7 — Siegten Sundt
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industrielt foretagende sat igang i Christiania uden at han var deltager. Saa
ledes indtraadte han som kommanditist i N. S. Beers stenforretning, senere N. S. 
Beer & Co., med en efter norske forhold storartet export fra stenbrud ved Idde- 
fjorden, Fredriksværn etc., deltog i i88o-aarene i rekonstruktionen af den af 
Woxen & Onsum drevne hesteskosømfabrik under navnet Christiania Hesteskosøm- 
fabrik med filial i Hamburg og sad i dennes direktion til sin død. Af direktionen 
for Den norske Creditbank var Sundt medlem fra 1884 til 1888 og fra 1891 til 
sin død. Han var medlem af Femtimandsudvalget og sad forøvrig som medeier

OLUF SUNDT og hustru LYDIA f. DAHLL.

og interessent i direktionerne for en hel del af de betydeligste merkantile og in
dustrielle firmaer. Han eiede blandt andet den kemiske fabrik Eureka.

Det var selvsagt at enhver, som havde gjort en opfindelse eller havde noget 
fore, strax maatte op til Sundt, og paa hans kontor kunde det derfor gaa ganske 
livlig til. Der vankede alle mulige mennesker med alle mulige forslag, og Sundt 
var manden, som skulde skille klinten fra hveden. Aldrig bange for at sætte penge 
i noget, som han fandt sundt og godt, var han ligesaa vist døv for enhver fore
stilling, naar der klæbede den mindste humbug ved de planer, der forelagdes. — 
Han var udpræget interessert for bedrifter som kunde tjene til landets opkomst og give 
arbeidsfolk fortjeneste, blev stadig taget paa raad i vanskeligere forretningsanlig
gender og var stærkt benyttet til at gjøre op indviklede affærer og aktieforetagender.

Det er sagt om Sundt at <hans anseelse som forretningsmand var stor og be
rettiget, thi hans begavelse var en overordentlig sjelden blanding af dristig fore
tagsomhed og sund sands». Det var disse egenskaber som betingede hans held og
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fremgang i livet. I besiddelse af udpræget pligtfølelse og ordenssands var han der
til arbeidsom som faa; streng som chef var han strengest mod sig selv. Dertil 
kom hans evne til at indtage alle mennesker: det var umulig andet end at en
hver maatte føle sig tiltrukket af den høie, ranke og staute mand med det aabne, 
freidige blik.1

I aarenes løb blev gang paa gang gjort forsøg paa at faa draget Sundt ind i 
det offentlige liv, men stadig uden hejd. Dog var han fra 1882 til 1886 overfor
mynder, en stilling, der friede ham fra mod hans vilje at komme ind i andre kom
munale hverv. Han var ogsaa med i Hovedbanens direktion som repræsentant 
for præferenceaktionærerne og nærede stor interesse for en god og betryggende 
ordning af jernbanens lønningsforhold. Ved Storthingsvalgene i 1885 og 1888 var 
Sundt af det konservative parti udseet til at repræsentere hovedstadens forretnings
stand, men forsøget paa at faa hans samtykke til valget strandede paa hans ab
solute uvilje.

Oluf Sundt var en meget formuende mand, hvis hjem i Homansbyen var sam
lingsstedet for en talrig familiekreds og hvor der altid blev vist megen gjestfrihed.2

Oluf Sundt og hustru Lydia Dahll havde sex børn, samtlige døbt i Trefoldig- 
heds kirke i Christiania [10 a—iof] :
10 a. Peter Albrecht Sundt, født 9/5 1866 i Christiania. Kunstmaler.

Peter Sundt tog klassisk examen artium med haud illaud, fra Gjertsens skole 
i 1884 og examen philos, med samme karakter i 1885. Han studerte derefter 
jus, men brød efter nogen tids forløb overtvert for at uddanne sig som kunst
maler. I dette øiemed studerte han i Cornwall 1897, i Brüssel 1899 og Paris 
fra 1900 til 1902, og slog sig derefter ned i Lausanne i Schweiz, hvor han 
senere har havt sit atelier.

Gift 10/g 1895 i Brüssel med Maud Mary Frances Bumpus, f. 16/s 1871 i 
London. Børn:
11a. Olaf Francis Sundt, født 11/i 1897 i Lelant, Cornwall. Studerer chemi 

ved universitetet i Lausanne.
iib. Frank Harald Sundt, født 12/s 1898 i Lelant, Cornwall. Gymnasiast; i 

engelsk krigstjeneste 1917.
10 b. Hans Herlof Dahll Sundt, født 13/io 1867 i Christiania. Grosserer.

Efter at have taget afgangsexamen fra Christiania Handelsgymnasium i 1887 
fik Hans Sundt ansættelse i handelsforretning i Christiania og opholdt sig et

1 I alt væsentlig efter en artikel af Henr. Mathiesen i Folkebladet 1892 nr. 1 og Morgenbladet 
1891 nr. 762.

2 I februar 1899 oversendte Sundts arvinger 5000 kr. til Forsvarsdepartementets marineafdeling som 
gave til < Hjelpekassen for forulykkede Lodser og Lodsgutters Efterladte i det Søndenfjeldske Over
lodsdistrikt fra Aaensire til og med Helgeroen».
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PETER SUNDT og hustru MAUD f. BUMPUS.

HANS H. D. SUNDT. OLAF SUNDT og hustru MARIE f. JYNGE.
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par aar i udlandet. I 1905 startede han i Madrid og senere i Bilbao fiske
firmaet Sømme og Sundt og har fra 1907 været bosat i Christiania som med
eier i og repræsentant for dette firma i Skandinavien. Ugift.

10 c. Olaf Sundt, født 25/ia 1868 i Christiania. Gaardbruger.
Efter at have gjennemgaaet den lavere afdeling paa Aas Landbrugsskole 

kjøbte Sundt i 1892 gaarden Staur i Stange med avling, løsøre og besætning 
for 68000 kr. af Ludvig Øwre. Denne eiendom blev senere overtaget af 
Sundts brødre Hans, Eivind og Harald Sundt, som i 1909 solgte den til kap
tein M. Veflingstad og istedet skaffede Olaf Sundt gaarden Posseberg i Verm- 
land i 1910. Denne drev han i de følgende to aar og kjøbte da den nordre 
gaard Aarø og halvdelen af øen Søndre Aarø i Nøtterø, hvor han senere har 
drevet jordbrug.

Gift 16/s 1894 paa Hamar med Antonette Marie Jynge, født 17/io 1875 Paa 
Hamar, datter af overlærer Anton Henrik Hirschholm Tynge og Augusta Johanne 
Ferdinanda Grimelund. Børn :
11 a. Gerda Jeanette Sundt, født 20/i 1897 i Stange.
11b. ^ydia Sundt, født 26/i 1898 i Stange.
11 c. Kristian Sundt, født 2/e 1899 i Stange, hvor død 18/6 1899.
ud. Inger Sundt, født 6/ö 1904 i Stange.

iod. Eivind Dahil Sundt, født 12A 1870 i Christiania; døde 15/* 1917 i Bærum.
Efter at have taget afgangsexamen ved Christiania Handelsgymnasium i 

1889 og derefter opholdt sig et par aar i udlandet indtraadte Sundt i firmaet 
N. S. Beer & Co. og arbeidede der, indtil han samtidig med broderen Harald 
Sundt udtraadte i 1898. Senere deltog han med broderen i ledelsen af Kongsberg 
Træmassefabriks affærer.

Gift 8/a 1894 paa Bragernes med Sofie Bang, født l8/s 1873 i Drammen, 
datter af amtmand Thomas Cathinco Bang og Lydia Middelfart. Børn: 
11a. Lydia Sundt, født 6/s 1903 paa Kveldsro i Bærum.
nb. Erie Eleanor Sundt, født io/io 1906 paa Kveldsro i Bærum.
11 c. Oluf Christian Carl Sundt, født n/& 1908 paa Kveldsro i Bærum.

10 e. Harald Sundt, født 16/s 1873 i Christiania. Disponent.
Efter at have taget middelskoleexamen ved Aars & Voss’ skole opholdt 

Sundt sig i 1890 og 1891 ved Commercial College i York, England, og gjen- 
nemgik derefter Christiania Handelsgymnasium. I 1893 begyndte han i sin 
fars forretning, N. S. Beer & Co., hvor han med afbrydelse af et toaarigt op- 

' hold i Frankrige og Tyskland i 1894 til 1896 arbeidede til 1898, i hvilket 
aar forretningen blev overtaget af N. S. Beer alene. Siden 1898 har han sam
men med broderen Eivind Sundt ledet aktieselskabet Kongsberg Træmasse
fabriks affærer.
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EIVIND SUNDT og hustru SOPHIE f. BANG. >

HARALD SUNDT og hustru THEA f. INGIER.
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Sundt var i flere aar medlem af direktionen i Labro Træsliberi og har 
sæde i Aug. Pellerin fils & co.’s og aktieselskabet Saudefaldenes direk
tioner; han er medlem af Norske Selskabs bestyrelse.

Gift 19/n 1900 i Trefoldigheds kirke, Christiania, med Thea Ingier, 
født n/i 1878 paa Ljan, datter af godseier Frithjof Ingier og Johanne 
Fredrikke Fuhr. Barn :
na. Harald Sundt, født 17A 1916 i Vestre Bærum.

10 f. Oscar Wilhelm Sundt, født 19/is 1876 i Christiania, hvor han døde 18/i 
1895 som elev af Christiania Handelsgymnasium.

9 f. Fredrik Christian Drejer Sundt, født 4/s, hjemmedaaben stadfæstet 24A, 1836 
i Farsund. Døde 12/c 1885 i Köln paa hjemreise fra badestedet Wiesbaden, 
begr. paa Vor Frelsers gravlund i Christiania. Grosserer.

FREDRIK SUNDT og hustru ALVILDA f. OHLSEN.

Gift 24^6 1872 i Trefoldigheds kirke i Christiania med sin kusine Alvilda 
Ohlsen, født 12/io 1848 i Farsund, bosat paa Bygdø; datter af kjøbmand, 
konsul Peter Christian Ohlsen og Caroline Cathrine Sundt, se s. 137.

Fredrik Sundt blev, som allerede s. 86 meddelt, sin mors høire haand ved 
hendes handel i Farsund og takket være hans energi og initiativ blev denne 
drevet frem til en meget indbringende forretning, som havde faaet en solid 
grundvold, da han i 1861 overlod dens ledelse til sin yngre bror Peter Sundt 
for selv at tiltræde en ny stilling i Christiania. Her havde grosserer F. H. 
Frølich dengang fratraadt som leder af sin en-gros-forretning, da han var ble
vet chef for Christiania Bank og Kreditkasse, og med personligt kjendskab til
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Fredrik Sundt fra mange besøg i Farsund, tilbød han ham nu at overtage forret
ningen i fællesskab med sin ældste søn. Skjønt ukjendt baade med forretningen 
og forholdene i Christiania modtog Sundt tilbudet og tog handelsborgerskab 10/s 
1862. Firmaets navn blev nu: Frølich & Sundt. Det blev et noksaa haardt ar
beide, da han stedse maatte bære den overveiende del af byrden og dermed tillige 
ansvaret. Forretningen gik dog jevnt fremover, men Sundt gik træt af den mindre

Fredrik Sundts eiendom, Parkveien 45, Christiania. «Villa Parafina». 
Fra 1907 embedsbolig for udenrigsministeren.

deltagende kompagnon og efter nogle aars forløb traadte han ud i 1868 og firmaet 
opløstes. Sundt begyndte nu egen forretning i Christiania og slog hovedsagelig 
ind paa import af parafinolje. Under sine hyppige udenlandsreiser knyttede Sundt 
saa intime forbindelser med fabrikanterne af parafinolje i Skotland, at han opnaaede 
at omtrent al den parafin, som gik til det Vestentjeldske Norge, passerte gjennem 
ham, foruden hvad han solgte paa Østlandet, ligesom han ogsaa paa reiser havde 
faaet forbindelse med en skotsk fabrikant af fiskegarn, hvori han drev en meget 
betydelig forretning med alle de Vestlandske fiskeridistrikter. Under et besøg i 
Hamburg i 1873 kjøbte Sundt fem fade amerikansk petroleum til prøve. Da denne 
faldt heldig ud, bestilte han i 1874 en hel skibsladning petroleum direkte fra
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New York. Denne ladning var den første af denne vare, som er kommet til Norge. 
Det blev en brillant forretning, som hurtig udviklede sig til store dimensioner. 
I løbet af faa aar tjente han en formue og trak sig tidlig tilbage fra forretningen, 
sygelig som han havde været allerede fra en forholdsvis ung alder. Sundt fungerte 
i 1885 som administrator i Norges Banks filial i Christiania og var medlem af den 
høsten 1884 nedsatte kommission til revision af lovgivningen om Norges Bank.

I Christiania beboede han sin smukke gaard, Parkveien 45, som han havde ladet 
arkitekt Henrik Nissen opføre; eiendommen blev efter hans død kjøbt i 1896 
af Staten til bolig for statsministeren, fra 1907 for udenrigsministeren.

Fredrik Sundt og Alvilda Ohlsen havde børnene [10 a—10 f]:
10 a. Agnes Sundt, født 16/7 1873 i Trefoldigheds sogn, Christiania.

Gift 25/< 1894 i Trefold., Christiania, med grosserer Christian Albrecht Jakke lin, 
født 22/s 1870 i Bilbao, søn af davær. trælasthandler, fra 1873 skogog sag- 
brugseier i Christiania Julius Herman Jakhelln og Ragnhild Astrup. Uden børn.

i ob. Alvilda Sundt, født 18/ø 1875 i Trefoldigheds sogn, Christiania.
Gift V12 1895 i Stansted kirke, Fairseal i Kent, England, med Arnold Henry 

Grant Kemball, født 4/i i860 i Indien, søn af general i den engelske armé i 
Indien John Shaw Kemball og Dorothy Mary Adams.

Kemball kom som løitnant til Malta og derfra til Indien, hvor han gjennemgik 
graderne i den engelske armé indtil han i 1910 tog afsked som oberst; han var 
den meste tid stationert i Abbottabad. Fra 1911 har obersten med familie 
været bosat paa en frugtfarm nær Kaslo i britisk Columbia. I 1916 og 1917 
tjenstgjorde obersten ved et kanadisk regiment ved den engelsk-franske front i 
Frankrige og faldt her Vs 1917- For sine tjenester i Indien blev oberst Kemball 
kommandør af Bath’ordenen og under krigen 1916 tildelt udmerkelsen D.S.O. 
□ : Distinguished Service Order. To børn [11 a—lib.]:
ua, Dorothy Mary Kemball, født 15/is 1896 i Abbotabad, Indien. 
11b. Gerda Cecilie Kemball, født 15/« 1899 i Abbotabad, Indien.

10 c. Alfred Sundt, fø^t 9/s 1877 i Johannes sogn, Christiania. Bosat som forret
ningsmand i New York; ugift.

10d. Fredrik Sundt, født % 1874 i Christiania, hvor død 15/i 1875.
10 e. Hercules Weyer Sundt, født 1878 i Christiania, hvor død 27/s 1878 [kun 

hjemmedøbt].
10 f. Inger Sundt, født 22/i 1880 i Trefoldigheds sogn, Christiania.

Gift s% 1898 i Trefold., Christiania, med Severin Theodor Sverre, født 25/is 
1875 i Fredrikstad, søn af bygmester Erik Olsen og Josephine Nicolay sen.

Severin Sverre var disponent for aktieselskabet <Elf>, fangst og havfiske, 
som senere er gaaet over til aktieselskabet Aalesunds Fangst & Fiske Co., 
med kapital kr. 650000, i hvilket han er enedirektør. Sverre er derhos direktør
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for aktieselskabet Fridtjov Andersens Telepointage, som er gaaet over til 
aktieselskabet National Industri, med kapital 6 mill. kr. Han er forøvrig 
medlem af direktionerne i flere andre selskaber og driver forretning i 
tran og ishavsprodukter etc., hovedsagelig export for egen regning. 
Sex børn [i i a—11 f.l :
li a. Annie Sverre, født ,8/s 1899 i Christiania.
nb. Fredrik Sundt Sverre, født *% 1901 i Christiania.
II c. Elna Sundt Sverre, født 7/io 1904 og død 7/u 1907 i Christiania.
ud. Eilert Sundt Sverre, født 7/i 1908 i Christiania.
il e. Herbert Severin Sverre, født 7n 1909 i Christiania.
li f. Hein Sverre, født 16/j 1911 i Christiania.

10 g. Hercules Weyer Sundt, født 6/i 1881 i Trefoldigheds sogn, Christiania. 
Forretningsmand i Christiania. Ugift.

I 1905 udrustede Sundt en engelsk trawlfisker i time-charter til for
søgsfiske udenfor Christianiafjorden. Fisket tog sin begyndelse 16/ß 1905 
fra Svenør og over mod Skagens rev og der opfiskedes paa lidt over 
et døgn 7000 kg., som for største delen blev kjøbt af hermetikfabrikkerne 
i Moss. Dette første forsøg faldt saaledes heldig ud.

Sundt var ogsaa en af de første nordmænd, som udrustede skib for 
hvalfangst udenfor de norske fangstfelter.

I 1905 drog han fra Tønsberg gjennem Suezkanalen til det Okotske hav med en botlenos- 
fanger paa 99 tons. Under en taifun mistede han imidlertid kapteinen og 5 mand, hvorfor 
han solgte baaden i Japan og drog selv over China til New Zealand. Her var han i 2 aar, 
indtil der en vakker dag kom bud fra Aitutaki, en liden ø i Stillehavet, for at søge 
læge til enkedronningen. Sundt fik lyst til at følge med tilbage og blev modtaget meget 
venligt som gjest hos enkedronningens ægtefælle, som viste sig at være en havarert skipper 
Jonasen fra Farsund, der var vel bekjendt med familien Sundt! Enkedronningen bukkede 
under for sin sygdom og Sundt forblev paa Aitutaki et aars tid, hvorefter han over San 
Francisco og New York i 1910 vendte tilbage til Christiania.

10 f. Fredrik Christian Sundt, født 15/s 1882 i Trefoldigheds sogn, Christiania.
F. Sundt tog klassisk examen artium med haud illaud, i 1902. Efter 

et kortere ophold i Frankrige reiste han i 1905 til Afrika, hvor han fik 
ansættelse ved flere forretninger, de sidste aar i Seattle, og vendte herfra 
hjem i 1915 for at starte forretning i Christiania. Disponent for aktie
selskabet F. C. Sundt, import-agenturer i Christiania; ugift.

9g. Fredrikke Petrine Otto Sundt, født 27/ii 1837 i Farsund; opkaldt efter kon
sulerne Friedrich og Peter Otto, om hvilke se s. 137. Rikke Sundt døde 
ugift 8/n 1898 i Christiania. Ved testamentarisk bestemmelse skjænkede hun 
8000 kr. til Foreningen for husarme i Christiania og til Diakonisseanstalten 
kr. 6000, hvis renter skal anvendes til fripladse ved anstalten for trængende, 
der ikke nyder offentlig fattigunderstøttelse.



9 h. Peter Albrecht Sundt, født 8% 1839 i Farsund, hvor død s/s 1845.
9 i. Peter Ingvard Sundt, født 2/s 1841 i Farsund, døde 22/< 1917 i Christiania. 

Grosserer, konsul i Farsund.
Gift 14/is 1870 i Farsund med Anna Christiane Salvesen, født 11/u 1845 i 

Farsund og død 29/is 1906 i Christiania; datter af sagfører Sigbjørn Salvesen 
og Henrikke Irgens.

Sigbjørn Pedersen, f. 1609, var i 1664 bruger af henved halvparten af den Christiansands bispe
stol tilhørende gaard Egeland i Lund herred i Dalene. Hans søn :

PETER SUNDT og hustru ANNA f. SALVESEN.

Diderik Sigbjørnsen, f. omkr. 1652, efterfulgte faderen som bruger paa Egeland. Havde bl. a. sønnen:
Sigbjørn Dideriksen, efter hvem skifte M/i 173° paa Egeland, hvor han var bruger. Gift med 

Ingeborg S alve sdtr. Faas dal, dtr. af Salve Faasdal, skifte i Gyland 28/ö 1692, og Gjø Thorsdtr., 
skifte 25/e 1712 paa Hamre i Lund. Sex børn, af hvilke sønnen:

Salve Sigbjørnsen, lensmand i Lund og bruger paa Egeland, lod for alderdom og skrøbelighed skifte 
sit bo 4/e 1776. Gift først med Guri Aamundsdtr., skifte™fa 1755, og derpaa ufa 1757 med Dorthe 
Villadsdtr. Røidland, som da var enke efter Sigbjørn Bjørnsen Røidland [skifte ™fa 1756] og blev begr. 
18/t 1776, 64 aar gi. Salve havde ikke børn af sidste ægteskab, men af første tre døtre og sønnen:

Sigbjørn Salvesen, døbt 24/s 1753 i Lund [biskop Paludan var fadder], hvor han blev lensmand 
og ved skjøde af 29/io 1790 kjøbte gaarden Moj, hvor han døde 5/n 1816. Gift 2a/u 1775 med 
Bodil Dideriksdtr. Skaaland, døbt 80/u 1755 i Lund og død S8/s 1828 paa Moj. Deres søn var:

Salve Sigbjørnsen, døbt 21/io 1780 i Lund, hvor han var lensmand bosat paa Moj, og døde 28/s 
1848 ved ulykkestilfælde paa ski i ombuds medfør. Gift l9/s 1803 med Anne Tjellesvig, døbt ™fa 
1781 i Lund og død der 9/j 1866, dtr. af Aasmund Johnsen Tjellesvig, f. 1730 og død 7/< 1817 
[søn af John Aasmundsen Tjellesvig, f. 1689 og begr. 16/io 1773, hvis forældre var Aasmund 
Johnsen Tjellesvig, skifte ,e/6 1709, og Maren Lauritzdti\\, og hustru, gifte 29/t 1753, Torborg 
Gundersdtr. Elve. Deres sønner var [a og b]:
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a. Tobias Salvesen, f. 26/« 1823 i Lund ved Flekkefjord og 
død 28/ø 1893 paa Lillehammer som foged i Søndre Gud
brandsdalen.

b. Sigbjørn Salvesen, ældst, f. ie/9 1817 i Lund, hvor kon- 
firm. 2/io 1831, «udmerket kundskab», tog norsk juridisk 
examen 1838 og var derefter sorenskriverfuldmægtig i 
Farsund indtil 1852, da han nedsatte sig der som autorisert 
underretssagfører. Ilan fik stor praxis og døde i Farsund 
22/io 1871. Gift 9/< 1844 i Farsund med Henrikke Irgen s, 
f. 26/s 1813 i Hafslo i Sogn og død 57/g 1875 i Farsund; 
dtr. af sorenskriver, Eidsvoldsmand Lars Johannes Irgens 
og Christiane Smith. Deres datter var:

Anna Christiane Salvcsen, gift med ovennævnte Peter 
Ingvard Sundt.

Allerede i 1856, godt og vel femten aar 
gammel, blev Peter Sundt anbragt i Ollendorffs 
udstyrsforretning i Christiania1, gik i i860 her
fra over til C. L. Beichmanns manufakturforret
ning og fik saavidt aflønning at han ernærede 
sig uden hjelp og endog lagde saa meget til 
bedste at han i i860 kunde bekoste sig et aars 
ophold ved G. Wm. Rey’s handelsinstitut i 
Lybeck. Høsten 1861 vendte han hjem til 
Farsund, hvor broderen Fredrik skulde fratræde 
moderens forretning for i Christiania i forening

1 I et brev til moderen af 28/n 1859 fortæller Sundt om 
følgende episode fra Ollendorffs forretning:

«Igaar Eftermiddag kan Du tro at jeg havde et høit 
Besøg her. En velklædt Person kommer ind, og da jeg 
og én til var alene paa Butikken, gik jeg hen til ham 
og tiltalte ham som et andet fremmed Menneske. Jeg 
syntes dog at det var underligt, at naar han spurgte 
paa Priserne paa forskjellige Ting, og jeg svarede, saa 
svarede han : Jag beholder det ! Men jeg kunde dog 
ikke tænke at det var Kongen [Carl XV], førend en 
Svenske, som han havde med sig. tiltalte ham Hans 
Majestæt. Da fik jeg Øine og sendte Bud efter Ollen
dorff, som ogsaa kom, men Hans Majestæt vilde ikke 
indlade sig i nogen Samtale med Ollendorff. Efter at 
have gaaet her 1 Times'Tid og beseet sig vel og kjøbt 
en Deel, gik han da og sagde ved Udtrædelsen: Det 
er den vakreste Butik, jeg har set. Alt det smukkeste 
og kostbareste kjøbte han . . . .» P.
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med Ernst Frølich at overtage F. H. Frølichs engros’forretning. Peter Sundt indtog 
da Fredriks plads i Farsund. Her udkastede han idéen til og etablerte i 1862 den 
export af fersk fisk i is til England, hvorom er givet meddelelse side 87, og som 
blev en brillant affære.

Da hans mor, Inger Sundt, i 1866 flyttede til Christiania, overlod hun sin 
handelsforretning til Peter Sundt, idet hun dog i nogle aar ved blev at oppebære 
den halve indtægt af fiskeforretningen. Under firmanavnet «P. Sundt» drev han

FARSUND 1901, fotografert 1 maaned før branden. 
I forgrunden Peter Sundts eiendom Farø.

derefter alt for egen regning og havde da den af moderen drevne butikhandel 
udenom de øvrige forretninger, hvoraf særlig kan nævnes export af makrelrogn, én 
vare, hvori Sundt i 37 aar var eneexportør fra Skandinavien til Frankrige, hvor 
rognen anvendtes ved sardinfiskerierne. Sundt kjøbte op makrelrogn kysten rundt 
og fra Sverige og kunde have lagere paa indtil 1600 tønder. Indkjøbsprisen var 
gjennemspitlig 85 kr. pr. td., men enkelte aar gik den op til 120 kr., og omsæt
ningen kunde være 120000 kr. Det blev en udmerket forretning, fordi Sundt 
ingen konkurrenter fik. Der var simpelthen ingen i byen, som fik vide noget, da 
han ganske alene arbeidede med dette, førte regnskaberne om nætterne og holdt sine 
kontorfolk udenfor. Den almindelige tro var derfor at hele exporten var kommis
sionsforretning for Bergenserne. Sundt fik betalingen gjennem en Pariserbank og 
det hele gik greit og let; kun under krigen 1870—71 var der mulighed for 
vanskeligheder, men Sundt reiste selv til Frankrige med konnossementet paa 1000 td. 
rogn og hævede personlig betalingen, 170000 fr. i guld, som han syede ind i sine 
klæder og bragte vel hjem, efter dog at have været arresteret som spion! Hans 
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noget gebrokne sprog bragte nemlig franskmændene til at anse ham for en spio
nerende tysker.

I 1868 ophørte P. Sundt med butikforretningen og optraadte da som kommis
sionær for de mange seilskibe af forskjellige nationaliteter, der jevnlig i høst- og

Konsul Peter Sundts hus i Farsund. Se s. 135.

vintermaanederne søgte ind til Farsund for reparation af sjøskade. Han indkjøpte 
det tidligere Lund’erne og senest Friedr. Otto tilhørende skibsreparationsverft 
Gaaseholmen, hvor Farsunds distrikts senere tiltagende seilskibsflaade ogsaa søgte 
hen for klassifikation og reparation.

I 1874 begyndte P. Sundt egen bankforretning og væsentlig ved hjelp af Chri
stiania Bank og Kreditkasse skaffede han tilveie midler til skibsindkjøb til Farsund 
og omegn, og i løbet af 30 aar blev til distriktet gjennem hans financiering ind- 
kjøbt 85 seilskibe, hvoraf intet paa mindre end 400 regions. Selvfølgelig tilhørte 
ikke alle disse skibe distriktet samtidig, idet nogle forliste og andre bortsolgtes, 
medens atter andre indkjøbtes. Foruden at tilveiebringe midlerne til skibskjøb, be
sørgede Sundt rhederiernes assuranceforretninger, omsatte skibenes fragtremisser og 
besørgede de nødvendige akkreditiver paa fremmede havne m. v.

I 1884 ophørte P. Sundt med udskibningen af makrel og lax, væsentlig fordi 
disse fiskeriers afkastning omkring Farsund og Lister lige siden 1878 havde været 
i jevnt aftagende som følge af den tiltagende emigration ffa distriktet til Amerika.
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Fra 1906 var Sundt bosat i Christiania den meste tid af aaret, idet han kun 
tilbragte sommertiden paa sin eiendom Farø ved Farsund, men vedblev at være 
skatteborger til dette sted, hvor han i 41 aar har staaet høiest paa skattelisten.

Fra 1869 til 1912 var Sundt medlem af Farsunds formandskab, og det kan som 
en sjelden foreteelse nævnes at han i disse mange aar aldrig forsømte et komité
møde, saasandt han var i byen. I forskjellige perioder var Sundt i 9 aar viceord- 
fører og kommunestyrets ordfører fra 1870 til 1873, da han frabad sig oftere at 
komme paa valg som saadan. Forøvrig indehavde han alle kommunale tillidshverv, 
af hvilke han i fire aar sad inde med ikke mindre end 11 samtidig. I 1877 var

«Trillingerne Sundt»: Trygve, Halfdan og Bjarne.

han foregangsmand ved oprettelsen af Farsunds Brændevinssamlag og stod som 
dettes formand helt til afholdsbevægelsen fik det nedlagt i 1897, hvorefter han s. a. 
fik oprettet Farsunds 01- og Vinsamlag. I 1886 stiftede Sundt i forening med 
kaptein Joh. Berntsen m. fl. et aktieselskab for anskaffelse af dampskibet «Lindesnes» 
for lokalfart paa fjordene omkring Farsund og mellem denne by og Christiansand. 
I 1888 stiftede han et aktieselskab til udgivelse af «Farsunds Avis», et lokalblad, som 
har faaet stor udbredelse. Fra disse institutioners stiftelse og indtil sin fraflytning 
fra byen i 1906 var Sundt formand for deres styre.

I 1884 kjøbte Sundt øen Farø, som senere ved bro er gjort landfast med byen. 
Da øen var fattig paa skog, lod Sundt den beplante med løv- og naaletrær, opførte 
i 1886 en større villabygning for sin familie og anlagde en righoldig frugt- og blom
sterhave, saa øen nu er en af de smukkeste i landet. Til Farø flyttede Sundt 
regelmæssig hver mai maaned og tilbragte hvert aar fire maaneder her med en 
flerhed af sine børn og børnebørn.

Sundt var nederlandsk vicekonsul fra 1866 til 1903, da han frasagde sig dette 
hverv, den første russiske vicekonsul i Farsund fra 1876, britisk og dansk vice
konsul fra 1883 og fransk konsularagent for Farsund og Flekketjord fra 1884; i
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1906 frasagde han sig samtlige hverv og blev s. a. udnævnt til ridder af den rus
siske Stanislausorden og til fransk officier d’Academie.

I sit testamente bestemte Sundt at der af hans efterladte formue skulde oprettes 
et legat paa ca. 200000 kr., «Konsul P. Sundts legat for trængende i Christiania», 
hvoraf renterne dog i de første 40 aar efter hans død bliver at fordele mellem 
dem af hans børn og børnebørn eller deres ægtefæller, som maatte være trængende. 
Ubenyttede renter skal tillægges kapitalen.

Peter Sundt og hustru Anna Salvesen havde 13 børn [10 a—iom.], deraf trillinger1: 

10a. Sigrid Sundt, født 23/io 1871 i Farsund; ugift. Bosat i Christiania.

10b. Vigleik Trygve Sundt, trilling, født 12/s 1873 i Farsund2. Overretssagfører i 
Christiania.

Efter middelskoleexamen i Farsund 1888 og derefter et hvileaar, hvori han 
sammen med sine trillingbrødre gik i snedkerskole, fulgtes brødrene ind paa

1 Historien om «Trillingerne i Farsund» og «Trillingsøstrene i London» er saavidt kjendt at den bør 
meddeles her.

Konsul Peter Sundt havde en handelsforbindelse i London. Det var grosserer i fiskevarer John L. Sayer. 
I tidens løb havde der ved Sundts personlige besøg i London udviklet sig et venskabeligt forhold 
mellem ham og Sayer, og da trillingerne var født i Farsund meddelte Sundt denne begivenhed. Da 
Sundt noget senere kom til London, viste det sig at familien Sayer havde opfattet meddelelsen som 
en behagelig spøg! At begivenheden var faktisk havde de ikke tænkt sig muligheden af! Sundt 
var imidlertid i det heldige tilfælde at kunne dokumentere sin paastand ved at fremlægge fotografi. 
Der sad trillingerne i bedste kondition ! Oplevelsen gjorde et meget stærkt indtryk paa fru Sayer, 
som blev ganske fjetret af fotografiet og idelig førte samtalen hen paa de trivelige smaa. Selv havde 
fru Sayer 13 aar tidligere havt et barn, men mistet dette og senere ingen faaet. — Saa sker et aars 
tid senere det merkelige, at hun selv faar trillinger, tre smaapiger. Disse blev naturligvis strax be
stemt til mariage for trillingerne i Farsund, men af den tanke blev ingen virkelighed. Begge partier 
blev saa kjede af idelig at høre om den bestemmelse, at de snart ikke taalte at høre hinanden nævne, 
og de tog heller ingen anledning til at gjøre hverandres personlige bekjendtskab. Senere er i voxen 
alder en af trillingerne døde-saavel af kuldet i London som i Farsund.

2 Til Studenterjubilæumsbogen 1917 meddeler Trygve Sundt følgende:
«Mine brødre Halfdan og Bjarne kom til verden et par timer senere. Jeg er nemlig den ældste 

af trillingerne, hvis jeg da i det hele taget er mig selv. Det beror paa, hvorvidt identiteten blev 
rigtig fastslaaet engang merkelapperne var gledet af i badekarret. — Ved hjemmedaab 15/s 1873 
(man stolte ikke paa varigheden af saa talrigt afkom) fik jeg navnet Vigleik. Dette vakre saganavn 
skylder jeg en prestedatter fra Ullensvang, hvor navnet er almindeligt. Men da det viste sig at jeg 
ligesaa lidt som mine to brødre tog livet som en helt forbigaaende oplevelse, fandt man at burde 
udruste mig med et mere gangbart navn, og ved kirkedaaben 17/s 1874 fik jeg mit hverdagsnavn 
Trygve som tillæg. Flagtoget defilerte 3 gange om daabshuset, — Farsund er en liden by, der 
døbes ikke daglig trillinger.»

Det var denne begivenhed, som foranledigede en departementsskrivelse af 20/r 1874, hvorefter det 
kan tilstedes at der til det navn, som et barn har faaet ved hjemmedaab, føies et nyt ved daabens 
bekræftelse i kirken. G. Hallager: Om Personnavne, s. 70.

8 — Siegten Sundt.
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Christiansands kathedralskole 1889 og herfra paa Aars & Voss’ skole i Christiania 
1890, hvor de tog klassisk examen artium i 1892, samtlige med haud illaud. I 1893 
tog Trygve Sundt exam, philos, med laud, og i 1897 juridisk embedsexamen med 
haud illaud., hvorefter han var fuldmægtig ved Jarlsberg og Larviks amtskontor fra 
2/i til 11/s 1898. Under 16/s 1898 autorisertes han som edsv. fuldmægtig hos soren
skriver Flor i Nordre Østerdalen og kom herfra Vs 1900 som fuldmægtig paa sag
førerkontor i Christiania, hvor han arbeidede til 15/i 1902. Under 17/io 1899 fik 
han bevilling som underretssagfører og 14/is 1901 som overretssagfører. Den 15/i 
1902 aabnede Sundt sammen med broderen Bjarne • sagførerforretning i Christiania

TRYGVE SUNDT og hustru ELISABETH f. ANKER.

under firma Sundt & Sundt. Efter broderen Bjarnes død i 1906 optog han sin 
yngre bror Rolf Sundt i firmaet fra mai 1907.

Sundt har deltaget i dannelsen af flere industrielle foretagender som aktiesel
skaberne «Bratsberg Brug» i Porsgrund, «Saudefaldene» og «Førli kraft- og elektro- 
smelteverk» i Ry fylke samt «Laatefos» i Hardanger og er tilknyttet disse dels som 
styremedlem og dels som sagfører. Efter sin far overtog han eiendommen Farø 
ved Farsund.

Fra 4/s 1909 til 25/2 1913 var Sundt medlem af styret for Uranienborg kreds 
af Christiania Venstreforening, fra 12/a 1915 til 15/s 1917 formand i Christiania 
Venstreforenings hovedstyre, fra Vi 1917 varamand for Venstre i bystyret, m. v. 
Af hans artikler i pressen kan nævnes «Farsund. Gamle Dage. Byens Minder» i 
Morgenbl. 1901 nr. 528.

Gift 28/s 1905 i Fredrikshald med Alethe Elisabeth Anker, født 5/î 1874 i
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Christiania; datter af major i Intendanturen, forstander for Mogens Thorsens 
Stiftelse Herman Morten Fredrik Anker og Alice Cecilie Kobb. Om siegten 
Anker se Danmarks Adels Aarbog 1889.

Trygve Sundt og Elisabeth Anker har to børn [na—1 ib] :
11 a. Allis Anker Sundt, født 30/e 1907 i Christiania.
11b. Bjarne Trygvessøn Sundt, født 17/io 1909 i Christiania.

10 c. Halfdan Sundt, trilling, født 12/s 1873 i Farsund. Overlæge, Fredriksværn. 
Efter at have fulgt sine trillingbrødre gjennem skoleaarene til klassisk exa

men artium med haud illaud, i J892 og exam, philos, med laud, i 1893, tog

HALFDAN SUNDT og hustru REBEKKA f. HEITMANN.

Sundt medicinsk examen med laud. [18.59] i 1900. I det følgende aar var 
han amanuensis hos distriktslægen i Ytre Romsdal, hvor en tid konstituert i 
embedet, og i 1902 og 1903 kandidat ved Christiania komm, sygehus. Den 
25/ø 1903 tiltraadte Sundt som kommunelæge i Gol og Hemsedal, hvor han 
fra V4 1904 tillige blev fattiglæge og fra x/e s. a. læge ved Bergensbanens 
anlæg. Med permission fra disse stillinger udførte han fra x/ø 1907 til 3% 
1908 kandidattjeneste ved Fødselsstiftelsen i Christiania og ved Bergens syge
hus. Den 8/ø 1908 overtog Sundt stillingen som læge ved Finmarkens medi
cinalfonds sygehus i Vadsø, blev her ogsaa tilsynslæge for Rigsforsikrings
anstalten og flere gange konstituert i Vadsø distriktslægeembede.

Fra x/ø 1911 er Sundt overlæge ved Kysthospitalet for skrofuløse børn ved 
Fredriksværn.

I Hallingdal var Sundt medlem af værgeraadene for Gol og Hemsedal og
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BJARNE SUNDT.

optog arbeidet paa den i 1905 for begge bygder opførte fælles sygestue i Gol.
I Vadsø var han medlem af formandskabet og helseraadet og amtets repræ
sentant i Nationalforeningens styre fra 1910 til 1913; han fik oprettet en 
epidemiafdeling ved Vadsø sygehus 1911 og arbeidede for at skaffe Fin
markens mange skrofuløse børn en egen hospitalsafdeling i Vadsø, hvortil 
Storthinget i 1912 og 1913 bevilgede det fornødne beløb. I Fredriksværn er 
Sundt medlem af herredsstyret, helseraadet og skolestyret, hvis formand han 
er fra Vi 1915, samt formand i det stedlige fabriktilsyn.

Om Sundts medicinske forfatterskab henvises til Kobro : Norges Læger, hvortil kan føies følgende 
publikationer: i Norsk mag. for Lægevidensk. 1915 «Syfilis og tuberkulose», i Med. Revue 1916 

«Om halsribben», i Tidsskr. f. d. norske Lægefor. 1917 
«Nekrolog over distriktslæge S. O. Wolff», i Medd. fra d. n. 
nationalfor. mod tuberkulose, nr. 8, «Motivert særvotum i anl. 
forslaget til forandring af tuberkuloseloven af 8 mai 1900», 
Aarsberetn. for Kysthosp. ved Fredriksværn hvert aar siden 
1911, i Forhandl, i nordisk kirurgisk forenings møte i Göte
borg 1916 «Diskussionsindlæg ang. Røntgendiagnosen ved 
tuberkulose i ben og led, i Zeitschrift f. orthopädische 
Chirurg. 1916, bind XXXVI «Ueber die Tuberkulindiagnostik 
bei der sogenannten chirurgische Tuberkulose bei Kindern», 
i Morgenbl. I9i5,nr. 423 «Verdens nordligste kuranstalt, 
Kysthospitalet i Finmarken, 1915 nr. 468 «Klima og tuber
kulose», 1915 nr. 548 «Klima, tuberkulose og solbehandling», 
1917 «Kysthospitalet ved Fredriksværn».

Gift 28/9 1903 i Eidsvold med sanitetssøster 
Rebekka Heitmann, født 3/i 1876 i Bergen; 
datter af kjøbmand Johan Henrik Heitmann og 
Anna Løber g. Tre børn [11a—1 ic] :

lla. Peter Ingvard Halfdanssøn Sundt, født 2/s 1904 i Gol.
llb. Julie Cecilie Løberg Sundt, født 2% 1906 i Gol.
II c. Bjarne Halfdanssøn Sundt, født Ve 1911 i Vadsø.

10d. Bjarne Sundt, trilling, født 12/s 1873 i Farsund. Døde 2 Vi 2 1906 i Chri
stiania. Ugift.

Efter at have fulgt sin bror Trygve gjennem skoleaarene til klassisk examen 
artium i 1892, exam, philos. 1893, begge med karakteren haud illaud, og 
juridicum med laud, i 1897, autorisertes han høsten 1897 som edsvoren 
fuldmægtig hos sorenskriveren i Guldalen og kom herfra høsten 1899 som 
fuldmægtig paa sagførerkontor i Christiania. Bevilling som overretssagfører 
25/io 1899. Under vacanse i embedet var Sundt konst, sorenskriver i Gul
dalen fra Vs 1900 til 16/g s. a., da han blev edsv. fuldmægtig hos den nye 



sorenskriver, og var fra 15/s 1900 til udgangen af 1901 advokatfuldmægtig i 
Christiania; under 15/i 1902 stiftede han sammen med sin ovennævnte bror 
Trygve sagførerfirmaet Sundt & Sundt og deltog med energi og dygtighed 
i den juridiske praxis.

10e. Leif Sundt, født 16/9. 1875 i Farsund. Forretningsmand i Glasgow og London. 
Gift 6/s 1900 i Berkley terrace 24, Glasgow, med Mabel Roger Wilson, født 

3/ß 1876 i Glasgow, datter af prest John Wilson og Jane Arr. Henderson.
Efter middelskoleexamen i 1890 og examen ved Christiania Handelsgym

nasium i 1894 var Sundt i 11/a aar ved Skedsmo Dampsag & Høvleri, blev 
derefter i 1896 ansat hos firmaet Petersen, Honeyman & Co. i Glasgow og

LEIF SUNDT og hustru MABEL f. WILSON.

etablerte i 1898 i Glasgow egen forretning med trælastimport, særlig fra Norge. 
Denne har han siden oparbeidet med forbindelser paa hele Skandinavien, 
Finland, Holland og Tyskland. I 1908 optog Sundt sin yngre bror Finn 
Szmdt, som i flere aar havde arbeidet i forretningen, som kompagnon, og 
firmaets navn blev nu Leif Sundt & Co. I 1911 oprettedes en filial i Lon
don, der lededes af Finn Sundt i forbindelse med fætteren Edouard Sundt, 
som samtidig indtraadte som kompagnon, medens Leif Sundt fortsatte for
retningen i Glasgow.

Ved hjelp af den kapital, Edouard Sundt indskjød, gjorde forretningen, 
særlig London’afdelingen, raske fremskridt. Firmaet blev interessert i flere 
foretagender, specielt i trævarefabrikker i Norge, Finland og England. Da 
det hertil fik sikret sig eneleverancen fra de engelske fabrikker blev det istand



118

til at holde store lagre til forsyning af den øgende kundekreds, som nu ogsaa 
opstod i de britiske kolonier, særlig i Australien og Sydafrika. Medens 
Glasgow’kontoret væsentlig arbeider i trælastbranchen, blev mindre trævarer 
London’kontorets specialitet, og fra dette er under verdenskrigen store mængder 
af varer, særlig spade- og hakkeskafter for soldater levert til det britiske 
« War-office».

Fra Vi 1917 opløstes firmaet Leif Sundt & Co., og Leif Sundt stiftede derpaa 
under samme navn et nyt firma, som overtog Glasgow’kontoret og samtidig 
oprettede et kontor i London, hvor Sundt siden har været bosat. Han var 
i Glasgow formand i Den skandinaviske Klub og i ti aar medlem af komiteen 
for Den norske Sjømandskirke.

11 a. Edna Sundt, født 21/ö 1903 i Glasgow.

11 b. Anna Jean Sundt, født 5/g 1905 i Glasgow.

11 c. Gerda Mabel Sundt, født 18A 1909 i Glasgow.

ud. Vivian Astrid Wilson Sundt, født 18/s 1911 i Glasgow.

10 f. Astrid Sundt, født 22/io 1877 i Farsund, hvor død 28/7 1886.

i o g. Ingrid Sundt, født 7/ß 1879 i Farsund.
Gift 26/s 1903 i Chicago med Christian Fredrik Jacob von Munthe af Morgen

stierne. født 9/i 1880 i Christiania; søn af fuldmægtig i Sundhedskommissionen, 
cand, pharm. Carl Johan Maximilian von Munthe af Morgenstierne og Anna 
Dorothea Stub. Se Hartvig Munthe: «Familien Munthe» samt Danmarks 
Adels Aarbog.

Efter at have gjennemgaaet Kunst- og Haandverksskolen 1895 til 1898 
studerte Christian Morgenstierne arkitektur ved Berlins tekn, høiskole 1898 
til 1900, drog til Amerika i 1901, praktiserte i Chicago og tog statsexamen 
ved universitetet i Champain, Illinois, 1904. Han arbeidede derefter i Tysk
land og nedsatte sig i 1908 i Christiania, hvor han i 1909 sammen med 
arkitekt Arne Eide etablerte arkitektfirmaet Morgenstierne & Eide.

Blandt de af Morgenstierne opførte bygninger kan nævnes arbeiderkolonien 
i Fredriksværn 1909, havebyen paa Ekeberg 1910, villakolonien paa Abbedi
engen 1911, Rosenhof arbeiderboligkomplex og Det kommunale Arbeider
hjem 1916. — Som regjeringsdelegert mødte han ved de internationale bolig
kongresser i Wien 1913 og Haag 1914. Han udgav «Fremsynt boligpolitik» I 
i 1910 og II i 1913. To børn:
li a. Alexandra von Munthe af Morgenstierne. født 24/» 1904 i Chicago.
H b. Carl Christian von Munthe af Morgenstierne, født n/e 1907 i Berlin. 



i o h. Rolf Sundt, født 7/g 1881 i Farsund. Overretssagfører, Christiania.
Tog examen artium paa reallinien ved Aars & Voss’ skole 1899 med haud, 

ex. philos. 1900 og juridisk embedsexamen 1904, begge med laud. Efter at 
have opholdt sig en tid i England blev han 8/u 1905 autorisert som overrets
sagfører og var fra 19A 1906 til 30A 1907 edsvoren fuldmægtig hos sorenskriver 
Mordt i Tune. Den XA 1907 indtraadte han som kompagnon i det af hans 
ældre brødre stiftede sagførerfirma Sundt & Sundt.

ROLF SUNDT og hustru HILDA f. AUBERT.

Gift X1/n 1915 i Christiania med Hilda Thaulow Aubert, født 15A 1893 i 
Bodø, datter af høiesteretsadvokat Julius Ihaulow Aubert og Birgitte Myhre. 
Om siegten Aubert se Danmarks Adels Aarbog. En søn:
ua. Julius Thaulow Aubert Sundt, født 19/s 1917 i Christiania.

10 i. Finn Sundt, født 15/s 1883 i Farsund. Forretningsmand i London.
Gift 2/12 1915 i Kensington med Olive Constance Knell, født 26/a 1897 i 

London; datter af ingeniør Perfy Edwin Knell og Constance Gibson.
Efter middelskoleexamen i 1898 og en tids praktisk forretningsvirksomhed 

i Farsund og Christiania gik Finn Sundt i septbr. 1901 ind paa Noellesche 
Handelsschule i Osnabrück. Udexaminert herfra i septbr. 1902 kom han paa 
kontoret hos sin ældre bror Leif Sundt i Glasgow, hvor han derpaa i 1903 
startede egen forretning med import af forarbeidede trævarer. Denne forret
ning blev noget senere overtaget af Leif Sundt og indgik i dennes firma, 
hvori Finn Sundt blev kompagnon i 1908 og som da fik navnet Leif Sundt & Co. 
I 1911 oprettede Finn Sundt en filial i London af Leif Sundt & Co., fætteren
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Edouard Sundt [s. 124] blev optaget som en tredie kompagnon fra Vi 1912, 
og denne forretning fik et betydeligt omfang. Under verdenskrigen overtog 
firmaet det 120 aar gamle sagbrug T. Webb & Sons i Chesham, lod opføre 
nye bygninger og beskjæftiger her henved 50 arbeidere. Det blev ogsaa 
interessert i Hathway & Sons sagbrug, London, med 60 arbeidere, og er
hvervede sig aktierne i Leaf & Wood Ltd., Nunhead, som er den største 
trævarefabrik for klædeshængere og skolæster i Storbritannien. I Norge er 
firmaet interessert i Bratsberg Brug med eneagenturet for dette i det britiske 
rige og repræsenterer tillige norske og svenske trælastfirmaer. Det har havt 
det for et firma af fremmed oprindelse sjeldne privilegium at staa i direkte 
leverance til den britiske stat. Fra Vi 1917 blev firmaet Leif Sundt & Co. 
opløst. Finn Sundt sammen med fætter Edouard optog da de væsentligste 
af Londonerkontorets affærer, i Capel House 62 New Board str., under firma
navnet «Leif Sundt & Co. (London)». Medens Edouard Sundt i det sidste 
aar har været optaget med arbeidet for Det røde Kors, har Finn Sundt været 
firmaets eneste leder under dettes hurtige og stadig stigende udvikling til 
betydelige dimensioner. Barn :
11 a. Elsa Olive Finn-Sundt, født 18A 1916 i London.

10 j. Anna Sundt, født 24A 1885 i Farsund. Ansat i Norsk Hydro, Christiania.
i ok. Alfhild Sundt, født 26/s 1887 i Farsund.

Gift 28/io 1911 i Christiania med Bernt Kristian Torstenson Ferslew, født 27/io 
1880 i Skien, søn af overretssagfører Gustav Marius Larsen og Caspar a Elisabeth 
Cathrine Torstenson. Han antog i 1901 sin tipoldemors familienavn Ferslew.

Bernt Ferslew tog i 1901 afgangsexamen ved Christiania tekniske Skole 
og studerte derpaa i tre aar ved den tekniske høiskole i Berlin. Efter en 
kortere tids praktisk arbeide var han fra sommeren 1905 til høsten 1913 
ansat som elektroingeniør afvexlende hos « Siemens-Schuckert Werke» og 
«Allgem. Elektricitets-Gesellschaft» i Berlin, heraf for sidstnævnte firma i vel 
to aar paa Notodden ved Rjukanbanens ombygning til elektrisk drift. Fra 
høsten 1913 ingeniør ved Drammensbanens elektrificering. To børn: 
11 a. Anna Christiane Sundt Ferslew, født 8/n 1912 i Berlin.
11 b. Caspar Hals Fersleiv, født M/s 1916 i Christiania.

101. Johan Lauritz Sundt, født 13A 1889 paa Farø, Farsund. Efter at have under
kastet sig examen ved Christiania Handelsgymnasium i 1909 var Lauritz Sundt 
en tid i England og Riga og begyndte i 1916 skibsmæglerforretning i Chri
stiania. I 1916 startede han sammen med flere andre skibsaktieselskabet 
Noreg, for hvis fregatskib Alcides han er bestyrende rheder.

iom. Peter Bing Drejer Sundt, født 28/h 1890 i Farsund. Forstmand. 
Middelskoleexamen i 1906 og examen fra Os skogskole i 1914.
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FINN SUNDT og hustru OLIVE f. KNELL.

J. LAURITZ SUNDT. PETER B. D. SUNDT.
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9J*. Carl Eilert August Sundt, født Vi og døbt 28/e 1843 i Farsund. Døde 3/s 
1912 i Paris. Grosserer.

Gift 3A 1897 i Paris med Eulalie Aline Grenon, der døde 19/s 1904 i Vevey.
Strax efter konfirmationen gik Eilert Sundt tilsjøs, men fandt snart større 

lyst til forretningslivet og kom i i860 til sin ældre bror Oluf Sundt i dennes 
manufakturforretning i Christiania. Efter at have arbeidet paa dennes lager 1 
en kort tid blev han først handelsreisende for broderen og nogle aar senere 
hans kompagnon.

Da smørproduktionen i Frankrige i i860 aarene viste sig stadig utilstræk
keligere for behovet og priserne som følge deraf steg til en usædvanlig høide,

EILERT SUNDT og hustru EULALIE ALINE f. GRENON.

arbeidedes der efter opdrag af den franske regjering paa kemisk at fremstille 
et surrogat. Da dette i 1869 lykkedes den franske kemiker Mège-Mouriès, 
var det en videnskabelig opfindelse af vidtrækkende nationaløkonomisk betyd
ning. De første forsøg blev anstillet i Vicennes og i 1870 anlagde Mège-Mouriès 
en liden fabrik i Poissy ved Paris, hvor han fremstillede det første kunstsmør, som 
han gav navnet «Oleo-margarin». Krigen i 1870 og de urolige tider i Frank, 
rige umiddelbart efter bragte en foreløbig slappelse i interessen for opfindelsen
men i 1872 korn «Oleo margarin» som handelsvare paa Parisermarkedet.

Et af de lande, hvor margarinindustrien tidligst vandt indgang, er Norge. 
Det var Eilert Sundt, som gav stødet hertil. Ved en banket i Paris kom han 
til at sidde ved siden af den senere bekjendte forretningsmand og norske gene
ralkonsul i Paris, franskmanden Auguste Pellerin, som den gang var en ganske 
ubemidlet mand. Ved bordet kom margarin-industrien paa tale og efter en
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indgaaende drøftelse besluttede Sundt at forsøge et anlæg i Norge. I 1876 kjøbte 
han sammen med sine brødre Lauritz og Oluf Sundt patentet for Norge, og sammen 
med Pellerin anlagde han den første margarinfabrik i Skandinavien, den nuværende 
«Aug. Pellerin fils & co., Christiania Smørfabrik». Denne fabrik var i en lang aar- 
række den eneste i sit slags i branchen og indtager fremdeles en ledende stilling 
trods de talrige margarinfabriker, som i mellemtiden er voxet op i de forskjellige 
dele af landet. Sundt vedblev til sin død at være en stor, om ikke den største 
aktionær i selskabet, hvis omfattende virksomhed er noksom bekjendt.1

Efter at have oparbeidet sig en formue udtraadte Eilert Sundt af firmaet Oluf 
C. Sundt og bosatte sig i Paris. Han foretog talrige reiser og besøgte alle verdens-

EDOUARD SUNDT.CHARLES SUNDT.

dele med undtagelse af Australien, men beholdt altid en usvækket interesse for og 
anbragte sine midler i norske industrielle foretagender; saaledes stiftede han sam
men med broderen Peter Sundt og nogle flere «Bratsberg Brug» i Porsgrund i 1908. 
Ved sin død efterlod han en ganske betragtelig formue, hvoraf en del var testa
mentert til veldædige øiemed i Norge. To børn [10a—10b]:
10 a. Charles August Sundt, født23/s 1882 i Paris. Forretningsmand i Satigny ved Genf. 

Gift 18/< 1908 i Nizza med Marie-Thérese Niepce de C karriere, født 17/s 
1883 i Grenoble, Frankrige; datter af Léon Maximilian Niepce, af en gammel 
siegt i Bourgogne, grundlægger af og præsident for det mægtige franske 
handelskammer i Genf, ridder af Æreslegionen, og Clémentine Jeanne de 
Charriére af en schweizisk adelsæt.

1 Se herom: «Kristiania Nærings- og Forretningsliv», 1913.
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Sundt kom i 1894 i skole i Auchy ved Lausanne og gik i 1899 
ind paa handelsakademiet i Leipzig. Her tog han i 1901 afgangs, 
examen, tilbragte derefter nogle maaneder i Florenz og Madrid og 
var et aars tid ved en bank i Zürich, hvor han imidlertid ikke kunde 
trives under det tyske regimente. Efter et kort ophold hos familien 
i Norge, tilbragte han nogle maaneder i England, og drog saa til 
Nizza, hvor han kjøbte en forretning, som han fra en beskeden be
gyndelse drev op til en betragtelig affære, i 1911 solgte han denne 
og flyttede til Paris, hvor han begyndte en ny forretning, den han lod 
gaa over til et limited selskab, da krigen stansede alting op. Familien 
flyttede da til Genf, hvor Sundt siden har arbeidet for det franske 
generalkonsulat. Han er her interessert i en betydelig importforretning 
og deltager i franske veldædighedsforeningers arbeide. Barn:
11 a. Mercédes Yvonne Aline Clémentine Suzanne Valentine Marie

Thérese Sundt, født 12/1 1909 i Nizza.
lib. Monique Matile Sundt, født 13/n 1914 i Genf.

10b. Edouard Joseph Sundt, født 24/ß 1885 i Paris. Forretningsmand i London.
Gift 8% 1916 i London med Dorothy Florence Shepherd, født n/< 1897 

i Woodford, Essex; datter af disponent ved Great Eastern Railway co. 
Leonard Blight Shepherd og Lily Emelie Flazvn.

Edouard Sundt kom i 1900 ind paa handelsakademiet i Leipzig for at 
gjennemgaa et tre-maaneders kursus. I 1903 studerte han det italienske 
sprog i Florenz og i 1904 det spanske i Madrid, hvorpaa han høsten samme 
aar besøgte sin siegt i Norge. Fra 1905 til 
1909 var Sundt ansat i en bank i Florenz, og 
da han i 1906 havde valgt norsk borgerret 
aftjente han i 1910 militærtjenesten i Norge. 
Fra Vi 1912 indtraådte han som kompagnon 
i firmaet Leif Sundt & Co. i London og 
Glasgow, og ved dettes opløsning 1917 fort
satte han som kompagnon sammen med 
fætteren Finn Sundt firmaet Leif Sundt & Co. 
(London). Barn, født i London:
il. Peter Edouard Sundt, født 21A 1917.

9 k. Hercules Weyer Sundt, født 2/< og døbt 17/s 1845
i Farsund. Døde 2% 1878 i Christiania. Ugift.

Weyer Sundt kom først i Frølich & Sundts
firma og derpaa i broderen Fredrik Sundts for- HERCULES WEYER SUNDT.
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retning i Christiania som handelsreisende. Ved forcerte vinterreiser 
paadrog han sig i ung alder en lungesygdom, for hvis helbredelse han 
tog ophold dels i Gudbrandsdalen og dels i Mentone. Det lykkedes 
dog ikke at faa bugt med sygdommen. Som dygtig og energisk han
delsreisende og gagert med procenter af sine salg havde Sundt ved sin 
død i 1878 lagt sig adskillige midler tilbedste, som han testamenterte til 
trængende i og udenfor siegten; til Farsund kirke skjænkede han et orgel.

9I. Thorvald Sundt, født ll/t og døbt % 1847 i Farsund, hvor død 24/i, 
begr. 28A 1847.

8 c. Signe Sundt, født 12/n og døbt 20/u 1798 i Farsund. Døde 31/s 1867 i Arendal.
Gift 27A 1825 i Farsund med sin fætter Ebbe Luth Drejer, født 2/s 1800 i 

- Kragerø og død V3 1862 i Flekkefjord; søn af sogneprest til Kragerø Fredrik 
Christian Drejer og Signe Cathrine Lund, se s. 73 og 144.

Ebbe Drejer var først fuldmægtig hos Gabriel & Ebbe Lund i Farsund, 
bosatte sig derpaa i 1826 i Rasvaag paa Hitterø, hvor han kjøbte et skibs- 
verft og nogle pakhuse og drev forretning som havari- og skibskommissionær. 
Stedet var dengang meget besøgt af fremmede skibe, optil 100 stykker kunde 
ligge der vinteren over og stak igjen tilhavs, naar isen var gaaet op i Øster
sjøen. Dette førte adskillig liv med sig, og da mange af skibene havde baade 
sydfrugter og vin ombord, vankede der mange gode sager. I 1832 flyttede 
Drejer til Flekkefjord og aabnede her en liden butikhandel, fornemmelig med 
kolonialvarer og skibsproviant, og drev dertil sildehandel. Sildetønderne blev 
forfærdigede om sommeren af et par bødkere; den første af disse var Tallak 
Sirnæs fra Siredalen, som blev sildespekulant og tjente sig op til at blive en 
af Flekkefjords største handlende. Efter ham kom to brødre, ligeledes fra 
Siredalen; de spekulerte ogsaa i silden, tjente penge og kjøbte sig gaarden 
Vaage paa Hitterø. Den ene af dem var Peder Pedersen Waage, professor 
Peter Waages far. Syv børn [9a—9g]:
9 a. Lauritz Fredrik Christian Drejer, født x/i 1828 i Rasvaag i Hitterø og død 24/s 1828 i Farsund. 
9 b. Laura Caroline Drejer, født 4/s 1831 i Farsund og død x% 1886 i Arendal, ugift. Var guver

nante i forskjellige familier.
9 c. Signe Fredrikke Drejer, født a7/is 1832 i Flekkefjord og død 20/n 1883 i Arendal. Gift 2O/io 

1854 i Flekkefjord med prakt. læge Hans Peter Hachenberg, født 12/a 1816 i Arendal, hvor 
han døde 24/s 1863; søn af kordegn i Arendal Johan Samuel Fritsche Hachenberg og Anna 
Cathrine Eyde.

9d. Edvardine Margrethe Drejer, født 7/s 1834 i Flekkefjord og død l8/7 1906 i Sandefjord; gift 
I4/s 1861 i Flekkefjord med foged i Mandal, senere skattefoged i Bergen Christopher Rogge, 
født 2/n 1818 i Bergen, hvor død 2fl/< 1892, søn af notarius publicus i Bergen Christopher 
Rogge og Maren Benedicte Johanne Bjørn.

9 e. Conradine Joachime Drejer, født 10/6 1836 i Flekkefjord; bosat i Christiania.
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9 f. Martine Andrea Caroline Drejer, født 8% 1840 i Flekkefjord og død l,/i 1900 i Christiania, 
gift M/io 1862 i Arendal med kjøbmand, senere revisor Christopher Natvig Hammer, født 27/g 
1837 i Arendal og død ,a/ia 1916 i Christiania; søn af kjøbmand, vicekonsul Simon Christian 
Hammer og Jensine Petrine Henrikke Natvig.

9 g. Hansine Helene Sundt Drejer, født 2#/s 1842 i Flekkefjord og død 12/s 1910 i Arendal; ugift.

8d. Martine Magdalene Sundt, født 28/e og døbt 7 A 1801 i Farsund; døde 83/s 
1839 i Egersund.

Gift 28/i2 1831, hjemmeviet ifl. bevill. af 15/io 1831, i Farsund med Abraham 
Sørensen Bøckmann, født 16/n 1804 i Trondhjem og død 19A 1869 i Eger
sund, hvor han var kjøbmand og dansk og britisk vicekonsul; søn af soren
skriver, kancelliraad Søren Gottfried Bøckmann og Anna Timme f. Smith.

Efter denne sin hustrus død blev Abraham Bøckmann gift paany 13/s 1846 
i Farsund med Emilie Cathrine Hansen, født 12/s 1817 i Farsund og død 14/g 
1869 i Egersund; datter af daværende lensmand Jørgen Fredrik Hansen og 
Christiane Severine Lund.

Johan Bøckmann, født i Danmark, havde i nogen tid været amanuensis hos den svenske 
rigsraad friherre Johan Adler-Salvius og i denne egenskab «ladet sig bruge» af den danske 
gesandt ved det svenske hof Peder Juel, indtil Salvius i 1652 afgik ved døden, «da Bøckmann 
blev aabenbaret at være dansk». Han forlod da efter Juels raad Sverige. Den 2l/io 1653 blev 
Bøckmann bergskriver ved Kongsberg sølvverk, befordredes 20/4 1656 til bergamtsskriver og blev 
8 8 1667 tillige overbergamtsforvalter med aarlig løn 600 rdl. Trakasserierne mellem sølvverkets 
embedsmænd medførte hans tilbagetræden omkr. 1689. hvorefter han blev overinspektør og birke
dommer i Larviks grevskab og døde i mai 1701 i Larvik. — Hans tredie og sidste hustru Dorthe 
Povlsdtr. Gotlænder [søster af birkedommer Søren Povlsen Gotlænder og sønnesøns datter af sogne
prest til Grollingbo paa Gotland hr. Povl Sørensen Judichær og Sophie Pedersdtr. Stub], sad i 
uskiftet bo til sin død 25/< 1713, skifte 2® 4 1713 i Larvik; med hende havde han sønnen:

Abraham Bøckmann, født 5/8 1679 paa Raaen i Eker og død 17/b 1756 i Larvik som rig kjøb
mand; gift 16/io 1703 med Elisabeth Christensdtr., født 14/i 1686 i Sandefjord og død 19/ia 1731 
i Larvik, dtr. af handelsmand Christen Michelsen og Karen Jansdtr. Coldevin [dtr. af kjøbmand 
Jan Jo ku nis en Coldevin, død 11/ia 1669 i Larvik, og Ragnhild Olufsdtr. Schjerven\. Deres søn var:

Søren Gottfried Bøckmann, født omkr. 1713 og død 16/© 1748 som kjøbmand i Larvik; gift 
ca. 1738 med Judithe Mow, født 1713 og død V« 1756 [efter nyt ægteskab 1753 med sorenskriver 
og byfoged i Larvik Børie Strømf, dtr. af sogneprest til Brunlanes Hans Mow og Christine Angell. 
Deres søn var:

Abraham Bøckmann, født 1744 i Larvik og død ll/e 1786 paa Linderud i Aker under et 
besøg hos kancelliraad Monsen, begr. 19/e i Christiania; var først adjungert sin stiffar i Larviks 

. sorenskriveri fra 19/ï 1765 og eiede og beboede gaarden Tanum i Brunlanes. I 1780 blev han 
zahlkontrollør i Christiania, justitsraad. Med sin iste hustru [gift i decbr. 1770] Anna Clarine 
Bug^e, begr. 2l/ia 1771, 22 aar gi., dtr. af kjøbmand i Larvik Claus Nielsen Bugge og iste hustru 
Inger Jensdtr. Alsing, havde han sønnen :

Søren Gottfried Bøckmann, født 26/s 1771 paa Tanum og død 27/n 1841 i Farsund. Blev sjø- 
løitnant 6/» 1789, premierltn. 27/io 1797, tog afsked 19/i 1798; student 1796, cand. juris 2% 
1797 med haud, sorenskriver i Guldalen 10/i 1798 [bosat i Trondhjem], kancelliraad, befordret 25/® 
1809 til det ved reskr. af s. d. oprettede Lyngdal sorenskriveri, senere tillige politimester i Farsund.



127

Storlhingsmand, odelsthingspræsident 1821. Gift ls/7 1795 i Holmens kirke i Kjøbenhavn med 
Anna Severine Smithy født 22/io 1767 i Larvik og død 8,/i 1852 i Farsund; dtr. af amtsforvalter 
Hans Paludan Smith og Fredrikke Perbøll\ hun var tidligere enke efter stadssekretær i Flensburg fra 
1782, landfoged paa Sylt fra 1788 Fredrik Timme, med hvem hun havde to sønner: Fredrik August 
Timme, død 2% 1857, 70 aar gi. i Farsund, og Fredrik Daniel Timme, født 28/s 1789, blev soren
skriver i Strinden og døde som entlediget 10/s 1861. Af Bøckmanns mange børn var:

1. Fredrikke Elise Nicoline Bøckmann, født 12/s 1797 i Trondhjem og død 2O/io i860 i Farsund;
gift 19/< 1825 med kjøbmand i Farsund, dansk vicekonsul Peter Otto, se s. 137.

2. Anna Severine Bøckmann, født 21/o 1803 i Trondhjem og død 17/i 1880 i Farsund, hvor først
gift l®/4 1825 med kjøbmand Adam Otto, se s. 137, og derpaa 14/u 1838 med kjøbmand
Hans Paludan Smith Eide, der var født 2% 1812 i Bergen og døde 8/ia 1888 i Farsund; 
søn af proprietær i Sogndal i Sogn Ludolf Johan Eide og Maren Pernille Smith.

3. Abraham Bøckmann, gift med ovenn. Martine Magdalene Sundt.

Abraham Bøckmann og Martine Magdalene Sundts børn var [9 a—9 d] :
9 ft. Anna Stindt Bøckmann, født 14/n 1832 i Egersund, hvor død 12/s 1870. Gift 2% 1853 s.steds 

med skibsrheder, konsul Tønnes Hauge Puntervold, født 7/s 1826 i Egersund, hvor død 17/ï 
1914; søn af kjøbmand Ole Olsen Puntervold og Karen Kirsebom Hauge. Deres datter: 
Karen Martine Emilie Abrahamine Puntervold se s. 96.

9 b. Lars Søren Bøckmann, født 10/i2 1834 i Egersund, hvor død 12/s 1835.
9 c. Gottfrieda Severine Bøckmann, født 25/‘2 1836 i Egersund, var bosat i Los Angeles i Cali

fornien, hvor død 10/s 1917. Gift 25/a 1855 i Egersund med proprietær til gaarden Helgeland 
i Hole, cand. juris Wilhelm Siegward Leigh Dietrichson, født 25/« 1826 i Jevnaker og død 
22/4 1868 i Hole, begr. ved Gamle Aker i Christiania; søn af kaptein, senere zahlkasserer 
David Dietrichson og Caroline Maximiliane Leigh.

9 d. Martine Caroline Laurentze Bøckmann, født 19/s 1839 i Egersund og død 3/n 1903 i Christi
ania, begr. ®/u i Flekkefjord. Gift 29/g 1864 i Egersund med cand, theol. Niels Drivdahl, 
født 11/i2 1834 i Flekkefjord, hvor død 22/3 1872 som lærer ved borgerskolen; søn af strand
sidder Aamund Andreas Staalesen og Marthe Torgrimsdtr.

8e. Andrea Margrethe undt, født 24/i og døbt 2/s 1803 i Farsund, hvor hun 
døde V« og blev begravet 7/e 1803.

8 f. Lauritz Carl Sundt, født 28/9 og døbt «Lorentz Carl» 9/io 
1804 i Farsund. Døde l7/i 1889 i Larvik. Skibsfører, under
toldbetjent.

Gift 27/î 1840 i Vanse med Marie Emilie Parnemann, født 
17/n 1812 i Fredriksværn og død 19/9 1881 i Skien; datter 
af marineløitnant Peter Christian Parnemann og Johanne 
Elisabeth Lund.

Johan Conrad Parnemann, født ca. 1698 og begr. 8/ø 1748 i Kjøbenhavn 
[St. Petri], skomager, havde i ægteskab med Anna Maria Dreyer, født ca. 
1700 og begr. 15/2 1774, sønnen:

Jacob Parnemann, døbt 12/ia 1740 i St. Petri kirke i Kjøbenhavn, hvor 
død 0/s 1803, arbeidede sig op fra kattuntrykkergesel i 1776 til «cattun- 
fabriqueur auf dem Blauen Hofe» og i 1778 til c cattundruckermeister» med 
egen fabrik. Var i sin tid en velstaaende mand, men det gik tilbage og

L. C. SUNDT 
1817.
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dødsboet var fallit paa 2724 rdl. Han blev gift først 24/a <771 med Anna Marie Fischer, en skomager 
datter, med hvem han havde fem børn, hvoraf kun sønnen Conrad Christian, født 8/< J774, overlevede 
faderen og var styrmand i 1803. Derpaa ægtede han ca. 1784 Maria Helene Thurin \Thyring\, med hvem 
han fik fire børn, af hvilke kun ét voxte op, sønnen:

Peter Christian Parnemann, født 16/8 1787 i Kjøbenhavn [døbt 20/8 i St. Petri tyske kirke] udtraadte i 
1814 som premierløitnant af den danske sjømagt og gik over i norsk koffardifart, I 1817 gik han som 
styrmand med den hollandske ostindiefarer <Hoop & Fortijn» og døde her ombord 16/io 1818 paa hjem
reise fra Batavia. Gift 16/ia 1811 i Farsund med Johanne Elisabeth Lund, født 30/ia 1794, døbt 5/i 1795 
i Farsund, hvor hun døde 15/e 1889 som landets ældste pensionist, idet hun i 71 aar havde trukket sin

LAURITZ CARL SUNDT og hustru MARIE EMILIE f. PARNEMANN.

enkepension; dtr. af skibsfører Jens Michael Gabrielsen Lund og Elisabeth Jamesdtr. Smith. Deres børn 
var væverimester i Furnes 1865 Jens Michael Parnemann, født 24/< 1815 i Farsund, Conrad Georg Parne
mann, fotograf i Farsund, hvor født 7» 1817 og død 22/s 1878, samt:

Marie Emilie Parnemann, gift med ovenn. Lauritz Carl Sundt.

Carl Sundt kom tilsjøs i 1819 og for med sine farbrødre Hans Sundt og 
Hercules Weyer Sundts skibe. Han tog styrmandsexamen i Christiansand 10/3 
1824 og fik skippercertifikat udstedt af Christiansands magistrat 9/< 1829. Kort 
efter blev han af svogeren kjøbmand Peter Christian Ohlsen sat til fører paa briggen 
«Hercules'*, et oprindelig engelsk stærkbygget fartøi, som havde strandet paa 
Einersnes og var blevet kondemnert. Ohlsen havde saa kjøbt det, taget det af 
grunden og reparert det, hvorefter det i en lang aarrække gik under norsk flag 
paa Østersjøen i vaarhalvaaret og om høsten til Portugal, for henimod jul at komme 
hjem til Farsund med salt fra St. Ybes. «Det gik i adskillige aar godt og uden 
nævneværdigt uheld, men mangen ængstelig time havde baade rhederen og mand
skabets familier, naar høststormene rasede og briggen lod vente paa sig. Men
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naar den saa endelig kom, bragte den baade salt til fisket og appelsiner og vin
druer til huset, og Sundt sad om aftenen med familien ved toddybordet i spise
stuen og fortalte sine vidunderlige historier om hvad han havde oplevet paa reisen.» 
I 1847 holdt han op at fare og levede derefter nogle aar i Farsund, søgende post 
i toldetaten. Da hans yngre bror, kjøbmand Ole Johannes Sundt forlangte sig ent
lediget som brandinspektør i Farsund, blev Carl Sundt af amtmanden beskikket i 
dette ombud 4/ia 1847; herfor oppebar han en aarlig aflønning af 20 spd.

Den 22/n 1851 blev Carl Sundt af Finantsdepartementet beskikket til under
toldbetjent i Skiens tolddistrikt med aflønning efter det ved kgl. resolution af 13/io 
1851 approberte nye regulativ. Han fik station ved Langesunds udhavn og trivedes 
vel her i 28 aar, indtil han i 1879 forflyttedes til Skiens toldsted. Sundt var da 
i sit 76de aar og den nye stilling var mindre byrdefuld, men han kunde ikke finde 
sig rigtig tilrette i Skien og tog efter sin hustrus død i 1881 afsked fra toldvæsenet 
og flyttede til Larvik, hvor han blev boende sine sidste leveaar. Han var en jovial 
og vennesæl mand.

Sundt optog som pleiedatter i huset en brordatter af sin hustru, Johanne Eli
sabeth Parnemann. født 12/s 1846 paa Knivsland i Vanse, datter af snedkermester, 
senest fabrikbestyrer paa Gjøvik Jens Michael Parnemann og hustru Haldore Andrea 
Moe; hun blev gift i Amerika med en mekanisk arbeider August Olsen fra Hur- 
dalen og døde 26/3 1881 i Prairie du Chien i Wisconsin efterladende en datter Charlotte.

Carl Sundt og Marie Parnemann havde ét barn:
9. Karen Laurine Sundt, født 23/s 1841 i Farsund. Forfatterinde. Bosat i Chri

stiania. Ugift.
Karen Sundt besøgte Sagatun folkehøiskole sommeren 1873, deltog i 1882 

i et sommerkursus for ældre elever ved Ullmanns folkehøiskole i Seljord, og 
da Ullmann et par aar senere flyttede sin skole til Falkum i Gjerpen, var hun 
en stadig tilhører ved hans foredrag, som havde hendes levende interesse. 
«For mig staar det,» meddeler hun, «som folkehøiskolebevægelsen har havt 
noget nær den størsté betydning for vor folkelige udvikling; den har bidraget 
til at skaffe liv i Norge og udviklet tænkende selvhjulpne mænd og kvinder. 
I vor praktiske og materielle tid er høiskolebevægelsen som den var gjældende 
i 1870’ og 8o’aarene afløst af saa meget andet, og lad være at de Grundt
vigske folkehøiskoler hører fortiden til, men bortdisputeres kan det ikke at 
den sæd, de nedlagde, har spiret og sat merker, der aldrig vil kunne udslettes.»

Som en naturlig følge af disse interesser blev Karen Sundt draget med 
ind i de dengang høie politiske bølger. Hun sluttede sig med liv og sjæl til 
Johan Sverdrups Venstre; paa Meltvet i Gjerpen holdt hun saaledes 14/i 1884 
et begeistret foredrag om det store resultat af Venstres’politiske kamp. Hun 
leverte bidrag til «Verdens Gang» og «Nordmanden» og var medarbeider i 

9 — Siegten Sundt.
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«Varden», medens bladets redaktør Lars Bentsen sad i Storthinget. 
I 1890 var hun redaktionssekretær i «Missionæren» [Larvik]. I 1892 
sluttede hun, nærmest af dyb politisk skuffelse, sin journalistiske virksom
hed og flyttede fra Larvik, hvor hun hidtil havde boet, ind til Christiania 
«for at arbeide i folkevennen Ole Vigs og sin onkel Eilert Sundts spor». 

Allerede i 1877 udgav Karen Sundt en liden bog «Eventyr for Fol
ket»; i 1880 fulgte «Kortfattet Udsigt over de gamle Verdensriger for 
Ungdommen», i 1884 «Livsbetragtning» og i 1886 «Øreskrifter», smaa- 
stykker til læsning for folket. I 1890 skrev hun «Kvinden i det private 

og offentlige Liv», et praktisk indlæg/i 
kvindesagsspørgsmaalet, og i 1895 udkom* 
hendes første større fortælling «Kjærlig- 
hedens Forvildelser», som fik en meget god 
modtagelse og derved opmuntrede hende 
til at fortsætte paa den valgte vei. Nu 
fulgte slag i slag: «Kommandantens Dat
ter», fortælling fra krigens tid, 1896, 
«Trond Hovindson», husmandsgutten fra 
Telemarken, 1897, «Heltinden paa Kuba», 
1898, «Fiskerens Datter», 1899, «Arbeider- 
liv», 1900, «En Ungdomssynd», 1902, 
« S var tskogæt tens Arv », « T orbjørn Næsset », 
sjøgutten fra Lister, « Pigen fra Nordland», 
og «Myrvangsfolket».

I forskjellige blade og tidsskrifter har 
Karen Sundt ellers ladet trykke mindre 

arbeider af forskjellig art, dels om religiøse, dels om literære og dels 
om sociale spørgsmaal, bl. a. i «Bud til Menigmand», i «Magne», i • 
«Lister» [1888 nr. 89 flg.: «Henrik Ibsens Liv og Betydning for vort 
Folk»], i «Ungdomsvennen» [Bodø 1886] og i «Ungdoms-Tidende» [1896 
nr. 42 flg.: «Fra gamle Dage», tildels af selvbiografisk indhold].

8 g. Andrea Margrethe Sundt, født 24/*, døbt 2/ö 1806 i Farsund og død 10/7 1901
i Christiania.

Gift 20/i 1831 i Farsund med Ole Ohlsen, født % 1795 i Trondhjem, døbt 
2/i i Domkirken, og død 2/s 1854 i Larvik, foged; søn af forvalter ved Arbeids- 
anstalten i Trondhjem Gudmund Olsen og Marie Cathrine Nielsdtr.

Gzidmund Pedersen Hynnen [Hynni], født 1683 paa Hynnen i Brandval, var her eier og bruger 
af en anpart paa 2 skinds skyld, indtil han ved skjøde thinglyst l4/n 1718 sammen med sin frænde 
Oluf Gudmundsen Unum kjøbte gaarden Strømsnes i Brandval for 100 rdl. af tolder Henrik Lach-
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manns enke. Her døde han i 1740 og blev begr. 6/s ved Brandval, hvor skifte i hans bo afholdtes 
28/5 1740. Hans hustru Anne Olsdtr. overlevede ham med fem børn, af hvilke :

Ole Gudmundsen, født 8/e, døbt n/io 1722 i Brandval, levede paa Strømsnes, hvorfra han og hustru 
i 1790 vandrede paa sine fødder til Trondhjem for at besøge sin nedenn. søn Gudmund og med samme 
befordring tilbage igjen. Gift 9/n 1746 i Grue med Anne Arnesdtr. Nord, født 1716 og begr. 28/s 1803; 
datter af Arne Olsen paa Nordre Nord i Grue. Det synes at være gaaet ganske ud for dem. Sønnen:

Gudmund Olsen, døbt 18/i 1752 i Grue og død 13/io 1799 i Trondhjem, begr. 2l/io i Domkirkens 
sogn, kom som livgardist til Kjøbenhavn, hvor han i 1784 tog tjeneste hos daværende stiftprovst Schøn- 
heyder, og da denne i 1788 blev biskop i Trondhjem, fulgte han med hid. Den 11/i« 1788 blev Olsen 
assistent ved Arbeidsanstalten i Trondhjem med 100 rdl. i aarlig løn, frit hus, lys og brænde, avancerte 
18/i2 1791 til forvalter efter Thomas Lorch, som dog fremdeles vedblev som regnskabsfører indtil 28/n 
1797, da Olsen overtog det hele med aarlig løn 330 rdl., frit hus, lys og brænde samt af ud
byttet af alle i anstalten fabrikerte og solgte uldvarer. Gift 18/e 1788 i Trondhjems Domkirke med 
Marie Cathrine Nielsdtr., «begge tjenende biskop Schønheyder med vidnesbyrd for lang og tro tjeneste». 
Hun opgives født 2O/io 1758 i ^Kjøbenhavn 1 og døde 26/n 1836 i Farsund. Sønner:

1. Johan Frederik Olsen, født 28/» 1788 i Trondhjem, døde 18/s 1851 i Bergen som foged i Nordhord
land og Voss.

2. Peter Christian Ohlsen, født 28/s 1793 i Trondhjem, kjøbmand i Farsund, se s. 132.
3. Ole Ohlsen, gift med ovennævnte Andrea Margrethe Sundt.

Da kancelliraad Bøckmann i 1810 flyttede fra Trondhjem til Farsund for at 
overtage Lyngdals sorenskriverembede, fulgte der med ham to unge mennesker, 
som 7 A 1807 var optaget i hans familie som børn i huset og som han ønskede 
at perfektionere til kontorister ved embedskontoret. Det var brødrene Peter 
Christian og Ole Ohlsen, som i mange aar kom til at bo og arbeide hos kancelli- 
raaden, den første indtil han i 1816 nedsatte sig som kjøbmand i Farsund og 
Ole til han i 1822 blev prokurator i samme by.

Ole Ohlsen underkastede sig norsk juridisk embedsexamen og blev examinatus 
juris 3% 1819 med bedste karakter, «bekvem», for den theoretiske og næstbedste, 
«temmelig vel», for den praktiske prøve, hvorefter han fra V« s. a. i de følgende 
tre aar var edsvoren fuldmægtig hos sorenskriver Bøckmann og under dennes op
hold paa Storthinget i 1821 konstituert sorenskriver. Under 15/e 1822 blev Ohlsen 
meddelt bestalling som prokurator ved underretterne i Lister fogderi, hvortil ved 
høieste resolution af 31/i2 s. a. blev henlagt Foss thinglag af Mandals fogderi, og 
med bopæl i Farsund praktiserte han nu i de lovbefalede tre aar, inden han 14A 
1825 søgte om ansættelse som overretsprokurator. I sin ansøgning herom skriver 
han at han vistnok ikke havde bedste karakter til den theoretiske prøve, «men før 
loven af 2/e 1821 blev hertil ikke taget mindste hensyn ved befordringer, thi ellers

1 I Kjøbenhavns daværende 18 kirkers daabsprotokoller er som ægtefødt og døbt omkring den op
givne tid ingen «Marie Cathrine» indført, som kan være den her angjældende. Blandt uægte fødte 
børn er i Bremerholms kirke 8/io 1759 døbt en Cathrine Marie Nielsdtr., datter af sergeant Niels 
Hansen Høier og Maren Nielsdtr. Da Marie Cathrine opgives at skulle have havt et familienavn 
«Meier», kan det tænkes at dette er en forvexling med Høier og at hun maaske er denne sergeants datter.
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KAREN SUNDT.

«Varden», medens bladets redaktør Lars Bentsen sad i Storthinget. 
I 1890 var hun redaktionssekretær i «Missionæren» [Larvik]. I 1892 
sluttede hun, nærmest af dyb politisk skuffelse, sin journalistiske virksom
hed og flyttede fra Larvik, hvor hun hidtil havde boet, ind til Christiania 
«for at arbeide i folkevennen Ole Vigs og sin onkel Eilert Sundts spor». 

Allerede i 1877 udgav Karen Sundt en liden bog «Eventyr for Fol
ket»; i 1880 fulgte «Kortfattet Udsigt over de gamle Verdensriger for 
Ungdommen», i 1884 «Livsbetragtning» og i 1886 «Øreskrifter», smaa- 
stykker til læsning for folket. I 1890 skrev hun «Kvinden i det private 

og offentlige Liv», et praktisk indlæg i 
kvindesagsspørgsmaalet, og i 1895 udkom* 
hendes første større fortælling «Kjærlig- 
hedens Forvildelser», som fik en meget god 
modtagelse og derved opmuntrede hende 
til at fortsætte paa den valgte vei. Nu 
fulgte slag i slag: «Kommandantens Dat
ter», fortælling fra krigens tid, 1896, 
«Trond Hovindson», husmandsgutten fra 
Telemarken, 1897, «Heltinden paa Kuba», 
1898, «Fiskerens Datter», 1899, «Arbeider- 
liv», 1900, «En Ungdomssynd», 1902, 
«Svartskogættens Arv», «Torbjørn Næsset», 
sjøgutten fra Lister, «Pigen fra Nordland», 
og «Myrvangsfolket».

I forskjellige blade og tidsskrifter har 
Karen Sundt ellers ladet trykke mindre

arbeider af forskjellig art, dels om religiøse, dels om literære og dels 
om sociale spørgsmaal, bl. a. i «Bud til Menigmand», i «Magne», i 
«Lister» [1888 nr. 89 flg.: «Henrik Ibsens Liv og Betydning for vort 
Folk»], i «Ungdomsvennen» [Bodø 1886] og i «Ungdoms-Tidende» [1896 
nr. 42 flg.: «Fra gamle Dage», tildels af selvbiografisk indhold].

8 g. Andrea Margrethe Sundt, født 24/<, døbt 2A 1806 i Farsund og død 10/7 1901
i Christiania.

Gift 20/i 1831 i Farsund med Ole Ohlsen, født a/s 1795 i Trondhjem, døbt 
2/< i Domkirken, og død 2/s 1854 i Larvik, foged; søn af forvalter ved Arbeids- 
anstalten i Trondhjem Gudmund Olsen og Marie Cathrine Nielsdtr.

Gudmund Pedersen Hynnen [Hynni], født 1683 paa Hynnen i Brandval, var her eier og bruger 
af en anpart paa 2 skinds skyld, indtil han ved skjøde thinglyst 14/n 1718 sammen med sin frænde 
Oluf Gudmundsen Unum kjøbte gaarden Strømsnes i Brandval for 100 rdl. af tolder Henrik Lach-
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manns enke. Her døde han i 1740 og blev begr. 6/s ved Brandval, hvor skifte i hans bo afholdtes 
28/5 1740. Hans hustru Anne Olsdtr. overlevede ham med fem børn, af hvilke :

Ok Gudmundsen, født 8/ø, døbt 11/io 1722 i Brandval, levede paa Strømsnes, hvorfra han og hustru 
i 1790 vandrede paa sine fødder til Trondhjem for at besøge sin nedenn. søn Gudmund og med samme 
befordring tilbage igjen. Gift 9/n 1746 i Grue med Anne Arnesdtr. Nord, født 1716 og begr. 28/s 1803; 
datter af Arne Olsen paa Nordre Nord i Grue. Det synes at være gaaet ganske ud for dem. Sønnen :

Gudmund Olsen, døbt 18/i 1752 i Grue og død 13/io 1799 i Trondhjem, begr. 2l/io i Domkirkens 
sogn, kom som livgardist til Kjøbenhavn, hvor han i 1784 tog tjeneste hos daværende stiftprovst Schøn- 
heyder, og da denne i 1788 blev biskop i Trondhjem, fulgte han med hid. Den n/u 1788 blev Olsen 
assistent ved Arbeidsanstalten i Trondhjem med 100 rdl. i aarlig løn, frit hus, lys og brænde, avancerte 
18/ia 1791 til forvalter efter Thomas Lorch, som dog fremdeles vedblev som regnskabsfører indtil 28/n 
1797, da Olsen overtog det hele med aarlig løn 330 rdl., frit hus, lys og brænde samt af ud
byttet af alle i anstalten fabrikerte og solgte uldvarer. Gift 18/ø 1788 i Trondhjems Domkirke med 
Marie Cathrine Nielsdtr., «begge tjenende biskop Schønheyder med vidnesbyrd for lang og tro tjeneste». 
Hun opgives født 2O/io 1758 i Kjøbenhavn1 og døde 26/n 1836 i Farsund. Sønner:

1. Johan Frederik Olsen, født 28/ø 1788 i Trondhjem, døde 18/s 1851 i Bergen som foged i Nordhord
land og Voss.

2. Peter Christian Ohlsen, født 28/s 1793 i Trondhjem, kjøbmand i Farsund, se s. 132.
3. Ole Ohlsen, gift med ovennævnte Andrea Margrethe Sundt.

Da kancelliraad Bøckmann i 1810 flyttede fra Trondhjem til Farsund for at 
overtage Lyngdals sorenskriverembede, fulgte der med ham to unge mennesker, 
som 7 A 1807 var optaget i hans familie som børn i huset og som han ønskede 
at perfektionere til kontorister ved embedskontoret. Det var brødrene Peter 
Christian og Ole Ohlsen, som i mange aar kom til at bo og arbeide hos kancelli- 
raaden, den første indtil han i 1816 nedsatte sig som kjøbmand i Farsund og 
Ole til han i 1822 blev prokurator i samme by.

Ole Ohlsen underkastede sig norsk juridisk embedsexamen og blev examinatus 
juris 3% 1819 med bedste karakter, «bekvem», for den theoretiske og næstbedste, 
«temmelig vel», for den praktiske prøve, hvorefter han fra Ve s. a. i de følgende 
tre aar var edsvoren fuldmægtig hos sorenskriver Bøckmann og under dennes op
hold paa Storthinget i 1821 konstituert sorenskriver. Under 15/e 1822 blev Ohlsen 
meddelt bestalling som prokurator ved underretterne i Lister fogderi, hvortil ved 
høieste resolution af S1/is s. a. blev henlagt Foss thinglag af Mandals fogderi, og 
med bopæl i Farsund praktiserte han nu i de lovbefalede tre aar, inden han 14A 
1825 søgte om ansættelse som overretsprokurator. I sin ansøgning herom skriver 
han at han vistnok ikke havde bedste karakter til den theoretiske prøve, «men før 
loven af a/ß 1821 blev hertil ikke taget mindste hensyn ved befordringer, thi ellers

1 I Kjøbenhavns daværende 18 kirkers daabsprotokoller er som ægtefødt og døbt omkring den op
givne tid ingen «Marie Cathrine» indført, som kan være den her angjældende. Blandt uægte fødte 
børn er i Bremerholms kirke 8/io 1759 døbt en Cathrine Marie Nielsdtr., datter af sergeant Niels 
Hansen Høier og Maren Nielsdtr. Da Marie Cathrine opgives at skulle have havt et familienavn 
«Meier», kan det tænkes at dette er en forvexling med Høier og at hun maaske er denne sergeants datter.



132

vilde vistnok hans bestræbelse have ga*aet mere ud paa erhvervelsen deraf, 
hvortil han nu saagodtsom er spærret adgang formedelst sine mange forret
ninger som for tiden [indtil Frederik Christian Abels udnævnelse i 1826] eneste 
sagfører i Lyngdals og Flekkeljords sorénskriverier, der gjør det aldeles umuligt 
for ham paany at underkaste sig hin examen». Stiftamtmand Schouboe anbe
faler ham som «en retskaffen mand, der formentlig tillige besidder den fornødne 
duelighed til at forestaa et sorenskriverembede, og som har udført mange be
falede sager og ei sjelden været sættedommer; som konst, sorenskriver har 
han bestyret embedet med udmerket flid, orden og kyndighed». Under 27/s 
1825 blev Ohlsen udnævnt til overretsprokurator i Christiansands stift.

Da Lyngdals sorenskriverembede ved kancelliraad Bøckmanns død i 1841 blev 
vakant, blev Ohlsen konstituert efter en pudsig konkurrance med prokurator Abel. 
Begge sendte nemlig sine stafetter (il stiftamtmanden i Christiansand; disse 
blev enige om at reise i følge og kom om aftenen til Mandal, hvor de tog 
ind i hvert sit logi for at overnatte. Kl. 11 bankede imidlertid Ohlsens stafet 
paa hos konkurrenten og opfordrede til at fortsætte reisen, men mødte afslag 
og han fortsatte da alene. Da Abels stafet den følgende dag kjørte ind i Chri
stiansand mødte han Ohlsens kjørende ud, viftende med bestallingen i haanden 1 

Under Vi 1844 blev Ohlsen udnævnt til foged i Larviks fogderi, hvis 
embedsindtægter var anslaaet til 910 spd., hvoraf de 402 var regi, fast gage. 
I dettte embede afgik han ved døden i 1854 som en for sin dygtighed og 
ubestikkelige retsind anseet statstjener.

Foged Ohlsen og hustru Andrea Sundt havde fem børn [9a—9e]:
9 a. Gudmunda Marie Ohlsen, født ,e/2 1832 i Farsund og død 22/ø !9*7 i Christiania. Ugift.
9 b. Anna Caroline Ohlsen, født 2o/io 1835 i Farsund og død 27/o 1894 i Christiania. Ugift.
9c. Carl Lauritz Sundt Ohlsen, født 4/u 1837 i Farsund; gjennemgik den polytekniske skole i 

Karlsruhe 1854 til 1858, derefter i stats- og kommunal tjeneste, fra 1875 civilingeniør i Christiania.
Gift 21/» 1869 i Christiania med Sara Augusta Margrethe Daae, født 80/î 1846 i Buksnes, 

datter af provst Anders Daae og Olufa Calmeyer,
9d. Signe Martine Caroline Ohlsen, født 20/s 1839 i Farsund; bosat i Christiania. Ugift.
9 e. Hjalmar Christian Ohlsen, født 6/s *^45 i Hédrum; student 1862, cand. juris med laud. 1868, 
praktiserende overretssagfører i Christiania fra 1871 sammen med overretssagfører Julius Fougner 
under firma: Fougner & Ohlsen. Historisk og genealogisk interessert.

Gift ie/i2 1873 i Christiania med Betzy Marie Jæger, født 10/» 1852 i Christiania; datter af 
bureauchef, senere sorenskriver i Nordmør Hans Henrik Jæger og Agnes Marie Boss.

8h. Caroline Cathrine Sundt, født 81/s og døbt 2/e 1808 i Farsund. Døde 7/< 
1892 i Christiania.

Gift 8/i 1828 i Farsund med Peter Christian Ohlsen, født 23/s 1793 i Trondhjem 
og død 9/io i860 i Farsund, søn af forvalter ved Arbeidsanstalten i Trondhjem 
Gudmund Olsen og Marie Cathrine Nielsdtr., hvis siegt er omhandlet s. 131.
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Sammen med sin yngre bror Ole blev Christian Ohlsen, som s. 131 nævnt, 1/i 
1807 optaget som barn i huset hos sorenskriver Bøckmann og fulgte familien til 
Farsund, hvor Bøckmann i 1810 bosatte sig som sorenskriver i Lyngdals soren
skriveri. Her arbeidede Ohlsen som kontorist hos Bøckmann helt til han nedsatte 
sig som kjøbmand i Farsund med borgerskab af 26/ø 1816.

Da Christian Ohlsen begyndte sin kjøbmandsforretning var forholdene i Far
sund som ellers i det hele land overordentlig trykkende. Lund’erne, som i 
slutningen af det attende aarhundrede havde havt sin ret glimrende periode og 
som havde behersket alt og alle paa stedet, havde seet sine bedste dage. 
Under kapertiden var de indvandrede schweizerkjøbmænd Otto’erne begyndt at 
tage luven fra Lund’erne og var kommet i forgrunden, men i tyve’aarene la^ den 
almindelige slaphedstilstand ogsaa over Farsund. At begynde en forretning i de 
dage og uden kapital var ikke saa ligetil en sag. Banker fandtes der ingen af, og 
dampskibe, som kunde bringe ny forsyning af varer til hver dags behov, havde 
endnu ikke vist sig i Norge. Den unge kjøbmand, som skulde begynde, maatte 
først skaffe sig kredit, og saa maatte han forsyne sig, naar skibsleilighed gaves, 
med store partier for lang tid ad gangen. Men Ohlsen overvandt alle vanskelig
heder. Det synes som han fra første stund har havt held med sig og har nydt 
den almindelige tillid, som i hele hans lange liv blev urokket. Hvad der forresten 
gav hans forretning dens faste stilling var det gode forhold, hvori han kom til at 
staa til bønderne. Allerede fra so renskriverkontoret havde han naturligvis erhvervet 
sig et godt kjendskab til en mængde af disse, og efterat han havde begyndt sin 
forretning, blev bønderne fra Vanse, Spind og Herred faste kunder, som hos Ohlsen 
altid var sikre paa at faa solgt dem af sine produkter, som byens folk ikke havde 
brug for, til reel pris. Ohlsen kjøbte alt, kjød og korn, smør og fisk; for alt var 
der brug i den mangeartede forretning.

I store træk kan det om handelen i Farsund indtil femti’aarene siges, at Ohlsen 
havde bondehandelen, Otto’erne skibshandelen og havaristerne og konsul Bøck
mann manufaktur og den finere byhandel.

Ohlsens fra først af beskedne forretning voxte stadig, og i 1832 saa han sig 
allerede istand til at kjøbe og flytte ind i Søren Lunds store hus ved bryggerne 
ligeoverfor «kramboden», som butikkerne dengang almindelig kaldtes.1

Naar en kjøbmand i kystbyerne var kommen saa langt, at forretningen kunde 
afse noget til andre formaal, var det naturligt, at han vendte sig mod skibsrhederi.

1 Eiendommen var nr. 8 i Strandgaden og bestod af en 2’etages vaaning med 14 værelser, kjøkken 
og spisekammer; 77 fod lang og 33 fod bred, med 10 kakelovne og 39 fag vinduer. Dertil en 
2’etages udhusbygning, hvori værelser med ovne, fjøs, stald og lade, et 2’etages pakhus med krambod 
og flere rum samt et stort nyt pakhus nordenfor dette. Disse 4 bygninger blev ved taxations- 
forretning l/a 1832 værdsat for henholdsvis 3000, 300, 1000 og 1000 spd., tilsammen 5300 spd.
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I øverste række,
Sorenskriver Bøckmanns hus, med gavl. 
Hans Bøckmanns hus.

mod aasen, sees:
Nr. 3. Lars M. Sundts hus.

» 4. Husan, Lund’ernes pragtgaard.

I nederste række, ved sjøen, sees:
Nr. 5. Hans Bøckmanns pakhus.

» 6. P. C. Ohlsens pakhuse.
» 7. Prokurator Ole Ohlsens hus.
» 8. P. C. Ohlsens hus.

Mellem nr. 3 og 9 sees

Nr. 9. Eilert J. Lunds hus. Toldbod. 
» 10. Fredrik A. Ottos pakhus.
> il. Ole Sundts hus.
» 12. Friedr. Otto & søns pakhus, 

taget af Peter Sundts hus.
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Nogle oplysninger til billedet af Farsund s. 134.

Nogen helt selvstændig byggevirksomhed i Farsund udfoldede familierne Sundt, Ohlsen og Otto ikke. 
De kjøbte hvad den tidligere mægtige familie Lund efterlod. Fra 1817 af var de fleste af Lund’erne, 
hvis store virksomhed havde faaet sin økonomiske knæk, paa udflytning og gik tildels over i embeds
standen. Der var derfor husrum nok.

Saaledes blev i 1830’aarene Søren B. Lunds og kaptein Elys huse kjøbt af henholdsvis Peter Chri
stian Ohlsen [nr. 8] og Friedr. Otto søn.

Jochum B. Lunds store hus [nr. 11] med tilhørende vidtløftige kontorbygning for firmaet J. B. Lund & Co. 
blev kjøbt af Ole Sundt, som helt ombyggede vaaningen 1845; se s. 140. Det var oprindelig bygget i 
1750 af Gabriel Jonassen Lund, var Jochum B. Lunds vaaning til 1807 og beboedes fra 1810 til c. 1820 
af sorenskriver Bøckmann.

Huset nr. 12, Fredrik Otto’s i i84O’aarene ombyggede pakhus, var i sin tid en merkelig bygning, 
opført af Jacob Lund, en af cheferne i firmaet J. B. Lund & Co. Før 1800 havde det nemlig fladt tag 
med have paa taget og ballustrade om som et lidet italiensk palads; med rigt Louis XVI’udstyr.

Hans Bøckmanns [nr. 2] var af betydelig arkitektonisk interesse. Det var opført c. 1810 for davær. 
infanteriløitnant Gabriel C. Lund i meget rig empire og havde som de fleste Lund’ske huse en typisk 
engelsk have bagenfor.

Eilert Jonassen Lunds hus [nr. 9] har siden 1840’aarene været toldbod. Da Eilert var pleiefar til 
Lars Mortensen Sundt, som er stamfar for Farsund’grenen af Sundt’erne, har denne i sin tidlige ung
dom boet her i huset.

I nr. 3, Lars Mortensen Sundts hus, hvis gavl skimtes tilhøire for den store skolebygning, blev 
alle hans børn og dermed ogsaa samfundsforskeren, sogneprest Eilert Sundt født.

Mellem nr. 3 og nr. 9 sees taget af Peter Sundts hus, som er afbildet s. 111. Det blev bygget af 
Fredrik A. Otto i 1853 efter tegning af ingeniørkaptein, senere toldskriver i Bergen Carl Lund.

«Husan» [nr. 4] blev opført i 1780’aarene af Lund’erne og er fremdeles i denne families eie. Det 
er den næststørste trægaard i landet. Den tegning som er indtaget i C. W. Schnitlers Norske Haver 
s. 122 vedkommer ikke Husan, men var et projekt til nyanlæg eller forandring af haven til Søren B. 
Lunds, senere P. C. Ohlsens hus [nr. 8]. Husans have, paa hele 8 maal, var typisk engelsk og mønstret 
for haven paa Ledaal i Stavanger.

Det eneste selvstændige bygverk af en indflytter var sorenskriver Bøckmanns [nr. 1], opført c. 1820. 
Det strøg med i den store brand, men en nøiagtig kopi blev bygget i Egersund af hans søn konsul 
Abraham Bøckmann, og dette hus er nu Egersund bys kommunelokale.

[Meddelt af stipendiat Fr. Macody Lund.]
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Men ogsaa der mødte ham dengang store vanskeligheder. Aktieselskaber var om
trent ukjendte, den som vilde være rheder maatte skaffe sig selv et skib. Ohlsen 
kom imidlertid snart ind paa den bane ogsaa, om han end aldrig blev skibsrheder 
i større stil. Det første skib, han kjøbte, var skonnerten «Nordstjernen», som 
meget blev anvendt til at føre forretningens egne varer hjem, noget senere kjøbte 
han briggen «Hercules», som var et af de første skibe, der førte norske emigranter 
til Amerika. Da efterretninger om denne færd udeblev meget længere end beregnet, 
tog Ohlsen sig saa nær deraf, at han holdt paa at blive alvorlig syg af ængstelse. 
Et tredie skib var «Betty», et forlist engelsk fartøi, som Ohlsen kjøbte og fik ind- 
bugsert og istandsat. Selv byggede han tremasteren «Concurrent», som i mange 
aar var et af kystens smukkeste og bedste skibe.

Indtil midten af tredive’aarene fandtes intet bageri i Farsund, alle var henvist 
til hjemmebagt brød. Da forskrev Ohlsen en tysk bager Høyer 1 og indrettede 
efter hans anvisning et bageri. Dette lykkedes saa godt og varen fik saadan af
sætning, at ikke længe derefter anskaffede ogsaa Hans Bøckmann sig sin bager.

Ohlsen havde og bevarede hele sit liv en udpræget interesse for landbruget. 
Han kjøbte først et brug af gaarden Fjellestad, en halv times vei fra Farsund, 
løbe-nr. 154 i Vanse, for 1000 spd. ved skjøde thi. 3 A 1837 fra Emanuel Berntsen, 
og derpaa ved auktionsskjøde thi. Ve 1842 løbe-nr. 155 i samme gaard for 500 spd. 
Her boede han med familie hver sommer og havde en kjær adspredelse paa god- 
veirsaftenerne ved at tage sig en fisketur ud paa den nærliggende Lundevaag. Senere 
solgte han Fjellestad for ialt 3600 spd. ved skjøde thi. 8/s 1858 og kjøbte et større 
brug af Sunde, paa hvis grund Farsund er bygget. Her havde han intet beboelses
hus, men det laa saa kort vei fra Farsund, at han gik sine daglige ture til Sunde, 
hvor han altid havde et eller andet arbeide igang. I sine sidste aar opdyrkede 
han det store jordstykke mellem Øvreveien og Baneveien og var ivrig paafærde 
endnu efter at hans syn var blevet stærkt svækket.

Ohlsens liv var knyttet til Farsund; han havde ingen trang til reiseliv. Trods 
den intime forbindelse, han merkantilt havde med Hamburg, var han aldrig dernede, 
og det uagtet, han stod i personligt venskabsforhold til adskillige af sine korre
spondenter, baade chefer og reisende, fra deres ikke sjeldne besøg i Farsund. 
I 1847 var han en kort tur i Kjøbenhavn, men da nærmest for at ledsage sin 
ældste datter, som skulde opholde sig en tid i Danmark. Hans utilbøielighed til 
reiselivet stod dog ingenlunde i nogen forbindelse med ulyst til at stifte nye be- 
kjendtskaber. Hans hjem var altid meget gjestfrit og selskabeligt. Om sommeren 
var der som regel længere besøg af slegtninge, og kom der en notabel reisende, 
maatte der strax gjøres selskab.

Bosatte sig senere i Arendal, hvor han oprettede eget bageri. Forblev i Norge sit hele liv.
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Saaledes henrandt hans liv i stille og lykkelig virksomhed og jevn fremadskridende 
velstand. Ved sin død var han stedets rigeste mand og efterlod en formue paa omkr. 
80000 spd. eller 320000 kr., hvad der efter de lokale forhold maa ansees for ganske 
betydeligt. I de sidste aar skrantede helbreden, og den tiltagende øiensygdom lagde 
sig tungt over den fordums stærke mand med det lyse, venlige sind.1

Christian Ohlsen og Caroline Sundts samtlige børn var [9a—9i]:
9 a. Caroline Marie Ohlsen, født 4/ia 1830 i Farsund. Bosat hos sin ældste søn grosserer Alf Otto 

i Lillestrøm.
Gift */• 1853 i Farsund med kjøbmand, hanseatisk vicekonsul Frederik Otto, født 10/4 1826 i Farsund 

og død 15/7 1909 i Christiania; søn af kjøbmand Adam Otto og Anna Severine Backmann}-
9 b. Laura Gudmunda Ohlsen, født al/io 1832 i Farsund, hvor død n/ö 1861.

Gift 27/t 1.860 i Lier med Hans Carl Iver Rode, født 12/e 1827 i Alten Talvik og død 19/n i860 
[manu propria] i Farsund, hvor apotheker fra 1852; søn af sogneprest, provst Frederik Rode, s^ 93, 
og Olava Magdalene Holter.

9 c. Anna Severine Ohlsen, født 28/io 1834 i Farsund og død l8/e 1909 i Christiania.
Gift 9/î 1864 i Farsund med Frederik Otto, født I4/a 1826 i Farsund og død 29/î 1886 i Christi

ania, kjøbmand og dansk, britisk og hollandsk vicekonsul i Farsund; søn af konsul Peter Otto og 
Fredrikke Elise Nicoline Bøckmann}

9d. Feter Christian Ohlsen, født 10/n 1836 i Farsund og død */i 1888 paa hjemreise fra Australien. Tog 
handelsborgerskab i Farsund 19/s 1862. Ugift.

9 e. Augusta Olava Ohlsen, født 7/u 1838 i Farsund. Bosat i Vestre Aker.
Gift 26/ø 1867 i Farsund med grosserer i Christiania Thomas Boteler Chalnter, født sl/5 1843 i 

Fulwood, Sheffield, og død •/• 1887 i Christiania; søn af prest i Fulwood Edmund Boteler Chalmer.
9 f. Fredrik Andreas Ohlsen, født 7/i2 1840 i Farsund, hvor død */*• 1854.
9 g. Harald Oluf Albert Ohlsen, født 27/s 1844 i Farsund, grosserer i Christiania.

Gift 28/< 1879 i Christiania med sin søsterdatter Anna Elina Otto, født 14/| 1856 i Farsund, 
datter af ovenn. Frederik Otto og Caroline Marie Ohlsen.

9 h. Conrad Eilert Sundt Ohlsen, født 22/4 1846 i Farsund, døde 12/s 1915 i Madrid. Forretningsmand. Ugift. 
9 i. Alvilda Ohlsen, født 12/io 1848 i Farsund, bosat paa Bygdø.

Gift 24/o 1872 i Trefold, kirke i Christiania med fætteren Fredrik Christian Drejer Sundt, ses. 103.

1 I alt væsentlig meddelt af P. C. Ohlsens dattersøn, grosserer Alf Otto, Lillestrøm.

a Adam Ott, skoleøkonom i Nidfurn i kanton Glarus i Schweiz, og hustru Agatha Blunter havde sønnen:
Fridolin Ott, født 6/n 1749 * Nidfurn, kom i 1790’aarene til Farsund, hvor han under navnet 

Friedrich Otto nedsatte sig som kjøbmand og grundlagde dette handelshus. Han havde sin familie 
boende i Nidfurn, hvor han næsten hvert aar besøgte den ogsaa efter at have medbragt sine to sønner 
til Farsund 1812. Paa sine gamle dage flyttede han tilbage til sit fødested og døde der 17/s 1817. 
Gift 5/a 1790 i Nidfurn med Anna Rosina Blunter, født ls/3 1758 i Nidfurn, som hun aldrig forlod, 
og hvor hun døde ’/o 1838; datter af raadmand Peter Blunter og Agatha Schiesser. De havde tre børn :
a. Agatha Ott, født ll/n 1792 og død 15/s 1878 i Nidfurn, hvor gift 21/i 1816 med raadmand

Balthazar Knobel.
b. Peter Otto, født ,7/s 1794 i Nidfurn og død 24/i 1844 i Farsund; kjøbmand, konsul. Gift ,9/< 

1825 i Farsund med Fredrikke Elise Nicoline Bøckmann, se s. 127.
•c. Adam Otto, født °/n 1796 i Nidfurn og død 7/ii 1826 i Farsund; kjøbmand. Gift 19/< 1825 i

Farsund med Anna Severine Bøckmann, se s. 127.



OLE J. SUNDT
1817.

C. H. STORM.

8 i. Eilert Sundt, født n/s og døbt ö/9 1810 i Farsund, hvor han døde 22A og 
blev begravet 28/s 1816. r

8 j. Ole Johan Sundt, født 28/i2 1811 og døbt 16/a 1812 i Farsund. Daabsnavnet 
Johan er feilagtig for Johannes, hvilket han altid selv fast
holdt. Faddere: kancelliraad Bøckmann, Gabriel Lund jr., 
Ebbe Lund, mad.me Severine Lund og jomfru Drejer. Døde 
8/s 1855 i Farsund. ’Kjøbmand.

Gift 28/i2 1837 i Farsund, hjemmeviet ifl. kgl. bevill. af 
ls/n 1837, med Anne Sophie Heyerdahl Storm, født n/i 1815 
i Lye og død 24/io 1898 i Fiskum prestegaard ; datter af 
sogneprest Christopher Heyerdahl Storm og Karen Bin g Balch.

Michel Kjeldsen, smed paa Sagene i Aker, død 6/n 1731, havde med sin 
hustru Sophie Elisabeth Henriksdtr. Storm flere børn, hvoraf:

Hr. Johan Michelsen Storm, født 28/i2 1712 i Smedgaarden paa Sagenes 
østre side i Aker, blev student 1733, derefter informator i tre aar hos kaptein 
Johan v. Cappelen paa Kongsvinger og i 1737 hos hr. Jens Arctander i

Egebjerg paa Sjælland. Tog theol, examen 27/io 1738 og assisterte derpaa flere prester i Christiania 
og en vinter hr. Thomas Boesen i Stange, hvorefter kapellan i Lom 8O/io 1739, feltprest 18/ø 1743 
ved Søndenfj. gevorb, inf.reg. i anledning af den paatænkte, men opgivne indrykning i Sverige, 
sogneprest til Karise paa Sjælland 22/i 1745, men tiltraadte ikke dette kald, da han fik tilladelse til 
at bytte sig til Vaage 26/a 1745; her døde han 24/o 1776; «en liden vakker, rask og munter mand 
med deilig sangstemme». Han var gift tre gange: først 7/k 1742 i Lom med Magdalene Stub, døbt 

81/io 1720 i Christiania og død ,8/7 1747 i Vaage; datter af Axel Larsen Stub 
og Kirsten Jørgensdtr. Brun. Dernæst °/io 1748 med Ingeborg Birgitte Røring. 
født 8/4 1718 i Gjerdrum og begr. 3l/s 1760 i Vaage; datter af sorenskriver 
Edvard Røring og Gisken Leth. Sluttelig 4/5 1761 i Vaage med Johanne 
Magdalene Hauritz, født 1719 og død 8% 1782 i Vaage; datter af sorenskriver 
i Nordre Gudbrandsdalen Nils Carstensen Hauritz og Maren Torstensdtr. Af 2det 
ægteskab havde Storm sønnen, digteren Edvard Storm ; af iste bl. a. sønnen:

Hr. Axel Storm, født n/ø 1743 og død 15/io 1793 i Christiania. Student 
1760, theol, cand. 1763, kapellan hos sin far i Vaage 29/e 1770, bestyrede 
Nesodden kald fra 1777 til 1779 under sogneprestens suspension og blev 
derpaa økonom ved Vaisenhuset i Christiania. Gift 27/i 1775 i Høland med 
Anne Heyerdahl, døbt 2% 1743 i Høland og død 1800; datter af lensmand 
Jørgen Fredrik Heyerdahl og Kirstine Svendsdtr. Deres søn var:

Hr. Christopher Heyerdahl Storm, døbt 29/i 1779 paa Nesodden, student 
1797, cand, theol. 1801, kapellan i Skedsmo fra 2/3 1804 til 1807 og fore

stod kaldet i 3 aar, derefter i 1808 nogle maaneder kapellan i Eidsvold ; feltprest ved Lowzows 
brigade 1808, sogneprest til Lye 24/s 1810 og døde her 2/s 1817. Gift med Karen Bing Balch. 
født 1798 i Værø og død ®/u 1861 i Kinn hos sin svigersøn, sogneprest Hans Blom; datter 
af hr. Simon Balch, døbt 16/2 1769 i Frue kirke i Trondhjem og død 7/î 1810 som sogneprest 
til Lye [søn af kjøbmand Niels Balch og Ingeborg Pedersdtr. Ferstad} og, gifte 14/s 1795, Sara 
Bing Drejer, født ,2/ø 1774 i Trondhjem og død 18/s 1839 [se s. 73]. Deres datter var: 

Anne Sophie Heyerdahl Storm, gift med ovennævnte Ole Sundt.
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Ole Sundt gik paa en skole i Flekkefjord, som der var oprettet af den dansk
fødte løitnant Edvard Gram Larsen, sorenskriver Larsens far, og da han med de 
kundskaber, løitnanten havde bibragt ham, vendte hjem til Farsund, blev han strax 
sat til at undervise sine yngre søskende i geografi og historie. Dette varede dog 
kun til Ole Sundt en vakker dag blev anbragt bag disken hos kjøbmand Christian 
Ohlsen. Her forblev han i fem-sex aar og blev i den sidste tid af sin chef betroet 
at reise til Hamburg for at gjøre indkjøb til kramboden. Saa begyndte han for sig 
selv i Farsund og oparbeidede en god handelsforretning, som efterhaanden gik mere

OLE J. SUNDT og hustru ANNE SOPHIE f. STORM.
[Efter maleri.]

og mere over i trælastbranchen. Han var altid anseet for en meget dygtig og 
strævsom mand, som ved sit joviale og venlige væsen vandt mange venner.

Ved auktionsskjøder af 8/6 1843 kjøbte Sundt de tidligere firmaet Gabriel & 
Ebbe Lund tilhørende, paa den saakaldte «Jochum Lunds tomt» under matr.-nr. 42 
staaende udhuse for 300 spd. og et samme firma tilhørende grundmuret pakhus 
under matr.-nr. 43 for 400 spd. Førstnævnte «af to fløie bestaaende sammen
hængende bygninger», beliggende ved Torvet og Lille Nordregade, blev 24/7 1846 
taxert til 1500 spd., og sidstnævnte pakhus værdsattes s. d. til 2000 spd. I 1845 
ombyggede Sundt et af byens største vaaningshuse, matr.-nr. 42, paa hjørnet af 
Kirkegaden og Torvet og nær ved byens bekjendte «Fire træer», hvilket ved taxtfor- 
retning 2/io 1845 værdsattes til 2050 spd. og ved fornyet taxt 23/7 1846 til 2370 spd. 
Paa sine forældres guldbryllupsdag og sin egen fødselsdag 28/ia 1845 indviede han 
denne sin nye bolig med en større festlighed. Af grundeierne Fredr. Otto, J. B. 
Lund og P. Chr. Ohlsen fik Sundt fæstebrev 3/ß 1847 f°r s*n °g hustrus levetid 
paa de til bygningerne hørende tomter for en aarlig afgift af tilsammen 17 spd.
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Udenfor byen eiede Sundt gaarden F'ulland i Herred, hvor familien gjerne tilbragte 
sommermaanederne. I mange aar var Sundt brandinspektør i Farsund og tog 
afsked fra denne stilling i 1847.

Ved den efter Sundts død under 16/a 1856 afholdte taxtforretning blev pak
huset, matr.-nr. 43 a, værdsat til 1900 spd., og matr.-nr. 42 for 3905 spd., hvoraf 
faldt paa vaaningen 2580, paa udhusene 1275 og paa det opsatte plankegjærde 
50 spd. Hans Paludan Eide kjøbte vaaningen.

OLE SUNDTS HUS I FARSUND. Se s. 134.

Ole Sundt og Anne Sophie Storm havde fem børn [9 a—9 e] :
9 a. Lars Sundt, født 28/a og døbt 21A 1839 i Farsund. Grubekonsulent i Santiago.

Sundt tog examen artium i 1858, exam, philos. 1859 og bergvidenskabelig 
examen i 1867, alle med laudabilis. Efter et par aars aspiranttjeneste ved 
Kongsberg sølvverk fik Sundt fra den danske generalkonsul i Valparaiso 
tilbud om at overtage bestyrelsen af et nyt ham tilhørende kobberverk i di
striktet Chauaral i Chili, hvilket han modtog i november 1870 og indgik en 
paa tre aar gjensidig bindende kontrakt med en aflønning af resp. 600, 700 
og 800 spd. aarlig samt fri overreise, fri kost og bolig samt 150 spd. aarlig 



til frugt og vin. Han afreiste i december 1870, medførende en meget dygtig sølv- 
verksarbeider med hustru og pige og ankom et par maaneder senere til Valparaiso, 
hvorfra turen gik til havnen Caldera og med jernbanen videre nordover til gruben.

Efter at have bestyret denne grubedrift i de fastsatte tre aar og derefter 
forskjellige andre kobber- og sølvgruber i Chili blev Sundt i 1878 ansat som 
subgerente [□: disponent] ved de store kobbergruber i Corocoro i Bolivia, til
hørende et chilensk selskab. Ved udbruddet af krigen i 1880 mellem Chili paa 
den ene side og Bolivia med Peru paa den anden blev gruberne taget i besiddelse

LARS SUNDT og hustru DOLORES f. DE TAPIA.

af den bolivianske regjering og Sundt vendte da tilbage til Chili. Her blev han i 
1880 bestyrer først af et guldvaskeri og dernæst af et salpeteretablissement ved 
Iquique i Tarapaca, og var derefter fra 1883 til 1886 i regjeringens tjeneste som 
geolog i ørkenen Atacama. I 1886 vendte Lars Sundt tilbage til kobbergruberne 
i Corocoro som gerente og forblev her til 1892, da han reiste til Norge paa nogle 
maaneders besøg. Efter at være vendt tilbage til Chili i 1893 har han siden været 
bosat i Santiago som privat grubekonsulent og herunder for staten bl. a. foretaget 
opmaalinger af flere salpeterørkener. Sundt har udgivet en række teknisk-viden- 
skabelige verker, alle trykt paa spansk; i 1884 skjænkede han Christiania uni
versitet en stor mineraliesamling.

Gift 10/e 1880 i havnebyen Mincha i Chili med Dolores de Tapia Castellanos, 
født 14/s 1862 i Mincha, Chili. Sex børn [10a—iof] :

10 a. Ole Juan Roberto Sundt, født 14/s 1881 i Chili. Tandlæge først i Santiago 
og senere i Valparaiso. Ugift.
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iob. Frederico Alfredo Sundt, født 1/& 1883 i Chili. Disponent for kobber
minerne i Corocoro, Bolivia, og professor i metallurgi ved universitetet 
i Santiago. Ugift.

10 c. Manuel Rodolfo Sundt, født 25A 1886 i Chili, hvor han døde i 1909; 
farmaceut og Chemiker.

10d. Olga Sofie Alejandrine Sundt, født 17/î 1888 i Corocoro. Ugift.
10 e. Carlos Alberto Sundt, født S0/8 1891 i Corocoro. Student fra Santiagos 

universitet; ingeniør i Santiago. Ugift.
10 f. Raquel Dolores Martine Sundt, født 2% 1895 i Santiago. Ugift.

ROBERTO SUNDT. ALFREDO SUNDT. RODOLFO SUNDT. CARLOS SUNDT.

9 b. Kathinka Storm Sundt, født 23/4 og døbt 18A 1841 i Farsund og død 26/s 
1900 i Fiskum.

Gift 15/t 1869 paa Kongsberg med Gudbrand Tandberg Rømcke, født 27/i 
1842 paa «Bieringgaarden» paa Nes i Hallingdal; søn af landhandler og 
skogçier Otto Knoph Rømcke og Maren Mathea Tandberg. Sogneprest.

Efter at have faaet undervisning først i almueskolen af klokker Mikkel Olsen 
og derpaa af sogneprest Berner i Nes, som holdt skole paa sit kontor for sine 
egne og nabofamiliernes børn, kom Rømcke i 1853 i Drammens skole, tog 
examen artium i 1859 og philosophicum i i860, begge med laud. Han be
gyndte derpaa at studere theologi, men maatte gjentagne gange af hensyn 
til sin helbred finde sig i lange afbrydelser; i 1866 forsøgte han som kur en 
sjøreise til Middelhavslandene. I 1868 fulgte han en opfordring om at oprette 
en privatskole paa Nes og læste her et aars tid med sine yngre søskende og 
nabofamiliernes børn. I 1869 giftede han sig og lagde planer til en skole 
for hele dalen, da hans far stimulerte ham til atter at forsøge det theologiske 
studium med tilbud om at sørge for det økonomiske. Det viste sig nu at 
helbreden var blevet bedre, og i 1871 blev Rømcke theologisk kandidat med 
laud, og tog practicum med samme karakter i 1872.
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Under 25/s 1872 blev Rømcke personel kapellan hos sogneprest Stub i 
Sigdal, befordredes 18/io 1879 til residerende kapellan i Sandsvær og søgte 
sig af helbredshensyn herfra til Fiskum, hvortil han udnævntes til sogneprest 
21/a 1887. Han ankom til Fiskum 3/e og tiltraadte 12/e 1887 embedet, som 
han indehavde i 22 aar, indtil han efter ansøgning meddeltes afsked 25/e 1909 
fra 15/io s. a. at regne. Senere har han været bosat i Christiania.

I 1895 udgav sogneprest Rømcke en kort historisk redegjørelse for «Den 
gamle Fiskum kirke», der blev solgt til indtægt for denne kirkes vedlige
hold. — Om siegten Rømcke, der kom til Norge med bergraad og oberførster 
paa Kongsberg Johan Christian Rømcke, født 20/n 1717 i Blankenburg i Braun
schweig, se P. Knoph Røhr: Slægterne Knoph og Poppe, s. 66 flg.

Gudbrand Rømcke og hustru Kathinka Sundts børn er [10a—ioe]:
10 a. Hanna Rømcke, født 18/a 1873 i Sigdal.

Gift 15/î 1903 i Fiskum med landbrugsskolebestyrer, paa Skansgaarden i Vinger, Martinus 
Moe, født 19/io 1869 i Hammerfest; søn af kjøbmand Henrik Moe og Georgine Jensine Wilhel
mine Hansen.

10 b. Otto Johannes Sundt Rømcke, født 1875 i Sigdal; sygelig.
10 c. Sofie Marie Rømcke, født î4/a 1877 i Sigdal; missionær i Siaoyi Shansi, China, 
lod. Sara Marie Rømcke, født ,e/j 1880 i Sandsvær. Ugift.
10 e. Karen Magdalene Rømcke, født 8/io 1881 i Sandsvær.

Gift î7/i 1909 i Fiskum med Edvard Dcehlin-Eriksen, født *% 1865 i Modum, søn af 
fabrikeier, Vikesund Uldvarefabrik, Erik Eriksen og Oline Harstad. Student 1886, cand. 
theol. 1894; generalsekretær for De norske sedelighedsforeningers centralstyre.

9 c. Christopher Storm Sundt, født 26/io og døbt 26/n 1843 i Farsund, hvor død 
15/io 1846.

9d. Christopher Storm Sundt, født 2% og døbt 27/s 1848 i Farsund, hvor død % 1850.
9 e. Olga Sophie Sundt, født 2/4 og døbt 31/s 1852 i Farsund og død 23/ø 1873 

i Meldalen.
Gift 10/» 1872 i Sigdal med Ole Nerdrum Hagen, født 16/n 1846 paa Voss 

og død 2% 1910 i Trondhjem; søn af sogneprest Edvard Georg Hagen og 
iste hustru Olava Maria Nerdrum.

Dimittert fra Trondhjems kathedralskole tog Hagen examen artium 1864, 
absolverte examen philosophicum 1865 og tog bergexamen i 1869, alle med 
karakteren laudabilis.’

Konst, overstiger ved Kongsberg sølvverk 1889, bergmester ved samme 28/e 
1898 fra Vî at regne; konst, bergmester i Trondhjemske distrikt 19A 1900. 
Modtog Kroningsmedaljen 1906. — Hagen blev gift 2den gang 24/s 1882 i 
Trondhjem med Roberta Marie Lorch, født 31/s 1856 i Trondhjem, hvor bosat; 
datter af bergskriver Lorentz Ferdinand Lorch og Fredrikke Hirsch. — Et barn : 
10. Olaf Sofus Hagen, født î6/î 1873 i Meldalen, hvor død ,7/s 1873.



144

8 k. Fredrik Christian Sundt, født 12/i2 1813 og døbt lü/i 1814 i Farsund, hvor 
begr. 22/e 1814.

8 1. Fredrik Christian Sundt, født 25/ii og hjemmedøbt 2/is 1815, stadf. 8/i 1816 
i Farsund. Døde 19/ß 1908 i Christiania. Arkitekt.

Gift 11 /s 1850 i Christiansborg slotskirke i Kjøbenhavn med sin kusine 
Fredrikke Hoinemann Drejer, født 21/s 1815 i Kragerø og død 23/ia 1885 i 
Østre Aker, datter af sogneprest til Kragerø, provst Fredrik Christian Drejer 
og Signe Cathrine Lund, se s. 73 og 125.

Fra sine barneaar i Farsund har Fritz Sundt nedskrevet endel erindringer, 
som det vil have sin interesse her at meddele et uddrag af:

«En af mine første erindringer er at jeg fik lov at være med tjenestepigen 
for at se og høre paa generalprøverne i «Det dramatiske Selskabs» theater. 
Det var paa øverste-loftet i Eilert Lunds hus, som senere er Sparebankens lokale.

I fem-sex aars alderen kom jeg paa skole hos madame Spenning^ for at 
lære at læse. Madame Spenning var enke efter en dansk student, som havde 

været skolelærer i Farsund og havde mange sønner, hvoraf de 
fleste blev sindssyge .... Farsund havde eget skolehus, som 
laa i Storgaden lige overfor Eilert Lunds. Det var en gammel 
forfalden to’etages bygning med et stort værelse i iste etage, 
som madame Spenning benyttede til skole-, daglig- og sove
værelse, ved siden deraf var et mindre, som sønnerne brugte til 
soverum, og dertil et stort stygt kjøkken. I 2den etage var et 
skoleværelse og ved siden deraf «vandhuset», som saadant af
træde almindelig kaldtes i Farsund ; over kjøkkenet var et stort 
uindredet rum, som blev benyttet til vedbod og pulterkammer.

I skoleværelset var to lange borde med bænker paa begge sider og i kakel- 
ovnskrogen «æselbænken» □: paa væggen over bænken var fastspigret billedet af 
et æsel. For grovere forseelser blev eleverne vist hen paa æselbænken, hvor 
de maatte sidde i V2 à 1 time; for mindre forseelser blev vi straffet med ris. 
I iste etage var skole for de mindre elever, omtrent 30 stykker, og naar 
disse havde lært at læse, blev de opflyttet i 2den etage til skolemesteren, 
kirkesange^ Nils Emanuel Mosvold. Hos ham maatte vi først læse Luthers 
katechismus, og naar vi kunde denne tilstrækkelig, begyndte vi med Pontop- 
pidans «Forklaring» og senere med Herslebs lille «Bibelhistorie». Dette var 
alle de bøger, vi havde, da jeg gik paa skole, og lærdommen bestod i at vi

1 Karen Spenning, søster af skomager Rasmus Vinnem, var gift med klokker i Farsund Knud Spenning, 
Se Finne-Grønn: «Abel, den store mathematikers slegt>, s. 133, hvori meddeles den senere kaptein 
Jacob Abels erindringer fra skoletiden i Farsund, hvilke i nogen grad supplerer Sundts.

F. C. SUNDT
1817.
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hver dag maatte opramse for skolemesteren et stykke udenad, og den som kunde 
ramse sin lektie hurtigst op var den bedste ; de som ikke kunde lektien kom paa 
æselbænken. Nogen forklaring af det læste blev aldrig givet. Vi lærte skrivning 
efter forskrift, som skolemesteren skrev op i vore skrivebøger, og lidt regning, men 
saa langt som til brøk kom vi ikke.

Saavidt jeg kan erindre begyndte skolen om sommeren kl. 8 og om vinteren 
kl. 9 og varede til kl. 12. Vi begyndte med at synge salme og endte ligesaa. 
For mindre forseelser fik vi af et birkeris, i almindelighed paa hænderne, men det 
kunde ogsaa hænde at vi fik det paa vor bare ende. Gutterne gik paa skolen

FRITZ SUNDT og hustru FREDRIKKE f. DREJER.

til konfirmationsalderen, altsaa i 6 à 7 aar, og læste forklaring og bibelhistorie, 
men min bror Eilert og jeg gik ikke saa længe. Min bror Ole begyndte at under
vise os i geografi og historie, da han kom hjem fra skolen i Flekkefjord, men dette 
varede kun en kort tid. Eilert og jeg fortsatte med geografien, men dengang var 
det ikke saa let at faa landkarter som nu, hvorfor vi fik laane nogle, som vi tegnede 
af saa godt, vi kunde. Paa den maade fik vi dog nogen kundskab i ting, som vi 
ikke havde anledning til at lære paa skolen. Eilert kom til presten Aamodt i 
Lyngdal for at forberede sig til latinskolen og jeg kom til Ebbe Drejer i Rasvaag» 
[gift 1825 med Fritz Sundts søster Signe s. 125.]1.

I 1834 kom Fritz Sundt i lære hos snedker Joys i Farsund og fulgte med, da 
Joys i 1838 flyttede til Christiania. Han arbeidede da først en tid hos Joys og 
derefter hos snedker Holtfodt, reiste saa til Farsund og begyndte for egen regning,

1 Erindringerne fra barndomshjemmet er meddelt s. 76 flg.
10 — Siegten Sundt.
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men dette gik ikke og i 1840 drog Sundt til Trondhjem for at søge arbeide 
efter denne bys brand. Herfra reiste han i 1842 til Antwerpen og til flere 
tyske byer og kom paa Dresdens bygningsakademi et aars tid, senere ogsaa 
paa en lignende skole i Holzminden i Braunschweig. I 1847 vendte han 
hjem, fik strax en assistentplads hos arkitekt Nebelong, arbeidede i 1848 ved 
veianlægget Christiania—Ljabro og paatog sig i 1849 opførelsen af et par 
chefsgaarde, hvad der ruinerte ham. I den følgende tid fik han atter arbeide 
ved veivæsenet, var paa kanalarbeide i Arendals-vasdraget, derefter'ved jern
baneanlægget i Elverum og broarbeide i Telemarken. Planmæssighed var 
aldrig Fritz Sundts stærke side; han gik fra det ene til det andet, eftersom 
det faldt sig, men som oftest ogsaa for at klare sig over de økonomiske 
sorger, sonj altid hang over ham. «Jeg har altid været en ulykkens fugl,» 
skriver han et sted i sine erindringer, «og derfor er jeg en fattig mand, men 
takket være mine slegtninge, især min bror Peters børn og deres efterladte, 
har jeg i mange aar havt en sorgfri alderdom.»

Fritz Sundt og Fredrikke Drejer havde tre børn [9a—9c]:

9 a. Joachim Conradin Sundt, født 4/i 1851 paa Mjærskog i Enebak, hvor 
død 22A 1851.

9b. Signe Karoline Konradine Sundt, født 6/s 1852 paa Mjærskog i Enebak. 
Bosat i Christiania.

Gift s/i2 1873 i Østre Aker med Carl Hartvig Egidius, født 4/s 1816 
paa Strømsø og død 22A 1898 i Christiania; søn af toldkasserer Georg 
Johannes Egidius og 2den hustru Helene Margrethe Tambs. Egidius 
var kopist i Poststyrelsen fra 1857 til V10 1883, da han efter ansøgning 
fik afsked med 1000 kr. i pension; han arbeidede derefter i postvæsenets 
brevaabningskommission til sommeren 1896. Et barn:
10. Helene Margrethe Egidius, født lx/n 1874 i Christiania, hvor hun er bosat.

Gift 29/i 1898 i Garnisonskirken, Christiania, med Carl Gustav Monsen, født 9/e 1855 
i Christiania og død S3/» 1913 i Jamestown, Amerika; søn af klokker Hans Monsen 
og Berte Marie Olsen. Efter at have drevet agenturer i Christiania, reiste Monsen i 
1904 til Winnipeg i Canada og derfra efter kort tids forløb til Nordamerika, hvor han 
under ophold i forskjellige byer, tilsidst i Jamestown, ernærte sig væsentlig som journalist.

9 c. Lauritz Fredrik Drejer Sundt, født 7/s 1855 paa Skodsberg i Aremark 
og død ’/< 1858 i Larvik.

8m. Eilert Lund Sundt, født 8/s og døbt 24/s 1817 i Farsund, opkaldt efter faderens 
pleiefar; faddere: løitnant Jacob Gabriel Lund, Hans Bøckmann, Christopher 
Holfeldt Lund, madame Edvardine Lund og jomfru Bolette Balch. Døde 13/e 
1875 i Eidsvold. Samfundsforsker, sogneprest.
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Gift 5/s 1850 i Larvik med Nicoline Conradine Hansen, født 2 A 1822 i Trondhjem 
og død 24/io 1891 i Christiania; datter af digteren Maurits Christopher Hansen og 
Helvig Leschly, se s. 94.

Tiltrods for hjemmets trange kaar blev Eilert Sundt bestemt til at studere. 
I moderens slegtskreds havde der været flere prester og selv havde hun næret et 
kjært ønske om at dog en af hendes mange sønner maatte komme ind paa den 
studerende bane. Først med Eilert, den 13de i rækken, skulde hendes ønske blive 
opfyldt, idet hendes to svigersønner kjøbmand Christian Ohlsen og foged Ole Ohlsen 
gav tilsagn om de fornødne pengemidler.

Efter en tarvelig skoleundervisning hos madame Spenning i Farsund, hvorom 
hans ældre bror Fritz fortæller s. 142, blev Eilert Sundt i 1831 anbragt til under
visning hos Andreas Aamodt, som aaret iforveien var blevet personel kapellan i 
Lyngdal. Dette i forbindelse med den omstændighed at han voxte op i en egn 
af landet, hvor det $at studere endnu var ensbetydende med at skulle blive prest, 
gjorde at det faldt som af sig selv for ham at vælge théologien; han forskaanedës 
derfor, som han selv sagde, for valgets vanskelighed. Skolegangen fuldendtes i 
Stavanger latinskole, hvorfra han dimittertes til examen artium, som han absolverte 
med laudabilis i 1835. Sommeren 1836 tog han examen philos, med laud, præ 
ceteris, men havde nu ogsaa ved overanstrengelse paadraget sig en alvorlig nerve
svækkelse, som i 1838 tvang ham til at reise hjem til Farsund, hvor han opholdt 
sig i et par aar. Særlig var det ham da svært at maatte forlade sin faderlige ven 
Nils Vibe Stockfleth, som netop i denne tid opholdt sig i Christiania for sit arbeide 
med Bibelens oversættelse til finsk, i hvilket sprog Sundt ogsaa nød hans under
visning. Da han i 1841 atter kom ind til Christiania, fik han sin helse gjenreist 
mindre ved den strenge koldtvandskur, som hans læge foreskrev, end ved at han 
blev revet ud af sit ensomme og melankolsk grublende liv paa en studenterhybel 
ude paa Grønland. Han kom sammen med jevnaldrende kamerater som Ole 
Jacob Broch, Marcus Monrad, Hartvig Nissen, Henrik Wergeland. I Studenter
samfundet 'gav Sundt bl. a. stødet til en skillingsindsamling for at faa grundlagt 
en samling af oldnorsk literatur; han holdt taler ved 13. januar’ og 17. mai’festerne 
(ved den første, i 1844, paa oldnorsk) og var studenternes ordfører ved Henrik 
Wergelands begravelse fra Vor Frelsers kirke 17. juli 1845. Samtidig var han 
lærer ved Nissens latin- og realskole fra dennes oprettelse i august 1843 til ud
gangen af 1850 og læste derhos til theologisk embedsexamen, hvortil han paa 
grund af sin sygelighed først meldte sig i juni 1846, men da ogsaa absolverte med 
karakteren laudabilis præ ceteris. Han fortsatte derefter sine videnskabelige fag
studier og blev fra nytaar 1849 universitetsstipendiat i dogme- og kirkehistorie, 
hvilket stipendium fornyedes for aaret 1850. Fra 1845 var han ogsaa katechismus- 
lærer ved en søndagsskole paa Christiania Tugthus.
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I denne sidste stilling mødte ham noget, som gav hans forskertrang og livs
interesser en helt ny retning. Han blev opmerksom paa en mand, som i 50’aars 
alderen var indsat til undervisning i kristendomskundskab, da han endnu var udøbt. 
Det var en tater, opvoxet paa landeveien, hvis slegts historie gjorde et dybt ind
tryk og øvede en besynderlig indflydelse paa Sundt. Erindringen fra guttedagene 
i Farsund om et uhyggeligt, voldsomt slagsmaal mellem nogle «fantefølger» traadte 
skarpt frem, og da han i Tugthusets søndagsskole fandt sig ansigt til ansigt med 
flere af denne for hans erindring saa uhyggelige siegt, sortsmuskede, fremmedartede, 
mistroiske og fordægtige folk, «hildedes han lidt efter lidt i en sær interesse for 
denne forvildede, vanartede og elendige siegt». Efterhaanden «gjorde han de lavere 
folkeklasser og derefter hele almuens kaar og sæder til gjenstand for et eget studium».

Efterat Sundt sommeren og høsten 1847 paa en reise til Vestlandet og en ud
flugt til Romerike havde udvidet sit kjendskab til fantefolkets, «taternes» og «skøiernes», 
kaar og levesæt, sprog og historie, søgte og fik han ved kgl. resolution 12. juli 1848 
en understøttelse af 100 spd. for i sommerferien paa en reise i en del af landet at 
fortsætte disse sine undersøgelser. I sin ansøgning anførte Sundt at det var en 
feilagtig anskuelse, at fanterne kun er udskud af den norske almue, som af doven
skab og andre slette bevæggrunde har skilt sig fra det skikkelige samfund og under 
et for lempfældigt politiopsyn naaet et saa stort antal. Han var tvertimod kommet 
til den overbevisning, at den allerstørste del af dem nedstammer fra fremmede for 
aarhundreder siden indvandrede horder og er sig denne herkomst fuldkommen be
vidst ved traditioner om deres eiendommelige historie her i landet og ved levninger 
af deres oprindelige sprog, som de endnu taler sig imellem. Ved kjendskab til 
disse sprog — der er nemlig to saadanne — havde Sundt forvisset sig om at den 
ene stamme af fanterne, taterne, rimeligvis er indvandret over Sverige som en gren 
af det udbredte zigøinerfolk, medens den anden fantestamme, «skøierne», efter sit 
sprog synes at være et fra Italien og Tyskland stammende tyvefolk.1 Mellem disse 
to stammer hersker bestandigt fiendskab, og den sidstnævnte stamme maa som den 
svagere nøie sig med en mindre del af Sørlandet og langs Vestkysten, medens 
taterne streifer om i indlandet og det nordenfjeldske ind og ud over den svenske 
grænse. Taterne er indvandret som hedninger, «skøierne» derimod som folk, der i 
ord og gjerning har fornægtet den kristendom, de tidligere tilhørte. Uagtet disse 
fremmede, navnlig taterne, i flere aarhundreder har havt hjemme her i landet, er 
der neppe engang gjort forsøg paa at formilde deres sæder, hvorimod de stedse 
har været behandlet med haardhed og afsky. Departementet siger i sin indstilling, 
at Sundt «er det bekjendt som en udmerket ung mand, der tidligere er bleven

1 Medens mestertyven Ole Høiland sad fængslet paa Akershus, skrev han en ordfortegnelse over skøier- 
sproget, som Sundt benyttede til sit «Glossar over det norske Fantesprog», 1850.
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Hans Majestæt særligen anbefalet» [o: ved sin udmerkede embedsexamen], og at 
«man derfor vist ikke vil kunne træffe et bedre valg til dette hverv».

Reisen gik gjennem det østen- og nordentjeldske Norge til Namdalstjorden, saa 
nedover i kystbygderne til Molde, gjennem Romsdalen og Gudbrandsdalen til 
Mjøsen og Randsfjorden og over Ringerike tilbage til Christiania. Resultatet af 
sine studier og reiseiagttagelser nedlagde Sundt i en til Justitsdepartementet ind
sendt beretning: «Rommani og Rodi eller Beretning om Fantefolket i Norge», som 
ved kgl. resolution 27. dec. 1849 besluttedes trykt paa offentlig bekostning, og som 
derpaa udkom i 1850 under titelen «Beretning om Fante- eller Landstrygerfolket i 
Norge. Bidrag til Kundskab om de laveste Samfundsforholde». I denne bogs 
sidste kapitler havde Sundt givet antydninger til foranstaltninger fra statsstyrets 
side for dels at bøde paa de for samfundet skadelige følger af omstreifernes liv, 
dels at faa disse indordnet under samfundets orden, skik og vedtægt; men for
nemmelig håvde han deri søgt at aabne øinene for de mørke sider ved mangehaande 
forhold i de laveste samfundsklassers liv, f. ex. pauperismens foreteelser i samfunds
klasser, der ikke just var at betragte som en kasteafsluttet klasse saaledes som de 
egentlige «fanter», og han endte med at fremsætte flg. forslag:

«Staten ansætter om end til en begyndelse kun en enkelt mand, som skal have 
den opgave ved jevnlig omgang med folket dels paa reiser, dels i hjemmet, samt 
ved benyttelse af den didhørende literatur at skaffe sig indsigt i de lavere samfunds
klassers livsforhold, og som skal være forpligtet til aarlig til vedkommende autoritet, 
vel Kirkedepartementet, at afgive indberetning om sin virksomhed, alt efter en af 
samme autoritet udfærdiget instrux.» Af nogle efterladte optegnelser af Sundt 
kan hertil knyttes flg. meddelelser: «Da fantebogen var udkommen, manede det 
mig bogstavelig at om dette skulde blive udført, saa maatte jeg vel gjøre det selv. 
Og efter alvorlig overveielse og samraad med min hustru skrev jeg en ansøgning 
til Kongen, hvori jeg tilbød at gjøre et forsøg med at undersøge de lavere sam
fundsklassers kaar og sæder og hertil udbad mig en aarlig løn af statskassen paa 
500 spd.» Ansøgningen gik videre ud paa at denne løn strax skulde tilstaaes for 
det første aar, 1851, og at der saa skulde foreslaaes Storthinget at bevilge den samme 
sum ogsaa for de følgende aar. Da ogsaa Kirkedepartementet fandt at disse under
søgelser burde fortsættes gjennem et saadant længere tidsrum, at bevilgningerne af 
de dertil fornødne midler burde gjøres til gjenstand for budgetmæssig behandling 
af Stortinget, men samtidig ønskede at sikre sig Sundts bistand strax, indstillede 
departementet paa en saadan extraordinær bevilgning med tillæg af reiseudgifter 
og anbefalede derhos en lignende bevilgning af 700 spd. opført paa budgettet for 
næste Storthing. Dette sidste fandt regjeringens øvrige medlemmer ikke at kunne 
tilraade; de mente, særlig under henvisning til de mange oplysninger, som Sundt 
alt havde tilveiebragt om fantefolket, og til den nye, hele riget omfattende, fattiglov
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af 1845, at 1 aars undersøgelser maatte være tilstrækkelig. Sundt blev derfor fore
spurgt, om han vilde vedstaa ansøgningen med saadan forandring. Skjønt han maatte 
opgive sin stilling som lærer ved Nissens skole og sit stipendium ved Universitetet 
med den dertil knyttede udsigt til en videnskabelig karriere der, svarede han ja. 

«Den 19. decbr. [1850],» heder det videre i de nævnte optegnelser, «fik jeg 
underretning om den kgl. resolution [af 10. decbr.] med bevilgning af hine 500 spd. 
for et aar, og den 20. decbr. begav jeg mig ud paa vandring med en randsel paa 
ryggen. Jeg vandrede ud til Bærums jernverk og besøgte nogle af arbeiderne der; 
den første nat sov jeg hos en af dem. Paa den tid var Marcus Thranes arbeider- 
organisation i fuld gang, og om den samtalte jeg med alle de folk af arbeider
klassen, som jeg traf. Fra Bærum gik jeg til Asker prestegaard, og presten Lange 
var den første, som priste dette mit foretagende: at gaa omkring for med egne 
ører og øine at overbevise mig om tilstanden blandt folket.» Om hvad der saa- 
ledes var gjort fra styrets side for at støtte Sundts begyndende studier af det 
norske folkelivs kaar blandt de lavere samfundsklasser gav Justitsdepartementet, 
tildels for at efterkomme en anmodning af Odelsthinget i 1848, under 11. febr. 1851 
en meddelelse til Storthinget, som ikke blot godkjendte hvad hidtil var gjort, men 
ogsaa 21. sept. 1851 enstemmig bevilgede de nødvendige af regjeringen ikke fore- 
slaaede midler, 700 spd. aarlig, til fortsatte undersøgelser, idet Justitskomité nr. 2 
udtalte som sin overbevisning, at «cand. Sundt var udrustet med særegen indsigt 
og duelighed til paa den mest tilfredsstillende maade at udføre de her omhandlede 
hverv.» Fra nu af blev bevilgningen til dette foretagende en fast post paa de 
ordinære budgetter, efterhaanden øget til 650 spd. aarlig løn fra 1855, 800 spd. 
fra 1857, 1000 spd. fra i860 og 1200 spd. fra 1866 til 1869, foruden godtgjørelse 
af reiseudgifter.

Fra oprindelig at have været et studium, begrænset til det saakaldte fantefolks 
liv og kaar, var Sundts arbeidsomraade siden 1851 udvidet til en socialstatistisk 
undersøgelse af arbeider- og fattigfolks sæder, levevis og økonomi i det hele taget. 
Med hensyn til selve fantevæsenets indskrænkning var ved kgl. resolution af 31. 
aug. 1855 truffet foranstaltninger, væsentlig i overensstemmelse med forslag fra 
Sundt af 26. jan. s. a., sigtende dels til at skaffe fanter og andre omstreifende 
personer og deres børn en ordentlig opdragelse, dels til indsættelse af omstreifere 
i tvangsarbeidsanstalt og deres senere forsørgelse i henhold til fattiglovene for 
land og by.

Idet de hidhørende administrative forholdsregler, hvortil Storthinget siden 1854 
bevilgede midler, henlagdes under Kirkedepartementet, blev Sundts stilling mere en 
frit virkende videnskabsmands, som i aarenes løb under reiser i landet paa kryds 
og tvers — tildels ogsaa i udlandet, f. ex. 1862 til London som Norges delegerte 
ved den internationale velgjørenhedskongres — og ved brevvexling med administra-
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tive, judicielle og kommunale autoriteter samlede iagttagelser og materiale til en 
jevnsides hermed gaaende forfattervirksomhed omhandlende det hele folkeliv, men 
med hovedvegt særlig paa fattigvæsenets statistik. For Storthinget 1865 —66 blev 
af regjeringen, tildels efter Sundts eget ønske, foreslaaet en fast aarlig løn, for at 
han som departementets konsulent kunde knyttes nærmere til et nyt departements
kontor for fattigvæsenets anliggender; men Storthinget gik ikke ind paa en saadan 
fastere embedsordning og bevilgede blot det forlangte beløb for terminen, hvilket 
gjentoges af thinget 1868—69, nu dog efter saadanne udtalelser og paa saadan 
maade, at Sundt forstod, det var sidste gang, og derfor fandt han sig opfordret 
til at søge sig ind i det regelmæssige embedsverk. «Strax udpegede venner og 
kjendinger i vide kredse det anseeligste af de dengang ledige prestekald, nemlig 
Eidsvold som det, jeg skulde søge. Jeg søgte med trøstigt sind, idet jeg syntes 
at finde, at alt havde laget sig for mig formedelst andres beslutning og raad, saa 
jeg, ogsaa her befriet for valgets vanskelighed, kun havde at gaa veien lige frem 
og fast tro, at jeg saaledes adlød Guds vilje. Med det samme tillidsfulde sind 
modtog jeg ogsaa min konges udnævnelse til Eidsvold, 18. decbr. 1869, det eneste 
prestekald, jeg har søgt i mine dage og som nu er det, i hvilket jeg haaber at 
befindes tro indtil enden.» Sundt virkede i Eidsvofd til sin død 13. juni 1875.

Ved siden af den tid, det ovenfor omtalte arbeide tog, blev Sundts tid og 
kræfter, saa længe han boede i Christiania, væsentlig optaget af hans syslen med 
Folkeoplysningsselskabet, i hvis stiftelse han deltog som en af indbyderne i april 
1850. Paa det første møde i «Selskabet for Folkeoplysningens Fremme» i febr. 
1853 blev Sundt valgt til medlem af repræsentantskabet og gjenvalgtes senere fra 
1855 af; i 1856 indvalgtes han efter Hartvig Nissen i bestyrelsen og blev nu dens 
formand, hvortil han gjenvalgtes hvert følgende aar, indtil han paa grund af menings- 
forskjel med sine kolleger efter eget ønske udtraadte af bestyrelsen i decbr. 1866.

Efter Ole Vigs død i decbr. 1857 overtog Sundt indtil videre ogsaa redaktionen 
af selskabets tidsskrift «Folkevennen»; fik fra i860 Hartv. Lassen og dr. L. Dahl 
til medhjelp, men stod dog snart i spidsen for redaktionen til juni i860, da han 
skulde ud paa en længere reise og derfor efter eget ønske fratraadte.

Med udgangspunkt i den tilslutning, som de af Folkeoplysningsselskabet vinteren 
1861—62 og de to følgende vintre istandbragte populære søndagsforedrag i Møller
gadens skole havde vundet, fik Sundt, drevet af sin ubetvingelige trang til at søge 
at løfte og anspore ved personlig paavirkning, ved nytaarstid 1864 dannet en 
komité, som optog til drøftelse spørgsmaalet om dannelsen af et arbeidersamfund, 
og 17. febr. 1864 blev derefter «Christiania Arbeidersamfund» stiftet med de af 
komiteen udarbeidede love og med Sundt som bestyrelsens formand. I denne 
stilling blev han gjenvalgt, saalænge han boede i Christiania. Da han i 1870 for
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lod byen for at/ tiltræde Eidsvolds sogneprestembede, blev han 12. jan. indvalgt 
som Samfundets første æresmedlem og feiret med en afskedsfest 6. marts.1

Strax efter Eilert Sundts død i 1875 satte Arbeidersamfundet sig i forbindelse 
med Folkeoplysningsselskabet for ved en almindelig subskription over det hele land 
at tilveiebringe midler til reisning af et mindesmerke over ham. I den indbydelse, 
som undertegnedes bl. a. af professorerne M. Monrad, O. Rygh og dr. A. S. Guldberg 
og indtoges i alle landets aviser, heder det: «Det er vistnok en overbevisning, som 
mere og mere fæster rod og udbreder sig at i Eilert Sundt har fædrelandet tabt 
en af sine høitbegavede og høitfortjente mænd. Om flere enkelte af de tanker og 
planer, han under sin lange og mangesidige virksomhed udkastede og søgte at 
virkeliggjøre, kan dommen have lydt forskjellig, men om hans ualmindelige lyse 
aand og varme hjerte, om hans opofrende fædrelandssind og utrættelige flid og 
iver i fædrelandets tjeneste kan der ganske vist ikke være mere end én mening. 
Og hvad han har virket til at sprede lys over og vække deltagelse for almuens 
livsforhold, til at forbedre navnlig de lavtstillede klassers kaar i aandelig og legemlig 
henseende, skal sent glemmes.»

Eilert Sundt arbeidede meget let, naar ikke, som ofte kunde hænde, daarlig 
nattesøvn havde gjort ham mindre oplagt, og han var en meget produktiv forfatter. 
Frugterne af hans ihærdige studier, som omfattede de mest forskjelligartede emner, 
findes spredt i en række tildels betydelige bøger, i tidsskrifter og avisartikler. For
skjellige omstændigheder, ikke mindst den, at han som redaktør af «Folkevennen» 
bestandig maatte skaffe «stof>, medførte, at meget af hvad han skrev kanske 
nærmest kunde betegnes som leilighedsarbeide.

Ved hans død blev det i avisernes nekrologer i almindelighed udtalt, at han 
vistnok var en udmerket mand i enhver henseende, men, men — han var temmelig 
«naiv», og resultaterne af hans virksomhed var derfor ikke saa store eller værdi
fulde, som det kunde have været berettiget at vente. Denne opfatning, som 
længe har været raadende, beror imidlertid paa en fuldstændig miskjendelse baade

1 Festen med bal holdtes i Fæstningens gymnastiklokale, som var smukt dekorert med flag. Ved den 
ene langvæg stod kongens buste paa en piedestal og foran denne talerstolen, omgivet af flag og grønt. 
Paa væggen ret overfor hang de forskjellige laugs faner og blandt disse Arbeidersamfundets, under 
hvilken læstes:

Eilert Sundt,
Nqt kjærlighed skal Dig ledsage. 
Dit minde bliver her tilbage. 
Dit navn sig til vort Samfund knytter 
og gaar ei bort, om selv Du flytter.

Festen aabnedes med en polonaise, og da bureau chef Roll havde udbragt et Leve for kongen og 
iste vers var sunget af kongesangen, holdt Sundt festtalen, hvorefter Roll i Samfundets navn holdt 
afskedstalen til Sundt og udbragte et Leve for ham.



154

af manden og hans opgave og af det maal, som han lidt efter lidt kom til at 
sætte sig.

Det maa for en rigtig bedømmelse af Eilert Sundt fastholdes, at det var en 
tilfældighed som førte ham ind paa en specialundersøgelse, nemlig om fantefolket, 
som forøvrig stemte meget godt med hans menneskekjærlige sind. Men det var 
ingen tilfældighed, tvertimod dybt begrundet i hans videnskabelige naturel, at han 
under arbeidet med og for fanterne efterhaanden blev ført ind paa sine grundige 
undersøgelser, først om de sociale tilstande hos de klasser, som stod paa grænsen 
mellem fanterne og den fastboende befolkning, og derefter lidt efter lidt paa de

EILERT SUNDT og hustru NICOLINE f. HANSEN.
Fol. fra omkr. 1871.

meget mere omfattende og langt vanskeligere studier af det norske folkeliv i sin 
helhed. Han har fortalt sin søn Einar, hvorledes han i grunden var meget uheldig 
stillet, da han begyndte paa disse almindelige studier; thi i Farsund, hvor han voxte 
op, saa man i hans barndom med stor foragt ned paa «heiefolket», bønderne fra 
de omliggende fjeldbygder, og han havde fra først af megen indgroet fordom hos 
sig selv mod «almuen», som han efterhaanden maatte arbeide sig ud af. Det 
tyder ikke paa manglende videnskabelig evne, at han saaledes var fuldt opmerk- 
som paa den store fare for feil, som kunde ligge i hans eget nedarvede syn paa 
almuen og dens stel.

Da han begyndte paa sine studier af folkelivet, kunde han ikke i andre landes 
literatur finde brugbare forbilleder. Det var helt nyt land, som han lagde ind under 
videnskabelig forskning, og han maatte derfor selv udvikle sin methode. Det er 
ikke underligt, om han i begyndelsen kom til at famle og at hans skrifter for en
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del bærer spor deraf. Det merkelige er, at han, som var theolog og havde taget 
sigte paa at blive universitetslærer i kirkehistorie, saa tidlig blev opmerksom paa, 
at den kreds af emner, han havde valgt sig, maatte studeres efter ganske de 
samme methoder, som bruges af naturforskerne ; alle slags, ofte tilsyneladende ganske 
ligegyldige detailler maatte omhyggelig og paa det grundigste undersøges, forat 
det fornødne materiale kunde samles. Først naar et tilstrækkelig stort materiale 
var samlet, kunde det tænkes paa af mangfoldigheden at finde de love, som be
herskede den, og trække systematisk-videnskabelige slutninger om den store kreds 
af emner, som omfattes af det sociologiske studium. Paa grundlag af saaledes 
vandne videnskabelige resultater kunde der igjen bygges praktisk-sociale foran
staltninger.

Denne opfatning kom klart frem i fortalen til «Renlighedsstellet», som udkom 
1869 og som Sundt selv betragtede som sit hovedverk. Men det siger sig selv 
at.det blot var skridt for skridt, eftersom han trængte dybere ind i sine emner, at 
han kom til fuld bevidsthed om sin methode, hvilket delvis forklarer den ujevnhed 
og «mangel paa videnskabelighed», som man ved hans død bebreidede ham.

Dobbelt merkelig bliver Sundt’s valg af en strengt realistisk methode efter natur
videnskabelig mønster, naar det erindres, at han tilhørte den kreds af romantikere, 
som gav midten af det 19de aarhundrede sit præg i vort land og som med rette 
er blevet beundret. Han var, forat bruge et moderne udtryk, darwinist, endnu 
før Darwin var blevet kjendt, midt iblandt en flok af æstetiske drømmere, men han 
var rigtignok en meget idealistisk darwinist, og der var meget af digteren i hans 
aandsretning.

Det lykkedes ham desværre ikke at naa saa langt, at han kunde skrive den 
samlede skildring af det norske folkeliv, som i mange aar foresvævede ham. Under 
den modløshedens og økonomiske nedgangens tid, som raadede i sextiaarene, 
nægtede Storthinget fortsat statsunderstøttelse af hans forfattervirksomhed. Men i 
løbet af de knapt tyve aar, som hans studier omfattede, fuldførte han et kjæmpe- 
arbeide. Han gav vort folk, som han elskede saa høit, en literær skat, som endnu 
staar uden noget sidestykke i verdensliteraturen, i den række af forarbeider til en 
samlet skildring af det norske folkeliv, som udgjøres af hans skrifter.

Han skrev i forordet til «Renlighedsstellet», som han tilegnet det norske Storthing: 
«Nu har det sidst forsamlede Storthing gjort forandring. Med største skaan- 

somhed mod mig personlig — har det ved sin bevilgning givet at forstaa, at det 
skulde være sidste gang den blev tilstaaet.

Men grunden er ikke blevet mig ret klar. Og medens jeg hidtil har været 
oplivet af det haab, at jeg engang skulde faa overlevere mit arbeide til en efter
mand, saa tror jeg fra nu af, at som fortsættelsen synes mig at være nødvendig,



156

saa skal den ogsaa komme til at ske paa en eller anden maade — kun ander
ledes end af mig tænkt, anderledes og bedre.

For mig selv tager jeg den erindring med, at det er sjelden, en forsker og 
forfatter har nationalforsamlingen saa meget at takke for som jeg, og naar jeg 
byder og giver denne bog, hvori jo en ikke ringe del af mit liv er lagt, saa er 
det en ytring af den taknemmelighedens stemning, som maa følge mig til min grav.»

Paa en smukkere og værdigere maade er det umuligt at en mand kunde tage 
afsked med sit livsverk, i en stund, da han følte sig paa det dybeste saaret og 
bedrøvet.

I lange aar saa det ud, som om Norge havde glemt hvad Eilert Sundt havde 
udrettet. Hans navn blev sjelden nævnt, og naar det skede, kom som oftest noget 
af den miskjendelse tilsyne, som mødte ham ved hans død. Der er imidlertid tegn 
som tyder paa, at der er indtraadt et omslag i bedømmelsen af hans stilling i 
norsk aandsliv i det 19de aarhundrede, og at hans skrifter igjen vil blive trukket 
frem af det glemselens støv, som havde lagt sig over dem. Saaledes forbereder 
statistikerne i anledning af hans ioo’aars fødselsdag en bog om hans betydning for 
den norske statistik. Arbeidet for omstreiferne er gjenoptaget paa hans grundlag; 
og de artikler, som dagbladene indeholdt 8. aug. 1917, viser at man er begyndt 
at forstaa betydningen af hans forfattervirksomhed.

Eftermanden, som han talte om, er endnu ikke fundet; men paa mange om- 
raader: i norsk arkitektur og husflid, i skolevæsenet, folkebibliothekerne o. s. v. 
har de frø, som han med saa rig haand udsaaede, spiret og begyndt at bære frugt.

Eilert Sundt var en af det norske folks store opdragere, en utrættelig kjæmper 
for samfundets smaa; hans arbeide adledes ikke mindst af en urokkelig fortrøstning 
til livets ethiske værdier og optimistens ideelle tro paa det godes seir.

Sundt var medlem af Videnskabsselskabet i Christiania fra 1857, af Videnskabs
selskabet i Trondhjem fra 1858 og af det finske Literaturselskab i Helsingfors fra 
1853. Den 22/s 1864 blev han ridder af St. Olavs orden «for almennyttige skrifter».

I 1870 blev et af K. Bergslien malt portræt af Sundt ophængt i Christiania 
Arbeidersamfunds sal, i 1877 blev hans grav paa Eidsvold kirkegaard omdannet 
til en gravhaug med bautasten, og Christiania kommune har givet en gade hans 
navn. En kolossalbuste i bronce, modellert af Skeibrok, blev reist paa Olaf Ryes 
plads i Christiania og efter en afsløringsfest 25/ø 1892 overlevert til kommunen som 
gave fra taknemmelige medborgere over det hele land.

Om Eilert Sundts omfattende og betydningsfulde forfatterskab henvises til 
I. B. Halvorsens: Norsk Forfatter-Lexikon, hvis biografiske data er benyttet i det 
foran meddelte. Til samme verk henvises ogsaa angaaende den forfattervirksomhed, 
der særlig i religiøs og social retning udøvedes af Eilert Sundts hustru, som fra
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første stund, kvindesagsvennerne traadte praktisk frem med sit program, sluttede 
sig til dem og i flere aar stadig indvalgtes i «Norsk Kvindesagsforening »s bestyrelse. 
[Se forøvr. bl. a. K. V. Hammer: Eilert Sundt i «Vore Høvdinger».]

Fortræffelige billeder fra Sundts hjem i det daglige vil findes i den i det føl
gende meddelte autobiografi af hans søn redaktør Einar Sundt.

Eilert Sundt og hustru Nicoline Hansen havde syv børn [9 a—9 g]:

9 a. Maurits Sundt, født 16/s 1851 i Christiania, hvor død 19/s 1851.

9b. Petra Martine Sundt, født 14/n 1852 i Christiania, hvor død 14/9 1853.

9 c. Einar Leschly Hansen Drejer Sundt, født 16/io 1854 i Christiania, døde 2% 
1917 i Stockholm, begr. 27/» i Eidsvold. Redaktør.

Gift 26/ö 1878 i Tønsberg med Therese Christiane Ellingsen^ født 19/ia 1852 
i Svelvik, datter af kjøbmand Hans Ellingsen og Margrethe Christine Tofte.

Umiddelbart forinden Sundt afreiste til handelsmødet i Stockholm, hvor han faa dage senere 
afgik ved døden af lungebetændelse, nedskrev han for nærværende bog en del af sine erindringer 
fra forældrenes hjem saavel i Christiania som paa Eidsvold prestegaard. De meddeles her i 
sin helhed :

«Mor har fortalt mig, at da hun og far skulde leie en liden tre’værelsers 
leilighed i Peckels gaard i Pilestrædet, spurgte eieren, som var en ivrig have
dyrker, om de havde børn; han var vel bange for sine blomsterbed. De 
kunde svare nei derpaa, og fik leiligheden. Men da de nogle uger eller 
maaneder senere flyttede ind, bragte de en liden verdensborger med sig, og 
det var undertegnede, som, efter hvad man har berettet for mig, havde set 
dagens lys i Nordraaks gaard i St. Olafs gade. Denne, som er bygget af 
komponistens far, er endnu ganske staselig at se til og gjaldt vistnok for en af 
de smukkeste gaarde i den lille by, som udgjorde Christiania ved midten af 
forrige aarhundrede.

Far skrev til bedstemor Sundt og meldte begivenheden samt bad hende 
foreslaa guttens navn, og hun valgte at opkalde sin nationalhelt Einar Tambar- 
skjælver. Saaledes gik det til, at jeg fik et navn, som virkelig kan siges at 
være et nornen proprium, thi mig bekjendt har aldrig noget andet menneske 
baaret de to navne Einar Sundt. Derimod har jeg aldrig hørt hvorledes 
mine forældre faldt paa den besynderlige idé at Jade mig døbe med alle 
mine bedsteforældres familienavne. Heldigvis har jeg aldrig søgt noget embede 
og har derfor sluppet at se mig selv prange i aviserne med den lange række 
af navne, hvilket var onkel Ernst’s fortvivlelse, men han hed rigtignok ogsaa 
Ernst Peter Abraham Carl von Hessen Leschly Hansen!

Til Peckels gaard, som fremdeles staar, knytter sig altsaa mine tidligste 
erindringer. Pilestrædet var dengang endnu en fredelig idyl, og gaarden havde
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en liden forhave. Værelserne var som nævnt bitte smaa; foran stuevinduet fandtes 
en «forhøining», som paa den tid var almindelig brugt med plads for en eller to 
stole og et sybord — herfra iagttog jeg om aftenen med levende interesse hvor
ledes lygtetænderen avancerte op gjennem gaden. Et og andet smaatræk staar 
endnu klart for mig, uden at det vel interesserer andre, kun maa jeg nævne, at 
mor tog mig med om morgenen den 14de april 1858 til Simonsen’s hjørne paa 
Torvet for at se paa den store brand, som lagde flere kvartaler i centrum i aske. 
(Da jeg for et par aar siden i «Tidens Tegn» saa en reproduktion af en samtidig 
illustration, kunde jeg tydelig gjenkalde mit indtryk.) Vinden maa have været østlig, 
thi flammerne af Peter Petersens hus staar for min erindring som paa billedet 
slikkende i retning opover Carl Johans gade. Ved denne leilighed var jeg altsaa 
blot 3V2 aar gammel. Et besøg paa et tagværelse, hvor fætter Lars Sundt boede 
som logerende hos mine forældre, staar ogsaa levende for mig; han trakterte mig 
nemlig med nødder.

Far led af daarlig fordøielse og deraf følgende søvnløshed. Formodentlig har 
lægerne af den grund forordnet ham at bo paa landet for at faa motion. Jeg 
mindes ikke at have hørt, hvordan det gik til at mine forældre kom til at leie 
hus paa gaarden Taasen i Vestre Aker. Jeg kan ikke tænke mig at det kunde 
være videre gavnlig for fars sundhed at maatte gaa en halv mils vei til og fra 
byen og ikke sjelden to gange om dagen. Og for mor maa det have være yderst 
besværlig at bo saa langt fra byen, og saavidt jeg ved betalte de 90 spd. for 
leiligheden, som efter datidens forhold ikke kunde kaldes billig. Men derop flyttede 
vi altsaa — formodentlig høsten 1858, og blev boende der til høsten 1863.

I disse aar faldt de fleste af fars reiser, saa det blev mor som fik det meste 
af byrden med at opdrage barneflokken, som stadig voxte. Ole Johannes var lige
som jeg født i byen, men paa Taasen fødtes Carl, Mauritz og Lars.

Husstellet var meget tungvindt, saa staar det ialfald for min erindring, skjønt 
sligt pleier jo barn i regelen ikke at lægge synderlig merke til, blandt andet var 
gaardsrummet en bundløs lersøle strax det havde regnet, saa vi kom ind sølet og 
vaade, hver gang vi var ude. Varer fra byen maatte hentes paa nabogaarden o. s. v. 
Naar dertil kommer, at mor ikke havde synderlig greb paa kunsten at «styre» et 
hus, det vil sige at sætte andre til at arbeide, men gjorde det meste selv, og at 
det var smaat med pengene, fordi far havde gjeld at betale paa, tror jeg neppe at 
det var udelukkende lyse minder, som hun tog med sig fra aarene paa Taasen. 
Men aldrig hørte man hende klage, og vi børn merkede ikke vanskelighederne.

Vi levede et frit og herligt liv deroppe, skjønt næsten helt henvist til os selv. 
Thi med undtagelse af besøg nu og da af mine ældre fættere Maurits Hansen og 
Giør Mejdell samt veçten, Morten Huseby’s børn, saa vi omtrent aldrig nogen 
jevnaldrende, da vi ikke gik paa skole. Det vil høres noksaa underlig for nutidens
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ungdom, at idrætsliv dengang endnu var helt ukjendt i Aker. Den eneste gang 
jeg deroppe saa ski, var da mors bror onkel Ernst kom op paa ski for at hilse 
paa hende. Ordentlige kjælker havde vi heller ikke, men morsomt havde vi det 
alligevel, især naar fætter Giør, den nuværende høiesteretsassessor, kom paa besøg. 
Han var original dengang som nu. En dag kom han fra byen og fortalte, han 
vilde indstifte en orden for den, som kunde finde de fleste jordbær — den skulde 
være saa og saa gild ! Men han var undskyldt for at finde mange bær, for han 
var farveblind, og ordenen kogte bort i kaalen, saa jeg blev ligesaa lidt dekorert 
i min barndom som siden.

Far elskede at se familien samlet hos sig; tog den gjerne op paa en bakke 
bag gaarden for at vise dem sit «baroni», som han kaldte bygden. Ved en slig 
leilighed var bedstemor Sundt hædersgjesten. Endnu som var det idag og ikke 
55 aar siden mindes jeg hende, liden, pen og munter med hvid pibekappe, siddende 
i en stor stol midt paa gulvet med hele familien samlet om sig. Hun fortalte om 
Farsund fra krigens tid i 1809, hvordan de styrtede afsted paa landet med sølvtøi 
og andet, naar det meldtes at engelskmændene var ventende, og hvordan de 
levede i overflod paa sukker eller andet, naar et fiendtligt skib var kapret. Hun 
maa have besiddet en egen evne til at fortælle, naar hun saaledes kunde fange 
interessen hos en liden 8’aars pjaak som jeg var. Det blev sidste gang jeg saa 
hende. Jeg beundrede ogsaa dengang hendes noksom bekjendte udklip af blomster 
og lignende.

Far var som nævnt meget ude paa reiser; det faldt derfor i mors lod at lede 
mig og Ole paa vore første skridt paa kundskabens knudrede stier. Jeg har ingen 
tydelig erindring om undervisningen, men af hende lærte jeg at læse, skrive og 
regne. Naar far var hjemme, læste han for mig Homers Iliade og Odysse i Wil
sters oversættelse. Hvilken vidunderlig evne han besad til at gjøre læsningen 
underholdende vil fremgaa deraf, at han dermed vænnede mig af med at sige 
«papa». Regelen var, at naar han lagde sig ned paa sofaen for at sove middag, 
skulde han først læse et lidet stykke af Homer. «Nu maa du læse, papa; papa da, 
hører du ikke — aa far,» jo, saa læste han.

Achilles og Hektor, Andromake, Penelope, Agamemnon og alle de andre skik
kelser i fader Homers vidunderlige galleri var mine gode bekjendte og kjære 
venner fuldt saa meget som far og mor og mine søskende. Jeg fik nogle aar 
senere anledning til at beundre fars fortællekunst, da jeg fulgte ham paa hans 
søndagsaften-forelæsninger i Arbeidersamfundet, hvor han uge efter uge formaaede 
at samle et talrigt publikum ogsaa med Homer som emne. Paa samme maade 
læste far med mig Snorres sagaer og de vigtigste af de islandske slegtssagaer. 
Jeg kan ikke noksom takke ham for denne undervisning, som langt bedre end den 
senere skoleundervisning har givet mig et stedse levende indtryk af den klassiske
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og af vor egen oldtid. Ved siden deraf lærte han mig ikke saa lidet af botanik, 
saa enkelte af de latinske navne endnu sidder fast i min erindring, fortalte om 
istiden og gjorde mig opmerksom paa de skuringsmerker, som isen har efterladt. 
Skjønt jeg saaledes ikke fik nogen regelmæssig skoleundervisning, medens vi boede 
paa Taasen, vilde jeg ikke ønske det anderledes — mine forældre gav mig hver 
paa sin maade meget mere end nogen smaaskole havde kunnet byde paa, og saa 
det smukke exempel, som vi havde for øie. Mor fortajte saa levende om livet paa 
Kongsberg, saa jeg syntes jeg kjendte den store skolegaard og de mange originaler 
deroppe, og saa vakte hun vor kjærlighed til blomster og alt vakkert; nei, saa 
sandelig om vi levede ensomt paa Taasen endda vi næsten ingen kamerater havde!

Hvad der bestemte mine forældre til at flytte til byen hår jeg aldrig hørt; men 
høsten 1863, kort efter at jeg havde fyldt mit 9de aar, flyttede vi ind i en liden 
treværelsers leilighed i «Omeyergaarden» paa Hægdehaugen. Dengang syntes de 
fleste at det var saa langt ude fra centrum, at det var næsten som at bo paa 
landet, og meget landligt var det. I Køkeritz’ have ved siden af fandtes fiskedam 
med baad og virkelig fisk. Uranienborgskogen stod endnu urørt, ingen huse fandtes, 
hvor nu Eilert Sundts gade og Holtegaden ligger; Homansbyen er for det meste 
bygget op medens vi boede i Omeyergaarden, og kort sagt, folk, som besøgte os, 
kunde virkelig med adskillig grund sige at de gjorde en landtur. Her fik vi mange 
kamerater, thi der boede flere familier med mange børn, og naar jeg tænker til
bage paa de dage, maa jeg beundre kgl. fuldmægtig Omeyer, som med slig taal- 
modighed fandt sig i alle vore spilopper og den ugagn, vi gjorde. «Sundt-guttene i 
Omeyer-gaarden» blev berygtet over hele Hægdehaugen, men jeg tror ikke vi var 
synderlig værre end de andre. En frygtelig ulykke hændte os, medens vi boede 
der. Om vaaren havde der været braatebrænding i haven. Jeg sad ved vinduet 
og læste og fik pludselig %se bror Carl komme springende opover bakken med sine 
klæder i lys lue; han havde været borte ved baalet. Efter skrækkelige lidelser døde 
han et par uger efter. Han var et elskeligt barn.

Først høsten 1864 begyndte Ole og jeg paa Nissens skole, jeg i 5te fælles
klasse ; vi var meget stolte da vi vandret afsted med vore voxdugsrandsler og 
syntes at vi virkelig var «store» gutter. Far fortalte bestyreren om mit kjendskab 
til Homer og sagaerne — men jeg skulde ønske at min haandskrift havde været 
noget bedre og at skolen, i langt høiere grad end tilfældet blev, havde lagt vegt 
paa skjønskrift og orden i det hele taget med de skriftlige arbeider. Ialfald kom 
styg haandskrift og manglende ordenssans til at koste mig meget besvær, da jeg 
siden kom paa kontor.

De to første aar, 5te og 6te fællesklasse, staar for mig som frygtelig lange. 
Det faldt ligesom af sig selv, at jeg skulde ind paa latinafdelingen; de fire aar, jeg 
gik der, tænker jeg med glæde tilbage paa. Med undtagelse af den bekjendte
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Siewers, som med al sin brutalitet og manglende kundskaber var en fremragende 
lærerbegavelse, tror jeg ikke at der var mange særlig flinke lærere, før vi i 4de 
latinkl. fik senere professor Stenersen til lærer i latin og Hartvig Lassen i norsk. 
Nogen fremtrædende beaandelse var der ialfald ikke over undervisningen, det jeg 
kan mindes, i noget fag undtagen i H. Lassens timer. Men dengang brugte man 
fremdeles at kræve af eleverne, at de selv skulde lære noget ; man fik ikke som nu 
alting ind med skeer. Og resultatet er at det, vi lærte, endnu sidder fast. Jeg 
var meget glad i at læse, men jeg læste heller andre ting end lektierne, og derfor 
holdt jeg mig aaret igjennem sjelden høiere end midt i klassen eller snarere lidt 
derunder. Derimod brugte jeg bestandig at høre meget godt efter i timerne, og 
dette hjalp mig, ikke alene dengang, saa jeg gjerne kom temmelig høit op i 
nummer til examen, men denne vane til at høre efter har hjulpet mig særdeles 
meget senere i livet.

Skjønt der var mange elever i klassen, var det blot ganske faa af dem, som 
jeg kom til at slutte mig noget nærmere til og fik omgang med, og den vane, jeg 
saaledes i barndommen kom i at leve meget for mig «elv, har fulgt mig livet 
udigjennem. Skjønt jeg har gjort mange menneskers bekjendtskab, er det blot 
ganske faa, med hvem jeg har knyttet venskabsbaand eller har havt mere intim 
omgang.

Man kan ikke vente at en gut i alderen fra 9 til 15 aar skal kunne have en 
klar forstaaelse af vilkaarene for et literært arbeide som det, far var beskjæftiget 
med. Men jeg læste altid med stor inten sse hvad far skrev, især husker jeg at 
jeg var meget optaget af skildringerne af fiskeriernes bedrift; jeg var saaledes med 
ude i Grønlien, hvor en nordlandsbaad i den anledning blev aftegnet, og uagtet 
far og mor ikke sagde meget til os barn derom, forstod jeg dog og delte fars 
s<>rg og skuffelse over, at Storthinget nægtede ham fortsat understøttelse, ligesom 
over den miskjendelse, som «Renlighedsstellet» var udsat for. Ung, som jeg var, 
forstod jeg meget vel at det, som bedrøvede ham mest, var at man frakjendte 
bogen videnskabeligt værd og methode.

Det er mig forøvrig en gaade, hvordan far kunde skrive sine bøger; thi vi 
havde blot tre værelser, hvoraf det ene var fars og mors soveværelse, medens vi 
to ældste gutter laa i det andet, som ogsaa brugtes til spisestue. I dagligstuen 
havde far et stort rundt bord, hvor hans arbeide foregik, uden at han lod sig for
styrre af støien omkring sig. Mor var hans stadige fortrolige og raadgiver. Selv 
befattede mor sig ogsaa af og til med literære arbeider; hun skrev smaa noveller for 
Illustreret Tidsskrift, tror jeg. Noget høit værd havde neppe disse smaating, men 
det skaffede hende nu og da en kjærkommen extraindtægt, som nok kunde trænges, 
thi indtægterne var ikke store, og skjønt vi levede til det aller yderste nøisomt, 
var det ofte vanskelig for mor at faa pengene til at strække til. Far maatte jo 

ti — Siegten Sundt.
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kjøbe adskillige bøger, og hans menneskekjærlige sind, kan jeg tænke, kostede ham 
noksaa meget, ligesom der var gjeld fra ungdommen af at betale paa. Trods alt 
var der bestandig lyst i hjemmet og vi savnede ikke, hvad vi aldrig havde kjendt, 
selskabelighed eller anden luxus. Som illustration af, hvor indskrænket vi havde 
det, kan jeg nævne, at der ikke fandtes klokke i huset, og mor selv havde ikke 
noget ur.

Far var ikke politisk anlagt; han deltog ialfald aldrig i det politiske liv hverken 
i stat eller kommune. Forøvrig var det politiske liv paa den tid saare lidet ud
viklet, og kanske han ikke havde stemmeret heller. Men han var af anskuelse 
konservativ og kunde ofte, især efterat vi var flyttet til Eidsvold, udtale sig til mig 
meget skarpt om Jaabækianismen. Derimod var han med liv og sjæl optaget af 
den skandinaviske idé, og den stærke sorg som den tysk-danske krig og Danmarks 
rederlag fremkaldte hos ham, forplantede sig til hele huset, ialfald tog jeg levende 
del deri. Skjønt ikke mere end ti aar gammel slugte jeg «Aftenbladet»s meldinger 
om Dybbøls fald og al den anden ulykke, som overgik Danmark. I nær forbindelse 
med hans skandinavisme stod vistnok hans unionsvenlighed, og af deri grund er 
det vel, at jeg tydelig kan erindre illuminationen i anledning af 50’aars jubilæet 
4de november 1864.

Det blev en stor begivenhed for os alle, da det endelig var bestemt at far 
skulde blive prest paa Eidsvold. Da vi fandt os installert i den store gamle 
prestegaard vaaren 1870, var det isandhed som om vi var kommet i besiddelse af 
et rigt baroni, som far saa ofte spøgende havde sagt paa Taasen. Bare den ting 
at leve paa landet med stort gaardsbrug og mange dyr omkring sig var en op
levelse for os bygutter.

Formodentlig har jeg, for at slippe at blive boende alene i byen, selv foreslaaet, 
at jeg i det sidste aar før artium skulde være min egen lærer, og ialfald blev det 
ordnet paa denne maade. Jeg fik bo hos bedstemor Hansen i de uger fra familien 
flyttede og til skoleferien sommeren 1870 og sluttede saaledes min skolegang ved 
udgangen af 4de latinklasse efter blot i 6 aar ialt at have været elev af en skole. 
Naar jeg siden kan have vist nogen energi, tilskriver jeg det for en stor del den 
omstændighed, at jeg ikke er blevet trættet ud af lang skolegang, som man nu
tildags i regelen hører naar børn slutter efter 11—12 aars skole.

Det var et noksaa dristigt experiment jeg paatog mig ; men jeg lagde med fuld 
oversigt min plan. Jeg mente at jeg kunde nok i de øvrige fag og blot trængte 
at repetere dem henimod artium; al vegt lagde jeg paa latin, græsk og mathematik. 
Jeg gjennemgik saaledes paa egen haand Tacitus’ Germanica og Demosthenes’ 
taler. Den eneste hjelp, jeg havde, var at jeg sendte latinske oversættelser til 
dr. Stenersen til rettelse. Det blev et herligt aar af frit selvstændigt arbeide. Jeg 
læste hvad og hvor længe jeg selv vilde; afbrød læsningen og gik ud i skog og
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mark, naar jeg var træt. Resultatet blev bra forsaavidt som jeg fik et godt laud, 
ved artium 1871, men da havde jeg forlæst mig saa meget, at jeg maatte blive 
gaaende paa prestegaarden til over nytaar forat komme til kræfter igjen. Merkelig 
nok gik den fransk-tyske krig forbi mig uden at berøre mig paa langt nær saa 
stærkt som den danske krig. Forklaringen er vel, at jeg var saa fuldstændig op
taget af min læsning og at der ikke paa landet blev megen anledning til at tale 
derom.

I april 1871 blev jeg konfirmert af far. Det var en sjælfuld og beaandet under 
visning, som han gav konfirmanterne. Men «den hellige handling», som man jo 
pleier at kalde den, gik ikke synderlig dybt ind paa mig. Mit hjem havde aldrig 
havt det aller ringeste af pietetistisk anstrøg ; saaledes holdtes der sjelden eller om
trent aldrig husandagt. Men under min opvæxt faldt det mig naturlig at gaa i 
kirke, enten sammen med mine forældre eller alene. Jeg hørte ofte Wexels, som 
var fars yndlingsprædikant. Men religiøst paavirket har jeg aldrig været, og min 
rationalistiske aandsretning kan jeg forfølge langt tilbage i barndommen.

At far havde konfirmert mig og at han ogsaa dimitterte mig til artium skaffede 
mig imidlertid den eneste ængstelse, som jeg følte ved denne examen. Jeg havde 
nemlig ikke viet religionen som fag synderlig del af min tid, og jeg gruede for 
at blive spurgt nøiagtig ud f. ex. om de store og smaa profeter; thi en slet karakter i 
dette «fag» vilde unægtelig blevet en slem blamage for far. Det klarte sig heldig
vis; men jeg var dengang som nu forarget over at et samvittigheds- og følelses
anliggende som religion skulde gjøres til examensfag som historie eller latin.

Med artium var min barndom afsluttet ved en alder af ikke fuldt 17 aar. Rig
tignok havde far sagt, at en af sine sønner vilde han ofre paa fædrelandets alter, 
det vil sige : lade ham gaa embedsveien. Men familien, specielt Lina Sundt (s. 96), 
blandede sig op i dette anliggende og fremholdt meget energisk at far jo slet ikke 
havde raad til at lade mig studere. Havde jeg ytret noget specielt ønske derom, er 
det vel sandsynligt at der ikke var blevet taget hensyn til hendes ord. Men da jeg 
ikke havde noget levende ønske om at blive embedsmand, og fætter Fredrik Sundt 
(s. 103) tilbød at gjøre en forretningsmand ud af mig, blev det bestemt at jeg 
skulde begynde paa hans kontor saa snart jeg igjen følte mig stærk nok. Og 
saaledes gik det til, at jeg i midten af januar 1872 blev kontorist, og siden den 
tid har jeg staaet paa mine egne ben.

Efter at jeg havde begyndt paa kontoret og til fars død blev det blot korte 
besøg, jeg kunde aflægge i det kjære hjem paa prestegaarden, og jeg fik derfor ikke 
leilighed til i enkelthederne at følge den kamp, som far kom til at staa i.

Hvorvidt han i det hele taget i 53’aars alderen burde have gaaet ind i preste
gjerningen tør være tvilsomt. Han optog den med største iver og nedlagde et 
vældigt arbeide deri, men han var Grundtvigianer, medens der i Eidsvold var en
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temmelig talrig og meget indflydelsesrig kreds af «vakte» med O. A. Berger som 
leder, samtidig som vistnok hovedmængden af befolkningen i religiøs henseende 
var indifferent. Det varede ikke længe før de vakte begyndte at finde at far ikke 
var rettroende nok, og deraf udviklede sig et modsætningsforhold som lidt efter 
lidt tilspidsede sig i en uhyggelig grad.

I de første dage, efter at vi var flyttet til bygden, har jeg indtryk af at far og 
mor lod sig blænde af den overflod, hvori de pludselig saa sig hensat. Vi havde 
ialfald stadig mange gjæster, og huset blev vist ikke billig. Snart viste det sig, at 
der herskede stor og almindelig nød i bygden; der kom tiggere, ikke enkeltvis eller 
et par ad gangen, men i store flokke, saa jeg aldrig har seet noget lignende. Far 
blev aldeles fortvilet; han reiste ind til byen og spurgte Gunerius Petersen, som 
drev stor husflidsvævning paa Hadeland, om han ikke ogsaa kunde lade folk paa 
Eidsvold faa noget af denne fortjeneste. Herpaa svarte Petersen jo, og sendte op 
til prestegaarden masser af garn; saa blev det mors sag at reise rundt i bygden 
for at finde bondekoner og piger, som vilde paatage sig vævningen. Folk var 
overordentlig taknemlig for den anledning til fortjeneste, som de saaledes fik, og 
det blev formelig en større forretning, som mor vinteren 1870—71 og i det næste 
aar maatte forestaa med uddeling af garnet, modtagelse af de vævede stykker og 
udbetaling af væveløn. Men det varede ikke længe før den konjunktur, som fulgte 
efter den fransk-tyske krig, ligesom med et slag forandrede de økonomiske forhold 
i Eidsvold, og efter en tids forløb ophørte søgningen til dette vævearbeide fuld
stændig. Denne episode har ved sin pludselighed bidt sig merke hos mig; hvis 
man ikke selv havde oplevet det, skulde man ikke let kunne tænke sig muligheden 
af at en verdenskonjunktur saa momentant skulde kunne afspeile sig i en norsk 
indlandsbygds økonomiske tilstande. Naar det i 1870 stod saa daarlig til i Eids
vold, er jeg forøvrig tilbøielig til at sætte dette i forbindelse med den store kjøre- 
trafik mellem Christiania og Mjøsen, som Eidsvold havde taget livlig del i indtil 
aabningen af Norsk Hovedjernbane 1854; det er neppe tvilsomt, at man havde 
forsømt jordbruget for at faa de kontanter, som kjøretrafiken indbragte. Siden i vor 
tid har forholdene i Eidsvold helt forandret sig; det er nu vistnok en af vore bedst 
drevne jordbrugsbygder, hvilket i forbindelse med skogens afkastning og stigende 
industriel virksomhed har gjort det til en meget velstaaende bygd.

Enten det var en følge af de vaktes holdning eller fordi fars følelser oprørtes 
ved at skulle bruge lensmanden til at inddrive presteindtægter, tiende, landskyld 
o. s. v., ved jeg ikke, kanske begge dele virkede i forening — ialfald sendte han 
ikke restancer til retslig inddrivelse; da han desuden sagde, naar folk kom paa 
kontoret, at han ikke ønskede mere for tjenestehandlinger end af loven bestemt, 
hvorved han forøvrig ofte næsten fornærmede velstaaende bønder, som vilde betale 
efter gammel skik, blev følgen at hans indtægter paa langt nær ikke naaede op
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hvad de i tidligere presters tid havde været, og de strakte ikke til for den temmelig 
kostbare husholdning, som i førstningen førtes. Derfor blev alle udgifter stærkt 
beklippet og bl. a. opsagde far sin personelkapellan.

Ved siden af den religiøse uoverensstemmelse mellem far og de vakte, foregik 
der en agitation for at udskille annexet Langset som eget sogn, og blandt de 
argumenter, som derunder anvendtes, var ogsaa, at sognepresten uden kapellan ikke 
ordentlig kunde betjene et saa stort kald. Under dette hændte det en jul paa en 
frygtelig kold dag, at far kom til Langset, hvor der foruden klokkeren blot havde 
indfundet sig en eller to gamle koner. «Vil De synge for os, skal jeg præke for 
Dere,» sagde far og holdt gudstjenesten.

Man vil derfor forstaa, at det ikke blot var lyse dage for far og mor, som 
imidlertid begge ufortrødent arbeidede for menigheden. Jeg tror at de tilslut per
sonlig kjendte alle bygdens indvaanere.

Ved en visitats som biskop Essendrop holdt i mai eller de første dage af juni 
1875, blev far, efter hvad jeg siden hørte, behandlet af biskopen paa en i yderste 
grad krænkende maade, hvilket gik overordentlig dybt ind paa ham.

Den følgende søndag fik far besøg af en hel flok af sine gamle venner fra 
Christiania Arbeidersamfund. Han blev oplivet deraf og viste dem omkring paa 
den vakre prestegaard og fulgte dem siden til stationen. Ved den ledighed paa- 
drog han sig en forkjølelse og blev liggende. I førstningen troede doktoren og 
mor ikke det havde noget paa sig, men jeg reiste alligevel op næste søndag 
morgen 13de juni forat se til ham. Paa stationen mødte Ole mig og sagde, at 
tilstanden var meget alvorlig. Da jeg kom ind til far, talte han først en stund 
livlig om dagens begivenheder, om studentertoget til Upsala o. s. v. Men siden 
begyndte han at tale med mig om sig selv og ytrede: «Jeg har tænkt paa meget 
i disse dage, Einar; nu skulde jeg nok ønske, at jeg kunde faa være prest i Eids
vold i fem aar, men nu er det forbi.» Han talte saa rolig, som gjaldt det en anden 
og ikke ham selv. Kort derefter begyndte han at fantasere og ud paa efter
middagen trak han sit sidste suk.

Begravelsen foregik den følgende fredag under almindelig deltagelse.
For mor var dette et frygteligt slag; hun var gaaet saa aldeles op i samlivet 

med far at hun derunder næsten havde tabt sin selvstændighed, og det tog lang 
tid før hun fandt balancen igjen. Det blev dobbelt tungt for hende, fordi hun var 
en meget indesluttet karakter, som længtede efter venskab og forstaaelse, men 
havde saa vanskelig forat aabne sig og vinde andres fortrolighed. Eftersom aarene 
gik kom hun mere og mere bort fra den kristendom, som forkyndtes i kirkerne; 
forsoningslæren bød hende imod. Hun gik alligevel i kirke, men som oftest kom 
hun derfra oprørt, istedetfor opbygget. Det gik dybt ind paa hende at hun og 
hendes kjære søster Marie stod saa forskjellig i denne sag.
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Mor var en overlegen begavelse, og meget kundskabsrig, men hun kom aldrig 
til at gjøre sig fuldt gjældende, ligesom hun lige til det sidste gik søgende gjen
nem livet.

Efterat tingene paa Eidsvold var ordnet, flyttede hun til byen, hvor jeg og 
mine brødre samt fætter Mauritz boede hos hende en tid. Saa reiste hun en vinter 
til Kjøbenhavn og senere flyttede hun til Mauritz, som dengang var ansat hos 
cognacfirmaet Magnier & Blanzac samt fulgte ham, da han nedsatte sig i Malaga, 
hvor hun bl. a. oplevede et alvorlig jordskjælv. Efter derpaa at have besøgt mig 
og Therese i London reiste hun hjem og boede resten af sit liv sammen med tante 
Marie. Hun fik af lægen besked om at hun led af en farlig svulst og ikke kunde 
opereres. Da jeg talte med hende derom var hun fattet, men det er dog underlig 
at tænke paa, sagde hun. Kræften tog stadig mere overhaand; hun havde ikke 
de frygtelige smerter, som ofte følger denne sygdom, men den slog sig paa hjernen, 
saa hun de sidste maaneder ikke længer kjendte os, og hun døde tilsidst af ud
mattelse.» ------------ .

Herefter meddeler redaktør Sundt følgende autobiografiske oplysninger:
«Da fætter Fredrik Sundt (s. 103) tilbød far at gjøre en forretningsmand af mig, 

og det blev bestemt at jeg skulde begynde paa hans kontor, var der ingen som 
gjorde sig den uleilighed at undersøge om jeg ogsaa var skikket for handelen. Jeg 
tror, at under andre forhold end de, jeg kom ind i, kunde jeg nok efterhaanden 
have udviklet mig til en duelig handelsmand, men samtidig maa jeg indrømme, at 
jeg under alle omstændigheder vilde have havt meget hos mig selv at kjæmpe 
mod foruden den distraktion og mangel paa ordenssans, som gjorde den første tid 
paa kontoret til en alvorlig lidelse for mig.

Fredrik Sundt var en fremragende dygtig disponent og en streng chef, hos 
hvem jeg lærte meget i de fire aar, jeg var i hans tjeneste. I januar 1876 reiste 
jeg til London med mange anbefalinger, som dog intet hjalp mig, men ved per
sonlige bekj end tskaber fik jeg plads hos M. R. Meyer & Co., hvor saa mange 
nordmænd i de aar fik sin kommercielle uddannelse. Skjønt jeg mente, jeg alt 
havde lært meget, maatte jeg atter gjennemgaa en meget skarp skole og kunde 
have lært endnu mere, hvis jeg ikke vaaren 1877 havde maattet reise hjem forat 
udtjene min værnepligt.

Høsten samme aar, altsaa blot 23 aar gammel, etablerte jeg i Christiania en 
agenturforretning, som senere, da min forlovedes fætter E. Ellingsen var blevet 
min kompagnon, udvidedes til en engros’forretning i petroleum. Da han var 
blevet forlovet med datter af Sven Haug i Drammen, opløstes vor firma i 1881, 
fordi han sammen med svigerfaderen skulde etablere et træsliberi. Jeg havde der
efter ikke kapital til at fortsætte engros’forretningen og flyttede i 1881 til London, 
hvor jeg uden synderlig held søgte at oparbeide en agenturforretning.



Allerede før jeg flyttede til London havde jeg begyndt journalistisk virksomhed, 
idet jeg skrev handelsartikler i «Dagbladet». I London fortsatte jeg dermed som 
fast merkantil korrespondent gjennem flere aar til «Morgenbladet» i Christiania og 
til «Stockholms Dagblad».

I 1878 var jeg blevet gift; min hustru, som ikke taalte det engelske klima, 
blev tilsidst alvorlig syg, saa det blev nødvendig for os at flytte hjem, høsten 1889. 
Jeg fik min fætter Oluf C. Sundt’s støtte og efter opfordring af ham startede jeg 
«Christiania Svineslagteri» med mig som disponent og senere afdøde Fredrik Grøn
tvedt som driftsbestyrer. Vi byggede i 1890 et lidet, men meget hensigtsmæssigt
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slagteri, og denne aflære vilde sikkert blevet lønnende, saafremt tilførselen af svin 
havde svaret til hvad landmændene havde lovet. Men vi fik ikke engang halv
parten saa mange svin som det mindste antal, jeg havde gaaet ud fra og som 
alle landbrugskyndige havde sagt, vi kunde regne med. Jeg fratraadte som disponent 
vaaren 1893; derefter arbeidede Grøntvedt en tid, og efter ham overtog Munthe-Kaas 
stillingen ; men tilsidst maatte forretningen nedlægges af mangel paa tilførsler.

Nærmere enkeltheder ved min merkantile karriere vil ikke interessere andre og 
ikke har jeg lyst til at dvæle derved. Det er ogsaa ligegyldig, thi mit livsarbeide 
kom til at ligge i journalistiken. Min vane at lægge merke til tingenes sammen
hæng, mit fleraarige ophold i England og den korrespondancevirksomhed, som jeg 
derfra drev, havde givet mig kjendskab til flere grene af handelen end folk i 
almindelighed pleier at sidde inde med, og samtidig havde jeg begyndt paa meget 
indgaaende selvstændige studier af de grundlæggende statsøkonomiske problemer.
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Saaledes var jeg forholdsvis godt rustet for det, som er blevet mit livs hoved
beskæftigelse nemlig redaktionen af «Farmand», Norsk Forretningsblad.

Jeg begyndte udgivelsen deraf 14de februar 1891, medens jeg endnu var Svine
slagteriets disponent, idet firmaet Carl E. Petersen & Søn gjennem disponenten for 
Centraltrykkeriet Chr. Thorvaldsen havde stillet en kredit af kr. 10000 til min 
raadighed. Siden vaaren 1893 har arbeidet med «Farmand» været min eneste be- 
skjæftigelse.

Mit store forbillede var «The Economist», men ingen føler bedre end jeg selv, 
hvor stor forskjellen mellem forbilledet og «Farmand» er. Det maa imidlertid 
erindres, at forholdene i Norge og dets hovedstad i 1891 endnu var yderst be
skedne, de færreste troede dengang, at det skulde kunne lykkes mig at gjennem- 
føre min plan at skabe en fagavis for handelen. De første fire aar var ogsaa 
overordentlig vanskelige, idet driften gav et underskud af tilsammen kr. 6600 uden 
at der blandt udgifterne var medtaget noget redaktionshonorar. Ved at jeg per
sonlig udførte det meste af arbeidet baade med redaktionen og at samle avertisse
menter etc., lykkedes det at holde udgifterne nede og efterhaanden at øge ind
tægterne ; men det tog lang tid før bladet kunde siges at være blevet et lønnende 
foretagende.

Om redaktionen tilkommer det ikke mig at udtale nogen dom, kun vil jeg op
lyse, at da jeg i anledning af «Farmand»s 25’aars jubilæum i 1916 skrev en over
sigt over den økonomiske og financielle udvikling i Norge og Verden i de sidste 
25 aar, viste det sig, at bladets spalter i rigelig mængde indeholdt de faktiske 
oplysninger, som jeg trængte for udarbeidelsen af denne meget omfattende oversigt. 
I 1894 begyndte jeg at skrive rapporterne om vore exportartikler paa engelsk og 
dette, som har skaffet bladet ikke ganske faa udenlandske abonnenter, har gjort at 
«Farmand» vel maa siges at være det norske blad som er bedst kjendt udenfor 
landets grænser. «Farmand» har ogsaa tjent som forbillede for «Affärsvärlden» i 
Stockholm og for «Mercator» i Helsingfors. Det er nu min hensigt, sammen med 
mine sønner, at gaa igang med betydelige udvidelser af bladet forat give det større 
aktualitet og forhaabentlig større udbredelse. Min yngste søn Leif Sundt, cand. 
oecon., har efter et kortere ophold i New York just nu tiltraadt sin stilling som 
forretningsfører og medarbeider.

Ovenfor har jeg nævnt at jeg længe har drevet statsøkonomiske studier. Den 
første impuls dertil modtog jeg af min chef M. R. Meyer, som stærkt anbefalede 
mig at læse Stuart Mill’s Principles of Political Economy, hvilket raad jeg fulgte. 
Læsningen af denne merkelige bog virkede dengang paa mig som om jeg blev 
ført op paa et høit fjeld, hvorfra der var vid udsigt udover livets mangfoldighed.

Allerede i midten af i88o’aarene begyndte jeg paa indgaaende undersøgelser 
over arbeidsløn i forhold til kapitalfortjenesten. De resultater, som jeg kom til,
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fremlagde jeg første gang offentlig i 1892 i «Den Statsøkonomiske Forening» i 
Christiania i et foredrag med titelen «Om Kapitalgevinsten». I et foredrag i samme 
forening i 1897 med titelen «Om Arbeidslønnen» kom jeg tilbage til disse under
søgelser, som altsaa har beskjæftiget mig i mere end en menneskealder. For 5 à 
6 aar siden begyndte jeg paa en større systematisk fremstilling, skrevet paa engelsk, 
af min opfatning af hovedproblemerne i den økonomiske virksomhed. Då jeg der 
til blot kunde afse fristunder nu og da, skred udarbeidelsen af denne bog ikke 
hurtig fremover. Samtidig kom den mere og mere til at forme sig som et forsøg 
paa at give et udsyn over menneskeslegtens kulturhistoriske udvikling som den 
fortoner sig, naar man ser den fra et statsøkonomisk standpunkt. For endelig 
engang at faa dette arbeide afsluttet reiste jeg i juni dette aar (1917) op til Eidsvold 
Badehotel, hvor jeg i løbet af tre uger skrev de sidste fem kapitler og blev færdig 
30te juni. Bogen trykkes nu som manuskript i 200 exemplarer.

Ved siden af mit arbeide med «Farmand» anser jeg denne bog som mit livs 
egentlige opgave. De dumheder og feilgreb, som jeg gjorde i ungdommen under 
forsøget paa at slaa mig op som handelsmand, er nu kommet saa langt paa af
stand, at jeg næsten tænker derpaa som om de angik en anden person og ikke 
mig selv, og skjønt disse forsøg ikke skaffede mig guld, skaffede de mig kundskaber, 
uden hvilke jeg ikke vilde have kunnet lede et blad som «Farmand» eller skrive 
en bog som den jeg nys har afsluttet. Kun sørger jeg over al den møie og savn, 
som jeg derved har ført over min hustru, den bedste, klogeste og tapreste kamerat 
og medhjelp, som nogen mand har havt.

Hvorvidt min bog «Imagination, Labour and Civilisation» vil slaa an eller ikke, 
ved jeg endnu ikke. Jeg kan næsten sige, at i dette øieblik er det mig forholdsvis 
en underordnet sag ; jeg har foreløbig blot en stor følelse af at være blevet befriet 

* for -noget, som gjennem mangfoldige aar har forfulgt mig som en pligt, nemlig at 
faa gjort rede for mit livssyn.

,Men selvfølgelig vil det blive en stor glæde, hvis bogen bliver en sukces.» —

Einar Sundt var en mand med store udsyn og langtrækkende maal. Gjennem 
det dygtig ledede fagblad «Farmand» skaffede han sig stor indflydelse, og hans 
virksomhed som pressemand var præget af den samme uforfærdethed og ærlighed, 
som var karaktertræk hos ham. Han kunde være aabenhjertig og fritalende indtil 
hensynsløshed, stundom envis og steil ligeoverfor andres argumentation, men han 
gik aldrig paa akkord med sin overbevisning og afveg aldrig fra det, han ansaa 
for ret og sandt. Og han kunde sige fra baade i sit blad og i mundtligt ordskifte 
med en forfriskende umiddelbarhed og ofte med stor virkning.

Blandt de sager, Sundt arbeidede med, er hans plan til regulering af Christiania 
Østbanestation maaske bedst kjendt. Han fremlagde først et udkast til denne i et 



foredrag i Polyteknisk Forening 6/io 1896, og den gik ud paa at flytte Hovedbanen 
saaledes at denne og Nordbanen skulde komme ind paa arealet søndenfra ad samme 
vei som Smaalensbanen. I 1897 fik Sundt en fuldt udredet plan færdig og havde 
samtidig opnaaet haandgivelser paa mesteparten af de til dens realisation nødven
dige eiendomme, men etatsmæssige hensyn kom i veien, og alt hans stræv ‘viste 
sig forgjæves. Tiden har senere vist, at forholdene som de blev ved Østbane- 
stationen er uholdbare, og den dag kan komme, da en omordning i det væsentlige 
efter Sundts plan bliver nødvendig, men da vil det blive en ganske anderledes 
kostbar affære.

En anden sag, som omtrent samtidig beskjæftigede Sundt, var anlæg af et stort 
skibsbyggeri paa Sjursøen, idet han mente, at det var et livsspørgsmaal for Chri
stiania at faa sin havn i orden, og at en af betingelserne herfor var at faa Nylands 
verksted væk fra sin nuværende plads. Han arbeidede lige energisk for denne 
plan og fik ogsaa her samlet haandgivelse paa Sjursøen, men planen faldt og blev 
fra flere kanter betegnet som fantastisk. I 1915 fik imidlertid en plan for havnens 
udvidelse, som i omtrent alt bygger paa Sundts forslag af 1899, tredie’præmie ved 
den internationale havnekonkurrance, og naar den ikke fik høiere præmie beroede 
det paa, at den ikke havde behandlet andre dele af havnen paa en heldig maade. 
Hvilken uhyre betydning et skibsbyggeri paa Sjursøen nu vilde havt behøver ikke 
at paapeges.

Under henvisning forøvrig til I. B. Halvorsens : Norsk Forfattcr-Lexikon kan 
om Sundts forfatterskab tilføies, at han i 1905 gjennem «Farmand» lod udsprede i 
udlandet to artikler «Sovereign Norway and her State Rights», som han fik bibliothe- 
kar Drolsum til at skrive og som meget bidrog til i fremmed land at klargjøre 
det sande statsretslige forhold mellem . Norge og Sverige. Efter en reise i 1909 og 
1910 i England, Frankrige og Tyskland udgav han «Sketches from the Rhine- 
Province and Westphalen» med resultaterne af udstrakte økonomiske studier. Til 
«Farmand»s 25’aars jubilæum i 1916 skrev han «Svingninger i konjunkturerne og 
norsk næringsliv i aarene 1891 —1916» og i 1907 samlede han i «Norges Handel 
og Industri, Bind I» en række afhandlinger om industrielle og merkantile firmaer 
i flere byer ligesom oversigter over disse byers økonomiske udvikling, et kildeskrift, 
som ved siden af «Farmand»s øvrige mangfoldige artikler fra Sundts haand vil 
vedblivende være uvurderligt for studiet af landets økonomiske forhold.

Noget af det sidste, Sundt paa dødsleiet sagde til sin hustru, var: «Hvis der skal 
skrives noget om mig, saa skriv at Sundt vilde aldrig personerne tillivs, men det 
var principerne det gjaldt, og om han kunde bruge skarpe ord, saa var det aldrig for 
at saare » Sundt var en meget afholdt mand af dem, som havde lært ham at kjende; 
af alle, som kom i berørelse med ham, blev han omfattet med høiagtelse og respekt.1

1 Se bladenes nekrologer, specielt «Farmand» 1917 nr. 38 og 39.



Fru Therese Sundt tilbragte før sit giftermaal en længere tid i sogneprest Eilert 
Sundts hjem paa Eidsvold prestegaard og førte under sit samliv med de betydelige 
mennesker, hvis svigerdatter hun siden blev, en omhyggelig, livlig skrevet dagbog, 
som fremdeles er i behold.

Einar Sundt og hustru Therese Ellingsens børn er [ioa—ioe]:
io a. Margaret Sundt, født 21/î 1879 i Christiania.

Gift 28/< 1903 i Uranienborg kirke, Christiania, med Carl Ludvig Spørck 
Haslund, født n/» 1877 i Christiania, søn af agent Niels Haslund og Margrethe 
Fredrikke Spørck. Gjennemgik udskiftningsafdelingen paa Norges Landbrugs
højskole paa Aas, hvorfra han blev udexaminert 
i 1900. Konst, udskiftningsformand i Hede
markens amt 1913. Fire børn [11a—ud]: 
il a. Gunvor Spørck Haslund, født e/i 1905 i Grue, 
il b. Liv Spørck Haslund, født ’/« 1906 i Grue.
II c. Solveig Spørck Haslund, født î4/io 1908 i Aamot. 
ud. Alfhild Spørck Haslund, født ,9/io 1909 i Aamot.

10 b. Eilert Lund Sundt, født 9/e 1881 i Christiania. 
Grosserer.

Efter examen artium ved Aars & Voss’ skole
i 1900 med karakteren «godt» læste Sundt en 
tid til 2den’examen, men reiste før dennes af
slutning i 1901 til Argentina, hvor han strax 
fik ansættelse som assistent ved den Argentinske 
grænsekommission med Chili og deltog som saa- 
dan i de vidtløftige expeditioner i Andesbjergene 
i Patagonien indtil 1903. Sidst i dette aar vendte
han tilbage til Norge og overtog stillingen som forretningsfører i «Farmand», 
den han indehavde til 1907, da han atter reiste til Argentina for sammen med 
sin bror Hans Sundt at etablere en forretning med afdelinger saavel i Buenos- 
Aires som i Christiania, omfattende export fra Norge af papir, træmasse m. v. 
og export fra La-Plata’landene og Brazilien af disse landes produkter til Nord
amerika, England, Frankrige og Skandinavien. Denne forretning virker under 
navn af : Eilert Sundt & Co. i Christiania, Sundt Hnos. y Cia i Buenos-Aires 
og Sundt Brothers & Co. i Rio de Janeiro og Sâo Paolo og har antaget 
meget store dimensioner.

Sundt tog initiativet til og fik i 1917 dannet Norsk-Sydamerikansk Land
brugs Co. A/S, med en kapital paa omkr. 3V2 mill, kroner, hvis formaal er 
indkjøb og drift af landeiendomme (estancias) i Argentina. I 1917 stiftede
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han ogsaa Norwegian Comodoro Oil Fields Ltd., hvis formaal er overtagelse 
og drift af petroleumskoncessioner i det sydlige Argentina.

Som ivrig sportsmand er Sundt særlig interessert for tindebestigning og ski
sport; i septbr. 1915 besteg han Aconcagua, Sydamerikas høieste fjeld, paa 
7035 meter. Under et af sine lange ophold i Argentina deltog Sundt i stiftelsen 
af Den Skandinaviske Roklub i Buenos Aires. Han har udgivet «Pampas og 
Cordilleras, Erindringer fra Grænseexpeditionerne i Patagonien», Chr.a 1906, 
og «The First Winter Ascent of Aconcagua», Buenos Aires 1915. Ugift.

ioc. Hans Sundt, født 1884 i Croydon ved London. Grosserer.

HANS SUNDT og hustru ELENA f. BOND.

Gift 2/ö 1914 i Buenos Aires med Elena Bond, født 3A 1882 s.steds af 
britiske forældre; faderens navn er William Bond.

Efter examen artium paa reallinien med karakteren «tilfredsstillende» ved 
Aars & Voss’ skole i 1903 tog Sundt handelsskoleexamen og var derpaa i 
skibsmæglerforretning i Hamburg. I 1905 reiste han til Buenos Aires, hvor 
han havde ansættelse ved forskjellige bedrifter indtil han i 1907 sammen med 
broderen Eilert etablerte den import- og exportforretning, som siden har
antaget anseelige dimensioner og forøvrig er omtalt s. 171. I forretningens
medfør har han foretaget flere reiser saavel paa Nordamerika som til Europa;
i 1915 var han med sin frue ombord i Sydamerikaliniens damper «Salerno»
paa tilbagereise til Argentina, da tyskerne torpederte skibet i Nordsjøen 
uden varsel. Barn :
li. Carlos Alfredo Sundt, født V11 1916 i Buenos Aires,
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LEIF SUNDT.

iod. Anna Leschly Sundt, født 28/s 1885 i Croydon ved London.
Gift 16/i 1906 i Uranienborg kirke, Christiania, med Arvid Jacobsen, 

født 6/s 1877 i Ski, søn af driftsbestyrer ved Statsbanerne, statsraad 
Oscar Jacobsen og Laura Dahl.

Jacobsen tog examen artium ved Drammens skole i 1895 med laud., 
examen philos, i 1897 med haud illaud, og blev juridisk kandidat med 
laud, i 1900. Han blev derpaa konsulatstipendiat i Japan 8/6 1901 og 
i Antwerpen 7/e 1902, advokatfuldmægtig i Christiania 1904, norsk vice
konsul i Montreal 31/s 1906. Herfra tog han afsked u/7 1911 og har 
siden praktisert som overretssagfører i Chri
stiania. Han udgav «Ulykkesforsikring for 
Sjømænd» 1905 og «Udvandringspolitik» 
1910. Tre børn [11a—11 c] :
11 a. Oscar Sundt Jacobsen, født 22/a 1908 i Christiania.
11 b. Einar Leschly Jacobsen, født 28/s 1909 i Montreal. 
11 c. Therese Fredrikke Jacobsen, født 28/7 1910 i Mont

real.

10 e. Leif Nicolay Sundt, født s/ii 1892 paa 
Nordstrand i Østre Aker.

Leif Sundt tog examen artium med 
karakteren «meget tilfredsstillende» ved 
Vestheim skole i 1912, gjennemgik der
efter Treiders handelsskole og var saa i 
to aar i England og ved et af de største 
skibsrhederfirmaer i New York. I 1916 
tog han statsøkonomisk examen ved Chri
stiania universitet og er fra 1917 medarbeider i «Farmand». Ugift. 

9d. Ole Johannes Sundt, født V7 1856 i Christiania. Efter først at have gaaet 
paa Nissens skole i Christiania fik Ole Sundt i 1870 og 1871 undervisning 
paa Eidsvold af senere sagfører L. Th. Bjerke, som der holdt skole i et par 
aar for et mindre parti. Med særlig tekniske interesser kom han saa til 
Christiania og fik arbeide først paa Mohns verksted bl. a. som fyrbøder og 
derpaa ved Myrens mek. Verksted som filer. I slutten af 1870’aarene reiste 
Sundt til Tyskland, hvor han studerte først i et par aar ved den tekniske 
skole i Mittweida i Sachsen og senere i Berlin og uddannede sig til maskin
ingeniør. Omtrent umiddelbart derefter drog han til De forenede Stater, hvor 
han i en aarrække var tegner paa forskjellige verksteder i Philadelphia, Balti
more og særlig ved de store staalverker ved Harrisburg og Pittsburg. En 
kort tid var Sundt ogsaa i Buenos Aires og kom derfra til Cleveland og
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senere til Mexico. Et aar tog han ophold i Christiania med ønske om at 
slaa sig ned hjemme og satte derfor endel kapital i et mekanisk verksted 
ved Akerselven, men de mange aar i amerikanske forhold øvede sin ind
flydelse og han kunde ikke finde sig tilrette hjemme, hvorfor han drog tilbage 
til Mexico. Senere har Sundt aflagt kortere 
eller længere besøg i Norge, væsentlig i rekrca- 
tionsøiemed.

Gift 21 /s 1882 i Baltimore med Elisa Alvilde 
Amundsen, født 9 A 1852 i Bergen og død 10A 
1882 i Baltimore; datter af skomager David 
Amundsen fra Muri i Nordfjord og Arnoldine 
Margrethe Helland. Uden barn.

9 e. Carl Sundt, født 19/i 1859 i Vestre Aker,
døde 29 A 1864 i Christiania ved ulykkestilfælde.

9 f. Mauritz Christopher Hansen Sundt, født 18A 
i860 i Vestre Aker, døde 9 A 1911 i Buenos Aires. 
Forretningsmand.

Efter sin fars død gik Mauritz Sundt i nogen 
tid i Christiania Kathedralskole. kom derefter 
paa kontor først hos fætteren Fredrik Sundt
og senere hos broderen Einar i firmaet Sundt & Ellingsen, hvorefter han 
gjennem sidstnævnte fik plads hos M. R. Meyer & Co. i London. For 
sin videre uddannelse søgte han en post hos cognacfirmaet A. Magnier i 
Frankrige og nedsatte sig derpaa som forretningsmand i Malaga. Efter op
fordring fra den norsk-svenske konsul i Tanger flyttede Sundt derhen for 
at oparbeide handelsforbindelser med Skandinavien; dette lykkedes ogsaa, 
men Sundt var saa uheldig at faa til kompagnon en franskmand, som viste 
sig at være en forbryder, og som følge af dennes bedragerier gik firmaet 
konkurs.

Uden midler, men med mange kundskaber og erfaringer reiste Sundt i 1888 
til Buenos Aires. Her overtog han kassererstillingen i «La Sociedad Men
sageros de la Capital», et i sit slags enestaaende expresskompani, for hvilket 
selskab han senere blev administrerende direktør, en stilling han indehavde 
til sin død.

Under den uendelighed af kriser, Argentina i denne periode gjennemgik, 
fik Sundt paa mange maader anledning til at lægge for dagen usædvanlige 
administrative evner. Ikke mindst viste dette sig ved grundlæggelsen og 
udviklingen af «Almanaque del Mensagero», Sydamerikas «Whitaker», som 
første gang udkom i 1901 med 94 sider i 5000 exemplarer og ved hans
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død var blevet et verk paa 300 sider, rige paa videnskabelige data og 
almenoplysninger. Efter Sundts død fortsætter hans enke under sin per
sonlige redaktion dette verk, som nu trykkes i et oplag paa 75000 
exemplarer.

MAURITZ SUNDT og hustru ELIZA f. MEYER.

Sundt var en af stifterne af «Det norske La-Plata’samfund> og af «Den 
norske Hjelpekasse» i Buenos Aires, og med aldrig trættet velvillighed bistod 
han landsmænd, som søgte derover, med raad og daad.

Gift i Buenos Aires med Eliza Meyer, som var født der af danske for
ældre; faderens navn var Sophus Meyer. Uden barn.

9 g. Lars Sundt, født 27/s 1862 i Vestre Aker. Redaktør.
Gift 24A 1902 paa Kongsvinger med Helen Eger, født 14/i 1869 i Lurø, 

datter af distriktslæge Ole Charles Christian Eger og Thrine Karine Normann ; 
se forøvrig [Christian Eger:] Siegten Eger.

Efter sin fars død i 1875 blev Lars Sundt elev af Christiania kathedral- 
skole og tog her middelskoleexamen, hvorefter han kom paa Handelsgymnasiet. 
«Det var en for mig uheldig bestemmelse,» skriver Sundt, «thi jeg følte mig 
ikke skikket for den virksomhed, som denne uddannelse førte mig ind i. For 
sent gik det op for mig at jeg skulde have fortsat den vei, som laa aaben 
for mig til Universitetet og kommet ind paa videnskabelige sysler, beslegtede 
med min fars folkelivsforskning. Ved dyrekjøbt erfaring har jeg maattet 
erkjende, hvor betydningsfuldt det er at faa realisere sig selv, hvis livet skal 
faa nogen fornuftig mening og give indre tilfredsstillelse.
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Jeg var i Amerika nogle aar, drevet did bl. a. af lysten til at lære dette land 
at kjende, hvortil udvandringen i otti’aarene var saa umaadelig. Kommet hjem 
igjen drev jeg med lidt af hvert i Christiania med vexlende held. Et par aar 
deltog jeg saaledes i udgivelsen af «Farmand». Endelig i 1905 brød jeg overtvert 
og flyttede til Hadeland, hvor jeg i sex aar under tunge kaar boede paa en liden 
eiendom «Solbraaten» høit oppe i bakkene i Gran. Ja, det var tunge kaar og 
størst savn for min hustru, som var bedre vant og kom bort fra sin musik. Men 
for mig blev det anledning til at optage studiet af udvandringens dybeste aar- 
sager, hvorom bl. a. de mange nedlagte husmandspladse omkring mig var talende 

vidnesbyrd. Jeg skrev et større foredrag om dette 
emne, «Udvandringen fra bygderne», som jeg holdt 
viden om i landdistrikterne. Ogsaa andre emner 
optog jeg til behandling under foredragsreiser. Navn
lig søgte jeg at vække interessen for den gamle hus
flid med nutidens forandrede økonomiske forhold. 
Hertil havde jeg den glæde at faa støtte af Eilert 
Sundts legat, som forvaltes af Universitetet. I 1908 
fik jeg arrangert en husflidsudstilling i Gran; den 
fik stor tilslutning, og kongen sendte 200 kr. til 
præmier. Jeg udgav en trykt beretning om den. 
Af andre publikationer fra min haand kan nævnes 
«Hjemmet og Gaden», et foredrag, som jeg holdt i 
Brødrene Hals’ sal i Christiania, og «Halvor Oppen», 
et lidet skrift om husmandsforholdene i udvandrings
tiden ; hertil kommer en række artikler i «Aften
posten», «Verdens Gang» og «Tidens Tegn». I de 

senere aar har jeg væsentlig skrevet i Hadelands lokalblad «Vestoplændingen», 
fra Vi 1917 som redaktør sammen med bladets mangeaarige eier O. Rossow. 
Fra samme tid gik bladet over til et af mig dannet aktieselskab. Det har en 
stor læsekreds, og jeg ser dets fornemste opgave i at virke for distriktets økono
miske og kulturelle fremgang. I politisk henseende staar bladet paa arbeidernes 
side. I denne virksomhed, som lægger beslag paa min tid og mine kræfter, 
kommer det mig tilgode at jeg lige siden jeg kom til Hadeland har søgt at leve 
mig ind i landbefolkningens kaar og tænkesæt » Tre børn [10a—10c]:

10 a. Thor Nicolai Sundt, født 3% 1903 i Christiania.

10 b. Marie Johanna Sundt, født 7/s 1904 i Christiania.

10 c. Mauritz Christopher Hansen Sundt, født 1/® 1917 i Christiania.
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8n. Hans Gabriel Sundt, født 26/n og døbt 5/ia 1820 i Farsund, hvor død 
10/12 I82O.

7d. Ole Johannes Sundt, født 27/10 og døbt 3O/io 1764 i Egersund; fadder var 
madame [sorenskriver] Weyer, jomfru Maren Hansdtr. Skanche, løitnant Nicolay 
Frantzen, Theophilus Skanche og farbroderen Peder Larsen Sundt. Døde 
17/s 1820 i Flekkefjord. Kjøbmand.

Gift omkring 17901 med Birgitte Christine Kloed. døbt 2H/e 1752 i Lund 
og død 27/i2 1829 i Flekketjord; datter af premierløitnant Bendix Heide Kloed 
og Anna Birgitte Storch,

Hr, Jørgen Hemmingsen Storch, sogneprest til Vanse fra ca. 1570, blev for uhæderlig vandel 
fjernet fra embedet, men taget til naade igjen 1594 og døde 1596. Hans søn:

Hr, Anders Jørgensen Storch var fra 1583 kapellan hos faderen og efterfulgte ham som sogne
prest i Vanse 1596; blev for uhæderlig vandel fradømt embedet 17/e 1601. Hans søn [eller værsøn] var:

Evert Andersen, f. 1610 og død som gaardbruger paa Tomstad i Vanse ca. 1685. Hans søn var: 
Samuel Edvardsen Storch, f. 1637, blev toldbetjent i Flekkefjord M/r 1670 og levede der endnu 

i 1718. Hans hustru Kirsten With, skifte 28/î 1718, var datter af Marcus With, der døde 1641 og 
hvis enke Anne Hansdtr. derefter ægtede først tolder i Flekkefjord Johan Sartorius, død 1685, og 
sluttelig 2/s 1690 fhv. foged paa Lister Hans Gabrielsen Schønemann, der blev begr. 19/s 1696, 
63 aar gi. i Vanse [han var formentlig den «Johannes Gabrielsen i Christiansand», hvis mor 
Magdalene Cortsdtr. døde i Aalborg 1659, skifte der ’A 1659]. Deres søn var:

Hr. Edvard Storch, født 1672, blev student 1690, theol, attest. 1694, kapellan 1702 hos 
hr. Mogens Rasch i Lund, efter hvis død 17/i 1715 han drog til Kjøbenhavn for at søge sukces- 
sionen, forliste under Jylland og kom saavidt fra det med livet. Han fik dog ikke Lund, men 
udnævntes 9/s 1716 til sogneprest til Valle og døde i dette embede efter at have ligget tilsengs i 
nær tre aar og tilslut søgt lægehjelp i Flekkefjord, begr. 5/s 1728 ved Lund, 564/ia aar og 10 
dage gi. Hr. Edvard var gift først med Birgitte Rasch, død 1714, datter af nævnte hr. Mogens 
Jacobsen Rasch til Lund og Elisabeth Danielsdtr. Kirsebom. og derefter 25/o 1716 i Hornnes med 
Birgitte Christine Schrøder, født 1693 og død 28/ia 1753 i Flekkefjord, datter af borgermester i 
Christiansand Mathias Christensen Schrøder og Margrethe Sørensdtr. Med iste hustru havde han 
to døtre og en søn Samuel, som blev prest i Danmark og stamfar til den danske siegt Storch; 
med 2den hustru fire børn, hvoraf datteren:

Anna Birgitte Storch, døbt ®/5 1718 i Valle og begr. 14/s 1796 i Flekkefjord; gift 12/s 1746 i 
Nes med premierløitnant Bendix Heide Kloed.

Christopher Kloed blev secondløitn. 1711 i Vesterlenste reg., premierløitn. ved Listerske komp. 
22/a 1717, forsat til 2. Vesterlenske reg. 15/8 1718, kapteinløitn. 21/e 1722, karakt.kaptein 27/s 1726, 
virk, kaptein 17/a 1734; secondmajor 24/s 1749, afsked 7/n 1750. Døde ll/i 1763 i Flekkefjord. 
Gift 2/s 1719 i Vinger med Birgitte Sophie Heide, født 27/î 1698 i Vinger og død 14/e 1786, 
datter af sorenskriver i Solør og Østerdalen Bendix Heide og Elisabeth Johansdtr, Steenkuhl. Søn:

Bendix Heide Kloed, født 1724, blev 18/s 1747 secondløitn. i 2. Vesterlenske reg., premierløitn. 
17/t 1748 og 2/s 1753 forsat til 4. Listerske komp.; afsked 20/a 1760. Døde 12/ia 1759 i Flekke
fjord. Gift 12/b 1746 i Nes med ovennævnte Anna Birgitte Storch. Deres datter:

Birgitte Christine Kloed. gift med ovennævnte Ole Johannes Sundt.

1 Vielsen er forgjæves eftersøgt i en række kirkebøger.
12 — Siegten Sundt.



17»

Ole Johannes Sundt kom strax efter faderens død i 1773 som pleiesøn i huset 
hos sin mors frænde kjøbmand Hans Gabriel Buchholm i Flekkefjord. Her blev han 
konfirmert 26/i 1778 som nr. 2 med «laudabilis» og kom derefter i sin pleiefars for
retning, hvor han arbeidede i mange aar, indtil han selv nedsatte sig i Flekkefjord 
som kjøbmand. Han var en meget duelig forretningsmand, skaffede sig en betydelig 
bondehandel og havde i sin tid Flekkefjords største vareomsætning; ved vind- 
skibelighed og retskaffen vandel erhvervede han sig megen anseelse.

Da Sundt og hustru i 1807 havde mistet sit eneste barn, opsatte de et gjen- 
sidigt testamente med visse bestemmelser, hvilket de dog igjen annulerte for under 
80/7 1812 at oprette et andet gjensidigt testamente, som kun gik ud paa fuld 
raadighed over boet for den længstlevende. Sundt afgik først ved døden og hans 
enke lod da 81/io 1829 opsætte et gavebrev, hvorefter en del af hendes og Sundts 
arvinger skulde tilfalde visse løsøregjenstande, medens den efterladte formue var 
uomtalt. Dagen efter madame Sundts død blev skifte i hendes bo aabnet 28/is 
1829, men sluttedes først 16/4 1833, idet arvingerne paa hendes side søgte at 
gjøre gjældende, at det gjensidige testamente maatte opfattes saaledes at den tid
ligere afdøde mands arvinger var udelukket fra arv. Herom procedertes da i 
adskillige skiftesamlinger, med det endelige resultat at boet skulde deles mellem 
begge ægtefællers arvinger.

Af faste eiendomme besad boet et to’etages vaaningshus med kjældere, belig
gende tæt ved Sundeelven i Flekkefjord og indredet med storstue, dagligstue, sove
kammer, kjøkken, spiskammer og krambod samt overværelser. Ved siden laa udhus
bygninger, bestaaende af bryggerhus, bryggerhusloft, vedskjul, fjøs [med 5 kjør], 
lade og pakbod og hvortil hørte bryggeplads og baadnøst samt en ovenfor liggende 
urte- og frugthave og paa siden af vaaningen en anden urte- og frugthave. Det 
hele blev værdsat til 1500 spd. og opnaaede ogsaa denne pris ved auktion 19/e 1830. 
Endvidere eiede Sundts bo 9 skind i gaarden Nes, paa hvis grund den største del 
af Flekkefjord er beliggende, og hvis eier derfor tilkom aarlige grundafgifter paa 
omkr. 138 spd.; eiendommen var hustruens odel og indløstes for 3215 spd. af 
hendes søster madame Eydes børn.

Ved det endelige opgjør blev formuen paa 5513 spd. 3 mk. 16 sk., hvorfra gik 
gjeld og udgifter tils. 2401, 2, 23, hvorefter den beholdne arv 3112 spd. 17 sk. blev 
delt i to lige parter mellem enkens arvinger [o : søsteren madame Birgitte Sophie Eyde 
og brorsønnen Niels Borthig Kloed] og Sundts, hvilke sidste var brødrene Lars, 
Hans Gabriel og Hercules Weyer Sundt, som hver tilfaldt 518 spd. 3 mk. 11 sk.

Ole Johannes Sundt og hustru Birgitte Christine Kloed havde i sit ægteskab 
kun ét barn:

8. Anne Benedicte Martine Sundt, døbt 8% 1794 i Flekkefjord, hvor hun blev 
begr. 9/e 1807.



179

7e. Mads Ravn Sundt, født 9/io og døbt 13/io 1766 i Egersund. Fadder var: 
madame Anna Leganger, Peder Larsen Sundt, jomfru Christina Sylvia Hiorth, 
morfaderen mr. Mads Ravn, Anders Hiorth jr. og Jørgen Leganger. Døde 
som styrmand omkr. 1790 ved forlis paa hjemreise fra Vestindien; ugift.

7 f. Hans Gabriel Buchholm Sundt, født 7/io og døbt lo/io 1768 i Egersund. 
Fadder var: provstinde Buchholm, jomfru Maria Leganger, sorenskriver 
Hercules Weyer, foged Thomas Georg Münster og mr. Iver Lem Dampe. 
Døde 22/n 1839 i Stavanger. Kjøbmand.

Gift iste gang 28/i 1796 i Stavanger, «velædle og velfornemme kjøb- og 
handelsmand», med «velædle og velfornemme madame» Henrica Maria Frantzen, 
født 4/e 1760 i Stavanger og døbt 9/e, ved hvilken leilighed «sølvfadet blev 
brugt», og død 26/ii 1810 s.steds, begr. 1/ia i Urtegaarden, «ringet med alle 
kirkens klokker» ; enke efter kjøbmand Ole Smith Ploug og datter af kom
mandør i sjøetaten Jens Frantzen og 2den hustru Elisabeth Sophie Gyntelberg. 
Ploug var født 9/s 1738 i Stavanger, hvor død 28/e 1792; søn af Jens Abra
hamsen Ploug og Anna Cathrine Smith, hvis søster Sidsel Smith var gift 
med Mads Ravn s. 65.

Gift 2den gang 28/» 1811 i Stavanger med «velædle jomfru» Maria Elisa
beth Fredrikke Diurhuus, født 15/io og døbt 22/io 1782 i Stavanger, hvor hun 
døde 12/ia 1841 ; datter af løitnant Bendix Diurhuus og Elisabeth Sophie Frantzen.

Frantz Frantzen, født 1637 og begr. 12A 1726 fra sin bolig i Hummergade paa Holmens kirke- 
gaard i Kjøbenhavn, var «fiskerkarl ved Slottet». Med sin hustru Kirsten havde han datteren 
Maria Frantzdtr., gift med hofviolon Hans Lorentzen Franck, samt sønnen:

Frantz Frantzen, født 1668 og begr. 28/n 1720 «i overtrukket kiste» fra sit hjem i Grønnegade 
paa Holmens kirkegaard i Kjøbenhavn, var kgl. hofviolon og fra før 1695 til 1720 formand for 
den gruppe af sex violons, som spilte en betydelig rolle i det kgl. kapel og som opløstes ved 
hans død. Med sin hustru Maria Christensdtr. havde han sønnen :

Jens Frantzen, født 8/io og døbt lo/io 1702 i Holmens kirke i Kjøbenhavn, blev % 1717 
virk, sjøkadet, 10/< 1730 adjutant ved kadetterne, 18/ia 1730 secondløitn., Vs 1737 premierløitn., 
8/< 1740 kapteinløitn. og 27/s 1745 kommandert til indrulleringen paa Fyen; 28/n 1748 indgik han 
igjen i divisionen, blev 20/u 1750 kaptein, 26/s 1752 chef paa vagtskibet i Øresund, 27/io 1753 
indrulleringschef i Stavanger distrikt, 4/s 1762 beordret til at føre orlogsskibet «Charlotte» i flaaden. 
Under ®/s 1766 fik han en alvorlig reprimande, fordi han tog penge af indrullerte matroser, som 
vilde gifte sig, og 8/î 1773 paany reprimandert for at have slaaet en matros «saa uforsigtig, at han 
forløb sig mod ham». Den 27/n 1775 blev Frantzen forbigaaet ved avancement paa grund af alder 
og skrøbelighed, «da han ikke kan bruges tilsjøs», afgik fra sin chefspost ved indrulleringens om
organisation 17/s 1777, med afsked som kommandør i sjøetaten 28/s 1777 og døde 14/s 1791 i 
Stavanger, begr. 2®/b i Domkirken «i en af muldgravene i midten af kirken, ringet med alle klokker; 
var længe sengeliggende.»

Gift iste gang ’% 1731 med Anna Malene Nielsdtr. Franck, født 18/n 1703 og død 28/ø 1744 
i Stege paa Møen.

Gift 2den gang 27/s 1749 i Kjøbenhavn [Holmens sogn] med Elisabeth Sophie Gyntelberg, født
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*% 1719 i Kjøbenhavn og død *% 1793 i Stavanger; datter af marinekaptein Henrik Gyntelberg og 
Bolette Cathrine Griis. — Af hans ti børn var:

1. Elisabeth Sophia Frantzen, født 8/g 1757 i Stavanger, hvor død 6/io 1787. Gift først •/« 1775 i Stav
anger med løitnant Morten Leigh Hiorth, født 12/s i75i og død 14/io <777, og derpaa 19/i 1780 i 
Stavanger med løitnant Bendix Diurhuus, født 8/io 1734 i Fredrikshald og begr. 16/n 1791 i Stav
anger, søn af sogneprest til Haa hr. Bendix Diurhuus og Maria Elisabeth Bendeke. Se nedenfor.

2. Henrikka Maria Frantzen, gift med ovennævnte Hans Gabriel Buchholm Sundt.

Bendix Pedersen Diurhuus\ vistnok af Færø’isk herkomst, døde i marts 1697 i Tysnes; havde først 
i il aar været skriverdreng og deraf i de sidste 8 aar «underskriver» i Bergenhus skriverstue [stiftamts
stuen] i lensherren Ove Bjelkes tjeneste; han kom i 1667 paa en bar bakke ved Bjelkes flytning til 
Trondhjem) men fik 28/î 1668 konstitution i Søndhordland sorenskriveri under aktionen mod sorenskriver 
Paul Troelsen og modtog ogsaa udnævnelse til dette embede */< 1670. I 1671 blev kancelliet imidlertid 
nødt til paany at antage sig Paul Troelsen, og efter flere ændringer blev embedet delt mellem begge 14/i 
1672, hvilket atter 4/î 1672 blev forandret, og ved reskr. 22/< 1673 udskiltes Halsnø som eget soren
skriveri for Diurhuus, medens Troelsen beholdt det øvrige Søndhordland til sin død i 1680; ved brev 
5/e 1680 fik saa Diurhuus tillige Søndhordland og blev derved sorenskriver i hele det oprindelige embeds
distrikt. Hans hustru var Dorthe Finde, død ca. 1701 ; datter af sogneprest til Førde hr. Peder Jørgensen 
Finde og 2den hustru Anne Rasmusdtr. Stoud, Søn :

Bendix Diurhuus, født ca. 1675 og begr. 8/i 1720 i Stavanger; blev sorenskriver i Jæderen og Dalene 
®/î 1704. Gift [iste gang] 8% 1705 i Stavanger med Johanne Sophie Rasch, døbt 16/s 1682 i Egersund 
og død ie/ø 1709 i Stavanger; datter af sorenskriver i Jæderen og Dalene Michel Gundersen [døbt ie/s 
1630 i Aalborg og begr. 8/i 1707 i Stavanger; søn af borger Gunder Michelsen, skifte 22/i 1653 i Aal
borg, og Mette Tøgersdtr., gifte .*/« 1630], som 2/« 1669 i Stavanger ægtede Sophie Rasch, begr. 27/ia 
1727 i Stavanger, datter af lagmand Jacob Lauritzen Rasch og Anne Mogensdtr. [datter af sogneprest til 
Onsø hr. Mogens Pedersen og iste hustru Marie Hansdir. von Lübeck], Søn:

Bendix Diurhuus, født 28/e 1706 i Stavanger og død */i 1766 i Haa; student 1725, tog theol, 
attestas 1727, blev rektor i Fredrikshald 1731, resid. kapellan til Holt 1740 og sogneprest til Haa 1747. 
Gift ca. 1732 i Fredrikshald med Marie Elisabeth Bendeke, datter af kjøbmand Peder Pedersen [født ®/s 
1666 i Jylland og død 1725 paa Fredrikshald] og iste hustru Anna Bendeke [død 18/g >719]. Søn:

Bendix Diurhuus, født 8/io 1734 paa Fredrikshald og begr. 16/n 1791 i Stavanger; løitnant i 2det 
Vesterlenske reg. Gift iste gang 25/j 1768 i Stavanger med Mette Lem Westlye, døbt lo/io 1738 i Stav
anger, hvor død 2T/» 1771 ; datter af Iver Gjøde Westlye og Asseline Megeland, se s. 46. — Gift 2den 
gang 19/s 1780 i Stavanger med Elisabeth Sophie Frantzen, enke efter løitnant Morten Leigh Hiorth, se 
ovenfor. Af 2det ægteskab var datteren:

Maria Elisabeth Fredrikke Diurhuus, gift med ovennævnte H. G. B. Sundt.

Forældreløs allerede i fem’aars alderen havde Hans Gabriel Sundt den lykke at 
forblive sammen med sine brødre Mads og Weyer i sit barndomshjem under deres 
frænde Birthe Reimes omsorgsfulde styre og modtog ved hendes død i 1778 en 
liden arveskilling, som sammen med det lille, forældrene havde efterladt, var en

1 Han var formentlig en yngre bror af den Carsten Pedersen Diurhuus, som omkr. 1650 var soren
skriver i Søndhordland og hvis søn hr. Peder Carstensen Diurhuus var sogneprest til Kinn. Medens 
disse i sit segl førte en stork med en slange i næbbet, brugte Bendix Diurhuus en bjørn, der gaar 
ud af et hus.



HANS G. B. SUNDT og hustru 
MARIA f. DIURHUUS.

god, om end ringe hjelp for den, som skulde begynde livets skole. Han var saa 
heldig strax at blive hentet af sin mors fætter, den velstaaende kjøbmand Ole Smith 
Ploug i Stavanger, og da Ploug aaret efter giftede sig, blev han optaget som barn 
i dennes hjem. Efter konfirmationen fik Sundt plads i Plougs omfattende forretning 
og gjennemgik her en grundig uddannelse saavel for handelsbranchen som for skibs- 
rhederi. Da Ploug afgik ved døden i 1792, blev Sundt den selvfølgelige chef for 
firmaet. Han tog dog først 12/» 1796 borgerskab i Stavanger og havde da for
inden ægtet Plougs enke Henrica Frantzen, som havde været 22 aar yngre end 
sin iste ægtefælle og nu var i sit 36te aar og kun 8 aar ældre end Sundt. 

Firmaets navn blev nu Ploug & Sundt og
3/io 1796 blev det tegnet for første gang. 
I sin «Reise i Norge 1805» skriver den be- 
kjendte Christen Pram, som for den danske 
stats regning foretog økonomiske undersø
gelser i Norge: «Sundt, en mand, som ved 
sine sæder, sin kultur og sit forhold er anseet 
og yndet, som det synes, fremfor alle andre 
Stavangrianere, svarer uden tvil til sit rygte. 
Han eier 3 skibe, 154 1/g kommercelæster 
drægtige. Hans handel er den samme som 
agent [Gabriel Schanche] Kiellands [o: kjøb
mand i stort og smaat, med fiskeribedrift, 
tømmerhandel, skibsrhederi etc.] ; dog handler 
han ikke med klædevarer, uagtet ogsaa han har aaben bod. Han ansees at eie 
en formue af 40—50000 rdl. Denne mand led for nogle aar siden et tab af, jeg 
tror henved en snes tusinde rigsdaler derved, at et ham tilhørende skib blev under 
kanonerne af et tyrkisk fort paa Morea taget af en tripolitansk kaper midt i freden. 
Regjeringen har reklamert erstatning for dette røveri, for hvilket selv sultanen skal 
have erkjendt det, men uden virkning. Dette tab ’ har sat ham tilbage og lem
læstet hans virksomhed. Han fik i betragtning heraf et laan af den kongelige 
kasse paa 4000 rdl., som han af betaler, men ved mindre kräftigen at fortsætte sin 
handel er han i den ogsaa mindre lykkelig. De herom pleiede underhandlinger 
er til denne stund ikke endte.» De blev heller ikke endt med noget positivt ud
bytte, og krigsaarene i aarhundredets begyndelse bragte yderligere tab, saa huset 
gik ikke lidet tilbage ; det naaede først atter sin gamle glans og yderligere anseelse, 
da svigersønnen Lauritz Hansen efter Sundts død i 1839 overtog firmaet.

Sundt kjøbte og bebyggede den landeiendom Va mil fra Stavanger, som han 
efter sin 2den hustru Maria Diurhuus kaldte «Mariero», et navn, som fremdeles 
bruges og er gaaet over paa et af jernbanens stoppesteder. Der byggede han et
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stort og meget smukt hus og anlagde en prægtig have i engelsk stil, og her til
bragte familien sommerhalvaaret. Gaarden eies nu af bønder; huset er nedrevet, 
og den tidligere smukke park er nu kun sørgelige levninger af fordums herlighed.

Stærkt interessert for alt engelsk — husets væsentlige forretninger var paa 
England — fik Sundt alle sine kostbare klæder og skotøi færdigsyet fra dette land. 
Til hans bygaard paa «Skagen» blev anlagt en have i tre terrasser, ligesaa i engelsk 
stil, som stadig forsyntes med blomster, rødder og frø fra engelske gartnere. Ogsaa 
denne herlighed er forsvundet og tomten bebygget. Selv var Sundt en under
sætsig, temmelig taus herre, som dog i muntert selskab kunde aabenbare megen

OLE SMITH PLOUGS, senere H. G. B. SUNDTS 
hus paa Skagen, Stavanger. , Tilhører nu sidstnævntes 
dattersøn konsul FR. HANSEN. Oprindelig bygget 

1720, udvidet 1760.

Gadedøren til samme hus.

Initialer: O. S. P.

jovialitet. Han vil dog helst erindres som den alvorlige, soignerte herre, som 
stadig søgtes for raad og veiledning, naar det gjaldt udenlandske affærer. Om 
hans deltagelse i det selskabelige liv foreligger flere data i Axel Kielland: Familien 
Kielland, s. 182 flg., og til denne bog henvises ogsaa vedrørende de Stavanger’ske 
handelsforhold i det hele.

Hans Gabriel Buchholm Sundts iste ægteskab var barnløst; med sin 2den 
hustru Maria Diurhuus havde han tre børn [8 a—8 c] :

8 a. Elisa Margrethe Sundt, født 24/n 1813 og døbt 22A 1814 i Stavanger, hvor 
hun døde 28/i 1892.

Gift 28/i 1840 i Stavanger med Lauritz Wilhelm Hansen, født 8/i og døbt 
19/i 1816 i Trinitatis kirke i Kjøbenhavn; døde 8/ia 1871 i Stavanger. Søn 
af høker i Kjøbenhavn Søren Hansen og Karen Larsdatter. Stadshauptmand, 
handelsmand.

Hans Nielsen, gaardmand i Oppe-Sundby, Frederikssund paa Sjælland, havde bl. a. sønnen: 
Søren Hansen, født 8l/» 1784 i Oppe-Snndbv. Frederikssund, døbt kom herfra omkr. 1810
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som kusk til Kjøbenhavn, hvor han senere blev høker i Adelgade og døde 19/is 1836 i Frederiks hospital 
af svindsot, begr. M/u fra Heiliggeists kirke. Som uformuende var han indlagt til fri kur og pleie paa 
hospitalet 27/n, og høkerforeningen udbetalte 20 rdl. til hans begravelse, hvorfor den blev ret stands
mæssig og kostede 18 rdl., hvoraf ligfølgets traktement androg til 6 rdl. Boets effekter vurdertes til 
42 rdl. 3 mk. og andet efterlod han ikke; enken erklærte at hun ikke var skrivekyndig. Gift 11 /e 1807 i 
Frederikssund med Karen Larsdtr., døbt 24/b 1781 i Frederikssund og død 26/î 1849 i Stavanger; datter 
af husmand Lars Nielsen i Ude-Sundby. Af deres børn var:

Lauritz Wilhelm Hansen, gift med ovennævnte Elisa Margrethe Sundt.

I sin ungdom var Lauritz Hansen paa kontoret hos den bekjendte grosserer og 
politiker i Kjøbenhavn L. N. Hvidt, i hvis hus han traf sammen med mange unge 
danske, som senere kom til at spille en rolle i Danmarks literære og politiske 
verden. Med varm interesse vedblev han i hele sit liv at følge sit fødelands ud
vikling og ikke mindst den danske literatur.

Med anbefaling fra Hvidt kom Hansen i 1833 til Stavanger og fik her strax 
plads paa firmaet I. A. Køhier & co.’s kontor. Efter sin svigerfar Sundts død 
overtog Hansen i 1840, efter at have skiftet med svogeren W. R. Sundt, det an- 
seede firma Ploug & Sundt som dettes eneindehaver, og under hans bestyrelse 
udvidedes forretningen til en af landets betydeligste, fornemmelig omfattende skibs
rhederi, sildexport og bondehandel. Firmaet eiede bl. a. Kjærringholmen, som 
indtil i860 var en helt omflydt 0, og havde her sine skibsverft for nybygning og 
reparationer. Dengang fandtes hverken dok eller «slippingsgreier», saa landsæt
ningen, særlig af større skibe, var en helt vanskelig affære med spil, som dreiedes 
ved haandkraft under verftsarbeidernes kraftige opsang. I skibsrhederiets glans
periode og særlig under sildefisket var Kjærringholmen et søgt udkigssted for byens 
rhedere, kjøbmænd og hjemmeværende sjøfolk, som her med kikkert for øie iagttog 
de indstevnende fartøier og debatterte om hvilke de var.

Omkring 1850 kjøbte Hansen paa vaagens vestside en vidstrakt, ved sjøen smukt 
beliggende udmark med kun faa dyrkede flekker, som han med store bekostninger 
og under megen skjønsom omhu omdannede til den smukke eiendom Bjergsted, 
som senere er kommet i kommunens besiddelse.

I en lang aarrække var Hansen medlem af Stavanger formandskab og dettes 
ordfører i 1866. Fra 1848 til 1868 var han stadshauptmand og nedlagde som 
kommunal tillidsmand i mange hverv meget og fortjenstligt arbeide for byens vel. 
Han var gjentagne gange opfordret til at sætte sig i besiddelse af de kvalifika
tioner for storthingshvervet, som loven om stemmeret foreskriver, men hertil var 
han ikke at formaa. I flere Stavanger’ske aktieselskaber var han bestyrelsesmedlem 
og nød, ogsaa som godgjørende og hjelpsom mand, høi medborgerlig anseelse.

Lauritz Hansen og hustru Elisa Sundt havde otte børn [9 a—9 h]:
9 a. Carl Fredrik Sundt Hansen, født 80/i 1841 i Stavanger, hvor han døde 17/s I9°7- Folkelivsmaler, 

uddannet i Kjøbenhavn, Dusseldorf og Paris; var Tidemands betydeligste arvtager og hans overmand i
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skarp iagttagelse og virkelighedstro opfatning. Hans billeder af norsk folkeliv viser dyb, alvorlig 
indtrængen i sjælelivet; de findes i mange europæiske gallerier. Fra 1873 var han bosat i 
Stockholm, fra 1883 i Kjøbenhavn, hvor han tog dansk indfødsret i 1889; fra sidst i 1890’ 
aarene bosat i Valle i Sætersdalen. Ugift.

9 b. Hans Wilhelm Severin Hansen, født 11/s 1842 i Stavanger, bosat paa Bestum i Aker. Var 
chef for handelshusene Ploug & Sundt og I. A. Køhier & co. i Stavanger, som begge bukkede 
under i den store krise i 1880—82; britisk konsul, stadshauptmand. Gift 12/s 1874 i 
Stavanger med den af norsk kunstvæv fortjente Fredrikke [Frida] Bolette Petersen, født 8/« 
1855 s.steds, datter af grosserer Peter Sickerius Petersen og Mathilde Helliesen.

9 c. Hercules Weyer Hansen, født 2/io 1844 i Stavanger, døde i januar 1913 i Taganrog. Blev 
som ung mand løitnant i den italienske marine, senere kjøbmand i Taganrog, hvor gift 24/n 
1870 med Catharina Voina, født 28/h 1852 i Rusland og død 8%o 1882 i Genf; datter af 
tribunaldommer i Taganrog Dmitri Voina.

9 d. Hans Gabriel Buchholm Sundt Hansen, født 17/e 1846 i Stavanger, hvor død 12/n 1851.

9 e. Marie Elisabeth Fredrikke Hansen, født lö/ß 1847 i Stavanger og død 8/< 1903 i Christiania. Ugift.

9 f. Johan Fredrik Hansen, født 17/n 1849 i Stavanger; student 1869, cand. juris 1873, grosserer 
i Stavanger 1873, dansk vicekonsul 1875 °g konsul 1908; forligelseskomm. 1896—1915. Ridder 
af dansk Dannebrogs orden. Medl. af direktionen for Stavanger Museum. Bestyrer af Norges 
Banks afd. i Stavanger. Gift 29/e 1875 i Stavanger med Christiane Antoinette Lange, født 
8/e 1856 i Stavanger, datter af overlæge Emil Lange og iste hustru Mathilde Magdalene 
Christence Antoinette Fangen.

9 g. Hans Gabriel Buchholm Sundt Hansen, født */n 1851 i Stavanger, grundlagde i 1882 Stav
anger lithografiske Anstalt, som han siden har drevet. Gift iste gang 2/s 1882 i Stavanger 
med Maren [Mammi] Schive Backe, født ®/ø 1856 s.steds og død 10/n 1892, datter af over
retssagfører Albert Backe og Kaja Aas [datter af amtmand Gunder Aas s. 186]. Gift 2den 
gang 28/4 1898 i Stavanger med Anna Buchholz, født 2/s 1856 i Gran, datter af distriktslæge 
Thorvald Rasmus Borup Buchholz og Edle Heyerdahl.

9 h. Oscar Hansen, født og død 2% 1853 i Stavanger.

8 b. Wilhelm Ravn Sundt, født 11/» og døbt 6/n 1818 i Stavanger, hvor han døde 
26/i 1866. Efter sin fars død i 1839 blev Wilhelm Sundt udløst af firmaet 
Ploug & Sundt af svogeren Lauritz Hansen, og med en ikke ubetragtelig kapital 
begyndte han en vexel- og varemæglerforretning i Stavanger, drev lidt skibs- 
rhederi og fik det britiske vicekonsulat. Han eiede og beboede Mariero i 
Hetland sogn, som senere indlemmedes i Stavanger by, og førte et flot hus. 
Forretningen gik imidlertid daarlig og formuen svandt efterhaanden ind, saa 
han maatte realisere. Han flyttede saa ind i byen, hvor han byggede sig et 
hus og boede her sine sidste leveaar.

Gift iste gang 28/i 1840 i Stavanger med Signe Margrethe Hansen, født 
2/s 1820 i Farsund og død 6/s 1854 i Christiania, datter af daværende lens
mand Jørgen Fredrik Hansen og Christiane Severine Lund. Fra denne hustru 
blev Sundt separert ved amtsbevill. 14/ø 1840, hvorefter ægteskabet blev op-
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hævet ved kgl. resolution af 23/» 1843, °g samtidig fik Sundt tilladelse til at 
indgaa nyt ægteskab.1

Gift 2den gang 2/io 1843 med sin første hustrus kusine Laura Gabrielle Aas, 
født % 1819 i Domkirkens sogn i Trondhjem og død 1871 i Stavanger; datter 
af amtmand Gunder Aas og Anna Margrethe Gabrielle Lund.

Hans Michelsen* født 1613, døde 8/< 1695 som lensmand og velstaaende gaardbruger paa Listeid i 
Vanse. Med første hustru Anne Aasulvsdir.* død 1667, havde han fem børn; hans anden hustru Birthe 
Pedersdtr. overlevede med to børn, hvoraf sønnen :

Hans Hansen* født 11 /a 1672 paa Listeid og død 28/ia 1733 som gaardbruger paa Øvre Skeime i 
Vanse. Gift 14/g 1701 med Rebekka Jacobsdtr. Aarekstad. Deres søn:

WILHELM SUNDT og hustru LAURA f. AAS.

Hans Hansen* døbt 7/'e 17<>5 i Vanse og død 16/« 1783 som gaardbruger paa Øvre Skeime. Gift ll/a 
1739 i Vanse med Anne Elle* født 16/n 1714 i Vanse, datter af Adrian Pedersen og Anne Bjørnsdtr. Elle 
[gifte 14/n 1700]. Deres søn:

Ambrosius Hansen* født 7s 1755 Paa Øvre Skeime, var skibsfører og senere velhavende handelsmand 
i Farsund, hvor han døde 29/< 1809; eiede Øvre Skeime. Gift 2l/i 1780 i Vanse med Ellen Cathrine 
Klein* født 2/e 1755 Paa Nysted i Lund og død 2/i 1817 i Farsund; datter af Jørgen Fredrik Klein paa 
Nysted [søn af holzførster s.steds Bendix Christian Klein]* efter hvem skifte 14/io 1767 i Flekkefjord, og 
hustru Guri Christophersdtr. Austad* gifte 12/io 1751 i Lund. Deres søn:

Jørgen Fredrik Hansen* født 16/io 1792 i Farsund og død 6/a 1865 i Egersund, var lensmand i 
Vanse 1810 til 1835, derefter vrager og overmaaler i Farsund og sluttelig undertoldbetjent i Stavanger 
fra 1842 til 1862. Gift 18/u 1811 i Farsund med Christiane Severine Lund* født 12/n 1794 i Farsund,

1 Signe Margrethe Hansen blev [efter kgl. bevillet ægteskabstilladelse af 6/e 1849] gift 2den gang 8/io 
1849 i Christiania med kgl. fuldmægtig i Post- og Marinedepartementet, fra 1876 til 1890 post
mester i Stavanger Johan Otto Helliesen* født 12/n 1819 i Bodø og død 16/io 1892 i Stavanger; 
søn af toldkasserer Henrik Helliesen og Gurine Laurentze Schanche. To børn.
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hvor død ,4/< 1832; datter af kjøbmand, konsul Gabriel Gabrielsen Lund og Signe Margrethe Eilettsdtr. 
Lund, Af deres børn var:

a. Emilie Cathrine Hansen, gift med Abraham Bøckmann, s. 124.
b. Signe Margrethe Hansen, gift med ovennævnte Wilhelm Ravn Sundt,

Gunder Olsen, født 1718 og begr. 10/ß 1806 i Melhus, var her gaardbruger paa Øjaas. Gift ,s/« 
1755 i Melhus med Kari Petersdtr., født 1724 og begr. ï7/t 1806. Deres søn :

Lars Gundersen, døbt l4/s 1756 i Melhus, hvor død 10/® 1836, gaardbruger paa Øjaas. Gift 8o/io 
1784 i Melhus med Kari Ingebrigtsdtr, Ekren fra Rakbjørgen, døbt 7/i 1756 s.steds og død •/> 1825. 
Deres søn :

Gunder Aas, født 18/b 1785 paa Øjaas i Melhus og død 5/ß 1853 i Stavanger. Exam, juris 1812; 
efter at have beklædt en lang række embeder blev han amtmand i Stavanger 1833; storthingsmand 1833, 
ridder af St. Olavs orden og svensk Nordstjerneorden. Gift 1812 med Anna Margrethe Gabrielle Lund, 
født 16/s 1784 i Farsund og død 18/o 1864 i Stavanger, datter af kjøbmand, konsul Gabriel Gabrielsen 
Lund og Signe Margrethe Eilertsdtr. Lund, Deres datter:

Laura Gabrielle Aas, gift med ovennævnte Wilhelm Ravn Sundt.

Wilhelm Sundt havde med iste hustru Margrethe Hansen ét barn og med 2den 
hustru Laura Aas ni børn, [9 a,—9j] :

9 a. Hans Fredrik Christian Moritz Sundt, født 19/io 1840 i Hetland, Stavanger, 
døde 17A 1845 i Farsund.

9 b. Manella Sundt, født 17A 1840 i Kjøbenhavn, hvor døbt 22A paa Den Kgl. 
Fødselsstiftelse ; døde 5A 1914 i Stavanger. Ugift.

9 c. Gabrielle Marie Fredrikke Sundt, født 28A 1845 i Hetland, Stavanger, hvor 
død 29/n 1908.

Gift iste gang Ve 1866 i Stavanger med Jacob Kielland, født 26/io 1840 i 
Stavanger, hvor han 28/io 1865, efter at have opholdt sig et aar i Hamburg 
og to aar i Newcastle, tog borgerskab som grosserer. Han blev 25A 1866 
østerrigsk-ungarsk konsularagent. I sine sidste leveaar havde han ansættelse 
ved toldvæsenet i Stavanger og døde her 22/n 1873; søn af grosserer, konsul 
Gabriel Schanche Kielland og Anna Henriette Charlotte Schram, I dette 
ægteskab var tre børn.

Gift 2den gang 18A * 1899 i Orre med sin første ægtefælles bror Jonas 
Christinus Bull Kielland, født 15A i844*og død 12A 1908 i Stavanger, hvor 
han efter to aars ophold i Lübeck tog borgerskab 8A 1869 som handelsmand 
og drev skibsrhederi og agenturforretning; han havde i nogle aar ansættelse 
i Stavanger Sparebank. Se forøvrig Axel Kielland: Familien Kielland, 1897. 
10 a. Gabriel Schanche Kielland, født 10/b 1869 i Stavanger, hvor død 8l/i-i889.
10 b. Laura Gabrielle Kielland, født 10/n 1870 i Stavanger, hvor død 80/g 1871.
10 c. Elisa Margrethe Kielland, født ,8/n 1872 i Stavanger. Gift î0/io 1898 s.steds Jacob

Christian Middelthon Holst, født 7/u 1866 i Stavanger, søn af kjøbmand Johan Wilhelm
Holst og Alette Christine Middelthon, Grosserer, braziliansk'konsularagent i Stavanger.
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9d. Anna Gunhilda Sundt, født 28/io 1847 i Hetland, Stavanger, hvor død ll/7 1874. 
Gift 12/s 1869 i Stavanger med Jacob Middelthon, født Vi 1843 i Stavanger, 

søn af kjøbmand Christian Hweding Middelthon og Cathrine Elisabeth Laland, 
Middelthon kom efter ophold i Tyskland og Birmingham i sin fars forretning, 

den han med sine brødre overtog i 1884 og drev alene fra 1886; skibsrhederi, 
korn, mel og salt. Borgerskab Vo 1882. Samtidig modtog han stilling som 
revisor i Stavanger Sjøforsikringsselskab, Brændev.saml. o. fl. fabrikker. Fra 1890 
til 1916 var han tillige kasserer i Traadstiftfabriken.1 Tre børn [10a—10c]: 
loa. Elizabeth Middelthon^ født 1870 i Stavanger. Konsertsangerinde.
10 b. Wilhelm Ravn Sundt Middelthon, født 20/« 1872 i Stavanger, hvor død 27/4 1873.
10 c. Dagmar Middelthon, født 24/w 1873 i Stavanger, hvor død 14/i 1874.

9 e. Lauritz Wilhelm Sundt, født 17A 1849 i Hetland, 
Stavanger, hvor han drev en instrumentforret
ning og var fung. justermester under overgangen 
til det nye vegtsystem 1875. Døde 7 A 1876 i 
Stavanger. Ugift.

9 f. Elisa Sundt, født 13/h 1851 i Hetland, Stav
anger, døde 2/io 1903 i Oakhurst, George, britisk 
Cape Colony i Sydafrika. Hun reiste omkr. 1880 
som guvernante til «The Glen» nær ved Knysna 
i Sydafrika. I Morgenbi. 1900 nr. 120 har hun 
givet en skildring af Boerne og afrikanske for
hold.

Gift omkr. 1884 i Paris med Walter Dumb leton, 
der som yngre søn i en fremtrædende engelsk 
familie kjøbte sig jordegods i Oakhurst, hvor han 
erafgaaetved døden. To børn: Blanche Gabriele
Dumbleton, malerinde, og Bertram Walter Dumbleton, begge født i Oakhurst.

9g. Arthur Hagbarth Sundt, født 27A 1853 i Hetland, Stavanger, kom tidlig til- 
sjøs og var avancert til 2den styrmand, da han afgik ved døden 7/i 1875 
i Stavanger; ugift.

9h. Søren Gabriel Schiøtz Sundt, født 8/e 1856 i Hetland, Stavanger, kom i 
1873 tilsjøs med «Smaragd» for Thomas Falch som korresp. rheder, gik i 
1876 over til Ploug & Sundt og derpaa som 2den- og senere som iste styr
mand til J. A. Køhiers rhederi i Stavanger, efter hvis konkurs han gik over

1 Jacob Middelthon blev gift 2den gang 2®/io 1875 i Bergens Domkirke med Fredrikke Wilhelmine 
Floor, født 8/i 1856 i Bergen og død 24/s 1897 i Stavanger; datter af boghandler Christian Ludvig 
Floor og Christiane Fredrikke Thestrup. To børn.
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til R. Ramsland. Herfra blev Søren Sundt i 1889 styrmand paa Peter Jebsens 
ostindiefarer «Ceres» af Bergen og i 1890 kaptein paa damperen «Hakon Adel
sten» (2600 t. d.) for samme rhederi, forliste dette skib paa Brazilien i 1895 og 
førte derpaa «St. Olaf», hvis eiere var Peter Jebsen og C. Sundt. Fra 1899 førte 
Sundt det i Bergen byggede skib «Europa» for A. Halvorsen, og efter mere end 
20 aars oversjøisk fart sluttede han sjøen i 1913. Fra 1891 har han med familie 
været bosat i Bergen.

SØREN SUNDT og hustru JOHANNE f. JOHANNESEN.

Gift Vs 1888 i Stavanger Domkirke med Johanne Johannesen, født 28/ö 1858 
i Stavanger, datter af skibsfører Edvard Johannesen og Georgine Gundersen, Sex 
børn [10 a—10 f]:
10 a. Wilhelm Ravn Sundt, født 22/g 1891 i Domkirkens sogn i Stavanger, hvor død 

17/e 1891.
10b. Trygve Sundt, født 2 Vi» 1893 i Nykirkens sogn i Bergen. Blev kadet paa 

Sjøkrigsskolen V10 1912 og secondløitnant i marinen Vu 1915 i henhold 
til kgl. resolution af 25/» 1879, hvorefter Forsvarsdepartementet som saadanne 
kan ansætte kadetter, der har bestaaet Sjøkrigsskolens nederste afdeling. 
I april 1917 tog han afgangsexamen som fast officer og fik strax kommando 
som chef paa torpedobaaden «Dristig». Gjennem hele sin skoletid var Sundt 
nr. i i sin klasse og til afgangsexamen som fast marineofficer opnaaede han 
hovedkarakteren 2,806 — høieste karakter er 3,00 — en grad, ingen anden 
hidtil har naaet, siden Sjøkrigsskolen fik sin undervisningsplan af 1876. Det 
har heller aldrig tidligere hændt at en chefskommando er tillagt en second-
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løitnant. Udnævnt 9/n 1917 til premierløitnant i marinen. Den 8/® 1917 
blev Sundt immatrikulert ved Christiania universitet.

10 c. Elisa Sundt, født 15A 1895 i Nykirkens sogn i Bergen.
Gift 11/s 1916 i Bergens Domkirke med Georg Thomas Thomesen Ely, 

født 10/i2 1877 i Slemdal ved Skien; søn af sogneprest Nikolay Lohman 
Ely og Charlotte Mathilde Pihlfeldt.

Efter endt skolegang fik Ely i 1896 ansættelse hos generalkonsul

TRYGVE SUNDT. EINAR SUNDT. ARTHUR SUNDT.

G. Conr. Boy i Christiania, hvor han blev til 1903, arbeidede derpaa i 
et aar ved en bank i München, var saa i 1904 til 1905 hos Schuckert 
& Co. i Nürnberg, i 1905 til 1908 hos Siemens-Schuckert i Berlin og 
1908 til 1917 hos Norsk a/s Siemens-Schuckert, Christiania. Fra 12/s 
1917 er Ely medindehaver af firmaet Hirsch & Ely for elektrisk materiel, 
maskiner og instrumenter m. v. i Christiania. Barn:
ua. Annelise Sundt Ely, født •/« I9I7 i Frogner sogn i Christiania.

iod. Dagmar Sundt, tvilling, født 16/s 1895 i Nykirkens sogn i Bergen, hvor 
død 24/n 1895.

ioe. Einar Sundt, født 17/n 1897 i Nykirkens sogn i Bergen. Sjømand, fra 
1913 i W. Thorkildsens rhederi.

10 f. Arthur Sundt, født % 1899 i Nykirkens sogn i Bergen. Student 1917 
fra Bergens kathedralskole.

9 i. Laura Wilhelma Sundt, født 9/io 1857 i Hetland, Stavanger, hvor hun 
døde 11/a 1886.
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Gift 2O/io 1882 i Petri kirke i Stavanger med Ole Smith Housken. født 89/s 1854 
s.steds; søn af skibsfører Olaus Housken og Anne Helene Hansen. Tandlæge i 
Christiania, hvor han døde 20/n 1917.

Dimittert fra Stavanger skole tog Smith Housken examen artium i 1873, exam, 
philos. 1874 og iste afdeling af medicinsk embedsexamen i 1876, alle med laud. 
I 1877 drog han ud paa en sjøreise til Australien, Sundaøerne og Ostindien, kom hjem 
høsten 1879 og tog fat paa tandlægefaget. Efter et aars studieophold i Kjøben
havn og Berlin underkastede han sig tandlægeexamen i jan. 1881 i Christiania med 
iste karakter, praktiserte derefter i fire aar i Stavanger og flyttede i 1886 til Chri
stiania, hvor han senere har havt en betydelig praxis og spillet en fremtrædende 
rolle i Den norske Tandlægeforenings virksomhed.

Af denne forening blev Smith Housken medlem 14/i 1885, var dens bibliothekar 
og konservator fra 16/io 1886 til 1889, revisor fra 1889 til 1890, valgtes til formand 
i 1890 og siden uafbrudt til 1909. I 1892 til 1893 var han formand i Skandinavisk 
Tandlægeforening. Som medlem af den i 1887 nedsatte komité for oprettelse af 
klinisk tandlægeinstitut har han den største fortjeneste af denne sags heldige gjen- 
nemførelse. Han modtog i 1893 stillingen som lærer ved institutet og virkede som 
saadan til 31/s 1908, og var fra 1894 til 1908 beskikket medlem af examenskom- 
missionen; i 1907 og 1908 var han departementets tilsynshavende ved tandlæge- 
institutet, som fra V7 1909 overtoges af Staten.

Smith Housken indlagde sig stor fortjeneste af Nordmændenes selvstændige 
repræsentation paa faglige kongresser i udlandet i en tid, da unionen med Sverige 
altid lagde hindringer i veien for dette. Han deltog i lægekongressen i London 
1881 og i Moskwa 1897; var officiel delegert ved Pariserkongressen 1900, hvor 
der stiftedes «Fédération dentaire internationale», i hvis raad Smith Housken 
repræsenterte Norge -helt til han bad sig fritaget ved udgangen af 1909. Han 
havde da deltaget i foreningens møder i Stockholm 1902, Madrid 1903, Hannover 
1905 og Berlin 1909; han deltog ogsaa i den internationale lægekongres i Madrid 
1903 og i den internat, tandlægekongres i Berlin 1909, ved hvilken sidste han 
tillige repræsenterte Christiania kommune og skolestyre. I 1909 indvalgtes han i 
den af Christiania skolestyre nedsatte tremandskomité for oprettelse af skole- 
tandkliniker, hvortil kommunen 10/e 1910 bevilgede fornødne midler, saa den første 
skoletandklinik kunde træde i virksomhed Vu 1910.

Smith Housken var medlem af Christiania kommunes repræsentantskab 1899 til 
1901 og 1908 til 1910. Indvalgt medlem af skolestyret 1895 og 1899 til 1902; 
formand i Venstres mandtalsforening 1896 og dennes repræsentant i Venstres hoved
styre 1898. Korresponderende medlem af en række udenlandske selskaber; æres
medlem af «L’association générale des dentistes de France» og af Den n. Tand
lægefor. Da denne sidste i 1916 oprettede et fond, foreløbig paa kr. 40000, blev
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dette, til tak for hvad Smith Housken havde udrettet for standen, 
givet navnet «Ole Smith Houskens fond». — Den 28/ii 1891 mod
tog han Medaljen for ædel Daad i guld, for tre gange at have reddet 
mennesker fra at drukne; ridder af svensk Wasaorden 1902. Modtog 
ved sit. 25’aars jubilæum som tandlæge, 10A 1906, en kunstnerisk 
udført adresse, undertegnet af 200 kolleger.

Smith Housken blev gift 2den gang 18/< 1889 i Trefold, kirke i 
Christiania med Bertha Jacobsen, født 22/e 1862 i Christiania; datter 
af farvehandler Jacob Jacobsen og Fredrikke Dæhm. Da grosserer 
Jacobsen i 1908 overdrog sin forret
ning til sine børn, anmodede disse 
Smith Housken om at overtage stil
lingen som direktør i «A/S Jacobsens 
Farveudsalg», hvad han siden har været.

Ole Smith Housken og Laura Sundt 
har børnene [10 a—10b]:
10 a. Laura Helene Smith Housken, født n/7 

1883 i Stavanger. Bestyrerinde af Norsk 
Dentaldepot i Bergen.

i ob. Hilda Smith Housken, født 6/ø 1884 i Stav
anger. Gift Vs 1909 i Trefold, kirke i 
Christiania med Hilmar Bøe, født 81/i 1886 
i Bergen, søn af skibsrheder Herman Diderik 
Bøe og Hilma Christine Wenner. Tand- 
lægeexamen 8A 1905; nedsatte sig s. a. 
som tandlæge i Bergen.

9j. Carl Albert Sundt, født 27/7 1861 i
Hetland, Stavanger, gjennemgik en malerskole i Kjøbenhavn og 
drog til Chicago, hvor han nedsatte sig som dekorationsmaler og 
fremdeles er bosat. Han har i mange aar været enkemand efter 
Bertha Johannesen fra Stavanger og har en datter Wilma Beorty 
Sundt, som er født i Chicago og der gift med Waldemar Hansen, 
dansk født.

8 c. Marie Elisabeth Fredrikke Sundt, født 1820 i Stavanger, hvor 
død 12A 1821.

7g. Hercules Weyer Sundt, født 8/» og døbt 13A 1771 i Egersund; fadder var: 
madame [sorenskriver] Weyer1, madame Anna Sylvia Torgeir Reiersen Dybings

1 Hercules Weyer, efter hvem Sundt blev opkaldt og hvis navn derved kom ind i den Sundt’ske siegt, 
var sorenskriver i Jæderen og Dalene fra 1760 til sin død 26/« 1795 paa Nesgaard ved Egersund. 
Han var døbt 8 9 1717 i Skien og søn af prokurator Peder Christensen og Margrethe Weyer, som

ALBERT SUNDT.
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[2den hustru], jomfru Anna Hiorth, messieurs Jan Sivertsen, Gabriel Kirsebom og 
Niels Pløyen. Døde 19/& 1856 i Stavanger. Handelsfuldmægtig.

Gift 30/s 1799 i Stavanger med Sibylle Sophie Heldt, døbt 15/io 1770 i Ramnes 
og død 4/s 1838 i Stavanger; datter af Sibylle Pedersdtr. Hørbye og daværende 
løitnant Carl Ludvig Heldt. Sibylle blev konfirmert i Vestre 
Porsgrund 1785, var derefter en tid i huset hos sin farbror 
major Adolf Carl Heldt i Vikedal og kom efter dennes død i 
1793 til Stavanger.

Jens Jensen Hørbye, velstaaende kornhandler i Christiania, begr. 12/s 1733, 
efterlod ved skifte 28/s 1733 enken Ragnhild Pedersdtr. Ingvaldsen og flere børn, 
af hvilke:

Peder Jensen Hørbye^ født 1708, drog til England 1745 og døde 1751 paa 
skibet «Severin» paa vei til Ostindien «at søge sin lykke»; skifte 18/ö 1754 i 
Christiania. Gift her */io 1735 med Sibylle Pedersdtr. Smith, døbt 3% 1716 i Chri
stiania, hvor gift paany 28/ia 1757 med skrædder Søren Christensen Bloch ; datter 
af vognmand Peder Andersen og Sibylle Pedersdtr. Hammer, der blev begr. 21/î 
1764, 70 aar gi. [efter nyt ægteskab 6/is 1731 med Joachim Saueracker, begr. 
2B/io 1747 48 aar gi.]. Hørbyes datter var:

Sibylle Pedersdtr. Hørbye, døbt 2B/2 1746 i Christiania, hvor begr. 2/n (780, WEYER SUNDT, 
ugift. Med nedennævnte kaptein Carl Ludvig Heldt havde hun to børn, som 
levede ved det efter hende 27/io 1780 i Christiania afholdte skifte [findes i «Personalia Heldt» i Rigs

arkivet], sønnen Peter Christian Heldt, da 14 aar gi., og datteren :
Sibylle Sophie Heldt, gift med ovennævnte Hercules Weyer Sundt.

Christian Siegfried Heldt, født ca. 1699 i Holsten og død B/4 
1752 i Fredrikshald, blev fændrik 3% 1719, secondløitn. 16/ia 1720, 
premierløitn. 20/s 1725, kaptein % 1730, secondmajor 31/î 1744, 
virk, major 14/s 1746; afgik fra tjenesten 1750. Gift 15/s 1731 i 
Grue med Georgia Christiane Helm, datter af kaptein Bastian Chri
stensen Helm og Sophie Sverdrup. Af deres børn var ovennævnte :

Carl Ludvig Heldt, født 1739, blev underofficer i Nordenfjeldske 
gevorb. inf.reg., fændrik reformé 28/i2 1759, virkelig secondløitn. 
18/s 1762, premierløitn. i 2det Smaalenske nation, inf.reg. Vs 1769, 
forsat til iste Vesterlenske reg. 14/< 1772. Begr. 2% 1781 i Kviteseid.

Som ganske ung mand kom Weyer Sundt, som 
han almindelig kaldte sig, paa sorenskriver Weyers 
kontor, hvor han i et par aar var skriverkarl og sam
tidig fik en god opdragelse i sorenskriverens hjem paa 
Nesgaard ved Egersund, som dengang havde ry forWEYER SUNDT.

igjen var datter af foged i Øvre Telemarken og borgermester i Skien Hercules Nielsen Weyer og 
iste hustru [navn?]. Sorenskriveren var gift først 27/s 175° i Vanse med Sophie Amalie Iversdtr. 
Lem, og derpaa 21/a 1782 med hendes søsterdatter Inger Margrethe. Henningsdtr. Kierulf.
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embedsmæssig soliditet, økonomisk velvære og gode patriarkalske forhold. Ved 
sorenskriverens død i 1795 tog Sundt til Stavanger og fik her ansættelse som 
kontorfuldmægtig i firmaet Ploug & Sundt, for hvilket hans tre aar ældre bror 
Hans Gabriel var ble ven den ledende chef. Weyer Sundts aspirationer var ikke af 
de uopnaaelige; han forblev firmaets høit fortjente kontorfuldmægtig saa længe, 
han fandt at kunne gjøre fyldest for sig og trak sig først i høi alder tilbage til sit 
otium. Men det var ingen hemmelighed inden den Stavanger’ske forretningsstand, 
at Sundt ikke alene var sin bror en særdeles nyttig mand baade ved kontor
pulten og ved sit sunde judicium, men ogsaa ydede firmaets næste chef Lauritz 
Hansen fortrinlig hjelp i dennes første tid, da et med alle forhold fortrolig kjend- 
skab ved siden af intenst og slidsomt arbeide skulde hæve det gamle handelshus 
op fra dets i uheldige konjunkturer begrundede forfald.

Weyer Sundt og hustru Sibylle Sophie Heldt havde fem børn [8 a—8e]:
8 a. Hans Gabriel Buchholm Sundt, født Vio og døbt lo/io 1800 i Stavanger, hvor 

han døde 31/io 1882. Kjøbmand, filantrop.
Gift 4/ø 1827 i Skaanevik med Helene Hansen, født 19/» 1800 i Avaldsnes 

og død 7/s 1888 i Stavanger; datter af davær. sorenskriver i Karmsund Johan 
Fredrik Hansen og Abel Margrethe Krog, se s. 197. Uden børn.

Efter flere aars ophold i udlandet, hvor han uddannede sig for handelen, 
nedsatte Hans Sundt sig som kjøbmand i Stavanger og oparbeidede sig 
specielt som vingrosserer en udmerket forretning, der havde sine kunder ikke 
blot i Stavanger og omliggende landdistrikt, men ogsaa i nabobyerne. Efter- 
haanden lagde han sig ogsaa efter noget skibsrhederi og eiede et par skibe, 
som gjorde gode affærer. Yderst nøisom i sine daglige behov sparede han 
sig sammen en formue, som efterhaanden øgedes til en ikke ubetydelig størrelse. 
Hvorledes han anvendte den giver de nekrologer, som fremkom ved hans død, 
oplysning om: <— faa mennesker har i den grad som Sundt i handel og 
vandel ligeoverfor medmennesker gjort sig fortjent til et skjønt eftermæle; 
uden at sige for meget var hans godgjørenhed vistnok enestaaende. I hun
dreder, ja tusinder af taknemmelige hjerter er hans navn knyttet til minder om 
hjelp og trøst i nød og sorg, om saadan deltagelse i trang og trængsel, som 
først giver hjelpen dens rette værd. Der gik vist ingen trængende bort fra 
Sundt uden at velsigne ham, om end hjelpen ikke altid kunde gives saa 
rundelig, som han ønskede. Og dette var hans største sorg. Den voldtes 
ham for en stor del af samvittighedsløse mennesker, som benyttede sig af 
hans hjertensgodhed — det var viden kjendt at Sundt ikke kunde sige nei — 
til at faa hans navn paa papirer, ofte for store summer, som han da selv 
maatte indfri, hvorved formuen efterhaanden smeltede ind, saa han ved sin 
død sad i blot almindelige velstandskaar ! Ved saadanne tab fik han ofte 

T3 — Siegten Sundt.
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skrupler, idet han tilskrev dem sin egen mangel paa kritik, og med dyb be
drøvelse følte han, hvorledes de forringede hans evne til at hjelpe de mere 
værdige. Men han vedblev alligevel at hjelpe og give, det sidste dog altid 
i stilhed og ofte saaledes at han om aftenen, naar han var sikker paa ikke 
at blive kjendt, sneg sig ud, aabnede de fattiges døre paa klem og kastede 
en pengetutt ind, hvor han vidste at hjelpen trængtes.

Sundt nærede en ren skræk for al offentlighed og for alt, som kunde lede 
nogens opmerksomhed hen paa ham. Han var derfor yderlig sjelden at paa
træffe udendørs; hjemme satte han alle døre og vinduer aabne og motionerte

HANS G. B. SUNDT og hustru HELENE f. HANSEN.

gjennem ledigheden. Det var ogsaa yderlig faa, som havde det privilegium 
at komme i passiar med ham, men disse faa ansaa det for en ære at regnes 
til denne noble mands bekjendtskabskreds. For dem var det ingen hemme
lighed hans spillende lune og godmodige vid, hans kjendskab til alt, som 
foregik, hans udstrakte læsning og mange interesser.» — Hans Sundt var en 
hæder for sin by. Sin velerhvervede formue betragtede han som et ham 
betroet pund, der skulde forvaltes til medmenneskers bedste; i denne for
valtning saa han sin opgave i livet og den fulgte han i ærlig stræben til 
sin sidste time.1 I 1882 overdrog han forretningen til sin søstersøn Jacob Bull.

8 b. Ole Sundt, døbt V12 1802 og begr. 8/ia 1802 i Stavanger.
8c. Henrikke Marie Sundt, født 8% og døbt 9A.i8o4 i Stavanger, døde 2G/e 

1854 paa Opsal i Vikedal.

1 Morgenbladet 8 11 1882 og Skillings Magazinet 24/a 1883.
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Gift 8% 1828 i Stavanger med Jacob Christian Lindeman Bull, født 4/ia 1800 
paa Øie i Surendalen og død 6/e 1883 paa Opsal i Vikedal; søn af foged i Roms
dalen Peter Ludvig Munthe Bull og Dorothea Zeline Lindeman. Sorenskriver.

Efter at have taget præliminærexamen med karakteren «antagelig» i 1817 og 
norsk juridisk embedsexamen 3% 1819 med «bekvem» opholdt Jacob Bull sig vel 
et aar hjemme hos faderen, hvem han assisterte ved bestyrelsen af fogedembedet, 
og reiste derpaa tilbage til Christiania for at forberede sig til den juridiske examens 
praktiske prøve, som han Vs 1821 underkastede sig med «temmelig vel». Han 
var under dette ophold tillige juridisk manuduktør og antog derefter kondition for 
et aar hos sorenskriver Borchsenius i Øvre Romerike. Derpaa opholdt han sig atter 
hjemme hos faderen i ti maaneder, indtil han 28/< 1824 i Christiania paany tog den 
praktiske prøve, denne gang med karakteren «vel». Den 28/7 1824 blev Bull 
underretsprokurator i Stavanger amt, med bopæl ved Stavanger, og udnævntes 
12/s 1850 til sorenskriver i Ryfylke; bosat paa Opsal i Vikedal.1

Jacob Bull og Henrikke Marie Sundt havde børnene [9 a—9 h]:
9 a. Dorothea Sophie Christiane Sundt Bull, født 28/s 1829 i Stavanger; bosat paa Milje i Skaanevik. 

Gift 8% 1853 i Vikedal med udskiftningsformand i Søndre Bergenhus amt, bosat i Skaanevik, 
Casper Christian Tornøe, født 14/u 1818 i Bergen og død 2% 1884 paa baadreise ved Lunde i 
Husnæs sogn i Kvinherred; søn af kjøbmand David Tornøe og Alida Christine Koren,

9 b. Peter Hercules Bull, født 2/ï 1831 i Stavanger og død 26/io 1855 i Leipzig, hvor han lagde sig 
efter musiken. Student 1849, cand, philos. 1850.

9 c. Charlotte Amalie Bull, født 24/i 1833 i Stavanger, døde 14/s 1856 i Vikedal; ugift. 
9d. Anna Johanne Grøn Bull, født 2l/u 1834 i Stavanger, hvor død 17/e 1856; ugift.
9 e. Hans Sundt Bull, født 8/s 1837 i Stavanger, var gaardbruger, senere garver i Stavanger og emi

grerte i 1882 til Dakota, hvor død ,3/s 1911. Gift 18/s 1863 i Vikedal med Cathinca Brodahl, 
født 18/e 1841 i Egersund og død % 1871 i Fet; datter af løitnant, senere toldkasserer Isach Peter 
Brodahl og 2den hustru Birgitte Larsen l.

9 f. Christine Lindeman Bull, født 2% 1842 i Stavanger. Bosat i Christiania. Gift ®/io 1865 i Vikedal 
med sogneprest til Aal, provst Johan Fredrik Monrad, født 24/e 1837 i Skien og død 18/s 1897 i 
Søndre Land, søn af sogneprest til Sandsvær Knud Olaus Monrad og Gunhild Christine Schlytter.

9 g. Jacob Lindeman Bull, født 6/s 1844 i Stavanger, hvor han er bosat; overtog sin morbror Hans
Gabriel Buchholm Sundts forretning i 1882. Gift n/å 1872 i Vikedal med Nanna Brodahl, født
10/i 1845 i Egersund og død 14/i 1909; søster af broderens hustru.

9 h. Morten Bull, født 9/< 1847 i Stavanger, var bager i Bergen, da han i 1883 emigrerte til Dakota,
hvor han er bosat. Gift 8% 1877 i Vikedal med Anna Malmin, født 20/i 1852 i Sand i Ryfylke;
datter af bager Tollak Malmin og Thalette Jensen.

1 Bull blev gift 2den gang ®/n 1855 i Vikedal med Laura Brodahl, infanterikaptein Lars Schrves 
enke, født 11/is 1812 i Christiansand og død 27/a 1857 i Skjolds prestegaard; datter af løitnant, 
senere toldkasserer Isach Peter Brodahl og iste hustru Maren Arup. Bull blev gift 3die gang ®/io 
1862 i Vikedal med Maren Petrea Brodahl, foregaaend.es helsøster, født 16/î 1816 i Christiansand 
og død °/io 1891 i Skaanevik. Ingen børn i disse ægteskaber.

foregaaend.es


MORTEN SUNDT.

196

8d. Morten Ludvig SundÇ, født 6/< og døbt % 1809 i Stavanger, hvor han døde 
Ve 1891. Proprietær, storthingsrepræsentant.

Gift ®/i2 1842 i Norderhov med Marie Elisabeth Schwart zack er, født 28/7 
1815 i Christiania og død 15/b 1873 paa Søtland i Trøgstad; datter af distrikts
læge Johan Andreas Schwartzacker og Anne Cathrine Ebt. Uden børn.

Efter at have gjennemgaaet Stavanger skole tog Morten Sundt, privat 
dimittert, examen artium med non contemn, i 1829 og examen philos, med 
haud i 1830. Han studerte derpaa i nogle aar theologi og tog en dag i 
1834 til Ringerike paa et kort vikariat for en ven, som var huslærer der

oppe. Det blev imidlertid ingen kortvarig affære. 
Sundt likte sig saa umaadelig godt i de nye 
omgivelser, at han brød overtvert med théo
logien og slog sig ned i Hole prestegjeld. Her 
kjøbte han ved skjøde dat. 15/$ og thingl. 2/n 
1841 gaarden Nordre Haug paa Ty ristranden 
for 3000 spd. af kaptein Hans Nordrehaug og 
drev denne eiendom i sex aar, indtil han ved 
skjøde dat. 30/e og thingl. 1/i 1847 solgte den 
for 5700 spd. til Anders Andersen Lindqvist. 
Kort i forveien havde Sundt af kaptein Seip 
kjøbt gaarden Søndre By i Hole for 6200 spd. 
ved skjøde dat. og thingl. 12/i 1847. Her ned
lagde Sundt et fortrinligt arbeide, saa gaarden 
blev drevet op til mønsterbrug, og samtidig 
henledede han sine sambygdingers opmerksom- 
hed paa sig ogsaa ved den interesse, han viste

for bygdens vel og fremgang. Han blev snart sat i spidsen for det kom
munale styre, og amtskommunen benyttede ham i flere ombud. Uden kampe 
løb det ikke altid af, og Sundt lagde aldrig fingrene imellem, naar hans 
reformer mødte urimelig modstand, men hans humor og lune lod det altid 
ende i forsonlighed.

I 1867 sagde han Hole farvel og kjøbte ved skjøde dat. 27A og thingl. 
21/d s. a. gaarden Søtland i Trøgstad af gaardbruger Cyprian Søtland for 
7851 spd., og halvandet aar senere skilte han sig ved gaarden Søndre By, 
som han ved skjøde dat. 6 A og thingl. 15/i 1869 solgte for 6000 spd. til 
agronom Jens Aabel. Ogsaa paa Søtland nedlagde Sundt meget dygtigt 
arbeide, men da hans hustru her afgik ved døden i 1873, fandt han sig ikke 
længer tilfreds, og ved skjøde dat. 25/7 og thingl. 7/s s. a. solgte han eien
dommen til Ole Christensen Kirkeby for 10000 spd. og flyttede til Christiania.
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LAURITZ SUNDT.

Her sysselsatte han sig med extraarbeide for Indredepartementet og trivedes 
vel, indtil han i 75’aars alderen atter brød op for nu at leve sine sidste aar 
i sin fødeby Stavanger.

Efter at have været valgt til suppleant i 1848 repræsenterte Sundt Buske
rud amt paa Storthinget i 1851 og 1854 som 2den repræsentant, i 1857 og 
1858 som iste, i 1859—60 som 4de, i 1862—63 og 1864 som ßdie og i 
1865—66 som 2den repræsentant. Han sad i 1864 i komiteen om Øierens 
sænkning. Saavel som komitémedlem som debattant tiltvang Sundt sig respekt 
og anseelse; overbevisningens varme øgede altid styrken i hans foredrag. 
Han besad et klangfuldt organ, og naar det 
gjaldt landbonæringen og særlig da hans kjæle
barn Aas Landbrugsskole kom der en glød over 
hans tale, som ofte virkede betagende. Blev saa 
en voteringsseir vundet, var hans øine straa- 
lende og snusdaasen blev budt flittigere omkring 
end vanlig. At gaa paa akkord var Sundts 
karakter ganske imod, og da Søren Jaabæks 
principer begyndte at vinde terræn, stillede han 
sig strax i bestemt opposition til en tendens, 
hvori han saa radikalismens forløber.

8e. Lauritz Olaus Sundt, født 18/a og døbt 27/s 
1814 i Stavanger, døde 7/e 1898 paa gaarden 
Milje i Skaanevik. Gaardbruger.

Gift 24/e 1847 i Skaanevik med Johanne 
Fredrikke Hansen, født 8/i 1814 i Skaanevik, 
hvor hun døde 22A 1894, datter af sorenskriver 
i Søndhordland Johan Fredrik Hansen og Abel Margrethe Krog, se s. 193. 
Hun var gift iste gang 25/e 1837 i Skaanevik med sogneprest til Etne 
hr. Nicolai Friis Aabel, født 12/ia 1801 i Aurland og død 21/s 1838 i Etne; 
søn af sogneprest til Aurland hr. Ole Jensen Aabel og Christine Margrethe 
Paveis. Ingen børn.

Lauritz Sundt kom tidlig som kommis i Ploug & Sundts forretning i 
Stavanger, i hvilken by han senere begyndte egen forretning som kjøbmand. 
Ved sit ægteskab kom han i besiddelse af gaarden Milje i Skaanevik, 
idet hans hustru havde faaet overdraget denne eiendom for 1500 spd. af 
sin far ved skjøde dat. og thingl. V» 1845. Sundt tilflyttede da denne 
gaard og brugte den til 1886, da han ved skjøde af 19/7, thingl. 2/s, 1886 
solgte Milje for 19500 kr. og føderaad til sin søsterdatters søn Jacob 
Bull Tornøe.
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6 g. Margrethe Larsdtr. Sundt, døbt 3Ai 1736 i Egersund, hvor begr. 22/s 1739.

6h. Laurentia Larsdtr. Sundt, døbt 11/i 1739 i Egersund, hvor begr. 26/s 1739.

6 i. Peder Larsen Sundt, døbt 26/n 1740 i Egersund, hvor begr. 16A 1741.

6 j. Peder Larsen Sundt, døbt 24A 1744 i Egersund, hvor han døde 12/s 1790, begr. 19/3. 
Skibsfører.

Gift 21/g 1766 i Egersund, efter kgl. dispensation viet i huset, med Anna 
Leganger, som var døbt 2O/io 1741 i Egersund, hvor hun ogsaa døde 28/e 1797; 
datter af skibsfører Henrik Eriksen Leganger og Karen Sophie Hiorth.

Hr. ERIK IVERSEN og hustru MAGDALENE SPLIDSDATTER.
[Efter malerier i privat eie, tidligere i Leikanger kirke.]

Iver Johannessen Flak, bonde og gaardbruger paa gaarden Flak i Byneset omkr. 1530. 
Havde sønnen:

Erik Iversen, borger i Trondhjem omkr. 1550. Hans enke levede 1601 i Norddalen paa 
Søndmør hos sin søn:

Hr. Iver Eriksen, født omkr. 1560 i Trondhjem, blev n/e 1586 resid. kapellan til Norddalen, 
som indtil 1673 var et residerende kapellani under Ørskog, og døde her 1610. Hans hustru, som 
døde i 1622, blev gift paany med Ole Halkjeldsen paa Merok i Geiranger. Af hr. Ivers mange 
børn var:

Hr. Erik Iversen, født 12/s 1591 i Norddalen, blev student.i Kjøbenhavn l8/s 1612, ordinertes 
Vi 1616 til pers, kapellan hos hr. Svend Hansen til Akerø, efter hvis død i 1616 han opholdt 
sig nogle maaneder i Bergen, indtil han i 1617 blev pers, kapellan hos hr. Povl Mogensen til 
Evenvik, der døde 12/j 1618, hvorefter hr. Iver i decbr. 1618 blev sogneprest til Leikanger.
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Hr. ERIK PEDERSEN LEGANGER. 
[Efter maleri i Veø kirke.]

1 1637 blev han provst i Sogn og døde 27/e 1658 paa Leikanger prestegaard. Med sin 2den hustru, 
gifte ’/o 1635 i Bergen, Magdalene Splidsdtr., født 1615 og død 24/< 1670, havde han bl. a. sønnen:

Hr, Peder Eriksen Leganger, født 14/ø 1638 i Leikanger, blev student, dimittert fra Stavanger skole, 
14/u 1657 og deltog som saadan i Kjøbenhavns forsvar 1659, hvorfor han fik expektancebrev 24/s 1667 
paa det første ledige kald nordenfjelds; blev pers, kapellan med sukcession i Os % 1668, pers, kapellan 
i Haa 1669 og sogneprest til Haa 2% 1671. Provst i Jæderen 1672. Han kaldtes i Haa gjerne « Perle
provsten», da han var <en stor perlenegotiant og erhvervede sig en meget exact connaissance til perler» 
ved det dengang udmerkede perlefiskeri paa Jæderen. Han døde paa Haa H/a 1706. Gift 1669 med 
Karen Lind, begr. 8% 1697, datter af den foregaaende sogneprest til Haa hr. Lars Samuelsen Lind og 
Margrethe Hansdtr. Af deres mange børn var:

Hr. Erik Pedersen Leganger, født 1679, blev student l7/î 1696, pers, kapellan i Egersund 1703, 
sogneprest til Veø 29/4 1719, provst i Romsdalen 1725; døde 2l/e 1740; Gift 27/n 1703 i Egersund 
med Anna Henriksdtr. Sylvius, døbt % 1679 i Egersund og 
begr. 4/< 1748 i Veø; datter af sogneprest til Egersund 
hr. Henrik Olsen Sylvius og Anna Theophilidtr. Skanche.1 
Deres søn var:

Henrik Leganger, døbt 6/is 1705 i Egersund, hvor død 
5/n 1772; skibsfører. Gift 26/n 1734 s.steds med sin tre- 
mænding Karen Sophie Hiorth, døbt 8% 1708 i Egersund, 
hvor død 27/« 1771; datter af den rige handelsmand, eier af 
Ogne, Jørgen Asser sen Hiorth og Maria Hansdtr. Bowitz, 
hvis mor Elisabeth Theophilidtr. Skanche var en søster af 
den nysnævnte Anna Skanche, begge døtre af sogneprest til 
Egersund. hr. Theophilus Skanche, hvis forældre var den be- 
kjendte sogneprest til Indviken fra 1596 til 1618 mag. Jon 
Mogensen Skanche og Magdalene Foss, en datter af Bergens
bispen mag. Anders Foss. Af Henrik Legangers børn var:

Anna Leganger, gift med ovennævnte Peder Larsen Sundt.

Ved skiftet i 1761 efter faderen Lars Pedersen 
Sundt indestod Peder Sundts morsarv med 822 rdl. 
«Kort før sin død havde faderen af omsorg for 
sønnens lærdom og information til videre opdragelse sendt ham til Bergen for der 
at blive undervist i navigation og hvad videre dertil henhører, til hvilket og dermed 
følgende flere udgifter med kost, klæder og mere faderen ikke alene havde foran-

1 Om familien Sylvius [o: Skov] kan meddeles følgende:
Hr. Nils Olsen Middelfart, kapellan hos sognepresten ved Stavanger Domkirke fra i6[ii] til sin 

død 1625, havde sønnen:
Hr. Ole Nilsen, født 1603, student fra Stavanger skole 17/n 1623, var kapellan 1627 og derefter 

sogneprest til Klep fra 1629 til sin død 1678. Han var gift med en datter af hr. Mathias Henriksen 
til Klep og havde sønnerne:
a. Hr. Niels Olsen Sylvius, født 1630, sogneprest til Egersund fra 1663 til sin død 14/i 1683.
b. Hr. Henrik Olsen Sylvius, født 1639, blev først undervist af presten i Haaland, blev student fra 
Stavanger skole 1662, kapellan og efter broderens død 14/i 1683 sogneprest til Egersund til sin 
død 1716. Hans hustru Anna Skanche var født 1658 og døde 19/ö i 71 i i Egersund.
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staltet ham penge 50 rdl., men endog desforuden tilsvaret mere end dette paa 
hans begyndte skolegang og underholdning i Bergen.» Paa skiftet erklærede 
samtlige medarvinger, at «de samtykkede denne deres fars og værfars dessein for 
Peder for stervboets fællesregning at blive fuldbyrdet, saa at Peder ved at blive 
fuldkommen undervist udi det, som maatte tjene ham til hans velfærds fremme, og 
til disse udgifter at bestride, som i et og alt maatte medgaa, vilde de accordere af 
boet forlods at udtages den sum 170 rdl.» I arv efter sine forældre modtog Peder 
Sundt saaledes ialt 2284 rdl. 3 ort 8V3 sk., og fik sin ældre bror Morten Sundt 
til formynder.

Sundt fuldendte sin skolegang i Bergen, tog her sin navigationsexamen og 
vendte derefter hjem til Egersund, hvor han havde overtaget sin fars vaaningshus 
med hosliggende mindre bygninger og sjøbod for 350 rdl. Ved kgl. bevilling af 
22A 1765 fik han paa ansøgning, da han endnu ikke havde naaet myndigheds
alderen, 25 aar, tilladelse til at modtage og selv at raade over sine arvemidler, 
hvorefter han gav broderen afkald for samme 16/s 1765. En del af faderens tidligere 
eiendom frasolgte Sundt noget senere og blev siddende tilbage med en vaaning, 
indredet med en stue med kammer, hver med en kakkelovn, og kjøkken med 
spiskammer nedenunder; ovenpaa var en sal med tre kammere. Desuden beholdt 
han en stue nede ved sjøen uden kakkelovn, et bryggerhus med torvhus samt en 
sjøbod med brygge. Strax efter sin hjemkomst tog han hyre med et af familien 
Bowitz’s skibe og blev efter nogle aars forløb skipper. Skjønt han efter forholdene 
traadte økonomisk vel udrustet ud i livet, formaaede han ikke at erobre sig 
nogen uafhængig stilling. Han kan ikke sees at have lagt sig til skib eller skibs
part, men vedblev at fare som forhyret skibsfører til sin død.

Da skiftet i Sundts bo efter en kort behandling blev afsluttet den 8/s 1791, 
viste hans økonomiske stilling sig at være stærkt reducert, idet aktiverne alene 
bestod af de nævnte faste eiendomme, som nu værdsattes til 250 rdl., og et 
ringe løsøre taxertes til 15 rdl. 2 ort 8 sk., tilsammen 265 rdl. 2 ort 8 sk., 
hvorfra gik en gjeld paa 138 rdl., begravelsesvederlag til enken paa 20 rdl. samt 
skifteomkostninger. Efter fradrag af gjeld og udgifter paa ialt 164 rdl. 1 ort 3 sk. 
blev ved boets opgjør kun i behold 101 rdl. 1 ort 5 sk. Heraf blev halvparten 
udlagt til enken og resten delt mellem en datter og to sønner med en søsterlod 
paa 10 rdl. og godt og vel 20 rdl. paa hver broderiod.

For at dække gjelden blev det gamle fædrenehus solgt, og Sundts enke, Anna 
Leganger, kjøbte sig istedet en liden vaaning længer op i byen, hvor hun tilbragte 
sine senere leveaar og forblev boende ogsaa efter at alle hendes børn var flyttede 
til Bergen; i sin ensomhed tog hun da en god bekjendt i huset, enken Agathe 
Michelsdatter, som blev hos hende til hendes død. Ved skiftet i Anna Legangers 
dødsbo V7 1797 mødte ingen af børnene, men nøiedes med at sende sin morbror
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Jørgen Leganger deres fuldmagt, hvorefter de ønskede alting solgt ved auktion. 
Boets aktiver bestod af 6 ruslæders stole og en del ringe løsøre, ialt værdsat til 
38 rdl. 4 ort, men ved auktion 17/s s. a. udbragt til 88 rdl. 12 sk., samt af stervbo- 
huset. Dette var en en’etages vaaning, indeholdende <en stue med jern kakkelovn, 
et kammer, kjøkken med skorsten, bænk og tallerkenhylder; ved kjøkkenet et lidet 
spiskammer og i nordre eller vestre ende et kammer. Ovenpaa var øde lofter.» 
Huset var udvendig forsynet med en gammel rødmalet bordklædning og tækket 
med torv. Der tilhørte en liden have. «I betragtning af dets iværende forfatning 
og husets pris for nærværende tid i kjøb og salg» blev eiendommen værdsat til 
60 rdl., men gik ved auktionen op i 95 rdl. Boets samtlige aktiver androg saaledes 
til 183 rdl. 12 sk. Herfra gik imidlertid gjeld og udgifter paa nær 123 rdl., hvor
ved den beholdne arv androg til 60 rdl. 1 ort. 2 sk., som tilfaldt en datter og 
to, sønner.

Peder Sundt og Anna Leganger havde tre børn [7 a—7 c] :

7 a. Karen Sophie Sundt, født 2/u og døbt 5/n 1766 i Egersund, døde 20/u 1855 
i Sund.

Gift 4/u 1792 i Nykirken i Bergen med seilmagermester Bernt Busch Bugge, 
født 7/s 1761 i Egersund og død 15/a 1844 i Sund; søn af skibsfører Christian 
Bugge [Olsen Barchman] og Anne Berntsdtr. Busch, om hvilke familier hen
vises til P. C. B. Bondesen : Slægten Bugge og til K. Hiorth : Slægten Hiorth s. 9. 
Sex levende fødte børn [8 a—8 f] :
8 a. Anne Sophie Bugge, født ,5/a 1792 i Bergen og død l0/ia 1862 paa Stord.

Gift iste gang 28/n 1811 i Sund med kjøbmand i Bergen, senere landhandler i Kvalvaag 
Gustav Svendsen1, født 28/s 1783 i Domkirkens sogn i Bergen og død 2ô/ï 1826 i Kvalvaag; 
søn af gibsmager Svend Moslander og Anna Forsberg,

Gift 2den gang *®/i2 1827 i Sund med landhandler i Brandøsund Hans Henrik Strand, 
født 12/i2, døbt 16/u 1777- i Sund og død 5/i 1839 paa Stord; søn af klokker Østen Strand 
og Rakel Amalie Berg.

8 b. Christiane Bugge, født 30/i 1794 i Nykirken sogn i Bergen, hvor død 16/b 1794»
8 c. Christiane Bugge, født 5A 1795 i Nykirkens sogn i Bergen og død 21/n 1871 i Sund.

Gift 29/n 1831 i Sund med gaardbruger paa Nygaard s.steds Lars Casper Svendsen, født 
17/io 1807 i Korskirkens sogn i Bergen og død n/n 1886 paa Nygaard; søn af ovennævnte 
landhandler Gustav Svendsen og iste hustru Karen Cathrine Halvorsdatter.

8 d. Peder Sundt Bugge, født 8/5 1796 i Nykirkens sogn i Bergen, hvor død 20/ø 1796.

1 Fiskeveier Caspar Weichbrod, begr. 16/s 1806, 43 aar gi., i Korskirkens sogn i Bergen, var gift iste 
gang 14/io 1788 s.steds med Engelche Rønneberg og 2den gang 8/io 1795 s.steds med Karen Cathrine 
Halvorsdtr., som var døbt 24/s 1769 i Aarstad og døde “/« 1811 i Korskirkens sogn i Bergen; 
datter af forpagter paa Legden gaard Halvor Nielsen. Som enke blev hun gift 2den gang 2/a 1807 
i Korskirkens sogn med davær. gesel Gustav Svendsen. Med Weichbrod havde Karen Cathrine to 
børn: Engel født Vi 1796 og Joakim født 8/i 1800; med Gustav Svendsen havde hun to børn: 
Lars Casper født 17/io 1807 og Casper, født 21/s 1809 °g død 8/s 1809; alle døbte i Korskirken.
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8 e. Henrik Leganger Bugge, født 16 5 1797 i Nykirkens sogn i Bergen, hvor død ai/s 1802.
8 f. Berntine Carine Bugge, født 1806 i Nykirkens sogn i Bergen og død ae/is 1841 i 

Sund; ugift.

7 b. Lars Pedersen Sundt, døbt 16/» 1768 i Egersund, døde 28/io 1818 i Nykirkens 
sogn i Bergen. Skibsfører.

Gift 22A 1801 ved hjemmevielse ifl. bevill. 10/ö, i Nykirkens sogn i Bergen, 
med Karen Helene Egeland, født ll/e og døbt 18/ö 1779 i Nykirkens sogn i 
Bergen, hvor død 17/i 1869; datter af skibsfører Rasmus Egeland og Dorthe 
Jacobsdatter Schiøtt.

Rasmus Egeland, født 1681 paa Egeland i Bjerkreim, var her leilænding og blev begr. î4/< 
1763. Med sin iste hustru havde han en datter Ingeborg Egeland, som blev gift med Anders 
Lille-Eie, og med sin 2den hustru Guri Svendsdatter, som blev begr. 10/< 1763, 80 aar gi., efterlod 
han tre børn, af hvilke Karen Egeland døde ugift i 1771 i Egersund, sønnen Amund Egeland 
kom til Bergen, hvor han slog sig ned i Nykirkens sogn, og sønnen:

Svend Rasmussen Egeland, født 1718, blev gaardbruger paa Egeland og døde der samtidig med 
sin far og blev begr. ,4/< 1763. Trolovet 20/s 1746 i Bjerkreim og gift med Sidsel Torstensdtr. 
Voile, med hvem han havde tre døtre og en søn :

Rasmus Svendsen Egeland, døbt 18/s 1747 i Bjerkreim, gik tilsjøs 1762 og blev skibsfører fra 
Bergen. I 1781 omkom han ved forlis i Nordsjøen; nærmere oplysninger foreligger ikke. Gift 
10/i 1776 i Nykirken i Bergen med Dorthe Schiøtt, døbt 2% 1748 i Helleland og død ’/< 1834 i 
Nykirkens sogn i Bergen, datter af skrædder Jacob Pedersen. Hun kom som ung pige til en 
familie Schiøtt i Bergen og var som enke bosat paa Nordnes, hvor hun i mange aar underholdt 
sig og sit enest? barn ved haandarbeide. Datter:

Karen Helene Egeland, gift med ovennævnte Lars Pedersen Sundt.

Lars Pedersen Sundt for som skibsfører fra Bergen, hvor han havde sin 
bopæl paa Nordnes i iste rode nr. 59. Der foreligger ingen yderligere op
lysninger om ham, og da skifte i hans dødsbo afholdtes 12/i 1819 blev ført 
til protokols at intet skriveværdigt forefandtes, hvorfor boet s. d. blev an
tegnet som fattigt. Hans enke forblev hele sit liv boende i huset paa Nord- 
nes, nu Nordnesgd. 17.

Lars Pedersen Sundt og hustru Karen Helene Egeland havde otte børn, 
alle døbt i Nykirken i Bergen [8 a—8 h] :

8 a. Anna Sundt, født 17/< 1803 i Bergen, hvor død 8/e 1843; ugift.
8 b. Rasmus Egeland Sundt, født 25A 1805 i Bergen, hvor han var bosat 

paa Nordnes og arbeidede ved skibsbyggeriet i Laxevaag paa Askøen; 
døde 8/t. 1869 i Bergen, ugift.

8 c. Peder Sundt, født 16/ö 1807 i Bergen, var her malerlærling og reiste i 
1827 til Kjøbenhavn for at uddanne sig som portrætmaler. Han op
gives at være død i Danmark 1828; ugift.

8d. Karen Helene Sundt, født 24A 1809 i Bergen, hvor hun døde 29/ö 1843 
i Nykirkens sogn.
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Gift 21/i 1830 i Nykirken i Bergen med Peter Lexau Gran, født 9/ia 
1787 i samme sogn og død der 2% 1861; søn af skibsfører, senere 
kjøbmand Jens Berle Gran og Cathrine Lexau. Efter i adskillige aar 
at have været kargadør paa Rusland for Bergenske handelsmænd ned
satte Peter Gran sig som kjøbmand i Bergen. «Han var en perle af en 
mand.» I sine yngre dage skadede han sin ene fod, saa han siden 
maatte bruge krykke. Om siegten Gran se W. Brandt: Legatfamilien 
Ameln. Fem børn, fødte i Nykirkens sogn i Bergen [9 a—9 e] :
9 a. Jens Gran, født 8% 1831 i Bergen, hvor død 20/ia 1907 i Johannes sogn. Kjøbmand. 

Gift iste gang u/5 1871 i Nykirken med Else Henrikke Akerman, født 27/s 1838 i 
Hammerfest og død 28/o 1873 i Korskirkens sogn i Bergen.; datter af kjøbmand Sigfried 
Akerman og Helene Doxrud.

Gift 2den gang l0/i 1877 i Mariakirken i Bergen med Charlotte Valeria Trumpy, 
født 8/s 1846 i samme sogn og død ®/n 1884 i Domkirkens sogn ; datter af skibs
bygmester Hans Jacob Tiumpy og Anna Paasche.

9 b. Lars Sundt Gran, født Vs 1833 i Bergen, hvor død 2®/ii 1833.
9 c. Cathrine Gran, født 28/n 1834 i Bergen, hvor død ”/s 1895 i Johannes sogn. Sam

men med sin yngste søster drev hun en pigeskole i Bergen fra 1878 til 1889; ugift.
9 d. Karen Helene Gran, født 17/i 1837 i Bergen, hvor død 8/a 1838.
9 e. Karen Helene Gran, født 8% 1839 i Bergen, hvor død 20/n 1917. Hun var i flere

aar guvernante, havde siden sammen med sin ældste søster en pigeskole; ugift.

8e. Dorothea Sundt, født 14/i 1812 i Bergen, hvor død % 1871; ugift.
8 f. Lars Sundt, født 25/s 1815 i Bergen. Han var elev af Kathed ralskolen 

og deltog med flere kamerater i en fægtescene i theatret i juleugen 
1829, da en aften ulykken var ude og en rapier gik af og splinten 
rammede ham i tindingen; der opstod inflammation i saaret og efter svære 
lidelser afgik han ved døden 19/i 1830, begr. 26/i i Nykirkens sogn.

8 g. Sophie Cathrine Sundt, født 29/7 1817 i Bergen, hvor død 2/io 1817. 
8h. Sophie Cathrine Sundt, født 12/n 1818 i Bergen, hvor død 21/» 1819.

7 c. Henrik Leganger Sundt, døbt 15/< 1775 i Egersund1, døde 10/n 1820 paa 
Nymark i Tysnes, begr. ved Onereim kirke. Kjøbmand, proprietær.

Gift 27/ii 1807, hjemmeviet i Korskirkens sogn, i Bergen med Sophia Catha
rina Ameln, født 29/ß 1782 i Bergen, hvor hun døde Vi 1853; datter af 
kjøbmand, stadshauptmand Christian Gerhard Ameln og Karen Krüger.

Johan Herman Ameln, regimentsfeltskjær og barber, blev gift 28/e 1687 i Oldenburg i hertug
dømmet Oldenburg med Agneta Margareta [efternavnet opgives ulæseligt] og havde mange børn, 
af hvilke sønnen :

Reinhold Ameln, døbt 26/s 1703 i Oldenburg, blev l8/io 1727 kirurg ved Oldenburgske nat. 
inf.regiment og afgik 1732, men ansattes paany 81/s 1737. I 1740 var han i Bergen og blev

1 Ved daaben er ikke navnet Leganger tillagt ham.
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u/ii 1743 regimentsfeltskjær ved 2den Bergenhusiske regiment. Døde s/» 1748 i Bergen, begr. “/a ved 
Mariakirken. Gift V5 1731 i Oldenburg, hjemmeviet ifl. [dansk] kgl. bevill. 2/< 1731, med Maria Catha
rina Mesebring, døbt % 1714 i Osternburg ved Oldenburg og død 5/i 1800 i Bergen; datter af kjøb
mand Cort Mesebring [Mesenbrinck] og iste hustru Sophia Catharina. Af deres mange børn var:

Christian Gerhard Ameln, født % 1735 i Oldenburg og begr. s/ia 1806 i Korskirkens sogn i Bergen. 
Tog her handelsborgerskab 29/i 1771, blev major ved Borgervæbningen, stadshauptmand ; eiede Krohnstad 
i Aarstad sogn og flere eiendomme i og udenfor Bergen. Gift 7/g 1771 i Nykirken, Bergen, med Karen 
Krüger, døbt 28/î 1747 i Nykirken og død 26/io 1818 i Korskirkens sogn; datter af kjøbmand Conrad 
Christian Krüger fra Petershafen ved Bremen og Magdalene Arntsdtr. Stwwitz. Af deres børn var:

Sophia Catharina Ameln, gift med ovennævnte Henrik Leganger Sundt.

Henrik Sundt var i flere aar «skriverkarl» hos sin senere svigerfar Ameln, inden 
han blev superkargo for flere bergenske kjøbmænd, som sendte sild til Østersjøen. 
Gjennem Ameln fik han sig en god fortjeneste under Nordlandsstevnene og satte 
endel penge i skibsrhederi. Men da krigen i aarhundredets begyndelse bragte 
ham tab, skilte han sig af med hvad han havde sat ind paa denne bedrift. For 
at sikre den herved vundne kapital og samtidig stille sin lyst til at besidde en 
landeiendom, som han havde forelsket sig i, kjøbte Sundt ved skjøde af 14/ö 1808, 
thinglyst V10 ved Godøsund i Opdals skibrede, sergeant Johannes Rolfsens huse
bygninger paa Rævevold under Hovland gaard i Tysnes for 200 rdl. Disse byg
ninger, som var opført af frøken Magdalene Sophie Wahl og af hende solgt til 
sergeanten for 150 rdl. ved skjøde dat. og thingl. 4/io 1796, bestod af «en ufuld- 
færdiget pandetægt husevaaning, en borgestue med torvtag og tilføiet vedhus, et 
stabur med pandetag, en flor med lade og smalehus under ét pandetag, et helletags 
ildhus, en sommer-smalehus med huntag.» Bygningerne blev overtaget af Sundt 
i den tildels ufærdige tilstand, hvori de var, «med alt tilhørende af mur- og nagel
fast, løse stene eller heller og bord, som befandtes i og ved husene, og fri for 
alleslags heftelser, gjeld og skatter.»

Til disse bygninger erhvervede Sundt adskillig jordvei fra Hovland gaard, og 
hans eiendom, som fik løbe-nr. 324 og navnet «Nymark», kom op i en aarlig skyld 
af i løb 9 $ hud. Han ivrede for rydning og dyrkning og var rigtig i sit es, 
naar han saa hvorledes arbeidet lykkedes. Familien tilbragte sommerhalvaaret paa 
Nymark, men selv havde Sundt vanskelig for at løsrive sig om høsten, og tidligst 
af alle flyttede han om vaaren fra Bergen ned til sin kjære gaard. Tilslut tog 
familien fast bopæl der. Længe skulde han dog ikke faa nyde frugterne af sit 
arbeide; senhøstes 1820 fik han sig en voldsom forkjølelse med efterfølgende lunge
betændelse, men kunde dog ikke løsrive sig fra Nymark for at faa fornøden pleie 
i Bergen, og da han endelig havde ladet sig bevæge til at reise til byen, var det 
forsent; han døde i en alder af kun 45V2 aar.

Ved skjøde thingl. 16/s 1821 solgte enken Nymark for 3700 spd. til Christian 
Berg; blandt senere eiere var Claus Paveis Riis, og efter ham blev eiendommen 
delt i tre brug mellem bønder, som huggede skogen ud.
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Madame Sundt tog efter sin ægtefælles død fast bopæl i Bergen og begyndté 
her en høkerhandel i Hollændergaden, til en begyndelse støttet med raad og kunder 
af sin svoger Herman von Tangen og senere med sin søn Christian Sundt til med
hjelp. Hun var en klog, energisk og karakterfast dame, for hvem et anstrengende 
arbeide baade var en trang og en glæde, og det varede ikke længe før hun kom 
i gode kaar, ikke mindst ved en fordelagtig handel med Nordlændingerne i stevne- 
tiderne. Ved hendes død ophørte denne forretning

Foruden et dødfødt barn, begr. Vs 1812 ved Tysnes, havde Henrik Sundt og 
Sophia Ameln fire børn [8 a—8 d] :

8 a. Anna Leganger Sundt, født og døbt 3% 1809 i Tysnes, døde 8% 1899 
i Domkirkens sogn i Bergen; ugift.

Fra hendes bror Christian Sundt i 1845 etablerte sin store forretning i 
Bergen og indtil han i 1874 trak sig tilbage stod Anna Sundt ham trofast bi. 
Hele sit livs arbeide viede hun til forretningens bedste og var hans utrættelige 
medarbeider og uvurderlige støtte, ikke mindst naar Sundt var paa reiser i 
udlandet. Hun fungerte den hele tid som kasserer og var den første i for
retningen om morgenen og den sidste, som gik om aftenen ; en dame med 
et vidtstrakt personalbekjendtskab og med et forretningstalent, som skal søge 
sin lige. Af sine efterladte midler testamenterte hun 20000 kr. til Frøken
stiftelsen og 10000 kr. til Aldershjemmet for tjenestepiger i Bergen.

8 b. Karen Ameln Sundt, født 9/io 1813 i Bergen og døbt 17/io i St. Maria kirke 
[«die Eltern gehören sonst nicht zu unserem Gemeinde»]; døde 19A 1850 
i Bergen.

Gift V» 1839 i Korskirken i Bergen med Jacob Rieck Ege. født 29/ii 1812 
i Nykirkens sogn og død n/< 1858; søn af kjøbmand og stadskaptein Christian 
Christopher sen Ege og Johanne Dorothea Rieck. I tidlig alder blev Ege skibs
fører; han førte saaledes i mange aar Bergenske Dampskibsselskabs første 
damper «Bergen», senere en kort tid «Nordstjernen», og var betroet tilsynet 
med bygningen i England af selskabets skibe «Bergen», «Norge», og «Jupiter». 
Han var anseet for en meget dygtig fører og en paa det skibstekniske om- 
raade særdeles indsigtsfuld mand, hvis arbeide selskabet forstod at skatte. 
Ege eiede gaarden 21de rode nr. 9 paa Vetrlidsalmenningen. Fem børn 
[9 a—9 e] :
9 a. Johanne Dorothea Ege. født 28/s 1840 i Bergen, hvor død 16/io 1846.
9 b. Henrik Sandt Ege. født ao/i2 1841 i Bergen og død 12/i 1872 i Arne. Medeier i Arne 

Fabrikker. Gift n/® 1868 i Bergens Domkirke med Barbra Albertine Hambro. født 5/io 1839 
i Bergen, hvor død I8/s 1883; datter af kjøbmand Carl Joachim Hambro og Angelique 
Cathrine Bull.

9 c. Sophie Cathrine Ege, født */< 1844 i Bergen, hvor død %o 1848.
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9d. Christian Ege, født 8/o 1846 i Bergen og død 19/s 1915 i Manchester, hvor medeier i firmaet 
Flohr, Ege & Co. og hvor gift ’/s 1889 med Dora Minna Wehner, født 16/8 1867 i Man
chester, datter af Johann Gustav Wehner og Ida Ioanna Carlotta Droege.

9 e. Johanne Dorothea Ege, født 18/9 1849 i Bergen, hvor død 2% 1849.

8 c. Christian Gerhard Ameln Sundt, født 1816 i Bergen, hvor døbt 12A i 
Korskirken; faddere var kjøbmand Hans Juells hustru Regina Ameln, jomfru 
Sophie Mowinckel, kjøbmand Bernt Busch Bugge, Henrik Frøchen og Reinholt 
Ameln. Døde 26/i 1901 i Domkirkens sogn i Bergen. Kjøbmand, legator, mæcen.

Gift 15/io 1848, hjemmeviet af presten ved Mariakirken i Bergen, med Jacoba 
Johanne Kramer, født 10/7 1825 i Mariakirkens sogn og død 18/ia 1888 i 
Domkirkens sogn ; datter af kjøbmand, hollandsk generalkonsul Gerhard Kramer 
og Catharina Christina Blaaww.

Jan Kramer [Kraamer] og hustru Aaltje Kramer i Dinxperlo i Gelderland, Holland, havde sønnen :
Jan Hendrik Kramer, født 6/s 1765 i Dinxperlo og død l9/î 1805 i Dordrecht, hvor han var 

tømmermand og senere pakhusforvalter. Gift 28/< 1793 i Dordrecht med Elisabeth Horche, født 
8/s og døbt 4/b 1768 i Dordrecht, hvor død 80/i 1805; datter af Frederik Horche og Hendrica 
Molendijk. Af deres sex børn var:

Gerrit Kramer, født l2/s 1794 i Dordrecht og død 24/< 1870 i Domkirkens sogn i Bergen som 
kjøbmand og hollandsk generalkonsul; gift 8% 1822 i St. Maria kirke i Bergen med Catharina 
Christina Blaaww, født 24/e 1802 i St. Maria sogn i Bergen, hvor død 22/a 1880 i Domkirkens 
sogn ; datter af kjøbmand Jacob Blaaww fra Rotterdam og Jacoba Johanne van der Putten. Af 
deres tretten børn var:

Jacoba Johanne Kramer, gift med ovennævnte Christian Gerhard Ameln Sundt.

Sin skoleuddannelse fik Christian Sundt i det saakaldte Anderson’ske Institut, 
som gav en grundig undervisning og har opdraget mange dygtige Bergenske 
forretningsmænd for handelen. Han var en opvakt og flittig elev, som snart 
viste sin overlegenhed, idet det gjentagende hændte at han blev betroet under
visningen, naar en lærer fik forfald, og da han forlod skolen modtog han 
som testimonium en erindringsgave af bestyreren. Strax efter afsluttet skole
gang blev Sundt i 1832 sin mor en flink medhjelper i hendes handel. Han 
havde sit soverum i et lidet kot under trappen, som fik det nødtørftigste lys 
gjennem et vindu mellem trinnene, og her var det tidlig op om morgenen 
for med alle sandser vaagne at opfylde de krav, som blev stillet til hans 
ufortrødenhed, og de var ikke smaa. Der vil neppe være tvil om at moderens 
energi og karakterstyrke, i et dagligt liv i strengt arbeide og nøisomhed, 
havde den afgjørende betydning for sønnens karakter og i høi grad har ud
viklet og skjærpet de medfødte anlæg, han havde for forretningslivet, en 
forening af egenskaber, der bragte ham frem til lederstilling ikke alene i 
Bergen, men for det hele land.

I 1834 begyndte Christian Sundt i sin fætter Herman von Tangens Nord
landshandel i «Holmedalen» paa Tyskebryggen, men her syntes den unge
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mand det var for lidet at bestille, og efter et aars forløb lod han sig derfor «gjen- 
nem mægler» engagere som kontorist hos manufakturfirmaet Edvard Hambro i 
« Audunagaarden». Derved kom han ind i den forretningsbranche, som skulde 
blive hans egentlige felt. Da Sundt meldte sig til tjeneste, sagde imidlertid princi
palen til ham at han skulde begynde bag disken. Dette smagte ikke den unge 
mand i øieblikket — dengang som nu var det anseet som finere at sidde ved en 
pult — og en saadan anbringelse stred ogsaa mod den indgaaede kontrakt. Men 
senere har Sundt oftere udtalt, at det var hans lykke at han kom til at begynde
bag disken; det var der, mente han, han havde lært at bedømme mennesker og
forstaa sig paa varer. Ved sin ualmindelige dygtighed blev han dog hurtig en
meget betroet kommis, og den aldrende chef betroede ham endog at reise til
udlandet for at indkjøbe varer til forretningen, hvad kjøbmændene ellers pleiede at 
gjøre selv. I egenskab af indkjøber besøgte Sundt Leipzigermessen og flere tyske 
samt engelske fabrikker. Disse udenlandsreiser var dengang yderst besværlige og 
langvarige; saaledes gik veien til Leipzig først over land til Christiania, derfra gjen- 
nem Sverige og Danmark til Hamburg og videre. Sundt kom ogsaa som en af de 
første Nordmænd til Manchester for at gjøre direkte indkjøb der. Senere kom 
Hamburger-Paket istand og Wilsons Hamburgerlinie, indtil «Det Bergenske Damp
skibsselskab» blev oprettet i 1851 og i 1853 satte en fast rute igang paa Hamburg. 
Paa en af sine forretningsreiser — han var da selvstændig kjøbmand — medfulgte 
Sundt som passager ombord paa dampskibet «Norge», da dette 10/ö 1855 kolliderte 
med dampskibet «Bergen» udenfor Christiansand og gik tilbunds. Efter at have 
ligget to timer i sjøen paa et par aarer blev Sundt optaget af en fiskerbaad og 
bragt ind til Christiansand i en yderst forkommen tilstand. Her kunde han som 
ukjendt i begyndelsen ikke finde nogen, som vilde huse ham, men tilsidst modtog 
expeditør Werner ham i sit hjem, og her fik han den bedste pleie, hvorfor han 
altid siden bevarede denne familie i taknemmelig erindring.

I 10 aar arbeidede Sundt i Hambros firma og fik tilbud om at indtræde som 
kompagnon, men afslog dette, da han omgikkes med den tanke at emigrere til 
Amerika. For at hindre det, rettede hans mor og ældre søster de mest indtræn
gende anmodninger til ham om at nedsætte sig som selvstændig kjøbmand i Bergen, 
idet de lovede ham al mulig hjelp og saa megen pekuniær støtte, som moderen 
formaaede. Han lod sig overtale, tog handelsborgerskab og aabnede u/i 1845 en 
manufaktur- og kortevareforretning saavel en-gros som en-detaille i 8de rode nr. 26, 
Strandgaden nr. 66, under firmanavnet «C. Sundt». Dette lokale viste sig snart 
meget ubekvemt, fordi varerne fra sjøen maatte trækkes over gaden, og saasnart 
leiligheden bød sig, kjøbte Sundt derfor Hans Krohns ret overfor liggende eien
dom, 8de rode nr. 18, Strandgaden nr. 59; det var et mindre, to’etages hus, det 
4de udenfor «Muren», og hertil flyttedes forretningen i 1859 og kom derved i
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nærmere forbindelse med sjøen og de i «Baltzergaarden» henlagte pakboder. Ind
til 1853 havde Sundt sin familiebolig i forretningsgaardens 2den etage, men fra 1853 
beboede han denne kun om vinteren, idet han da kjøbte «Sydnæshaugen», hvor 
familien tog ophold i sommertiden.

Da Sundt etablerte sin egen forretning i 1845 stod han med hensyn til ud
dannelse i sit fag fuldt rustet til at bane sig vei. Derimod var det ikke stor 
kapital, han gik igang med. 2000 daler fik han skrabet sammen ved laan af sin 
mor og af Anders Meyer paa Strand i Ranen, som nærede tillid til hans duelighed. 
At gaa til banken for at reise penge faldt ikke saa letvindt dengang, men saa var

C. SUNDT i 8de rode nr. 26, 
Strandgaden nr. 66.

fristelsen til overspekulation heller ikke saa stærk. 
Det gjaldt at arbeide med egne penge og udvide 
omsætningen, eftersom pengene strakte til. Med 
ubøielig energi og uopslidelig arbeidskraft arbeidede 
Sundt sig stadig og sikkert fremover. Han var der
til en meget sparsommelig mand. Det varede derfor 
ikke længe før hans firma vandt anseelse. Dengang 
foregik Nordlandshandelen fremdeles næsten ude
lukkende ved de to aarlige stevner, og det var i 
Bergen, snart fortrinsvis hos Sundt, at Nordlændin- 
gerne forsynte sig med, hvad de tiltrængte, ligesom 
det blev hos ham, de begyndende handelsmænd nord- 
paa søgte den kredit, som de ikke kunde undvære. 
Med et psykologisk skarpblik, som sjelden tog feil, 
forstod han at vælge sine kunder saaledes at hans 
forretning kastede stort af sig, uagtet Nordland den

gang og ikke uden grund blev anseet som et yderst farligt arbeidsfelt for en handels
mand. Nu, konkurrancen var, delvis som følge af kommunikationsmidlernes mangel
fulde tilstand, dengang ikke saa skarp som nu, og kjøbmændene i Bergen kunde 
bedre sætte sine vilkaar for sin kreditgivning, saa der tjentes procentvis godt.

Efterhaanden antog firmaets lager saadanne dimensioner at det i aarrækker var 
ganske enestaaende i landet og sandsynligvis et af Nordens største i manufaktur- 
og korte varebranchen.

Efter almindelig regel tog forretningslivet dengang fat langt tidligere paa dagen 
end nutildags. I travle tider indfandt saavel principal som personale sig endog 
kl. 6 om morgenen. Sundt har fortalt at han havde gjort sine fleste forretninger 
før kl. 10 om formiddagen. Klokken 7 kom sælgekonerne for at faa sine prøve
bøger, som de gik rundt i familierne med og viste frem, og omtrent samtidig ind
fandt sig kramkarene, naar de skulde udrustes for sine farter rundt om paa 
bygderne.
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Især var der travlt baade paa lageret og i butikken under Nordlandsstevnerne; 
da kunde arbeidstiden gaa op til 16 timer i døgnet.

Det udenbys salg besørgedes udelukkende fra forretningslageret og indtil 1857 
uden handelsreisende som mellemmænd. I det aar blev den første reisende-post 
oprettet, og foranledningen hertil var, at en af personalet, den unge Gerhard Schøning, 
skulde reise hjem til Tromsø paa julebesøg. Han blev da givet med en «jule
kuffert» med vareprøver, og dette experiment faldt saa heldig ud, at reisende-posten 
dermed blev en fast institution. Schøning blev firmaets første reisende; efter 6 aars 
tjeneste hos Sundt og et paafølgende udenlandsophold kom han i 1862 til Grøtø, 
hvor han blev den store handelsherre og døde der i 1896. Handelen paa land
distrikterne foregik dels paa den maade at landhandlerne personlig indfandt sig paa 
lageret, naar de i flok og følge kom til byen høst og vaar, og dels gjennem de 
saakaldte kramkarer eller skræppekarer, som gjorde sine indkjøb hos firmaet og 
derefter drog rundt land og strand for at sælge sine varer. Heri skeede efter
haanden forandring, da Nordre Bergenhus amtskommune henved i860 begyndte at 
sætte dampskibe i regelmæssig fart paa Sogn, Søndfjord og Nordfjord, og det 
Hardanger—Søndhordlandske Dampskibsselskab nogle aar senere aabnede faste 
ruter paa Hardanger og Søndhordland. Fra nu af blev handelen paa landdistrik
terne hovedsagelig formidlet gjennem firmaets egne reisende.

Af firmaets største kunder nordover kan anføres: Henrik Dreyer i Henningsvær, 
L. Berg i Svolvær, P. Tønder i Rærø, Christian Kvale og Ulrik Kvale i Brønø, 
Ellingsen & Sønner i Skroven, Søren Norman i Røsvik, A. Schønings Sønner i 
Grøtø, N. Rasch i Skjærvø, A. Brodtkorb i Vardø, R. G. Esbensen og H. F. 
Esbensen i Vadsø samt Feddersen & Nissen i Hammerfest. Hertil kom da en 
mængde forbindelser i de Romsdalske byer og indover de Bergenske fjorde.

Gjennem aarene blev det en talrig skare, som knyttedes til firmaet C. Sundt, 
til kontoret, til butikken, til lagrene; og mange modtog her den første uddannelse 
for forretningslivet. Blandt disse kan nævnes den senere grosserer i Stavanger 
E. A. Blydt samt to unge danske, som fik sin opdragelse hos Sundt og boede i 
hans hus, de senere grosserere F. Schultz i Kjøbenhavn og Kaysen i Holstebro. 
Af firmaets reisende kan nævnes Sundts svogre I. B. Kramer og Henrik Kramer; 
naar disse kom til de Romsdalske byer med dampskibet og der gjerne fulgte et 
lidet hornmusikkorps med, satte de dette foran kufferterne og drog med fuld musik 
gjennem gaderne til hotellet, fulgt af alt som kunde krype — det var et indtog, 
som havde fest! Af personalet har mange arbeidet i Sundts forretning i 40 aar 
og derover: saaledes firmaets første gesel Knut Iversen, statsraadinde Hauglands 
bror, i over 50 aar, fuldmægtig Edv. G. Johannessen indkom i 1866 og røgter 
fremdeles sit hverv paa 51de aaret, expeditør L. S. C. Mehn begyndte i 1875 °g 
expeditør B. Michael Krogh i 1876; L. C. Nordgreen, som i 1875 indtraadte 1

14 — Siegten Sundt.
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firmaet og i 1901 atter udtraadte og fra 1902 til sin død i 1916 fungerte som 
forretningens lagerchef, samt butikchef I. G. Ferkingstad havde 40 aars virksomhed 
at se tilbage paa, og August Olsen har været knyttet til expeditio. cn i vel saa 
lang tid.

Forretningens personale indtog i de første tider sine maaltider ved Sundts bord 
sammen med ham og hans familie. Det blev til daglig flere bordsætninger, og naar 
Nordlandsstevnerne paagik blev hertil invitert adskillige forretningsmænd, med 
hvilke firmaet havde fast forbindelse og som skulde trakteres og diverteres under 
opholdet. Endelig blev de ældste af landhandlerne indbudne, naar de høst og 
vaar indfandt sig for at forsyne sig med varer for halvaaret, og efter aftensmaal- 
tidet fik de da sine langpiber (der førtes altid lager heraf i forretningen) og sad i røg 
og damp og berettede om allehaande merkværdige oplevelser.

Saa længe Sundt indehavde forretningen førte han selv bøgerne og arbeidede 
kolossalt. Han var med søsteren Anna Leganger Sundt, som var hans kassererske 
og utrættelige medhjelper, den første om morgenen kl. 6 og den sidste om kvelden. 
Under Nordlandsstevneme og under landhandlernes bybesøg arbeidede han under 
høitryk. Det er et karakteristisk træk at Sundt ikke havde tid til at gaa hjem til 
«Sydnæshaugen» til middag, den tid han boede der, men maatte have sin extra- 
husholdning i byen. Hvert aar foretog han sine forretningsreiser til Tyskland, 
England og Frankrige, og havde personlig gode venner i hvert af disse lande.

I 30 aar drev Sundt sin forretning med usvækket energi. I december 1874 
trak han sig tilbage, og firmaet blev fra iste januar 1875 under navnet: Sundt & Co. 
overtaget af hans søn Gerhard Sundt i forening med to tidligere medarbeidere 
Johan Freuchen og Lars Christopher Nordgreen. En formue paa 6 300 000 kr. 
var resultatet af hans virksomhed.

Af faste eiendomme i Bergen eiede Sundt den allerede foran nævnte gaard i 
Strandgaden, 8de rode nr. 18, hvor han i iste etage havde sine butiklokaler og i 
2den sin privatleilighed. Her boede familien aaret rundt, indtil Sundt i 1853 kjøbte 
«Sydnæshaugen», 15de rode nr. 83 c, af den fallerte kjøbmand Henrik Giertsen. 
Fra denne tid blev dette sommerbolig, medens familien fremdeles benyttede leilig- 
heden i Strandgaden om vinteren indtil 1869. 1 dette aar mageskiftede Sundt 
«Sydnæshaugen» med Kalfarveien nr. 43, som nu blev familiens bopæl. Den 
havde tidligere tilhørt verkseier Wingaards enke og bestod af et lidet brug med 
stald til 3 à 4 heste og fjøs til ligesaa mange kjør. Hertil kjøbte han som «sæter» 
til gaardsbruget Kalvedalsveien nr. 12, et areal paa lidt over 60000 kvadratmeter, 
tjenende til beite og havnegang. Sidstnævnte eiendom solgte Sundt nogle aar før 
sin død til sin fætter Johan Ameln og den er senere blevet delt af den nyanlagte 
«Fjeldveien», som er stukket tversover. For at faa fri en paa Kalfarveien nr. 43 
hvilende servitut, som var til hinder for at en stor del af haven kunde bebygges,
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kjøbte Sundt omkr. 1897 den tilgrænsende, tidligere Berent Friele tilhørende eien
dom Kalfarveien nr. 49 med en herskabelig vaaning, som han overlod sin sviger
søn dr. Stabeli til bolig. Endelig eiede Sundt Valkendorfs gade nr. 9 (16de rode 
nr. 50), et lidet to’etages hus, hvor hans to ugifte søstre skulde bo, saa længe de 
levede. Af disse eiendomme overdrog Sundt huset i Strandgaden sammen med 
forretningen ttl Gerhard Sundt m. fl. i 1874, medens de to paa Kalfaret blev solgt 
efter Sundts død ved auktion 2/n 1904 til sønnen Fridtjof Sundt for 155200 kr-

Forretningsgaarden 8de rode nr. 18, Strandgaden nr. 59.

(konsul Isdahl bød for kommunen 155 100 kr.), og huset i Valkendorfs gade over
tog fru Stabeli i 1902.

Det var dog langt fra Sundts mening at nyde frugterne af sit arbeidsliv i stille 
rolighed. Tvertimod fik han nu tid og anledning til at dyrke sine alsidige inter
esser og tilfredsstille sin virkelyst for fremskridt paa de forskjellige forretnings- 
omraader, for hvilke han havde et altid aabent blik. Kun for den, som er for
trolig med de Bergen’ske forhold, er det muligt at have forstaaelse af den store 
rolle, han spilte i hele byens forretningsliv, ogsaa efterat han var traadt ud af sit 
firma. Hver dag indtog han sin bestemte plads paa Børsen, og uagtet intet kunde 
ligge hans stærkt kritiske natur fjernere end at stikke sig frem — han holdt sig 
tvertimod helt i baggrunden — saa virkede han som børsens personificerte sunde
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fornuft, hvor det gjaldt nye foretagender. Han var i det ydre som i det indre 
en modsætning til sin geniale svigersøn, konsul Peter Jebsen, som vistnok var den 
ivrige foregangsmand, hvem Bergen har saa uhyre meget at takke for, men som ofte 
i sin iver tog for hvast fat. Alle vidste at Sundt var den rolige, beregnende handels
mand, og tog han del i et Jebsensk foretagende, fulgte de øvrige forretningsmænd med.

Sundt var en interessert deltager i de fleste store økonomiske foretagender, som 
blev sat igang i Bergen, og det er derfor vanskeligt at tilveiebringe nogen fuld-

C. SUNDTS familiebolig paa Kalfaret. 
Hovedbygning med gartner- og kuskebolig samt stald.

stændig oversigt over denne hans virksomhed. Blandt andet skylder den Bergenske 
handelsflaade Sundt for en væsentlig del sin raske udvikling. Han var en af 
Bergens største skibsrhedere og antoges ved sin død i 1901 endog at være den 
største. Allerede ved oprettelsen af «Det Bergenske Dampskibsselskab» i 1851 
blev han valgt til 2den suppleant for direktionen og var fra 1860’aarene af et af 
dennes mest virksomme medlemmer. Ogsaa i den første Amerikalinie var han 
direktør og Børskomiteens repræsentant i komiteen for den internationale fiskeri
udstilling i Bergen 1865. I 1879 var han en af indbyderne til dannelsen af «Sel
skabet for de norske fiskeriers fremme» og direktionens vicepræses i 1879 og 1880. 
Den internationale industri havde altid i ham en varm og interessert ven, som stadig
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stod redebon til dens fremhjelp, og for anlægget af Vossebanen arbeidede Sundt 
med virkningsfuld styrke.

Af «Bergens Privatbankes direktion og repræsentantskab var Christian Sundt 
medlem lige fra dens oprettelse i 1855 og til sin død i 1901. I Bergen og vist
nok over hele Vestlandet forøvrig bedømtes et foretagendes soliditet efter den 
interesse, Sundt viste det. Han var medlem af Børskomiteen fra 1856 til 1897, 
jurymand ved udstillingen i Kjøbenhavn i 1872 og i Wien 1873, og i 1883 medlem 
af en kgl. kommission i Christiania angaaende retsforholdet mellem naboeiendomme.

Det var en selvfølge at Bergens kommune ogsaa lagde beslag paa denne emi
nente arbeidskraft. Allerede i 1854 indvalgtes Sundt i formandskabet og gik nogle 
aar senere over i repræsentantskabet, hvori han havde sæde lige til 1898, da han 
frabad sig gjenvalg. Dog øvede det offentlige liv aldrig nogen særlig tiltræknings
kraft paa ham ; han var og vilde fremfor alt være forretningsmand. Derfor gjorde 
han sig aldrig politisk stemmeberettiget, først fordi han vilde stænge af for enhver 
mulighed for at blive bragt paa bane til storthingsmand og senere rimeligvis fordi 
han ikke følte sig hjemme i noget af partierne. Men desto stærkere var hans 
interesse for fremhjelp af offentlige institutioner og humanitære foranstaltninger.

Foruden hvad Sundt bidrog til oprettelsen af «Bergens Diakonissehjem», til 
«Værnehjemmet for enlige Kvinder» og lignende institutioner, skylder «Alders
hjemmet for kvindelige Tjenere» alene ham sin tilblivelse, idet han skjænkede til 
dette en bygning med have samt en grundkapital paa 50000 kr.

Med særlig varm interesse søgte Sundt at støtte saadanne institutioner, som 
havde til formaal at fremme videnskabelighed, kunstsans og haandverksdygtighed 
i Bergen. Saaledes ydede han ofte betydelige bidrag til «Bergens Museum», navn
lig da han i 1892 til minde om en afdød søn skjænkede dette «Henrik Sundts 
legat» paa 50000 kr. til naturvidenskabelige forskninger; i 1897 oversendte han 
en interessant mineraliesamling paa 3000 nr., som for det meste skrev sig fra tyske 
grubedistrikter. Ved en gave paa 30000 kr. fik museet banet sig vei til et stats
bidrag til to nye fløibygninger, og i 1900 skjænkede han endnu 20000 kr. til 
inventar for de nyindrettede samlinger. Det i 1887 oprettede «Vestlandske Kunst
industrimuseum» kan i egentligste forstand betegnes som hans skabning, idet han 
indkjøbte og forærede dette de mest værdifulde og for landet interessante gjenstande 
af kjøbmand P. Simonsens bekjendte samlinger i Christiania. Senere forøgede han 
dette ved mange leiligheder med værdifulde gaver; saaledes gav han i 1900 museet 
5000 kr. til indkjøb paa Pariserudstillingen. Ogsaa «Bergens Billedgalleri» har mod
taget malerier og skulpturer fra ham, og uden Sundts hjelp vilde neppe «Sløidskolen», 
den senere fagskole, være oprettet paa et saa tidligt tidspunkt som i 1880’aarene.

Hertil vil kunne føies en lang række af offentlige foretagender, til hvis realisation 
Sundt har medvirket i forreste række. Thi overalt ydede han sin støtte. Saaledes
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gav han store pengebidrag til den permanente udstillingsbygning, landsudstillingen 
i 1898, Bergens nye theater, Bergens bibliotheks bygning, Handelsgymnasiets udstyr 
og faste fond, Hageviks kysthospital, til professor Dahis statue, Nansenexpeditionen, 
Nansenfondet, Det norske Skogselskab (5000 kr. i 1901) o. s. v. Alene i aaret 
1900 bortskjænkede han ikke mindre end 180000 kr. Den store kunst havde i 
Sundt en varm beundrer. Hvert aar, efter at han havde trukket sig ud af forret
ningen, reiste han til Parisersalonen, ledsaget af endel af sine barn og barnebarn, 
og frydede sig i malerisalene. I sit hjem samlede han en stor mængde kunstsager,

CHRISTIAN SUNDT og hustru JACOBA f. KRAMER.

malerier af fremragende norske og fremmede mestere, glas, porcellæn og sølvtøi. 
Han havde forbindelser baade inden- og udenlands, som sendte ham til udvalg; 
han tog da det bedste, og resten blev remittert.

I 1882 oprettede Sundt med oprindelig kapital 600ooo kr. «C. Sundt og Hustrus 
Familielegat af 1882», eventuelt til trængende af borgerlig stand i Bergen, kgl. 
konfirm. 13/u 1885, hvilket ved hans død i 1901 var øget til 1 million kr. Naar 
hans børns børnebørn er afgaaet ved døden eller senest i 1982 vil renterne i større 
udstrækning fordeles udenfor familien. Tidligere er nævnt det af ham oprettede 
«Henrik Sundts legat» paa 50000 kr. Ved testamente skjænkede han 300000 kr. 
til et legat med navnet «C. Sundts legat for trængende af handelsstanden! ; det var 
fuldt færdig med statuter ved hans død og traadte i virksomhed i 1902.

Ved Sundts død skjænkede arvingerne efter hans derom udtalte ønske, uden at 
dette havde faaet udtryk i regelmæssige testamentariske dispositioner, følgende legater
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og dotationer: til fondet for en videnskabelig lærestol ved en vordende høiskole i 
Bergen 175000 kr., fond til fripladse ved Bergens Handelsgymnasium 80000 kr., 
et industrilegat paa 100000 kr., til legater for Bergens og omegns forskjønnelse 
100000 kr., for Bergens Ynglingeforening 20000 kr., Bergens Sjømandshjem 20000kr., 
for Haandverkernes Aldershjem 10000 kr., Sander Kaae’s Stiftelse 10000 kr., Diako
nissehjemmet 10000 kr., for Tuberkuløse i Bergen 10000 kr., til nyt Arbeiderasyl 
10000 kr., til ny bygning for Bergens ofif. Bibliothek 10000 kr., til Folkebadanstalt 
10000 kr. Endvidere fik Bergens Billedgalleri malerier, skulpturer og kobberstik 
værdsat til 21 500 kr. og Kunstindustrimuseet gjenstande for 37000 kr. Hertil 
kom bidrag, som Sundt i sine sidste levedage havde lovet forskjellige offentlige 
institutioner og som yderligere udbetaltes af arvingerne med tils. 54 500 kr. De 
legater og fond, som efter Sundts ønske stiftedes ved hans død, androg til en 
samlet kapital af 978000 kr. Summen af de gaver, han i aarenes løb skjænkede 
til institutioner og landsgavnlige formaal, er anslaaet til 2s/± million kr.

Sundt blev 21/i 1890 ridder af St. Olavs orden «for opofrelse for alment for
maal», kommandør af 2den klasse 20/i 1894 og kommandør af iste klasse 2l/i 1901 
«for almennyttig virksomhed». Den mest ærefulde udmerkelse modtog han samtidig 
med det sidste kommandørkors, idet han 21/i 1901 blev tildelt Borgerdaadmedaljen 
i guld, en dekoration som ingen anden Nordmand dengang indehavde; i sin ind
stilling hertil udtalte det norske statsraad: «det tør vistnok med tryghed siges at 
alene ved den støtte, grosserer Sundt gjennem en aarrække har ydet videnskabelige 
og kulturelle institutioner i Bergen, er disse sat istand til, i den udstrækning som 
skeet, at kunne virke for formaal af stor værdi saavel for Bergen og Vestlandet 
som for det hele land.» Ridder af dansk Dannebrogsorden 30/s 1872 og af svensk 
Nordstjerneorden 1886. I 1892 blev Sundt valgt til æresmedlem af Bergens Museum 
og i 1897 af Vestlandske Kunstindustrimuseum. Som tegn paa sin taknemmelighed 
overfor sin velgjører lod sidstnævnte institution en af Ambrosia Tønnesen modellert 
buste af Sundt hugge i marmor og opstille i museets vestibule, hvor den blev af
sløret 7/a 1899. Buster af Sundt og hustru, modellert af Jacob Fjelde, blev testa
mentert til Bergens Museum, som ogsaa eier et af en tysk maler udført portræt af 
Sundt. I familiens besiddelse beror forøvrig flere malte portrætter af Sundt, saa
ledes af Frida Rusti, af Marcus Grønvold, af Kolstø og af Leis Schjelderup; de to 
førstnævnte har ogsaa malet Sundts hustru.

Christian Sundts virksomhed var af omfattende betydning. Han var en mand, 
som ved sit friske og klare syn paa samfundsudviklingsmuligheder og ved sin 
skarpe dømmekraft i stort mon har bidraget til dette samfunds fremvext i aandelig 
og materiel henseende og stillet rige midler til raadighed for fortsat fremgang. 
Han var en mæcen, som holdt europæisk maal. For sine generøse gaver til sociale,
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videnskabelige og kunstneriske formaal var han skattet over det hele land. For 
sine bysbarn stod Sundt som en typisk repræsentant for den fremragende bergenske 
kjøbmandsstand. Hans arbeidsliv havde altid været et kraftforbrug, som det nu 
ikke længer er saa let at tænke sig, men naar han tiltrods herfor lige til det sidste 
forbausede ved en fuldkommen legemlig spænstighed, ved en rank skikkelses lette 
og elastiske gang og elegante bevægelser, da maa hemmeligheden have ligget deri 
at han ved udpræget regelmæssighed i alle livsvaner og jevn enkelhed og nøisom- 
hed i alle livsnydelser regulerede kraftforbruget, saa der altid var et stort overskud. 
I sin fremtræden var Sundt en jevn, korrekt og til det yderste behersket mand,

Medaille i anledning af SUNDTS 84de fødselsdag. 
[Modellert af ciselør Theodor Olsen.]

som til sidste stund beholdt alle aandsevner, ikke mindst en glimrende hukommelse, 
usvækket af den høie alder. 1

Paa ioo’aarsdagen for Sundts fødsel, iste juli 1916, samledes henimod 90 af 
hans efterslegt til en mindefest hos hans yngste søn, Fridtjof Sundt, paa Skorpen 
ved Bergen. Datteren og svigersønnen, kammerherre Mohr og frue, som personlig 
ikke kunde komme til festen, sendte en sang «Til Fars Minde», hvori det tilslut heder:

« Andre vil prise det livsverk, Du gjorde, 
Vi ser Dig kun som den kjærlige far, 
elsket, beundret af smaa og af store, 
afholdt, fordi at Du var som Du var. 
Nu da Du forlængst er i fortidens favn: 
Fred med Dit minde og over Dit navn.»

1 Som kilde til den meddelte biografi er bl. a. benyttet W. M. Schjelderup: «Bergens Børs og dens 
Mænd» samt Einar Sundt: «Norges Handel og Industri».
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Af hensyn til det store familielegat, som Sundt oprettede til fordel for sin efter- 
slegt, vil hans samtlige descendenter blive anført i det følgende. Sundt og hustru 
Jacoba Kramer havde 13 børn [9 a—9 m]:

9 a. Sophia Catharina Sundt, født 12A 1849 i Bergen og døbt 3%a i Nykirken, 
døde 14/s 1912 i Domkirkens sogn i Bergen.

Gift % 1871 i Bergens Nykirke med Peter Jebsen, født % 1824 i Broager 
paa Sundeved i Sønderjylland og død 3O/io 1892 i Bergen1; søn af landmand 
Jens J eb sen, født 1778 og død 1853, og Maren Hansen, født 1788 og død 1833.

Jebsen gik paa skole i Broager og fra 1836 i et privat institut. Fra 1839 
til 1842 var han i en større manufaktur- og kolonialforretning, som en ældre 
bror af ham drev i Sønderborg, og lagde her grundlaget til sine handels
kundskaber, som han derpaa yderligere fik udvidet i Hamburg, hvor broderens 
svoger havde en betydelig manufakturforretning med forbindelser paa Norge, 
Sverige og Rusland. Her forblev Jebsen i et aars tid til han i 1843 blev 
sendt til Bergen for at sætte sig ind i norske forhold. Han fik først plads 
hos kjøbmand Adam Müller og derefter hos F. G. Gade, som drev en ganske 
betydelig manufakturforretning — den eneste som, efterat Edvard Hambro 
havde sluttet, søgte at holde sig i konkurrancen med C. Sundt. Paa denne 
maade kom Jebsen op til det land og den by, som for fremtiden skulde blive 
hans hjem, og det varede ikke længe, før han havde erobret sig en selv
stændig position.

Med genialt blik for den praktiske virksomhed blev Jebsen snart opmerksom 
paa de kræfter, som laa ubenyttet i mange af landets vandfald. Han «op
dagede» Blindheimselven i Arne i Haus prestegjeld og dens skikkethed for 
industrielt brug og kjøbte den for en billig penge i 1844. I det følgende 
aar forlod han sin post hos Gade og begav sig paa reise til Holland, Belgien, 
Tyskland, Schweiz og England for overalt at besøge bomuldsspinderierne og 
væverierne og sætte sig ind i denne industri. I Manchester arbeidede han 
saaledes i et halvt aar i et spinderi og væveri og indkjøbte samtidig de 
nødvendige maskiner og indretninger til et bomuldsvæveri og vendte med 
disse tilbage til Bergen i mai 1846.

Allerede i juli 1846 havde Jebsen med pekuniær bistand af sin gamle prin
cipal Adam Müller faaet opsat et lidet væveri i Arne paa 36 mekaniske 
vævstole, som udover høsten blev forøget til 64. Dette var begyndelsen til

1 Jebsen var gift iste gang %o 1853 i Manchester med Anna Uthuus, som blev ham en prægtig hustru. 
Hun var født ï7/a og døbt 8/s 1829 paa Voss og døde 7/s 1870 i Bergen; datter af gaardbruger 
Lars Torkildsen Stuejord, som var fra gaarden Uthus i Hol i Hallingdal, og Ingeborg Iversdatter, 
I dette ægteskab havde Jebsen 12 børn, om hvilke henvises til s. 223 og til W. Brandt: Legat
familien Ameln s. 21.
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Jebsens senere saa storartede industrielle virksomhed, et omraade, paa hvilket han 
blev en foregangsmand i Norge. I 1847 udvidedes væveriet til 96 og i 1848 til 
128 stole. I 1849 anlagde han et bomuldsspinderi for selv at kunne spinde garnet, 
saaledes at han fra denne tid kun behøvede at indføre den raa bomuld, og i 1850 
blev farveri og blegeri anlagt.

Om høsten 1852 ødelagdes Arne fabrikker ved ildebrand, men allerede midt
sommers 1853 var de gjenopført og atter i fuld virksomhed for siden yderligere at 
udvides. I 1852 var en liden klædefabrik anlagt, som under den Nordamerikanske 
krig i 1861 til 1865 fik en betydelig udvidelse.

Fra x/i 1863 optog Jebsen sine brødre Johan og Jürgen Jebsen i firmaet, som 
nu blev forandret til «P. Jebsen & Co.», og i 1878 gik fabrikkerne over til uan
svarligt aktieselskab, og firmanavnet forandredes da til «Arne Fabrikker». Skjønt 
Jebsen vedblev at være den største interessent i dette store foretagende, befattede 
han sig fra nu af mindre med dets bestyrelse. Han var nemlig paa dette tids
punkt, væsentlig af hensyn til sine sønner, gaaet igang med anlægget af et større 
bomuldsspinderi, farveri og blegeri paa gaarden Dale i Bruvik, tæt ved Dale jern
banestation.

«Dale Fabrikker», som Jebsen opførte i aarene 1878 til 1880, var næsten dob
belt saa store som bomuldsfabrikken i Arne. De indeholdt 40 kardemaskiner, 
20000 spindler og 500 vævstole. Senere blev ogsaa bygget en klædefabrik paa 
50 vævstole. Samtlige arbeidere blev indlogert i vaaningshuse, som Jebsen byggede, 
og skulde ingen husleie betale; desuden anlagde han en skole, opførte forsamlings
hus og stiftede en forbrugsforening af arbeiderne for at konkurrere ud flere handlende, 
som anlægget havde lokket til at nedsætte sig paa stedet. For varetransport blev 
en liden sidebane anlagt fra Dale station til fabrikkerne, ligesom sidesporet fra bane
stationen til havnen i Bergen førte forbi fabrikkens pakhuse i byen. Jebsen optog 
to sønner som medeiere, den ene som bestyrer af fabrikationen paa Dale, den 
anden som merkantil forretningsfører i Bergen.

Samtidig som Jebsen var stærkt optaget i industriens tjeneste udfoldede han en 
betydelig virksomhed i mange andre retninger. Allerede i 1859 blev han indvalgt i 
direktionen for «Det Bergenske Dampskibsselskab» og var fra 7i 18 o stadig medlem 
af og i de 23 sidste aar til sin død i 1892 formand i direktionen; selskabets raske og 
sikre fremgang fra den hensygnende tilværelse, som flere uheld havde bragt det 
ned i, da Jebsen tog fat, kan for en væsentlig del tilskrives hans energiske og for
tjenstlige virksomhed. I 1868 deltog han i oprettelsen af den paa kisexport og 
kulimport beregnede og siden saa fordelagtige dampskibsrute Bergen—Vigsnes—Ant
werpen—Dünkirken, Newcastle—Bergen, og i 1871 etablerte han den første norske 
Amerikalinie «Det norsk-amerikanske Dampskibsselskab», aabnet med «St. Olaf» 
paa 2500 tons, 10 mils fart og til en bygningssum af 628000 kr. Senere fulgte
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flere skibe, indtil emigrationen aftog saa stærkt at linien blev nedlagt i 1876. 
Samtidig deltog Jebsen i anskaffelsen af en mængde lastedampere og havde sin 
store del af æren for at Bergens handelsflaade fra 1880 fik et saa voldsomt op
sving. Af andre foretagender, Jebsen interesserte sig for, kan nævnes grubedriften 
paa Karmøen, Stordøen og fl. st., ligesom han sammen med ingeniør N. H. Bruun 
og Conrad Brown anlagde den første jodfabrik i Bergen.

I det offentlige liv blev der lagt stærkt beslag paa Jebsens arbeidskraft og 
mangeartede indsigt, og alle de hverv, han fik, viede han med sin livlige aand en 
ligesaa levende interesse som sine private gjøremaal.

Allerede medens han boede i Arne blev han indvalgt i Haus formandskab og 
var dettes ordfører fra 1861 til 1864. Da han tog fast ophold i Bergen fra høsten 
1864 blev han fra x/i 1865 indvalgt i Bergens formandskab og gik herfra Vi 1873, 
da han frabad sig gjenvalg, over i repræsentantskabet, hvori han siden havde sæde 
til sin død. Han tog fremragende virksom del i alle foretagender til byen opkomst, 
specielt inden vei- og kommunikationsvæsenet; hans initiativ skyldes saaledes 
bl. a. betydningsfulde bryggeanlæg. I marts 1865 tiltraadte Jebsen bygningskom
missionen for Bergens nye museum for at dette kunde blive færdig til fiskeriud
stillingen sommeren s. a. ; han blev formand i kommissionen og fungerte som saadan 
til bygningen overlevertes i fuld stand og i rette tid. Medlem af Børskomiteen 
1872 til 1873.

I 1868—69 var Jebsen iste suppleant og valgtes i 1873 til repræsentant til 
Storthinget, hvor han som medlem af Toldkomiteen fik en stor indflydelse paa 
vedtagelsen af Mellemrigsloven. Paa samme Storthing var han medlem af Jernbane
komiteen, arbeidede som saadan for Jæderbanen og i 1875 for en bane mellem 
Christiania og Bergen. Da han her indsaa umuligheden af at faa bevilget til hele 
strækningen paa én gang, fremsatte han med konsens af sine Bergens’kolleger 
forslag om bevilgning til bygning af jernbane mellem Bergen og Vossevangen* 
Og dette lykkedes det ham at faa igjennem, men først efter store vanskeligheder. 
Banens modstandere paastod saaledes at en bygning af projekterte 50 tunneler paa 
denne 9 mil lange banestrækning vilde falde meget kostbarere end kalkulert. Forat 
kunne imødegaa denne paastand fik Jebsen ingeniør N. H. Bruun til at indkomme 
med anbud paa disse tunnelarbeider, og det viste sig da at der saa langt fra at 
komme nogen forhøielse af anlægsomkostningerne efter Bruuns anbud vilde ind
vindes en besparelse ved disse tunneler paa 840000 kr. Da enkelte storthings- 
mænd havde sine tvil overfor anbudet, indgik Jebsen som selvskyldner for Bruun 
for et beløb af 200000 kr., og senere maatte han efter Indredepartementets for
langende forpligte sig til selv at overtage og udføre tunnelarbeidet i tilfælde af at 
Bruun skulde afgaa ved døden under udførelsen! Først da bifaldt regjeringen at 
Storthingets beslutning om anlægget skulde tageå tilfølge. Hvis ikke Jebsen resolut
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havde kastet sig i breschen, turde det have været et meget tvilsomt spørgsmaal, 
naar de første skinner var blevet lagt til jernbaneforbindelsen mellem Vest- og 
Østland. Denne plans realisation var den virksomme aands yndlingstanke.

I 1876 frabad Jebsen sig gjenvalg, men i 1879 maatte han atter ind paa Stor- 
thinget, og som medlem af Budgetkomiteen havde han i 1880 stor fortjeneste af at 
der blev bragt balance i et fortvilet budget uden at det blev nødvendigt at gaa til 
extraordinære skattepaalæg. Aaret efter talte han indtrængende for en moderat 
toldbeskyttelse for det nationale arbeide, indtil industrien havde faaet slaa tilstræk
kelig faste rødder i landet.

Da Venstre seirede ved valgene i 1882, delte Jebsen skjebne med de andre 
konservative storthingsmænd fra Bergen. Han blev ikke gjenvalgt og trak sig helt 
tilbage fra det politiske liv.

I 1861 blev Jebsen sachsisk konsul, i 1866 konsul for det Nordtyske forbund 
og i 1871 for Tyskland; dette sidste konsulat frasagde han sig i 1876. Den 19h 
1873 ridder af St. Olavs orden og 21/i 1891 kommandør af 2den klasse for almen
nyttig virksomhçd; ridder af fransk Æreslegionen 1879.

Til den af hans iste hustru i 1866 oprettede «Pleiestiftelse for Smaabørn i 
Bergen» skjænkede Jebsen efter hendes død i 1870 den nedenfor Stadsporten 
liggende store eiendom med have, hvortil stiftelsen flyttede i 1877 og fra nu fik 
navnet «Anna Jebsens Minde». I testamente blev denne betænkt af konsul Jebsen 
med 50 000 kr. Til minde om Jebsen og hustru Sophia Sundt skjænkede arvingerne 
bl. a. den væsentligste del af den store herskabelige eiendom Kalfarvei nr. 77 til 
Bergens handelsstands understøttelsesforening og lod den indrede og udstyre til 
brug som aldershjem; den bærer navnet «Peter Jebsen og Hustru Sophia Jebsen 
født Sundts Aldershjem for Bergens Handelsstand»1.

Fru Jebsen var meget interessert for sociale spørgsmaal, og bl. a. medlem af 
hovedkomiteen i Bergen for Foreningen til modarbeidelse af omstreifervæsenet.

Peter Jebsen og Sophia Sundt havde ti børn, alle døbt i Bergens Domkirke, 
[10a—10 j] :
10 a, Christian Gerhard Sundt Jebsen, født 18/a 1872 i Bergen. Student 1889, cand. juris 1894. Chef 

for Bergens Privatbank.
Gift 14/i 1897 i Bergens Domkirke med skuespillerinden Jenny Stange, født 10/s 1873 i Stav

anger; datter af kjøbmand Nicolay Stange og Sophie Jensine Møller. Fire børn:
lla. A as ny Sofie Jebsen, født 14/n 1897 i Bergen.
llb. Aldis Jebsen, født 13/i 1900 i Bergen.
11 c. Kristian Stange Jebsen, født 16/ia 1901 i Bergen.
ud. Arne Stange Jebsen, født 277 1908 i Bergen.

i ob. Axel Gerhard Johannes Jebsen, født 81/7 1873 i Bergen, hvor død 18/s 1880.

1 Se forøvr. W. M. Schjelderup : Bergens Børs og dens Mænd, som er benyttet ved nærværende biografi, 
samt W. Brandt: Legatfamilien Ameln s. 21, noten.
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ioc. Vilhelm August Jebsen, født 4/ii 1874 i Bergen, hvor han er skibsdisponent.
Gift 10/< 1900 i Johanneskirken i Bergen med sin kusine Johanne Smit, født 18/n 1881 i Bergen, 

datter af overretssagfører Didrik Lyder Smit og Jacoba Johanne Sundt. Fem børn.

11 a. Wilhelm Smit Jebsen, født 2/s 1901 i Bergen.

nb. Paul Smit Jebsen, født 24/s 1903 i Bergen.

il c. Gunnar Jebsen, født 8l/e 1908 i Bergen.

ud, Hanna Sofie Jebsen, født 2 s 1912 i Bergen.

ile. Kirsten Eline Jebsen, født 80/e 1915 i Bergen.

lod. Anna Jacoba Jebsen, født 16/o 1876 i Bergen.
Gift 28/s 1895 i Bergens Domkirke med Finn Bøgh Henrikssen, født li/5 1869 i Bergen; søn af 

bankchef Odin Emil Henrikssen og Marie Bøgh. Student 1887. Redaktør af «Bergens Tidende».

lia. Sophia Jebsen Henrikssen, født 10/ia 1896 i Bergen.

11b. Sverre Jebsen Henrikssen, født 28/« 1899 i Bergen. Student 1917.

li c. Haakon Jebsen Henrikssen, født 25/s 1905 i Bergen.

10 e. Oscar Henrik Jebsen, født 16/« 1878 i Bergen. Fabrikeier, Høie Fabrikker ved Christiansand.
Gift 28/i 1901 i Johanneskirken i Bergen med Margit Gilbert, født 15/a 1880 i Bergen; datter 

af dr. Friedrich Gilbert og Camilla Giertsen. Fire børn :

lla. Gunvor Jebsen, født 13/i 1902 i Bruvik.

lib. Erik Gilbert Jebsen, født 18/io 1903 i Bergen.

II c. Harald Oscar Gilbert Jebsen, født 18/s 1906 i Oddernes.

ud. Peter Børre Gilbett Jebsen, født 8% 1910 i Christiansand, hvor død 1915.

10 f. Sofus Fridtjof Jebsen, født 19/a 1880 i Bergen. Ingeniør i Christiania; bosat ved Slemdal i Vestre Aker.
Gift 28/n 1906 i City Hall, New York, med Edith Andersson, født l6/s 1882 i Filipstad i Sverige, 

datter af fabrikeier Anders Axel Andersson og Emma Sofia Olson. Tre børn :

il a. Fridtjof Aksel Jebsen, født 18/i 1907 i New York.

llb. Sonja Edith Jebsen, født 28A 1910 i Hessle i Yorkshire, England.

il c. Einar Jarl Jebsen, født 28/7 1914 paa Slemdal i Vestre Aker.

10 g. Sophie Catharina Jebsen, født 22/a 1882 i Bergen.
Gift 7/s 1902 i Bergens Domkirke med Jens Ernest Schmidt. Textilingeniør i Surbiton, Surrey, 

England; kalder sig fra verdenskrigens begyndelse i 1914 Ernest Chalmer, født 1872 i Minston, 
England ; søn af kjøbmand Jens Døderlein Schmidt og Mary Chalmer, bosat i Ilkley, England. 
Tre børn :

11a. Inga Catharina Schmidt [Chalmer], født 8/s 1903 i Kidderminster.

lib. Mary Schmidt [Chalmer], født 2/i 1909 i Bergen.

li c. Karin Jebsen Schmidt [Chalmer], født 1916 i Surbiton.

10 h. Gustav Adolf Jebsen, født 80/i 1884 i Bergen. Dr. philos, direktør for Det norske Aktieselskab 
for Elektrokemisk Industri, Christiania.

Gift 2®/e 1917 i Christiania med Lilla Døscher, født •/< 1897 > Bergen, datter af overretssagfører 
Anton Døscher og Margit Gran.

10 i. Ingeborg [Inga] Jebsen, født 2/u 1886 i Bergen.
Gift 15/io 1907 i Bergens Domkirke med premierløitnant i fæstningsartilleriet Trygve Klingenberg,



223

født ’/» 1882 paa Horten, søn af kommandørkaptein Richard Michael Klingenberg og Nanna 
Faye Kock. Eier af Hobøl i Askim. Tre børn.
11 a. Hjørdis Klingenberg, født 25/o 1908 i Askim.
11 b. Bodil Klingenberg, født 7/s 1910 i Askim.
il c. Carsten Klingenberg, født 29/g 1911 i Askim.

10 j. John Victor Jebsen, Jødt 2/g 1890 i Bergen. Ingeniør i Dresden.
Gift 25/io 1915 i Dresden med Elfriede Habicht, født 7/s 1891 i Breslau; hendes mor 

Rosina Habicht var i 1915 enke efter overinspektør IVehner.

9 b. Gerhard Sundt, født 28/s 1850 og døbt 2 9 A i Nykirken i Bergen, hvor han 
døde 2 Vs 1910 i Johannes sogn. Grosserer.

GERHARD SUNDT, hans iste hustru INGA f. JEBSEN og 2den hustru ANNA SOPHIA f. JEBSEN.

Gift iste gang 14/g 1875 i Bergens Domkirke med Ingeborg [Inga] Birgitte 
Jebsen* født 29/u 1856 i Bergen, hvor hun døde 18/i 1877 i Nykirkens sogn; 
datter af konsul Peter Jebsen og iste hustru Anna Uthuus, se s. 218.

Gift 2den gang 17/e 1879 i Bergens Domkirke med sin første hustrus hel
søster Anna Sophia Jebsen* født 8/ia 1859 i Bergen.

Efter at have gjennemgaaet Tanks skole med udmerkelse reiste Sundt til 
England og Frankrige for at perfektionere sig i sprog og handelskundskab 
og arbeidede i længere tid ogsaa praktisk hos firmaer i Manchester og Paris. 
Hjemkommen herfra kom han i sin fars forretning, «C. Sundt», og overtog 
denne fra Vi 1875 sammen med to af sine medarbeidere Johan Freuchen og 
Lars Christopher Nordgreen under firmaet «Sundt & Co.»

Til at begynde med fortsattes forretningen i det gamle, af C. Sundt med 
genialt klarsyn givne spor. Et par aar efter indførte de nye eiere til alle de 
gamles forskrækkelse noget nyt; for at kunne klare det stadig øgende besøg
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SUNDT & CO., Strandgaden 59 og 61 i Bergen. 
[Ved Fridtjof Nansens ankomst fra Polarfærden.]

til kunderne lod de i 1881 bygge et lidet dampskib, der indredet som prøvelager 
udelukkende kunde besørge deres reisende med vareprøver omkring i fjordene og 
i Nordland. Dette foretagende viste sig saa praktisk at der aaret efter byggedes 
endnu et dampskib. Senere, da den regelmæssige ruteforbindelse paa Nordland 
blev betydelig udvidet, blev disse skibe overflødige og solgtes bort.

Medens en-gros-salget hidtil havde været den svære forretnings alt overveiende 
virksomhed, forudsaa de nye eiere, at den paagaaende stærke udvikling af kom- 

munikationsvæsenet nødvendig
vis vilde bevirke, at handelen 
med manufakturvarer en-gros 
vilde fordele sig ogsaa til andre 
Vestlandsbyer. De lagde der
for strax et intenst arbeide paa 
at oparbeide detailsalget, som 
hidtil kun havde udgjort en 
liden brøk af omsætningen, og 
at koncentrere forretningen mest 
mulig paa selve stedet. Som 
følge heraf blev det gamle for
retningslokale, der nu viste sig 
for lidet og uhensigtsmæssig, 
nedrevet, og et nabohus blev 
indkjøbt, og paa disses tomter 
opførtes en ny stor og tids
mæssig bygning. I denne 
aabnedes i 1886 en betydelig 
udvidet detailforretning. Byg
ningen blev dog ikke af lang 
varighed; i februar 1888 tog 
det fyr i centralvarmeanlægget, 

og dermed gik hus og varer til en assurancesum af nær 800000 kr. op i luer, 
kun jernskabene var i behold. Det blev en fortvilet tid for forretningen; en del 
af Privatbankens lokaler blev leiet og pakboder og butikker paa 6-7 forskjellige 
steder omkring i byen, samtidig som der praktisk talt daglig ankom varer til told
boden. Men en ny bygning i sten, i moderne stil, reiste sig paa den gamles tomt, 
og ved juletid 1889 stod den færdig til indflytning. Endnu engang truede ilden 
med ødelæggelse; det var i den store brand natten til 22de september 1901, men 
det blev med tab af en del af lageret og en del vandskade paa varer forøvrig.
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At branden i Strandgaden denne gang blev saavidt begrænset som skeet kan 
tilskrives at den stansedes op af Sundt & Co.’s store murgavle.

Sundt & Co., som omfatter alt der paa nogen maade kan komme ind under 
manufakturhandel, med en enestaaende konfektionsafdeling, ansees for at staa paa 
høide med de allerførste af udlandets etablissementer i denne branche. Medens der 
i 1875 var beskjæftiget 27 mand, var i 1900 det faste personale omkring 150

GERHARD SUNDTS hus, Musçpladsen 1 i Bergen.

personer, og i 1917 er det steget til 380 à 400, som alle arbeider under ét tag, 
deraf omkr. 140 paa systuerne; hertil kommer 8 reisende hovedpersoner.

Efter branden i 1888 gik Gerhard Sundts yngre bror Lars Sundt ind i firmaet, 
hvorved interessentskabet kom til at bestaa af fire medlemmer, men han udtraadte 
igjen 3l/i2 1901, og som følge heraf opsagde alle sine kontrakter, hvorefter Gerhard 
Sundt overtog firmaet som dets eneindehaver. I 1902 optog han sin ældste søn 
Halfdan Sundt, og firmaets navn blev da forandret til «A/S Sundt & Co.», med en 
kapital af 1 million kroner. Da Halfdan Sundt afgik ved døden allerede i 1903 
blev dennes enke udløst af Gerhard Sundt, som derefter fortsatte firmaet alene

15 — Siegten Sundt.



226 

indtil 1909, da han optog sin yngre søn Thorolf Sundt. Efter Gerhard Sundts 
død i 1910 fortsætter Thorolf Sundt firmaet.

Af faste eiendomme i Bergen og omegn besad Gerhard Sundt: Muséplads nr. 1, 
som han lod opføre til familiebolig og som efter hans død blev overdraget til enken 
efter en skiftetaxt af 75 000 kr. ; Christiesgd. nr. 20, kjøbt efter konsul Wollert Krohn, 
blev for 30 000 kr. ligeledes overdraget enken ; 7a blok i C. Sundts gd. nr. 9, 11 
og x3, som bortsolgtes af boet; gaarden Birkhaug, af Lønningen i Fane, som Sundt 
kjøbte til landsted, blev for 34000 kr. ligeledes overdraget hans enke.

Gerhard Sundt var en fremragende dygtig forretningsmand, som nød stor med
borgerlig anseelse.

Udenfor sine private gjøremaal, som i og for sig lagde stærkt beslag paa hans 
tid og arbeidskraft, deltog Sundt i mange vigtige foretagender. Han var saaledes 
medstifter af livsforsikringsselskabet «Hygea», af brandforsikringsselskabet «Vesta» 
og af Bergens Telefonkompani; medlem af bestyrelsen for Bergens Museum og for
mand i styret for «Aldershjemmet for ældre kvindelige tjenere i Bergen».

Gerhard Sundt havde i sit iste ægteskab ét og i 2det sex børn [10a—iog]: 
10 a. Christian Halfdan Jebsen Sundt, født 6/i 1877 i Nykirkens sogn, Bergen, hvor 

han døde 18/6 1903 i Johannes sogn. Grosserer.
Gift 6/i 1902 i Johanneskirken i Bergen med Astrid Petersen, født 28A 1880 

i Nykirkens sogn, datter af kjøbmand Christian Petersen, fra Hellewad i 
Slesvig, og Anne Margrethe Rosenkilde Giertsen. Hun indgik nyt ægteskab 
27ô 1915 i Kjøbenhavn med ingeniør i Bergen Fredrik Carl Schumann, født 
17/s 1873 s.steds, søn af ingeniør Fredrik Schumann og Emilie Sophie Martens.

Halfdan Sundt gjennemgik Hambros skole og denne skoles handelsgym
nasium, arbeidede derefter i et halvt aars tid paa Dale Fabrikker og reiste 
saa til Aachen, hvor han gjennemgik en grundig vævskole. Efter et længere 
ophold ved forretning i London etablerte han sig som agent i uld- og garn
varer i Bergen og havde oparbeidet sig en meget pen forretning, da han 
i 1902 blev optaget i faderens firma Sundt & Co., som fra nu af fik navnet 
A/S Sundt & Co. Samme aar paadrog han sig som soldat paa Gravdals 
exercerplads den tærende sygdom, som allerede i det følgende aar lagde den 
unge og dygtige mand i graven; han delte skjebne med flere andre Bergen
sere, der alle hentede sin sygdom fra en gjenneminficert barakke. Sundt 
besad en i ganske sjelden grad udpræget praktisk sands.

Halfdan Sundt og hustru Astrid Petersen havde ét barn: 
il. Inga Sundt, født so/io 1902 i Johannes sogn i Bergen.

10 b. Inggard Sundt, født 8/a 1881 i Nykirkens sogn i Bergen. Godseier.
Gift V9 1905 i Porsgrund med Alfhild Knudsen, født 3/s 1883 i Porsgrund, 

datter af skibsrheder Jørgen Christian Knudsen og Marie Henriette Resch.
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HALFDAN SUNDT og hustru ASTRID f. PETERSEN.

INGGARD SUNDT og hustru ALFHILD f. KNUDSEN.
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Efter at have absolvert middelskoleexamen ved Hambros skole i Bergen op
holdt Sundt sig som landbrugselev hos godseier Fredrik Meltzer Mohn paa Rem
mene gaard i Värmland og gjennemgik saa den svenske stats landbrugsskole paa 
Alnarp i Skåne og derpaa den to’aarige høiskole sammesteds med afgangsexamen 
i 1901. Han fortsatte sin uddannelse ved universitetet i Halle, hvor han immatriku- 
lertes ved det filosofiske fakultet, og studerte her i tre semestre landbrugsindustri 
og nationaløkonomi, hvorefter han gjennemgik sukkerindustriskolen i Braunschweig 
og fungerte i 1904 som driftsassistent og Chemiker ved sukkerfabrikken i Sin-le-Noble.

Den 8/i2 1905 kjøbte Sundt Værne kloster i Rygge uden besætning og redskab 
af oberstløitnant Valentin Sibbern, overtog denne eiendom i marts 1906 og har 
senere drevet og beboet samme. Driften er anlagt paa melkeproduktion, i den 
senere tid med hermetisk melk for øie. Den industrielle del af bedriften overgaar

Værne kloster.

fra Vi 1918 til «Værne Kloster Melkefabriker A/S» med kapital 1V2 million kr. ; 
fabrik bygges paa Moss. I septbr. 1917 er derhos dannet et svensk selskab med 
samme navn og med en aktiekapital paa 3 millioner kr. for indarbeidelsen af 
melkeindustrien i Sverige. For begge selskaber er Sundt administrerende direktør. 
I septbr. 1917 hjemsøgtes flere af eiendommens driftsbygninger af et par ildebrande, 
der hvergang opstod under saa mystiske omstændigheder at de maa antages at 
være paasat for at ødelægge maskiner og indredninger.

Inggard Sundt og hustru Althild Knudsen har børnene [11a—11 c] :
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na. Ragnvald Sundt, født */» 1906 paa Værne Kloster.
11 b. Ellen Sundt, født 15/s 1909 paa Værne Kloster.
11 c. Gunnar Sundt, født 18/ö 1914 paa Værne Kloster.

10 c. Sigfrid Sundt, født 23/io 1882 i Domkirkens sogn i Bergen.
Gift iste gang •/< 1902 i Johanneskirken i Bergen med skibsrheder Johan 

Ludwig Mowinckel, født 22/io 1870 i Bergen; søn af kjøbmand Johan Anton 
Wilhelm Mohr Mowinckel ug Edvardine Magdalene Margrethe Müller, se 
s. 232. Ægteskabet opløst ved kgl. resolution 18/e 1914.

Gift 2den gang 19/ß 1914 i Kjøbenhavn med agent i Christiania Rolf Petersen, 
født 14/i 1883 i Bergen; søn af den s. 226 nævnte kjøbmand Christian Petersen 
og Anne Margrethe Rosenkilde Giertsen. Begge ægteskaber barnløse.

i od. Einar Sundt, født 5/s 1885 i Domkirkens sogn, Bergen, hvor død 5/n 1886.

THOROLF SUNDT og hustru SIGNE f. DEKKE.

ioe. Thorolf Sundt, født lo/io 1886 i Domkirkens sogn, Bergen. Grosserer.
Gift 13/u 1909 i Johanneskirken i Bergen med Signe Dekke, født ö/ö 1887 

i Bergen, datter af skibsbygger Ananias Christopher Hansen Dekke og 2den 
hustru Rebekka Arloug Stoltz.

Efter fuldendt skolegang i Bergen kom Sundt i praktisk virksomhed i store 
manufakturfirmaer i London og Hamburg, hvor han erhvervede sig en grundig 
uddannelse for fuldt rustet at kunne indtræde i A/S Sundt & Co. Dette 
skeede i 1909, da hans far Gerhard Sundt som firmaets eneindehaver optog 
ham som kompagnon, og da faderen i 1910 afgik ved døden, blev den unge
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THOROLF SUNDTS hus, Christies gade nr. 20 i Bergen.

THOROLF SUNDTS landsted «Fuglesang», Lepsøen i Os.
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mand den store forretnings leder, hvad han som født administrator har 
forstaaet at være fuldkommen voxen. Tre børn:
11 a. Signe Sundt, født 28/a 1911 i Johannes sogn i Bergen.
11 b. Gerhard Sundt, født 17/io 1915 i Johannes sogn i Bergen.
11 c. Elina Sundt, født 19/ø 1917 i Johannes sogn i Bergen.

10 f. Jacoba Sundt, født 27A 1888 i Domkirkens sogn, Bergen, hvor død 22A 1889. 
iog. Erling Sundt, født 27/ß 1891 i Domkirkens sogn, Bergen. Uddannede 

sig for handelen i Hamburg og blev i 1915 optaget i firmaet A/S Sundt & Co., 
hvori han fra 1910 er interessert efter sin arvelod.

ERLING SUNDT og hustru KAREN f. SEVALDSON.

Gift Vs 1915 i Johanneskirken i Bergen med Karen Margrethe Schlytter 
Sevaldson, født 9/n 1892 i Bergen, datter af oberstløitnant Guthorm
Sevaldson og Ragna Koefoed, Barn :
li. Anna Sophia Sundt, født 22/s 1916 i Johannes sogn i Bergen.

9 c. Catharina Christine Sundt, født 17/ø 1851 og døbt 26/io i Nykirken, Bergen, 
hvor hun er bosat paa Kalfaret.

Gift u/» 1870 i Bergens Nykirke med Fredrik Wilhelm Stabeil, født 4/« 1836 
i Bodø og død 8/7 1900 i Domkirkens sogn i Bergen; søn af davær. amt
mand Lars Bastian Ridder Stabeil og Caroline Andrea Elieson. Læge i Bergen.

Jørgen Larsen Stabel, begr. 1729 paa Kongsberg, bergarbeider ved Sølvverket [hans far
hed formentlig Lars Bastiansen Stabel]; gift 2den gang 1s/b 1723 paa Kongsberg med Sibylle 
Simonsdtr., født omkr. 1681 paa Askjum i Lardal og begr. 25/i *772 Paa Kongsberg. Søn:
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Lars Bastian Stabel, døbt ,7/i 1727 paa Kongsberg og død 8% 1793 i Modum; holzførster. Gift 
26/io 1762 i Hole med Lucie Marie Bruenech, døbt M/o 1732 i Skatval i Stjørdalen og begr. 24/s 1792 i 
Norderhov; datter af oberstløitnant Fredrik Wilhelm Bruenech og iste hustru Beata Hagerup. Søn:

Mathias Hagerup Stabel, født 26/e 1768 i Hole og død V» 1824 i Vinger; sorenskriver i Solør og 
Odalen. Gift 27/is 1795 i Norderhov med Else Ridder, født 26/b 1775 paa Hønefoss og død 8/a 1861 paa 
Ask i Norderhov [begr. paa Kongsvinger] ; datter af sag foged Lars Ridder og 2den hustru Anne Krefting. Søn :

Lars Bastian Ridder Stabeil, født a7/4 1798 paa Fødselsstiftelsen i Kjøbenhavn og død l8/i i860 i 
Kragerø; officer 1814, student 1817, cand. juris 1821, auditør 1825 [administrerte forhørene over Ole 
Høiland 1831], amtmand i Nordland 1834, toldkasserer i Kragerø 1847; ridder af svensk Nordstjerne
orden 1843. Gift 21/io 1825 i Rygge med Caroline Andrea Elieson, født Va 1800 i Rygge og død 2/s 
1873 i Christiania, datter af krigsassessor Peter Elieson til Evje og Kirsten Kiønig. Søn:

Fredrik Wilhelm Stabeil, gift med ovennævnte Catharina Christine Sundt.

Dimittert fra Nissens skole blev Wilhelm Stabell student med laud, i 1853, tog 
examen philos, i juni 1857 og medicinsk embedsexamen 2% 1864, begge med 
haud illaud. I aarene 1864 og 1865 var han ansat som kandidat ved Rigshospi
talets hovedafdelinger og ved Fødselsstiftelsen, fra sommeren 1865 fungerte han i 
et aar som reservelæge ved Bergens Fødselsstiftelse og samtidig som bylæge i 
Bergen, høsten 1866 som koleralæge i Christiania og vintrene 1867 og 1868 som 
læge ved vaarsildfisket. I 1867 indtil udgangen af juni maaned opholdt Stabell sig i 
udlandet og var derpaa til november maaned konst, kompanichirurg i Christiansand.

Fra 1868 var Stabell praktiserende læge i Bergen, hvor han fra april 1868 til 
1885 var ansat som bylæge og i 1883 til 1890 havde konstitution som stadsfysicus 
under stadsfysicus Sparres fravær paa Storthinget og efter dennes død i 1889. 
I 1874 var Stabell en tid konst, bestyrer af Bergens bys sindssygeasyl, i 1878 en 
tid reservelæge ved Bergens komm, sygehus, i 1885 modtog han ansættelse som 
læge ved Bergens Arbeidsanstalt og Kuranstalt og fra 1879 var han medlem af 
direktionen for Bergens Diakonissehjem. Han var en af stifterne af Sygekassen 
for tjenestefolk og lige fra begyndelsen af medlem af dens bestyrelse; under 14/s 1891 
blev han beskikket medlem af kontrolkommissionen ved Møllendals Sindssygeasyl. 
I aarene 1874 og 1875 foretog Stabell udenlandsreiser i videnskabelige øiemed og 
studerte ved tyske, østerrigske og engelske universiteter; i 1881 deltog han i læge
kongressen i London. Som ordførende mester i Frimurernes St. Johannes loge i 
Bergen var Stabell denne loges høieste stedlige embedsmand. Ridder af spanske 
Isabella’orden 31/is 1883 og af svenske Wasa’orden V12 1888.

Wilhelm Stabell og hustru Catharina Sundt havde sex børn, alle døbt i Bergens 
Domkirke [10a—10f]:

10 a. Caroline Andrea Stabell, født 7/© 1871 i Bergen, hvor død 28/< 1898 i Johannes sogn.
Gift ®/io 1894 i Bergens Domkirke med Johan Ludwig Mowinckel, født 22/io 1870 i Bergen, 

søn af kjøbmand Johan Anton Wilhelm Mohr Mowinckel og Edvar dine Magdalene Margrethe Muller.
Efter klassisk examen artium ved Bergens kathedralskole i 1888 og exam, philos, i 1889, begge 

med laudabilis, opholdt Mowinckel sig for sin merkantile uddannelse i Tyskland, Frankrige og
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særlig i London, hvor han i længere tid var hos skibsmæglerfirmaet H. Clarkson & Co. 
Derefter var han i et par aar paa skibsrheder, senere statsminister Chr. Michelsens kontor i 
Bergen og nedsatte sig her som skibsrheder i 1898. Med sine udprægede politiske og sociale 
interesser kom Mowinckel tidlig ind i det offentlige liv og har, fra han i 1899 blev indvalgt 
i bystyret, hvor han var formandskabets ordfører 1902—1906 og 1911 —1913, været en af 
de ledende personligheder i den Bergenske foretagsomhed. I perioden 1906- 1909 repræsen- 
terte han Kalfarets kreds paa Storthinget og i 1913—1915 og 1916—1918 Nordnes kreds; 
under de to sidste perioder har han været henholdsvis præsident i Odelsthinget og Storthings- 
præsident. Medlem af direktionen for «Den Norske Amerikalinie», hvis oprettelse i første 
række skyldes ham; direktør for «Den nationale scene» i Bergen m. m.

Mowinckel var gift 2den gang 9/< 1902 i Bergen med Sigfrid Sundt, se s. 229, og blev 
gift 3die gang 26/o 19 17 i Christiania med Julie Gran, født 19/î 1882 i Bergen, datter af 
konsul Jens Gran og Eveline Johanne Lehmkuhl.

Johan Ludwig Mowinckel og hustru Caroline Stabeil havde ét barn:
li. Johan Ludwig Mowinckel, født 12/n 1895 > Bergen; student 1914 fra Vestheim skole 

med karakteren meget tilfredsstillende.

10 b. Christian Sundt Stabeli, født 29/i 1874 i Bergen, hvor død l4/s 1874.
10 c. Johanne Cathrine Stabeil, født 5/s I&75 i Bergen.

Gilt 4/î 1896 i Bergens Domkirke med Alexander Birger Grieg, født 24/t 1866 i Bergen, 
søn af kjøbmand Alexander Behrens G?ieg og Birgitte Friele. Skibsmægler i Bergen. Børn, 
født i Domkirkens sogn, [11 a—11 d] :
il a. Alexander Stabeli Sundt Grieg, født 15/e 1897 i Bergen.
11b. Laila Stabeil Grieg, født 27/s 1898 i Bergen.
il c. Fredrik Wilhelm Stabeli Grieg, født 10/s 1900 i Bergen.
ud. Ellinor Stabeil Grieg, født 26/a 1904 i Bergen.

10 d. John Elieson Stabeil, født 7/ô 1876 i Bergen. Overretssagfører i Bergen.
(iift 7/e 1902 i Bergens Domkirke med Aagot Gjerding, født 7/ii 1879 i Nykirkens sogn i 

Bergen, datter af kjøbmand Albert Christian Gjerding og Ellen Reinertsen Schanche. Børn, 
født i Johannes sogn, (11 a—11 c]:
11 a. Else Stabeil, født lo/o 1903 i Bergen.
lib. Fredrik Wilhelm Stabeli, født 277 1905 i Bergen.
li c. Aagot Sofie Stabeil, født 8/n 1911 i Bergen.

10 e. Wilhelm Lerche Stabeli, født 5/e 1877 i Bergen. Cand, pharm., fabrikeier i Christiania.
Gift 27/ö 1905 i Bergens Domkirke med Sigrid Frog, født 20/s 1884 i Christiania, datter 

af restauratør Herman Frog og Josefine Amalie Kristoffersen. Et barn :
11 a. Kirsten Stabeli, født 0/io 1907 i Christiania.

10 f. Kirsten Sophie Stabeli, født ,4/i 1880 i Bergen.
Gift 8% 1903 i Bergens Domkirke med Jens Annaus Frølich Frederiksen, født 20/ia 1876 

paa Rabben pr. Melbo i Hadsel, søn af handelsmand Anders Frederiksen og Gunhilda Coldevin. 
Høiesteretsadvokat, repræsentant i London for Norsk Varekrigsforsikring. Uden børn.

9d. Karen Sundt, født 26/i 1853 og døbt 8/ö i Nykirken, Bergen.
Gift 14/ö 1873 i Bergens Nykirke med August Christian Mo hr, født 10/s 1847 

i Bergen, Nykirkens sogn, søn af kjøbmand Wilhelm Mohr og Antoinette Ulrikke 
Mowinckel. Om familien se A. M. Wiesener: Siegten Mohr fra Bevern.
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August Mohr tog, dimittert fra Bergens kathed ralskole, examen artium med 
laud, i 1865, exam, philos, med haud i 1866 og juridisk embedsexamen med laud? 
i 1870, hvorefter han var amtsbeskikket fuldmægtig hos sorenskriver Falsen i Midt- 
hordland et halvt aar fra høsten 1870. Vaaren 1871 reiste han til Heidelberg, hvor 
han i tre semestre studerte nationaløkonomi, statistik og folkeret og i 1872 blev 
kreeret til dr. philos, summa cum laude.

Den 1/i 1873 traadte Mohr ind i Indredepartementet som extraskriver i konsulat
kontoret, blev 21/i 1878 kgl. fuldmægtig i dette departement og konstituertes 22/i 1882 
fra Vs at regne som iste sekretær i Det statistiske Centralbureau. Herfra udtraadte 
han fra */i 1888 for at tjenstgjøre ved Indredepartementets 2det Indrekontor, men 
konstituertes 16/io og udnævntes 23/i 1 1889 til 2den-sekretær (titelen senere forandret 
til bureauchef) i Bureauet, hvor han som chef for dettes afdeling A har forestaaet 
udgivelsen af Statistiske Meddelelser, Statistisk Aarbog, Femaarsberetningerne og al 
statistik vedrørende Norges næringsveie. Fra dette embede tog han afsked 9/s 1903 
fra Vs at regne. Mohr blev frimurer 29/n 1877, overtog i 1903 ledelsen af central
administrationen af de norske Frimurerloger og er fra 10/ia 1917 Øverste Styrer af 
Den Norske Store Landsloge og alle under denne lydende frimurerloger i Norge; 
som saadan er Mohr landets høieste frimurer.

Sommeren 1875 var Mohr konst, norsk-svensk vicekonsul i Kjøbenhavn og op
holdt sig med norsk stipendium som attachéstipendiat i Paris 1877 tH 1879. I 1883 
var han prins Oscar Bernadottes lærer i nationaløkonomi og blev i 1886 kammer
herre ved det norske hof.

Ved udstillingerne i Paris 1878 og 1900 var Mohr jurymand henholdsvis for 
nærings- og nydelsesmidler og for nydelsesmidler; da han ved udstillingen i sidst
nævnte aar havde opnaaet Grand prix til den norske bryggerinæring, blev han ved 
en festmiddag af Bryggeriforeningen overrakt et pragtfuldt sølvkrus med inskription. 
Medlem af komiteen for Norges deltagelse i verdensudstillingen i Paris 1889, general
kommissær ved Stockholmsudstillingen i 1897, formand i juryen for nærings- og 
nydelsesmidler ved udstillingen i Bergen 1910 og medlem af komiteen til forbere
delse af jubilæumsudstillingen i Christiania 1914 og 7g 1912 beskikket til formand 
i denne udstillings jurykomité. Han var medlem af den i henhold til Storthings- 
beslutn. 22/e 1891 nedsatte Konsulatkomité, som traadte sammen V» 1891 og afgav sin 
motiverte betænkning i oetbr. s. a., og var formand i Statens kroningskomité 1906.

Forøvrig har Mohr været medlem af lignings- og overligningskommissionerne i 
Christiania og af repræsentantskabet i en række selskaber, formand i Livsforsikrings
selskabet Brage og Grand Hotel, viceformand i repræsentantskabet for Det Sønden- 
fjeldske Norske Dampskibsselskab m. v., og i mange aar præsident i Alliance Fran
çaise. I 1894 kjøbte han Nils Juels gd. 17 i Christiania, hvor han siden har havt 
sin bopæl, og er siden 1917 eier af Kjørvenvolden og Leirdokka i Lunner.
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Af literære arbeider har Mohr udgivet «Fremstilling af de i Frankrige gjel
dende Lovregler om Børn og mindreaarige Pigers Anvendelse til industrielt 
Arbeide», «Angaaende lovforslaget om børns anvendelse til fabrikarbeide» samt 
indberetninger om udstillingerne i Paris 1889 og Stockholm 1897.

Mohr blev i 1878 ridder og i 1906 kom. 2den kl. af dansk Dannebrogs
orden, 15/e 1878 fransk officier d’Académie, i 1882 ridder og i 1889 officier 
af den franske Æreslegion, 1894 fransk officier de l’Instruc. public, x/i> 1891 
ridder af svensk Nordstjerneorden, 23/s 1897 kom. iste kl. af svensk Wasa- 
orden, blev ridder af St. Olavs orden 18/ø 1897 «for fortjenstfuld udførelse 
af offentligt hverv» og modtog i 1906 Kroningsmedaillen 1. Hans portræt, 
malt af Halfdan Strøm, er ophængt i Frimurerlogen i Christiania.

Fru Karen Mohr har som fremragende sagkyndig i kvindelig haandgjerning 
været medlem af juryen for hotelindredninger ved udstillingen i Bergen 1910 
og for tekstilindustri ved udstillingen i Christiania 1914. Hun har personlig 
udført de pragtfulde alterduge i Bergens Domkirke, Frogner, Piperviken og 
Akershus Slotskirke i Christiania og (1917) i Trondhjems Domkirke.

August Mohr og hustru Karen Sundts børn er [10 a—iod]:
10 a. Wilhelm Mohr, født •/? 1874 i Vestre Aker. Cand, philos. Grosserer i Paris, firmaet 

Hansen & Mohr.
Gift 25/< !9°5 i Uranienborg, Christiania, med Ragna Ottilie Thoresen, født 12/i 1880 paa 

Tjømø, datter af skibsrheder Otto Kejser Thoresen og Isabella Røed, Ægteskabet opløst ved 
kgl. res. 2/s 1917. Et barn: 
il. August Christian Mohr, født 12/n 1906 i Christiania.

10b Christian Mohr, født 3/o 1876 i Trefold, sogn i Christiania; døde 7/i 1908 i Shanghai. Ingeniør. 
Gift 19/i2 1906 i Shanghai med Tordis Halvorsen, født */« 1884 i Bergen, datter af skue

spiller Nicolai Martin Halvorsen og Inga Margrethe Houge. Tidligere skuespillerinde ved 
Nationaltheatret. Uden barn.

10 c. Lennart Mohr, født 16/s 1880 i Trefold, sogn i Christiania. Disponent for A/S Mohr & 
Sørensen, automobilforretning, Christiania.

Gift 6/c 1908 i Johanneskirken, Christiania, med Dagny Elvira Neupert, født ,4/7 1883 i 
Christiania, datter af pianofabrikant Holo Hilderst Neupert og Jennie Johnson. Et barn: 
li. Karen Mohr, født 3% 1909 i Christiania, Frogner sogn.

10 d. August Mohr, født 7/o 1882 i Trefold, sogn i Christiania. Grosserer i Christiania.
Gift n/ø 1915 i Frogner i Christiania med Ebba Sigfriede Holst, født n/7 1896 i Chri

stiania, datter af grosserer Carl Siegfried Holst og Augusta Pettersen.

9 e. Jacoba Johanne Sundt, født 15/ø 1854, døbt 29/io i Nykirken, Bergen, hvor 
død 21/s 1855.

9 f. Jacoba Johanne Sundt, født 18/s 1856, døbt 29/e i Nykirken, Bergen.
Gift 17/io 1878 i Bergens Domkirke med Didrik Lyder Smit, født 11/ia 1849 

i Bergen, Korskirkens sogn og død 12A« 1894 paa Tonsaasen sanatorium; 
søn af stiftamtmand Paul Meyer Smit og Gesine Judithe Janson.
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Didrik Smidte født ca. 1675 i grevskabet Diepholz, tog 19/ø 1698 borgerskab som kjøbmand i Bergen, 
hvor død 1717. Gift omkr. 1698 med Else Nienstedt, begr. 8% 1740 i Korskirkens sogn. Søn:

Berent Smidt, døbt 5/a 1707 i Korskirkens sogn, kjøbmand i Bergen, begr. 5/a 1749 i Domkirkens 
sogn. Gift V11 1735 i Domkirken med Marie Elise Geelmuyden, født 25/io 1707 i Domkirkens sogn, 
hvor begr. 18/4 1796; datter af kancelliraad Knut Geelmuyden og Anne Beate Storch. Søn:

Didrik Lyder Smit, døbt 16/s 1737 i Domkirken, kjøbmand i Bergen, død 26/s 1801 i Domkirkens 
sogn. Gift 12/i2 1759 i Nykirken med Emmiche Meyer, døbt 10/ø 1738 i Nykirken og død 27/7 1801; 
datter af kjøbmand Paul Meyer og Stinche Dreyer. Søn :

Paul Meyer Smit, født 7/s 1762 i Domkirkens sogn, kjøbmand, død n/s 1844 [Nykirken]. Gift e/io 
1788 i Nykirken med Elisa Krager Nicolaysen, døbt ls/i2 1767 i Nykirken, hvor død 29/e 1793; datter 
af kjøbmand Lyder Wenzel Nicolaysen og 2den hustru Malene Christine Flottmann. Søn :

Didrik Lyder Smit, født 29/< 1791 i Domkirkens sogn og død 9/i 1844 i Nykirkens sogn; kjøbmand. 
Gift n/e 1813 i Nykirken med Cathrine Marie Gran, født ®/ø 1792 i Nykirkens sogn og død 4/ø 1865, 
datter af kjøbmand Jens Gran og Cathrine Marie Lexau. Søn :

Paul Meyer Smit, født 8% 1813 i Nykirkens sogn, stiftamtmand i Bergen, hvor død ,8/s 1875 i 
Domkirkens sogn. Gift 8/ia 1840 i Domkirken med Gesine Judithe Janson, født 2®/io 1815 i Domkirkens 
sogn og død 2®/t 1893 i Johannes sogn, datter af konsul Henrik Janson og Georgine Johanne Nagel. Søn:

Didrik Lyder Smit, gift med ovennævnte Jacoba Johanne Sundt.

Efter at have været elev af Bergens kat hed ralskole fra i860 tog Smit herfra 
dimittert examen artium med haud illaud. 1868; examen philos. 1869 med laud, 
og juridisk kandidat med haud 28/e 1873 og med laud. ls/i2 1873. Under 28/s 1874 
blev Smit autorisert som edsvoren fuldmægtig hos sorenskriver i Midthordland 
Falsen med bopæl i Bergen, i hvilken stilling han forblev, indtil han 11/i 1877 
autorisertes som overretssagfører. Som saadan praktiserte han i Bergen til sin død.

Smit deltog i det nordiske studentermøde i Christiania 1869 og i det nordiske 
juristmøde i Stockholm 1884. Fra vaaren 1878 eiede han gaarden nr. 3 i Olaf 
Kyrres gade og fra vaaren 1891 nr. 9 i Foswinckels gade i Bergen.

Didrik Smit og hustru Jacoba Sundt havde børnene [10 a —10 d]:
10 a. Paula Gesine Smit, født 8/io 1880 i Bergen, Domkirkens sogn, hvor død 81/î 1881.

10 b. Johanne Smit, født 18/n 1881 i Bergen, Domkirkens sogn.
Gift 10/4 1900 i Bergen med sin fætter skibsdisponent Vilhelm August Jebsen, se s. 222.

10 c. Paul Meyer Smit, født e/io 1883 i Bergen, Domkirkens sogn. Ingeniør i Bergen, bosat paa 
Krohnstad.

Gift 22/e 1912 i Freiburg i Baden med Emma Riedlinger, født 18/4 1881 i Schönau i Baden, 
datter af gaardbruger Richard Riedlinger og Rosina Kunzelmann. Børn :

li a. Ruth Smit, født 7/e 1913 i Freiburg.

11 b. Johanne Rosa Smit, født 28/7 1915 i Stuttgart. "

10 d. Christian Sundt Smit, født 26/io 1886 i Bergen, Domkirkens sogn. Overretssagfører i Bergen.
Gift 7/< 1914 i Sandvigen, Bergen, med Lily Faye, født 4/io 1893 i Bergen, datter af overrets 

sagfører Jørgen Faye og 'Elisabeth G amborg. Børn :

il a. Didrik Faye Smit, født 5/a I9<5 i Bergen.
11 b. førgen Faye Smit, født 21/î 1916 i Bergen.



HENRIK SUNDT.

9g. Henrik Sundt, født 2% 1858, døbt 28/s i Nykirken i Bergen; døde 17/« 1890 
paa Maristuen paa reise til Tonsaasen sanatorium. Ugift.

Sundt frekventerte Bergens kathed ralskole fra 1868 til han blev dimittert 
til examen artium, som han absolverte i 1875 med laud. I 1876 tog han 
examen philos, med laud, præ ceteris og lagde sig derpaa særlig efter studiet 
af chemi først under professor Waage, derefter under professor Fresenius i 
Wiesbaden, hos hvem han i nogen tid var assistent og som saadan docerte 
ved universitetet. I 1880 studerte han under professor Hoffmann i Berlin og 
vendte i 1881 hjem for at søge lærerstilling ved Den tekniske skole i Bergen. 
Den daværende direktør for denne skole, Carl 
Berner, satte sig imidlertid herimod, hvorfor 
Sundt tog en post som lærer i sprog ved Tanks 
skole og nogen tid efter gik ind som drifts
bestyrer i broderen Christian Sundts gardin
fabrik. I 1886 reiste han til England for at 
studere electroteknik, var en tid docent i chemi 
ved universitetet i Liverpool og fik i 1887 ledel
sen af en støne fabrik for tilvirkning af kon
densert melk i Limerick. Denne stilling inde
havde han til 1889, da han blev angrebet af 
lungetuberkulose, hvorfor han reiste til Algier, 
men da sygdommen ikke lod sig stanse, vendte 
han efter et halvt aars tid tilbage til Bergen.

Sundt var en interessert studentersanger og 
en ivrig turist, som har levert skildringer fra
sine fodture i Turistfor.’s aarbøger. Til minde om ham stiftede hans far, 
grosserer Christian Sundt, et til Bergens Museum knyttet legat, «Henrik Sundts 
Legat» til naturvidenskabens fremme.

9 h. Christian Gerhard Sundt, født 18A 1859 i Bergen, hvor død 27/e 1859.

9 i. Christian Gerhard Sundt, født *3/i i860, døbt 19/s i Nykirken i Bergen. 
Fabrikeier.

Gift 16/n 1886 i Chemnitz med Emma Sofie Vogeler, født 29fa 1859 i 
Chemnitz og død V10 1916 ved automobilulykke ved Rastaborg paa Ekerö 
ved Stockholm; datter af assuranceagent Fritz Vogeler af Hamburg og Bertha 
Simons af Leipzig.

Efter at have frekventert Bergens kathed ralskole med gymnasiet reiste 
Christian Sundt i 1877 til Leipzig og gjennemgik her det tre’aarige handels 
akademi. Fra 1880 af arbeidede han i firmaet Sundt & Co./ indtil han
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CHRISTIAN SUNDT og hustru SOFIE f. VOGELER.

i 1883 kjøbte «Tangens Gardinfabrik» af kjøbmand A. F. Simonsen. Denne fabrik, 
som var den første i sin art i Skandinavien, var grundlagt i 1880, men endnu 
ikke helt fuldført. Sundt fuldførte bygningen, som er beliggende paa Tangen 
mellem begge Lungegaardsvande i Bergen, og har siden drevet fabrikken frem fra 
en ringe begyndelse med 25 arbeidere til en arbeidsstok paa optil 250 personer. 
Særlig har der været stærk vext efter 1890, da de ældre apparater blev kassert 
og nye, moderne maskiner montertes over hele etablissementet. Fra Vi 1890 gik 
fabrikken over til et aktieselskab under navnet «Skandinavisk Aktie-Tyllgardin- 
fabrik». I 1903 blev fabrikken ødelagt af ildebrand, men opførtes med mange 

forbedringer i 1904 og kunde fra 
udgangen af dette aar atter ud
folde fuld virksomhed. Naar alle 
vævmaskiner er i fuld gang leverer 
fabrikken ca. 1000 meter gardintøi 
pr. time; det bliver ca. 8 kilo
meter pr. dag eller omkr. 250 
norske mil om aaret.

Da Sundt havde den største 
vareomsætning i Sverige, medførte 
Mellemrigslovens ophævelse at han 
i juli 1897 gik igang med op
førelsen af en gardinfabrik ved 
Ulfsundasjön (Mälaren) i Broma, 
hvilket sogn forøvrig blev ind
lemmet i Stockholm by fra Vi 1916.

Fabrikken blev færdig i 1898 og Sundt flyttede hertil en stor del af maskinerne fra 
Bergen, ligesom han ogsaa overførte en arbeidsstok paa omkring 25 personer, som 
siden er forblevet der. Det svære anlæg, som fører navnet «Aktiebolaget Skan
dinaviska Trådgardinfabriken», Tangen pr. Stockholm, startedes med en aktiekapital 
paa 600000 kr. og sysselsætter jevnt 200 arbeidere; drivkraften er to dampmaskiner 
paa tils. 200 hestekræfter. Gardinfabrikationen er et af de vigtigste vidnesbyrd 
om Sveriges høie stilling som industriland, ikke mindst fordi denne branche hører 
til de vanskeligste og mest indviklede, som findes, og naar Tangens velkjendte 
merke, som det menes, naar ind i hvert svensk hjem og gaar over hele verden, 
viser dette hvilken position fabrikken indtager i den internationale konkurrance. 
Se forøvrig «Bergens Næringsliv i ældre og nyere tid», 1905, samt «Aftonbladet» 
for 5/s 1912.

Christian Sundt har været värkställande direktør, som udlænding stadfæstet af 
kongen, ved Trådgardinfabriken fra 1897; hans ældste éøn er direktør fra 1917.
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CHRISTIAN SUNDTS huse i Nygaardsgd., og Tangens Gardinfabrik.
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I 1891 kjøbte Sundt Nygaardsgd. nr. 7 og i 1897 tillige nr. 9, i Bergen. 
Her har han sin privatbolig i sidstnævnte gaard for en halvdel af aaret, medens 
han tilbringer den anden halvdel ved fabrikken i Stockholm, hvortil der er opført 
en herskabelig villa.

Christian Sundt og hustru Sofie Vogelers børn [10a—10g]:
10 a. Bertha Borghild Sundt, født 25/ø 1887 i Domkirkens sogn, Bergen.

Gift 24/io 1913 i Johanneskirken, Bergen, med Finn Gundersen, født 2A 1886 
i Nykirkens sogn i Bergen, søn af dampskibsexpeditør Claus Andreas Gun
dersen og Inga Razora Andersen.

Efter sproglig-historisk examen artium i 1904 og examen philos, i 1907, 
begge med laud., studerte Gundersen jus, blev juridisk kandidat med haud i 
1909 og med laud i 1910. Den 2l/io 1910 fik han bevilling som overrets
sagfører og begyndte da som fuldmægtig hos sagfører A. Aarnes i Bergen; 
herfra blev han i april 1912 extraordinær edsvoren fuldmægtig ved Søndre 
Østerdalen sorenskriveri, i hvilket embede han var konstituert under vakansen 
efter sorenskriver Gløersens død fra V7 1912 til 2% 1913- Den Vs 1913 
nedsatte Gundersen sig som overretssagfører i Bergen, men ophørte at prakti
sere vaaren 1915 for at gaa ind i sin fars forretning, C. A. Gundersen, hvori 
han blev medindehaver 26/i 1916. Firmaet, som nu indehaves af ham og
hans ældre bror Claus Andreas Gundersen, driver dampskibsexpedition og 
spedition i Bergen.

Gundersen blev værnepligtig secondløitnant i Bergenske brigade med 
anciennetet fra 4/ø 1905 og værnepligtig premierløitnant ved Søndhordland 
bataljon Ve 1915. Barn: 
11a. Karin Sundt Gundersen, født 7/io 1914 paa Minde i Fane.
11 b. Rasmus Sundt Gundersen, født 5/s 1916 i Johannes sogn i Bergen.

10 b. Christian Fredrik Sundt, født 13/± 1889 i Domkirkens sogn i Bergen. Efter 
middelskoleexamen ved Hambros skole var Fritz Sundt i trekvart aar ved 
Tangens Gardinfabrik i Bergen, hvorefter han gjennemgik handelsakademiet i 
Leipzig fra 1905 til 1907. Han var derpaa et aars tid praktisk væver ved 
faderens fabrik i Stockholm, hvis afdelinger han gradvis gjennemgik, fuld
endte saa sin uddannelse ved ophold i udlandet og indtraadte fra 1917 som 
direktør for «Aktiebolaget Skandinaviska Trådgardinfabriken», Stockholm.

Gift 10/s 1917 i Östermalmskirken i Stockholm med Harriet Lindholm, født 25A 
1897 i Hernösand, datter af bankdirektør Carl Lindholm og Fausta Lambertine 
Svanström.

ioc. Rolf Lars Sundt, født 3 A 1891 i Domkirkens sogn i Bergen. Har efter sin 
skolegang i Bergen gjennemgaaet handelsakademiet i Leipzig og er ansat 
som reisende ved Tangens Gardinfabrik i Bergen. Ugift.
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ROLF SUNDT. ODIN SUNDT.

6 — Siegten Sundt.

FRITZ SUNDT og hustru HARRIET f. LINDHOLM.
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iod. Odin Christian Sundt, født 4 A 1893 i Johannes sogn i Bergen. Har 
efter sin skolegang i Bergen gjennemgaaet handelsakademiet i Leipzig 
og er direktør for «A/S Gardin-Aktiebolaget» i Stockholm, et datter
anlæg af «Aktiebolaget Skandinaviska Trådgardinfabriken».

10 e. Tor Henrik Sundt, født 3/ø 1894 i Johannes sogn i Bergen. Har efter 
sin skolegang i Bergen gjennemgaaet handelsakademiet i Leipzig og er 
ansat ved Tangens Gardinfabrik i Bergen.

TOR SUNDT.

10 f. Leif Vogeler Sundt, født 8/< 1900 i Johannes sogn i Bergen. Elev af 
Handelsgymnasiet i Bergen.

i o g. Carl Wilhelm Sundt, født 21/io 1902 i Bergen, hvor død 5/a 1904.
9j. Lars Jacob Sundt, født 16/a 1862, døbt 16/e i Nykirken i Bergen. Grosserer.

Gift 4/e 1889 i Bergens Domkirke med Nicoline [Nini] Sophie Falsen, født 
16/a 1869 i Nykirkens sogn i Bergen, datter af kaptein Christian Magnus 
Falsen og Marie Ellevine Langaard. _ Ægteskabet blev opløst ved kgl. res. 
2/io 1913. Se forøvrig Conrad Falsen: Familien Falsen.

Lars Sundt gjennemgik Tanks skole 1871 til 1877 med en afbrydelse i 
1876, da han for en øiensygdom foretog en sjøreise til Middelhavslandene 
som passager med en af Mohr & Søns frugtfartdampere. I 1878 gik han 
ind paa Höhere öff. Handelsschule i Leipzig, hvor han tog maturitetsexamen i 
1880 og gik derpaa ind i Sundt & Co. som lærling. Herfra reiste han i 
1883 for sin videre uddannelse til Glasgow, Manchester, Paris og Berlin, hvor 
han fra 2/n 1885 gjennemgik Berliner Schneider-Academi og tog examen 4/i

LEIF SUNDT.
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1886. Strax efter sin tilbagekomst til Bergen gik Sundt ind i broder Christian Sundts 
«Tangens Gardinfabrik», og var her dels reisende og dels bestyrer indtil 1888. Efter 
branden i Bergen sidstnævnte aar, da Sundt & Co. blev hjemsøgt af ildsvaaden, gik 
Lars Sundt ind i dette firma, i hvis ledelse han derpaa deltog til han i 1902 atter 
udtraadte. Efter Dale Fabrikkers konkurs i 1898 fik Sundt anmodning om at ind
træde i dette firmas bestyrelse for at varetage Bergens Privatbanks interesser og 
har senere indehavt denne stilling.

LARS SUNDT og hustru NINI f. FALSEN.

Fra 1903 har Sundt været medlem af repræsentantskabet for Bergens Privat
bank og for Bergenske Dampskibsselskab, i hvilket sidste han en tid var formand 
og i en aarrække har været viceformand. Han deltog i oprettelsen af Bergens 
Handelsgymnasium, i hvis bestyrelse han indvalgtes af handelsforeningen og i en 
del aar var formand, er medlem af direktionen for Handelsstandens Understøttelses
forening og af repræsentantskabet for «Hygea» og «Vesta». Sundt har siddet i 
Bergens Lignings- og Overligningskommissioner, men som legatbestyrer (Det Sundt’ske 
familielegat) været forskaanet for andre kommunale hverv.

I 1893 kjøbte Sundt Olaf Kyrres gd. 55, hvor han havde familiebolig til 1905 
og som han solgte i 1913 til sin svigersøn. I 1902 kjøbte han Skjoldhaug i Fane 
paa 70 maal udmark, lod her rydde og efter tegning af arkitekt Schak Bull opføre 
en herskabelig, komfortabel villa, som blev færdig i 1905 og fra 1910 har været 
hans faste bolig.

Lars Sundt og hustru Nini Falsen har sex børn, alle født i Domkirkens sogn, 
[10a—10 f] :
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io a. Leif Falsen Sundt, født 25A 1890 i Bergen, hvor død 26/r> 1890.
10 b. Sigrid Falsen Sundt, født u/e 1891 i Bergen.

Gift 28/o 1912 i Johanneskirken i Bergen med Lars Pihl Johannessen, født 
6/s 1879 i Nykirkens sogn, søn af kjøbmand Conrad Krøepelin Johannessen 
[hvis far, skibsfører Lars Pihl Johannessen var søn af skibsfører Ole Johan
nessen og Ulrike Eleonore Pihl, gifte 7/» 1814 i Nykirken] og Kristine Serck.

LARS SUNDTS eiendom Skjoldhaug ved Nesttun i Fane.

Efter nogle aars ophold ved college i England kom Johannessen paa kon
toret i sin fars trælastforretning, men reiste kort efter atter til udlandet 
og opholdt sig med kortere afbrydelser ti aar i England, Tyskland og 
tildels i Danmark. Han kom herunder i forbindelse med det af tysk 
generalkonsul Max Holzapfel grundlagte engelske firma Holzapfels Ltd., 
Newcastle on Tyne, [maling og konserveringsstof for skibe], hvori han dels 
ved hovedkontoret og dels veel filialerne arbeidede i 4 à 5 aar, indtil han 
høsten 1905 grundlagde en lignende fabrikvirksomhed i Bergen under firma: 
A/S Norsk Skibs Composition. Vinteren 1914 lod han dette selskab indgaa 
fællesskab med Holzapfels Ltd. og forandrede i den forbindelse selskabets
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navn til : A/S Norsk Skibs Composition Holzapfel. I samarbeide med 
det engelske selskab drives nu fabrikation og salg af skibsbundstoffe 
med depoter over hele verden. Børn :
li a. Conrad Pihl Johannessen, født ’/n 1913 i Johannes sogn i Bergen.
11 b. Grethe Pihl Johannessen, født V» 1916 i Johannes sogn i Bergen.

10c. Odd Falsen Sundt, født 12/i2 1892 i Bergen. Tog sproglig-historisk 
examen artium med latin ved Bergens Kathedralskole i 1911 med karakt, 
tilfredsstillende, forberedende prøve i filosofi i 2det semester 1911 med 
karakt. 2,0 og studerer medicin.

ODD SUNDT. CHRISTIAN SUNDT.

10d. Christian Magnus Falsen Sundt, født 2% 1895 i Bergen. Efter at have 
studert i to aar ved handelsakademiet i Leipzig var Christian Sundt 
paa kontor i Bergen og reiste i 1917 til New York, hvor han har an
sættelse ved en skibsmæglerforretning.

10 e. Marie Jacoba Falsen Sundt, født 8/i 1897 i Bergen. Frekventerer en 
lærerindeskole i Stockholm.

10 f. Elna Nini Falsen Sundt, født 16/7 1902 i Bergen.

9k. Anna Magdalena Sundt, født 15/9 1863, døbt l3/3 1864 i Nykirken i Bergen. 
Gift 21/ß 1887 i Bergens Domkirke med Eivind Saxlund, født 8/s 1858 paa 

Fredrikshald ; søn af byfoged, senere høiesteretsassessor Even Saxlund og 3die 
hustru Edle Michaeline Michelet. Om siegten se E. Saxlund og Erling Fyhn : 
Familien Saxlund.
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Fra sit 10de til 12te aar var Saxlund i pension i Württemberg, kom derpaa i 
Christiania Kathed ralskole, hvorfra han i 1876 blev dimittert til examen artium, 
den han absolverte med laudabilis. Efter examen philos, i 1877 og juridicum 
vaaren 1882, begge med laud., tilbragte han et aars tid i udlandet, hvorefter han 
var edsv. fuldmægtig hos sorenskriver i Midthordland, Thuesen, fra 18/i 1883 til 
20/6 1884. Han var derefter fuldmægtig hos advokat H. Fyhn i Christiania fra 
4/io 1884 til 26/s 1886, blev 2/s 1886 autorisert som høiesteretsadvokat og begyndte 
som saadan egen forretning i Christiania høsten samme aar.

«Da han ikke i længden følte sig særdeles tiltalt af virksomheden som sagfører», 
tog han 18/a 1894 brev som handelsborger i Christiania og startede en større maskin
forretning under navnet «Amerikanske Maskincompagni>, senere «Maskincompagniet», 
hvilket firma han i 1898 solgte til et aktieselskab. I dette salg medfulgte ikke 
forretningen med centralopvarmningsanlæg, hvormed «Maskincompagniet» havde be
fattet sig i et par aars tid. Denne branche blev da udskilt og fortsat som særskilt 
forretning under firmanavnet «Centralopvarmningscompagniet Radiator» med Saxlund 
som firmaets leder, hvorfor han 3/e 1899 tog borgerskab som mekaniker. I 1907 
ophørte Saxlund med merkantil virksomhed og opsagde derfor sit handelsborgerskab 
81/s 1908; borgerskabet som haandverksmester opsagde han 23/io 1914.

I aarene 1891 til 1896 havde Saxlund sin privatbolig ved Lysaker i Bærum, 
hvor han var medlem af ligningskommissionen i 1894 til 1896; fra 1897 til 1901 
var han medlem af ligningskommissionen i Christiania. Han har udgivet «Jøder og 
Gojim» 1910; 2den udv. udgave 1911.

Eivind Saxlund og hustru Anna Sundt har børnene [10a—10 d] :
10 a. Christian Gerhard Sundt Saxlund, født % 1888 i Christiania. Direktør, engelsk vicekonsul i Kotka, 

Finland.
Gift borgerlig 18/s 1911 i Christiania med Anna Marie Appelberg, født 81/î 1889 i Heinola i 

Finland, datter af ingeniør og godseier i Heinola Athniel Gustaf Appelberg og Helene Rickman. Børn : 

ua. Thordis Bjørge Saxlund, født 16/n 1912 i Kotka, Finland.

11 b. Inga Bjørge Saxlund, født 21/i 1915 i Kotka, Finland.

i ob. Alf Eivind Saxlund, født 25/< 1890 i Christiania, hvor oven-etssagfører.

10 c. Sigurd Sundt Saxlund, født 8% 1892 paa Lysaker i Bærum. Cand, oecon, og examinatus historiæ 
et geografiæ et etnografiæ.

10 d. Elly Ewy Sundt Saxlund, født 2%o 1893 Paa Lysaker.
Gift 21/e 1915 i Uranienborg, Christiania, med kontorchef i «Livsforsikringsselskabet Glitne» 

Thorbjørn Heyerdahl, født 4/e 1885 i Christiania; søn af expeditionschef Thorbjørn Heyerdahl og 
Antonie Christine Thinn. Barn:

11. Anna Margrethe Saxlund Heyerdahl, født 7/a 1916 i Christiania.
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9 1. Lina Maria Sundt, født 22/a 1865, døbt 26/s i Nykirken i Bergen.
Gift 25/io 1893 i Bergens Domkirke med Carl Johan Jørstad, født 29/is 1856 

i Christiania, søn af major i kavaleriet Even Hansen Jørstad og Marie Cathrine 
Knap; ingen børn. Ritmester.

Torsten Larsen Ormerud, født omkr. 1666 og død 17/s 1750 i Faaberg, hvor han i 1705 kjøbte 
gaarden Ormerud af sin værfar. Gift ca. 1705 i Faaberg med Ingeborg Jacobsdtr., født omkr. 
1682 og død 16/e 1752 i Faaberg; datter af gaardbruger Jacob Thomasen Ormerud. Søn:

Thomas Torstensen Jørstad, født 1712 paa Ormerud og død i Eidsvold; gift 2o/io 1748 i Faa
berg med Anne Pedersdtr. Nordre Jørstad, vistnok enke efter Erik Pedersen paa Nordre Jørstad. Søn:

Torsten Thomasen Jørstad, født 12/a 1753 paa Rundtom under Nordre Jørstad i Faaberg og 
død % 1832 paa Lunde i Gausdal. Gift n/e 1787 i Faaberg med Anna Østensdtr. Ovren, født 
28/4 1765 Paa Ovren i Gausdal, hvor død 25/s 1848 paa Aulestad; datter af Østen Olsen Ovren 
[bror af Iver Olsen Slette i Hedalen] og Kari Gulbrandsdtr. Strande, som igjen var datter af Gul
brand Arnesen Strande og Marit Stenersdtr. Vaalen af den store Stenersen’slegt. Søn:

Østen Jørstad, født 4/a 1794 Paa Nordre Jørstad i Faaberg og død V11 1882 i Christiania; 
foged i Rakkestad. Gift 2l/ia 1819 paa Riis i Vestre Aker med Berte Marie Hanssen, født 2/ø 
1796 i Bærum og død 24/s 1891 i Christiania, datter af gaardbruger Hans Haagensen Oust og 
Kari Pedersdtr. Øv er land. Søn :

Even Hansen Jørstad, født 8O/o 1823 paa Lunde i Gausdal og død 8l/s 1910 i Christiania; 
major i kavaleriet. Gift 8l/io 1852 i Fredrikshald med Marie Cathrine Knap, født l/7 1826 i 
Fredrikshald og død 12/s 1910 i Christiania; datter af kjøbmand Rasmus Alexander Knap og 
Mette Sophie Sinding. Søn:

Carl Johan Jørstad, gift med ovennævnte Lina Marie Sundt.

Efter først at have gaaet paa Lillehammer skole og fra 1869 paa Christi
ania Kathedralskole tog Carl Jørstad examen artium i 1874 og examen philos. 
1875, begge med laudabilis. Han gjennemgik derefter krigsskolen og blev 
9/n 1878 udnævnt til surnumerær secondløitnant i kavaleribrigaden med anci- 
ennetet fra 5/s s. a.; kom i fast nummer 1881. Han gjennemgik Den militære 
Høiskole, med afgangsexamen i 1882, blev 2/s 1889 premierløitnant i kavaleriet 
og 9/i8 1893 udnævnt til ritmester. For sin uddannelse opholdt han sig i 
1885 til 1886 i Frankrige og Tyskland. Fra 1886 til 1890 tjenstgjorde Jørstad 
som aspirant i Generalstaben og fra V11 1892 som adjoint, indtil han 27/7 1896 
gjenindtraadte i nummer i kavaleriet og udnævntes til kvartermester ved Op
landske kavalerikorps’ landværnskorps; 18/n 1897 kvartermester ved Akers- 
husiske linjekorps og 10/ø 1898 chef for Eidsbergske eskadron, hvor han blev 
staaende indtil han 27/n 1908 blev beordret som chef for Trondhjemske lande
værnskorps med bopæl i Levanger. Fra dette embede tog han afsked uden 
pension 28/io 1910 i anledning af den nye hærordning.

Jørstad har deltaget i en række felttjeneste-, mobiliserings- og generalstabs
øvelser, deriblandt i de svenske generalstabsøvelser i 1894.

Ved skjøde af 7/n, thingl. 19/ia, 1916 kjøbte Jørstad Daas gade nr. 16 i 
Christiania. Ved skjøde af l8/s, thingl. 19/s, 1897 erhvervede han brugs-nr. 28,
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Optun, af gaards nr. 33 i Vestre Aker, hvortil kom tilstødende tomter, 
brugs-nr. 138 ved skjøde af 22/ø, thingl. 7/io 1904, og brugs-nr. 27 ved 
skjøde af 2%, thingl. 17A 1908. Byggede sommervilla paa Optun.

Fru Lina Jørstad var efter sin skolegang i Bergen i tre aar i Nikka 
Vonens pensionatskole i Dale i Søndtjord; hun ledsagede gjentagne gange 
sin far paa hans reiser i udlandet og var herunder ogsaa i Ægypten.

9m. Fridtjof Sundt, født 7/e 1867, døbt 14A i Nykirken i Bergen Efterat have 
frekventert Bergens Kathedralskole indtil 2den gymnasieklasse var Sundt i 

2Vs aar ved handelsakademiet i Leipzig, 
hvorefter han tog examen artium paa real
linien i Bergen 1889 med haud illaud. Efter 
examen philos, i 1890 med laud, studerte 
han medicin til 1892, da han brød overtvert 
og slog ind paa skibsbranchen. Han var i 
nogle aar paa kontoret hos skibsrheder- 
firmaet Bergh & Helland i Bergen og et aars 
tid i samme branche i London 1896, hvor- 
paa Sundt nedsatte sig i Bergen som skibs
mægler. Ved siden heraf har han drevet sin 
eiendom Skaalevigs kemiske fabrik i Skaale- 
vig paa Askøen for jodfremstilling, og er
hvervede Svanø gruber i Søndfjord, som er 
blevet en lovende bedrift. Efter sin far over
tog Sundt eiendommen Kalfarvei 43 i Ber

gen, som under hans ledelse af byggeplanerne er omdannet til et vakkert 
villabebygget areal, hvor han har sin faste bopæl. Paa sin eiendom øen 
Skorpen ved Korsfjorden har han ladet opføre en sommervilla med musikhal. 

Paa det Bergenske musiklivs omraade har Sundt nedlagt meget og for
tjenstligt arbeide. Siden 1902 har han været medlem af bestyrelsen for 
musikselskabet «Harmonien», hvis fremtidige existens han har sikret ved 
et samlet fond paa 100000 kr., og i 1905 var han den drivende kraft ved 
oprettelsen af «Bergens Musikakademi», hvis udvikling han ogsaa senere 
paa nært hold har fulgt med megen interesse, hvorfor det lod hans af 
Ambrosia Tønnesen i 1900 modellerte buste støbe i bronce og opstille i 
akademiet 1913. Som ivrigt medlem af Bergens Seilforening har Sundt 
deltaget i en hel del regattaer og herfra hjemført værdifulde præmier. Ugift.

8d. Magdalene Christina Sundt, født 26/e 1819, døbt 9/i i Domkirken i Bergen, 
hvor hun døde ugift 18/is 1889. Hun var sin bror Christian Sundt en tro
fast og utrættelig medarbeider.
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LARS PEDERSEN SUNDT, 
skibsfører i Bergen, side 202.

Efter maleri af Gørbitz, fremkommet under 
bogens trykning.



Fundats

for «C. Sundt og Hustrus Familielegat af 1882»
eventuelt til Trængende af borgerlig Stand i Bergen.

1) Legatet, der er oprettet ved Christian Gerhard Ameln Sundt og Hustru Jacoba 
Johanne Sundt født Kramers Gavebrev af 6 April 1884 og som bærer Navn af «C. 
Sundts og Hustrus Familielegat af 1882», er stiftet med et Grundfond af 600,000 Kroner, 
der med Renter og Rentes Renter skal forøges til 800,000 Kroner, førend nogen Del 
af de aarlige Renter paa anden Maade kan anvendes, dette dog med den Undtagelse, 
som nedenfor i § 5 omhandles.

2) Legatkapitalen gjøres frugtbringende enten ved Udlaan mod Pant i fast Eiendom, 
og blandt disse fortrinsvis i Jordeiendomme i saadant Forhold, som for offentlige Stiftel
sers Midler er eller bliver foreskrevet, eller ved Indkjøb af Hypothekbanks-, Kommune
obligationer eller andre under offentlige Kontrol udstedte sikre rentebærende Effekter, 
hvilke altid blive at forsyne med Paategning om at være C. Sundt og Hustrus Familie
legat af 1882 tilhørende.

3) Saalænge C. Sundt lever, forestaaes og bestyres Legatet af ham. Naar C. Sundt 
ved Døden afgaar, bliver der for Samme af Stiftsdirektionen at beskikke 2 Forstandere, 
dog saaledes at Legatopretternes Sønner og Svigersønner, saalænge 3 Sønner og 3 Svi
gersønner ere ilive, efter Stemmeflerhed vælge den ene Forstander blandt Legatopret
ternes i Bergen boende Sønner eller Svigersønner, som dertil maatte erklære sig villig, 
medens, dersom Legatopretternes Sønner eller Svigersønner ikke blive enige om Valget 
af den ene Forstander, ogsaa denne bliver at beskikke af Stiftsdirektionen.

Af de 2 Forstandere, som Stiftsdirektionen beskikker, bliver den ene forsaavidt muligt 
at vælge mellem de Legatberettigedes Slægtninge. Begge Forstandere maa være hæderlige 
og solid vederhæftige Mænd.
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4) For Legatet aflægges aarligt Regnskap som for offentlige Stifteisers Midler bestemt, 
dog skal C. Sundt, saalænge han forestaar Legatet, og senere de beskikkede Forstandere, 
naar de derom ere enige, kunne af Kapitalen disponere til Udlaan overensstemmende 
med § 2 over Beløb, der paa en eller anden Maade maatte blive ledige, dog ikke i et 
og samme Kalenderaar over mere end 25,000 Kroner. I saadanne Tilfælde have de at 
indføre Dispositionen i Legatets Protokol, og bliver Udskrift af Protokollen, forsaavidt 
Dispositionen angaar, at vedlægge det aarlige Regnskab.

5) Saalænge C. Sundt bestyrer Legatet, foregaar Renternes Fordeling efter hans eget 
Godtykke, dog saaledes, at 1. Frøken Hendrikke Kramer, og 2. Enkefru Emilie Hille, 
født Kramer, aarlig erholde hver 600 Kroner, saalænge de forbliver ugifte værdige 
Trængende.

Efter C. Sundts Død er Jacoba Johanne Sundt, født Kramer, om hun maatte overleve 
ham, berettiget til, saalænge hun lever, at nyde Vé af Legatets Renter. Fra samme Tid 
uddeles derhos foruden de ovennævnte 2 Summer endvidere aarlig 10 Legatportioner 
à 200 /Kroner med Halvparten halvaarlig til Trængende af Handelsstanden (Handelsbor
gere eller Enker efter saadanne). Den, der har erholdt Legatportion, beholder den til 
sin Død, medmindre hans Stilling væsentlig forbedres.

Legatets Forstandere erholde aarlig 1000 Kroner eller 2 Vi pCt. af indvundne Renter 
til lige Deling. De i denne § nævnte Beløb blive fortrinsvis at udbetale, selv om ikke 
Kapitalen ved C. Sundts Død har naaet den i § 1 nævnte Sum.

6) Naar Legatkapitalen er voxet til 800,000 Kroner (§ 1) og indtil de i § 10 om
handlede Fonds ere komplet, udbetales til ethvert af Legatopretternes Børn, som har naaet 
25 Aars Alderen, indtil 1500 Kroner hver 1 Juni og indtil 1500 Kroner hver anden Januar.

Til ethvert af Legatopretternes Børn, der er under 25 Aars Alder, udbetales til samme 
Terminer to Trediedele af nævnte Beløb. Det overskydende Beløb af Renterne afsættes 
til det. nedenfor i § 10 omhandlede Reservefond.

Skulde Kapitalen ikke paa foreskrevne Maade kunne gjøres frugtbringende til en Rente 
af 5 pCt., bliver den aarlige Udbetaling forholdsvis at nedsætte.

7) Af den ethvert af Legatopretternes Børn ifølge § 6 tilkommende Anpart af Legatets 
Renter gaar, forsaavidt Vedkommende er gift, Halvparten ved den enes Død over paa 
den Længstlevende, saalænge denne lever, forsaavidt han eller hun er Legatopretternes 
kjødelige Barn, men hvis han eller hun er Legatopretternes Svigerbarn, kun saalænge 
han eller hun forbliver ugift. Den anden Halvdel tilfalder Afdødes Børn, forsaavidt de 
ere Legatopretternes Børnebørn, og deles lige mellem disse.

Naar begge Forældre ere døde, fordeles den samlede Anpart, der tilkom Forældrene, 
paa samme Maade mellem deres Børn. Naar derimod samtlige Legatopretternes Børn og 
deres Ægtefæller ved Døden ere afgaaede, bliver den hele til Uddeling raadige Rente
indtægt efter Legatopretternes Børn aarlig at fordele mellem Legatopretternes Børnebørn 
efter disses samlede Antal.
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Naar Legatopretternes Børnebørn afgaa ved Døden, dele disses Børn sine Forældres 
Part, uden at den Længstlevende af Forældrene tilkommer nogen Del, men naar samtlige 
Børnebørn og deres eventuelle Ægtefæller ere døde, da deles den hele Renteindtægt lige 
imellem alle Legatopretternes Børnebørnsbørn efter disses samlede Antal.

Disse Bestemmelser med Hensyn til Legatrenternes Fordeling gjælde dog kun til 
Udgangen af Aaret 1982, efter hvilken Tid Bestemmelserne i § 9 træde i Kraft.

Dør nogen af Legatopretternes egne Børn, uden at efterlade sig Livsarvinger, nyde 
de gjenlevende Søskende den afdødes Part; samme Regel bliver at befølge, naar lignende 
Tilfælde indtræde blandt Legatopretternes Børnebørn og Børnebørnsbørn, saalænge endnu 
Renterne efter foranstaaende Bestemmelser deles inden Linier og ikke pr. Hoved.

Naar derimod Deling pr. Hoved finder Sted og da en Descendent, der er ugift, afgaar 
ved Døden, bliver der med den Renteindtægt, han eller hun oppebar, at forholde efter 
Bestemmelserne i § 9.

8) Legatportioner ere Legatets Eiendom indtil Forfaldsdag og maa ikke udbetales 
uden mod den Legatberettigedes egenhændige Kvittering. Som ufravigelig Regel gjælder 
derhos at ingen af Legatopretternes Børn eller de af deres Efterkommere, der som Ret 
kunne fordre at oppebære af dette Legats Renter, skal være berettiget til at sælge, over
drage eller pantsætte nogen Del deraf eller det Hele, ligesaalidt som deri skal kunne 
gjores Execution eller Indførsel Sker dette alligevel, ophører Vedkommendes Ret til at 
nyde godt af Legatet og dennes Andel fordeles mellem hans eller hendes Søskende, der 
haabes at ville vide at anvende den dem saaledes tilfaldende større Indtægt paa saadan 
Maade, som bedst kan fyldestgjøre Hensigten med Oprettelsen af dette Legat.

9) Ved Legatopretternes Børnebørnsbørns Død eller senest efter Udgangen af Aaret 
T982 ophører Fordelingen af Legatets Renter efter den Regel, at Børnebørnsbørnene 
skulle dele Legatets Renter, idet i fjernere Led kun de af Efterkommerne, som ere træn
gende til Understøttelse, skulle være berettigede til at nyde saadan af Legatets Renter. 
I saadanne Tilfælde har Hustru lige Ret med Mand og Mand med Hustru, eller med 
andre Ord Svogerskab bliver at regne lige med Slægtskab. Med Renteindtægten for
holdes saaledes:

a. Til Opdragelse af eller Undervisning for Børn, der nedstamme fra Legatopretterne, 
anvendes, naar Hjælp hertil søges, indtil en Halvdel i Portioner af indtil 600 Kroner 
aarlig, hvilken Understøttelse vedvarer indtil Barnets fyldte 18de Aar, saafremt det ikke 
ved Vanart gjør sig uværdig dertil eller forlader Skolegangen og den Bane, hvorfor det 
var bestemt den Gang, Understøttelsen blev tilstaaet.

Ansees det for et Barns fremtidige Vel særdeles gavnligt at Understøttelsen vedvarer 
noget længere, end ovenfor bestemt, kan det udstrækkes til og med det 21de Aar.

b. Den anden Halvdel eller det Mere, som der muligens kan blive at raade over, 
naar der ikke gives Børn, der tilfredsstille de ovenfor nævnte Betingelser, deles i 2 lige 
Dele, hvoraf
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1. den ene Del anvendes til aarlige Portioner paa 200 Kroner, som fordeles mellem 
Trængende af borgerlig Stand, hvortil ogsaa regnes Embedsmænd, deres Enker og 
Børn, saamange, som muligt er, og tilfalde dem for Livstid, saafremt deres Formue
omstændigheder ikke i den Grad forbedres, at de ikke længere tiltrænge nogen 
fremmed Hjælp.

Trængende af Legatopretternes Efterkommere skulle under forøvrigt lige Vilkaar have 
Ret til at komme i fortrinlig Betragtning ved Siden af andre Trængende, der opfylde de 
for Understøttelse af Legatet fastsatte Betingelser.

2. den anden Del — altsaa af Legatets Renter mindst en Fjerdepart — forbeholdes 
udelukkende Trængende af Legatopretternes Efterkommere, som under særdeles Omstæn
digheder kunne tildeles to eller flere Portioner à 200 Kroner aarlig, og bliver deres 
Trang ikke at bedømme absolut, men i Sammenligning med deres tidligere Livsforhold. 
Forsaavidt denne Del af Renterne ikke maatte blive optaget af saadanne Ansøgere, som 
hertil maatte komme i Betragtning, bliver det, der af Samme maatte blive tilovers, at 
anvende som i b. 1. ovenfor bestemt.

10) Af det Beløb, der overstiger hvad der ifølge §§ 5 og 6 aarlig bliver at udbetale, 
dannes et Reservefond, hvoraf i Tilfælde Tab af Grundkapital først skal dækkes.

Naar dette Fond ved det aarlige Tillæg af Renter og Rentes Renter har naaet en 
Sum af 100,000 Kroner, kunne Renterne saavel af denne som af Grundkapitalen anvendes 
efter de ovenfor givne Regler, kun med den Indskrænkning, at mindst 2000 Kroner 
aarlig afsættes, og opsamles, indtil Kapitalen atter er steget med 100,000 Kroner, altsaa 
i det Hele 1,000,000 Kroner. Senere anvendes den hele Renteindtægt til Fordeling, 
efterat de Omkostninger, som Vedligeholdelse af Familiebegravelsen til enhver Tid maatte 
paakræve, og den ovenfor omhandlede Godtgjørelse til Legatets Forstandere samt Aver
tissementsomkostninger etc. deraf ere udredede.

11 ) Opstaar der Meningsforskjel om Forstaaelsen af de ovenfor givne Bestemmelser, 
bliver, saalænge den ene af Legatets Forstandere er en af Legatopretternes Sønner eller 
Svigersønner, Sagen at afgjøre ved Voldgift, og bliver den ene af Voldgiftsmændene at 
vælge af vore i Bergen boende Sønner og Svigersønner, den anden af Stiftsdirektionen. 
Voldgiftsmændene udnævne paa Forhaand en Opmand til ved endelig og inappellabel 
Kjendelse at afgjøre Sagen, hvis Voldgiftsmændene ikke blive enige.

12) Til Veiledning ved den fremtidige Forvaltning af Legatet og Fordeling af dets 
Renteportioner bliver et Register over den fra Legatopretterne nedstammende Slægt at 
udarbeide, hvilket Register stadig bliver at fortsætte og opbevare ved Siden af oven
nævnte Gavebrev.

13) Legatportionerne besættes af Stiftsdirektionen efter foregaaende Indstilling af 
Forstanderne blandt de Andragender, som efter forudgaaet offentlig Opfordring maatte 
indkomme.
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Forsaavidt angaar de i ovenstaaende Fundatsudkast foretagne Modifikationer af de i 
mit og min Hustrus Gavebrev indeholdte Bestemmelser bekræfter jeg, at de ere foretagne 
med vort Samtykke, hvorfor Fundatsudkastet paa egne og min Hustrus Vegne vedtages. 

Bergen d. i Oktober 1885.
C. Sundt.

Til Vitterlighed :
Einar A. Jacobsen.
August Olsen.

Konfirmeret 13 November 1885.
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Direktør Fritz Sundt og hustru Harriet f Lindholm . .... 241
Rolf Sundt og Odin Sundt........................................  241
Tor Sundt og Leif Sundt........................................ . . . . 242
Grosserer Lars Sundt og hustru Nini f. Falsen . . .... 243
Grosserer Lars Sundts eiendom Skjoldhaug i Fane . .......................244
Odd Sundt og Christian Sundt . . ...................................245
Fabrikeier Fridtjof Sundt....................................................................  248
Skibsfører Lars Pedersen Sundt i Bergen. Efter Gørbitz’ maleri ............................ 249

REGISTER OVER PERSONER AF NAVNET SUNDT.

Sundt, Agnes • Jakhelln 105.
— Alberto 142.
— Alfhild • Ferslew 120.
— Alfred 105.
— Alfredo 142.
— Allis Anker 115.
— Alvilda * Kemball 105.
— Andrea Margrethe 127.
— Andrea Margr. * Ohlsen 130.
— Anna 120.
— Anna Gunhilda * Middel thon 

187.
— Anna Jean 118.
— Anna Larsdtr. 202.
— Anna Leganger 205, 211.
— Anna * Jacobsen 173.
— Anna * Saxlund 245.
— Anna Sophia 231.
— Anne B. Martine 178.
— Arthur 189.
— Arthur Hagb. 187.
— Asta * Maurits Hansen 93.
— Astrid 118.
— Bertha Borghild ♦ Gundersen 

240.
— Bjarne, sagfører 116.
— Bjarne Halfdanssøn 116.
— Bjarne Trygvessøn 115.
— Carl 160, 174.
— Carl, toldbetjent 127.
— Carl Albert 191.
— Carl W. 242.

Sundt, Carlos A. 172.
— Caroline Cathrine * Ohlsen 

103, 132.
— Catharina Christine ♦ Stabeli 

231.
— Charles 123. I
— Christian G. A., kjøbmand, 

mæcen 187, 206 flg.
— Christian, fabrikeier 237 flg.
— Christian Fredr., direktør 240.
— Christian Gerhard 237.
— Christian Magnus Falsen 245.
— Christopher Storm 143.
— Dagmar 189.
— Dorothea 203. I
— Edna 118 !

— Edouard, grosserer 124. |
— Eilert 138.
— Eilert, grosserer, i Paris 90, 

97, 122 flg., 171.
— Eilert, prest 135, 145, 146 flg.
— Einar 229.
— Einar, redaktør 157 flg. i
— Einar, sjømand 189. !
— Eivind, disponent 101. i
— Elina 231. i
-- Ellen 229. Î
— Elisa * Dumbleton 187.
— Elisa * Ely 189.
— Elisa Margrethe*Hansen 182.
— Elna Nini Falsen 245.
— Elsa Olive 120.

Sundt, Erie Eleanor ioi.
— Erling, grosserer 231.
— Finn, grosserer 119.
— Frank Harald 99.
— Fredrik 105.
— Fredrik, disponent 107.
— Fredrik, grosserer 86, 92,

103 flg , 163, 166.
— Fredrik Christian 144.
— Fredrikke P. Otto 107.
— Fridtjof 210.
— Fridtjof, fabrikeier 248.
— Fritz 76, 144 flg.
— Gabrielle * Kielland 186.
— Gerda Jeanette ioi.
— Gerda Mabel 118.
— Gerhard, grosserer 211,223 flg.
— Gerhard 231.
— Gunnar 229.
— Halfdan 225, 226.
— Halfdan, læge 115.
— Hans, grosserer 172.
— Hans Gabriel 177.
— Hans Gabriel Buchholm, 

kjøbmand 179 flg
— Hans G. B., kjøbmand 193 flg.
— Hans H. D., grosserer 99.
— Harald 103.
— Harald, disponent 101 flg.
— Henrik, docent 237.
— Henrik Leganger, proprietær 

203 flg.
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Sundt, Henrikke Marie • Bull 194. I
— Hercules Weyer 105. I
— Inga 226. i
— Inga ♦ Rode 92. !
— Inger loi. j
— Inger * Sverre 105.
— Inggard, godseier 226 flg.
— Ingrid * Morgenstierne 118. 1
— Jacoba 231.
— Jacoba J. 233.
— Jacoba Johanne * Smit 233.
— Joachim Conradin 146. !
— Johanne 222. |
— Julie Cecilie L. 116. I
— Julius T. A. 119. !
— Karen, forfatterinde 129 flg. |
— Karen * Mohr 233.
— Karen Ameln • Ege 205. ,
— Karen Helene * Gran 202. 1
— Karen Sophie • Bugge 201.
— Kathinka * Rømcke 142.
— Kirsten * Hiorth 63 flg., 70,71.
— Kristian 101.
— Lars, i Chili 140 flg.
— Lars, redaktør 175 flg.
— Lars Jacob, grosserer 225, 

242 flg.
— Lars Larsen 203.
— Lars Mortensen 71 flg., 135.
— Lars Pedersen 53, 54, 56 flg.,

70.
— Lars Pedersen, skibsfører i 

Bergen 202, 249.
— Laura * Smith Housken 189.
— Laurentia Larsdtr. 198.
— Lauritz, fabrikeier 88 flg., 97.
— Lauritz, skibsrheder 120.
— Lauritz Fr. D. 146.
— Lauritz Olaus, gaardbruger 

197.
— Lauritz Wilh. 187.
— Leif, grosserer 117.
— Leif Falsen 244.
— Leif N. 173.
— Leif Vogeler 242.
— Lina 96, 163.

Sundt, Lina Maria * Jørstad 247.
— Lydia 101.
— Mads Ravn 70.
— Mads Ravn, styrmand 179.
— Magdalene Christina 248.
— Manella 186.
— Margaret * Haslund 171.
— Margrethe * Angell 70.
— Margrethe La’sdtr. 198.
— Martha Magdalene 81.
— Marie E. F. 191.
— Marie Jacoba Falsen 245.
— Marie Johanna 176.
— Martine Magdalene * Bøck

mann 126.
— Maurits 157.
— Mauritz, Buenos Aires, 174 hg.
— Mauritz C. H. 176.
— Mercédes 124.
— Monique Matile 124.
— Moritz 186.
— Morten, proprietær 196.
— Morten Larsen, skibsfører 63, 

65 flg.
— Odd Falsen 245.
-- Odin Christian 242.
— Olaf, gaardbruger 101.
— Olaf Francis 99.

— Ole 194.
— Ole Johannes, kjøbmand 80, 

138 flg., 145.
— Ole Johannes, kjøbmand i 

Flekkefjord 177 flg.
— Ole J., ingeniør 173 flg.
— Olga * Hagen 143.
— Olga S. Alejandrine 142.
— Oluf 90, 92.
— Oluf, grosserer 96 flg., 167.
— Oluf Chr. Carl 101.
— Oscar Wilh. 103.
— Peder, maler 202.
— Peder Andersen 8, 45, 51. '
— Peder Larsen 63, 177, 179. |
— Peder Larsen, skibsfører i | 

Egersund 198 flg.
— Peter, kunstner 99.

Sundt, Peter, skibsfører, kjøbmand 
81 flg.

— Peter Albrecht 108.
•— Peter B. D 120.
— Peter Edouard 124. «
— Peter Georg Bull 96.
— Peter Halfdanssøn 116.
— Peter Ingvard, grosserer, kon

sul 87, 108 flg
— Petra Martine 157.
— Ragna * Rode 95.
— Ragnvald 229.
— Raquel 142.
— Rasmus Egeland 202.
— Rikke 107.
— Roberto 141.
— Rodolfo 142.
— Rolf, sagfører 119.
— Rolf Lars 240.
— Sibylle * Fogh 64, 70.
— Sigfrid * Petersen 229, 

233.
— Signe 231.
-- Signe • Drejer 125.
— Signe ♦ Egidius 146.
— Signe Martine 96.
— Sigrid 113.
— Sigrid * Johannessen 244.
— Sophia Catharina • Jebsen 

218.
— Sophie Cathrine 203.
— Søren, skibsfører 187.
— Thor N. 176.
— Thorolf, grosserer 226,229 flg.
— Thorvald 125.
— Tor H. 242.
— Trygve, løitn. 188.
— Trygve V., sagfører 113.
— Vivian 118.
— Weyer, forretningsmand 107.
— Weyer, handelsreis. 124 flg.
— Weyer, handelsfuldm. 178, 

191 flg.
— Wilhelm 183, 188.
— Wilhelm, mægler 184.
— Wilma Beorty 191.
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2. ALMINDELIGT NAVNREGISTER.

Aabel, Jens 196. — Nicolai Friis 
197. — Ole Jensen 197.

Aamodt, Andreas 147. 
Aamund A. Staalesen 127.
Aarhus, Oluf Jensen 45. 
Aarnes, A., sagfører 240.
Aas, Gunder, amtmand 184, 185, 

186. — Kaja 184. — Laura G.
• Sundt 185, 186.

Aase Stiansdtr. Hansen 97. 
Aasmund Sigbjørnsen 60.
Abel, Fredr. Chr. 132.
Abigael Hansdtr. ♦ 1. Christen

Trane, 2. Christian Gram 26. 
Adams, Dorothy Mary 105. 
Adeler, Cort 17, 64. 
Adler-Salvius, Johan 126. 
Adrian Pedersen, Vanse, 185 
Adriane Berntsdtr. 18. — Jensdtr.

• Bernt Berntsen 17, 27, 32 flg.
— Samuelsdtr 16.

Agathe Michelsdtr. 200. 
Agnefest, Kirsten Hansdtr. 67.
Agneta Margr. ♦ Ameln 203. 
Agnæs, Lars Lar en 81. — Lars 1ö * i

Steffensen 81.
Agricola, Bertel Jacobsen 20. — 

Cecilie Fliasdtr, 36, 44. — Elias 
Jacobsen 19, 20, 21, 22,35, 42- 
— Jacob Eliasen 35. — Jacob 
Hansen 20.

Akerman, Else H. 203. — Sigfried 
203.

Alberts, Catharina 72.
Albrekt Lauritzen paa Grevsvold 16. i 
Alhed Samuelsdtr. 16.
Alsing, Inger Jensdtr. 126. 
von Alst, Christian 26.
Ameln, Chr. Gerh. 203, 204. — 

Johan 211. — Joh. Herrn. 203.
— Regina 206. — Reinhold 
203, 206. — Sophia Cathr..
• Sundt 203.

Amundsen, David 174. — Elisa
A. * Sundt 174

Andabelø, Gabriel Hansen 24. — 
Hans Nielsen 67.

Anders Aslaksen, sogneprest til i 
Skudenes 20. — Jørgensen Bo- 1 
gense 24. — Johnsen, sogne- | 
prest til Lye 19. — Nielsen, j
Mærdø 96. — Pedersen 18.

Andersen, Inga Razora 240. 
Andersson, Anders- Axel 222. — 

Edith 222.
Angel, Lydia Jeanette 96, 97.
Angell, Knut Andreas 70. — Tho

mas Hammond 70. — Lorentz 
97.

Anna Pedersdtr. * Bernhoft 73.
Anne Aasmundsdtr. ♦ Claus Jensen 

58. — Aasulvsdtr., Listeid 185. 
— Albrektsdtr. 16. — Anders
dtr. • Agnæs 81. — Bentsdtr.
• Jacob Bertelsen 20. — Bernts
dtr. 18. — Christine Nielsdtr.
• Mauritsen 93. — Gabrielsdtr.
• Hans Wadson 24. — Hansdtr.
• Anders Bugge 18. — Hans
dtr. * Iver Lem 21. — Hans
dir. * Lauritz Jonassen 26. — 
Hansdtr. • Povl Knutsen, borger
mester 22. — Hansdtr. ♦ With
177. — Helene Hansen * Hou- 
sken 190. —Jensdtr. * Christen 
Trane 24. — Johannesdtr. Eide
• Povl Torgeirsen 51. — Mo- 
gensdtr. * Rasch 180. — Olsdtr.
• Dahl 96. — Olsdtr. • Hynnen
130. — Olsdtr. * Jacob . . 67. — 
Pedersdtr. * Jørstad 247. —
Samuelsdtr. * Jens Berntsen «8. 
— Tjellesvig 108.

Arrnechen Hermansdtr. 52.
Anker, Elisabeth * Sundt 114. — 

Herman M. F. 114.
Appelberg, Anna Marie 246. — 

Athniel Gustaf 246.
Arctander, Jens 138. 
Arup, Maren 195.

Astrup, Ragnhild 105.
Aubert, Hilda Thaulow ♦ Sundt 

119. — Julius Thaulow 119.
August Olsen 210. — Olsen, Hur- 

dalen 129.

Baad, Hans, raadmand 16.
j Backe, Albert 184. — Nfammi 
I 184.

Bagge, Anders 18.
Balch, Bolette 146. — Karen Bing 

138. — Niels 138. — Simon, 
prest 73. — Simon 138.

' Bang, Hans Knutsen 23. — S tie 
, * Sundt 101. — Thomas Ca-
! thinco 101.

Barchman, se Bugge 201. 
Bartholomæus Haagensen 33. 
Beate Christensdtr. ♦ 1. Sa nuel 

Bonde og 2. Peder Finde 21.
Bech, Magdalene 64. — Ole Ol

sen 64.
Beer, N. S. 98, 101.
Beichmann, C. L. 109.
Bendeke, Anna 180. — Maria

Elisabeth 180.
Benneche, Hans, prest 73. 
Bent Bendixen, sogneprest 20. 
Bentsen. Lars, storth.repr. 130. 
Berg, Christian 204. * — Rakel 

Amalie 201. — Peder A. J. 87.
Berger, O. A., Eidsvold 164. 
Bergwitz, Ellen Marie 94. 
Berit Michelsdtr. ♦ Bernhoft 73.
Berner, prest i Nes 142.
Bernhoft, Hans 73. — Hans An

dersen 73. — Milde 73.
Bernt Berntsen raadm. 8, 17, 32. 

— jr., raadm. 8, 17. — Hansen 
18. — Pedersen 18.

Berntsen, Joh., Farsund 112. — 
siegt i Stavanger 17 flg.

Berte Marie Hanssen * Jørstad 
247. — Marie Olsen * Mon
sen 146.
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Bertel Bertelsen i Haaland 21. — 
Hansen, prest 12. — Hansen, 
sogneprest til Hammer 20.

Beske, Ingeborg Andersdtr- 21. — 
Anders Jensen 23. — Ingeborg 

23.
Besse, Jechuin 66.
Bing, Andrea Margrethe 71, 73.

— Jesper Madsen 73. — Mads 
Jespersen 73.

Birgitte Larsen * Brodahl 195. — 
Wilhelmsdtr. ♦ Christen Bor- 
haug 71.

Birkeland, Stener Eriksen 67.
Birthe Pedersdtr., Listeid 185. 
Bjerke, L. Th. 173.
Bjørn Christensen Løv, sogneprest 

til Rennesø 23. — Kjeldsen
Sogn dalssi randen 54.

Bjørn, Jørgen, kapt. 45. — Maren 
B. Johanne 125.

Blaauw, Cathr. Chr. 206. — Ja
cob 206.

Bloch, Søren Christensen 192.
Block, Niels n.
Blomme, Ole Bentsen 20.
Blumer, Agatha 137. — Anna

Rosina 137. — Peter 137.
Blydt, E. A. 209.
Bodil Dideriksdtr. Skaaland 108.
Boesen, Thomas 138.
Bogense, Anders Jørgensen 24.
Bommen, Anna 95. — Anton 95.
Bond, Elena * Sundt 172. — 

William 172.
Bonde, [Agricola] Helvig 20. — 

— Cecilia Jacobsdtr. 21. —
Elisabeth 20. — Jacob Samuel- 
sen 21. — Jens, prest 11. — 
— Maren Samuelsdtr. 21. — 
— Samuel Jacobsen 21. — se 
Agricola.

Bondesen, Elias 21.
Bonfils, Antoni 23.
Borhaug, Christen Jacobsen 71. — 

Christen Søfrensen 71. — Gud- 
bjørg Christensdtr. 71.

Bowitz, Hans 58. — Maria Hans
dtr. 199. — Maren Hansdtr.
71. — Theophilus Hansen 54, 
60.

Brandt, Karen Ottesdtr. 73.
Bratt, Barbara Trondsdtr. 12. — 

Thord 12.
Brender, Cecilia Jacobsdtr. 9, 16, 

20, 21, 22. — Christopher Ja
cobsen 22. — Jacob Christo- 
phersen 9, 22.

Brinch, Cathrine 66. — Else 66. 
— Hans 66. — Jochurn 66. — 
Johanne Marie 66. — Kirstine 
66. — Marcus Marcussen 66.

Brodahl, Cathinca 195. — Isach 
Peter 195. — Laura 195. — 
Maren Petrea 195.

Brodtkorb, A., Vardø 209.
Broch, Ole Jacob 147.
Brown, Conrad 220.
Bruenech, Fredr. Wilh. 232. — 

Lucie Marie 232.
Brun, Kirsten Jørgensdtr. 138. 
Brunei, engelsk ingeniør 79. 
Brunsteen, Søfren Frantzen 24.
Bruun, N. H. 220.
Buchholm, Hans Gabriel 66, 70,

178. — Rasmus Clausen 66.
— provstinde 179.

Buchholz, Anna 184. — Thv. R. 
Borup 184

Bugge, Anna Clarine 126. — Anna 
Hansdtr. 20. — Anne Soph. 201. 
— Bernt Busch 201, 226. -- 
Berntine Carine 202. — Chri
stiane 201. — Claus Nielsen 
126. — Hans, sogneprest til 
Etne 21. — Hans Nielsen 20.
— Henrik Leganger 202. — 
Peter Sundt 201.

Bull, Angelique Cathr. 205. — 
Anna J. G. 195. — Charlotte 
A. 195. — Christine L. 195. 
— D. Sophie C. S. 195. — 
Hans S. 195. — Jacob L. 195. 
— Jacob Chr. L. 195. - Morten 

195. — Peter Hercules 195. — 
Peter Ludv. M. 195.

Bumpus, Maud M. F. 99. 
v. d. Burg, Rasmus 67.
Busch, Anne Berntsdtr. 201.
Bøckmann, Abraham 124, 126 flg., 

135, 186. — Anna Sundt 127. 
— Anna Severine 127, 137. — 
Fredrikke Elise Nicoline 127,
137. — Gottfrieda S. 127. — 
Hans 135, 146. — Johan 126. 
— Lars S. 127. — Martine C. 
L. 127. — Søren Gottfried,
sorenskr. 76, 126, 131, 133.

Bült, Adriane Marie 18. — Ca
thrine 18. — Nicolaus 18.

Bøe, Herman Diderik 191. —
Hilmar 191.

Bøgh, Marie 222.

v. Cappelen, Johan 138. 
Capeteyn, Peter 11.
Carr, William, i Hull 87. 
Cassens, Peder Isaksen 67. 
Catharina • Milens u.
Cecilia Eliasdtr. 21. — Eriksdtr. 

* Johannes Wegner 23.
Chalmer. Edmund Boteler 137. — 

Thom. Boteler 137. — se
Schmidt 222.

Charlotte Augustsdtr. Olsen 129. 
de Charrière, Clémentine Jeanne 

123.
Christen Andersen, foged 62. — 

Enersen 53. — Jensen 58. — 
Jørgensen 58. — Michelsen 126. 
— Nielsen, borgermester 22. — 
Olsen 58. — Pedersen, sogne
prest til Haaland 20. — Peder
sen, prest i Humble 23.

Christensen, Peder, prokurator 191. 
Christiansen, handelshus i Larvik 

88.
Christopher Madsen Lyndelse 24. 
Claus Clausen, Christiansund 72.

— Clausen, Sirevaag 71. — 
Jensen og børn 58.
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Coldevin, Gunhilda 233. — Jan i 
Jokumsen 126. — Karen 126.

Collin, Jens Hansen 72.
Cornelius Jansen 52.
Cramer, Jørgen Albertsen 71. 
de Crequi dit la Rochie, Ahas

vérus 26. — Karen 26.
Creutz, Cornelius 66, 68. — Sidsel 

Olsdtr. 66, 67. — Jan 68. — 
Kirsten Olsdtr. 67, 68. — Ru
dolph 68.

Daae, Anders, prest 132. — Sara 
Augusta Margr. 132.

Dahl, Helje, Tromø 96. — Hans 
Henrik Torgeirsen 54. — Lars 
i Næskilen 96. — Lars Ander
sen 96. — Laura i 73. — Lud
vig J53- — Ole Larsen 97.

Dahle, Anders Rasmussen 46. — 
Lars Rasmussen 46. — Anna 
Susanna 46.

Dahll, Hans Herlof 96. — Hans 
Herlofsen 97. — Lydia Jeanette 
96. — Lars 97.

Dal, Gaute Ivarssøn 9, 16 —
Gudrun Gautesdtr. 16. — Jon 
Gautesøn 16. — Ivar, i Sogn 
9, 16. — Karen Ovesdtr. 45. 1 

— Lauritz, til Malkenes 16. — 
Lauritz Lauritzen, til Malkenes 
45. — Ove, kapt.-løitn. 45, 52. • 

Dampe, Iver Lem 179. >
Daniel Hansen, kapt. i Torvestad

26. — Jørgensen, sogneprest 13. 
— Søfrensen paa Vaule 18.

Dekke, Ananias Christopher 229.
— Signe 229.

Diderik Sigbjørnsen 108.
Dietrichson, David 127. — Wil- 1 

helm S. L. 127. j
Dina Hermansdtr. 52. |
Diurhuus, Bendix 179, 180. — i

Bendix Pedersen 180. — Car- | 
sten Pedersen 180. — Marie 
Elisab. Fredr. 179. — Peder 
Çarstensen 180,

Dæhm, Fredrikke 191.
Dorthe Nielsdtr. * Søfren Jensen 

i Brevik 17. — Villadsdtr. Røid- 
land 108.

Doxrud, Helene 203.
Drejer, Abraham 72, 73. — Con- 

radine Joachime 125. — Ebbe 
145. — Ebbe Luth 125. — 
Edvardine Margr. 125. — Eleo
nore Sophie 72. — Ellen Chri
stine 73. — Ellen Parelius 73. 
— Ernestine K. 72. — Fredrik 
Chr., kaptein 72. — Fred. Chr., 
prest 73, 76, 81, 125 flg., 144. 
— Fredrikke Hornemann 144. 
Hans Christiansen 73. — Hen
rik, Trondhjem 72. — Henrik, 
Henningsvær 209. — Ingeborg 
Susanne 72. — Karen Bing * 
Sundt 71 flg, 159. — Laura 
Caroline 125. — Lauritz F. C. 
125. — Martha Henrikke 73. 
— Martine A. Caroline 126. — 
Peder Carstensen 72. — Peter 
Albrecht 71, 73. — Peter P. 72. 
Rasmus Parelius 73. — Sara 72. 
— Sara Bing 73, 138. — Sara 
Johanne 73. — Signe Fredr. 
125.

Dreyer, Anna Maria 127. —
Stinche 236.

Drivdahl, Niels 127. 
Droege, Ida I. C. 206. 
Duevold, Ole Larsen 71. 
Dumbleton, Bertram W. 187. — 

Blanche G. 187. — Walter 187.
Dybing, Torgeir Reiersen 54. 
Dæhlin-Eriksen, Edv. 143. 
Døscher, Anton 222. — Lilla 222.

Ebbe Madsen [Ravn] 65. 
Ebt, Anne Cathrine 196.
Ege, Christian 206. — Christian 

C. 205. — Henrik S. 205. — 
Jacob Rieck 205. — Johanne 
Dor. 205. — Sophie Cathr. 
205.

Egeland, Amund 202. — Inge
borg 202. - Karen Helene *
Sundt 202. — Maren Olafsdtr.

I 21. — Rasmus 202. — Svend 
! 202.
i Eger, Helen * Sundt 175. — Ole 

Charles Chr. 175.
Egidius, Carl Hartv. 146. — Georg 

Johannes 146. — Helene Margr.
1 146.
i Eide, Anders Povlsen med børn 51. 

— Anne Johannesdtr. 51. — 
Johannes Povlsen med børn 51. 
— Hans Paludan 127, 140. — 
Ludolf J. 127. — Torgeir An
dersen 51, 58.

Elias Bondesen 21.
Elisabeth Christensdtr. * Bøck

mann 126. — Mortensen 58. — 
Pedersdtr. 18.

Elieson, Caroline Andrea 231, 232. 
— Peter 232.

Elle, Anne 185. — Anne Bjørns- 
dtr. 185.

Ellen Bugge Hansdtr. 18. — Hans- 
dtr. jr. 18. — Hansdtr. • Tho
mas Christensen 18. — Larsdtr.
* Ferøe 71. — Sirene Jol.an-
nesdir 53. — Thomasdtr. *
W’egner 22.

Ellingsen, Hans, kjøbm. 157. — 
& Sønner 209. — Therese C.
* Sundt 157.

Else Lavesdtr. ♦ Ebbe Madsen 
65. — Pedersdtr. 18.

Elve, Torborg Gundersdtr. 108.
Ely, Annelise Sundt 189. — Georg

Th. Th. 189. — Nikolay L. 189. 
Emanuel Berntsen 136.
Endre Aadnesen Ims 23.
Ener Taraldsen i Egersund 53. 
Enersen, fam. i Egersund 53 flg. 
Engel Pedersdtr. * Wroxvold 81. 
Erik Eriksen 143. Iversen

[Leganger] 198. — Olsen, byg
mester 105.

Esbensen, H. F. 209. — R. G. 209.
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Eskildstrup, se Schildorf. |
Eva Willumsdtr. 46. '
Eyde, Anna Cathrine 125.

I

Faasdal, Ingeborg 108. — Salve i 
108. ;

Fabricius, J. S., admiral 83. j 
Falch, Thomas 187.
Falchenberg, Otto 97.
Falk Jensen, foged 23.
Falkenberg, Anna S. B. P. 96. — 

Otto Fr. R. 96.
Falsen, Chr. Magnus 242. — Nico- ; 

line Sophie * Sundt 242. — 
sorenskriver 236. !

Fangen, Mathilde M. C. A. 184. 
Faret, Peder Andersen 71.
Faye, Jørgen 236. — Lily 236. j
Feddersen & Nissen 209.
Ferkingstad, I. G. 210. |
Ferslew, Anna C. S. 120. — Bernt I 

Kristian T. 120. — Caspar |

Hals 120. — Gustav M. L. 120. '
Ferstad, Ingeborg Pedersdtr. 138. | 

Ferøe, Jens Christophersen 71. — 
Marthe Malene 71.

Fett, Frantz Eduard 93. — Harry 
Per 93.

Finde, Dorthe 180. — Henrik 
Pedersen 21. — Peder Jørgen
sen 21, 180.

Fischer, Anna Marie 128. — Esther 
Emilie 93. |

Flak, Iver Johannessen 198. 
Flawn, Lily Emely 124.
Floor, Chr. Ludv. 187. — Fred

rikke With. 187.
Flor, sorenskriver 114.
Flottmann, Malene Christine 236.
Fogh, Christen 65. — Christen

Jensen 65. — Jens 64, 65. — 
Johannes 64, 70. — Lars 65. 
Margrethe 65.

Forsberg, Anna 201.
Foss, Agnes Marie 132. — Magda

lene 199.
Fougner, Julius 132.

Fox, Marthe Ditlefsdtr. 17. 
Franck, Anna Malene Nielsdtr.

179. — Hans Lorentzen 179. 
Frantzen, Elisabeth Sophie 179,

180. — Frantz 179. — Henrica 
Maria 179, 180. — Jens 179. 
Maria 179. — Nicolay 177.

Frederiksen, Anders 233. — Jens
A. F. 233.

Freuchen, Johan 210.
Friborg, Christine Sørensdtr. 46. 
Friele, Bernt 210. — Birgitte 233. 
Friis, Annechen 18, 23. —Bastian

Jacobsen 97. — Botte, prest 18, 
19, 21, 45. — Henning 18. — 
Johan 18, 21, 32 flg., 41. — 
Jørgen 18, 23. — Karen Knuts- 
dtr. 23. — Lauritz Lauritzen
27, 46. — Maren Margrethe 97. 

Frog, Herman 233. — Sigrid 233. 
Frøchen [Freuchen], Henrik 206. 
Frølich, Ernst 110. — F. H. 89,

103 flg., 110, 114. 
Fyhn, H., advokat 246.

Gabriel Enersen 53. •— Hansen,
Vanse 24.

Gade, F. G. 218.
Galtrup, Diderik Nielsen 66. 
Galtung, Anna Lauritzdtr. 22. 
Gamborg, Elisabeth 236.
Gammel, Anne Hansdtr. 26. —

Hans Petersen 26, 30. — Claus
26. — Kirsten 26.

Geelmuyden, Jacob v. d. Lippe 73. 
— Knut 236. — Marie Elise
236.

Georgine Gundersen 188. 
Gibson, Constance 119.
v. Giebel. Maria Gerderuth 93.
Giertsen, Anne Margr. R. 226, 

229. — Camilla 222. — Hen
rik 210.

Gilbert, Friedrich 222. — Margit
222.

Gjerding, Aagot 233. — Albert 
Chr. 233.

Gjertrud Margrethe Gulbrandsdtr. 
■* Wulfsberg 94.

Gjø Thorsdtr. * Faasdal 108. 
Gjøde Gjødesen, se Glambech. 
Gjøs, skipper 83.
Glambech, Gjøde Gjødesen, prest 

19, 27, 31, 40, 42.
Godtzen, Anna Cathrine Jensdtr.

27. — Jens 30, 32, 42 flg. — 
Kirsten Søfrensdtr. 68. — Søfren 
30, 32.

Gotlænder, Dorte Povlsdtr. 126. 
— Søren P. 126.

Graah. Peter 73.
Gram, Christian, præsident 26, 

32, 34-
Gran Cathrine 203. — Cathrine 

Marie 236. — Jens, kjøbmand 
236. — Jens, konsul 233. — 
Jens Berle 203. — Julie 233. 
— Karen Helene 203. — Lars 
S. 203. — Margit 222. — Peter 
Lexau 203.

Green, Sara Petersdtr. 73.
Gregers Nielsen, prest 23.
Grenon, Eulalie Aline * Sundt 122. 
Grieg. Alexander B. 233. — Alex.

S. S. 233. — Ellinor S. 233. 
— Fredr. W. S. 233. — Laila 
s. 233.

Griis, Bolette Cathrine 180.
Griffenfeld, Peder 72. 
Grimelund, Augusta J. F. 101.
Grøn, Nils Claussøn 16.
Grøntvedt, Fredrik 167.
Gude, Catharine 53. — Michel 

Pedersen 53. — Peder Michel
sen 53.

Gudmund Olsen, forv. 130, 132. 
Guldager, Anna Willumsdtr. 22. 
Guldberg, A. S. 153.
Gunder Michelsen i Aalborg 180. 

— Olsen, Øjaas î86.
Gundersen, Claus Andreas 240. — 

Finn 240. — Gottlieb 74. — 
Karin S. 240. — Rasmus S,



Guri Austad * Klein 185. —
Bjørnsdtr. * Gabriel Kirsebom 
54. — Larsdtr. * Reier Torgeir- 
sen 54. — Svendsdtr. * Ege
land. 202. — Torgeirsdtr. *
Bowitz 54.

Gustav Svendsen 201.
Gyntelberg, Elisab. Sophie 179. 

— Henrik 180.

Haaland, Tallak Larsen 71.
Habicht, Elfriede 223. — Rosina

223.
Hachenberg, Hans Peter 125. — 

Johan S. F. 125.
Hagen, Edv. Georg 143. — Olaf 

Sofus 143. — Ole Nerdrum 143.
Hagerup, Beata 232.
Halleland, Anders Povlsen 51. — 

Povl Torgeirsen 51. — Torgeir 
51. — Torgeir Povlsen 51.

Halvor Nielsen, Legden 201.
Halvorsen, A., Bergen 188. —

Nicolai M. 235. — Tordis 235. 
Hambro, Barbra Albertine 205.

— Carl Joachim 205. — Edv. 207. 
Hammer, Christopher N. 126. —

Gunder Halstensen 73 — Si
bylle Pedersdtr. 192. — Simon 
Chr. 126. — Steen Gundersen
73. — Stinchen Cathr. 73.

Hans Aasuldsen, Øen 66. — Ber
telsen paa Meland 21. — Ener
sen, Egersund 45, 53. — Ga
brielsen 67. — [Gabrielsen ?]
i Kvinesdal 24. — Gjermund- 
sen, Svele 58. — Hansen, List
eid 185. — Hansen, Skeime
185. — Jensen, prest 42. — 
Lauritzen, Bergen 12. — Mau- 
ritsen, raadm. 93. — skipper
93. — Michelsen, Listeid 185. 
— Nielsen, Fred.sund 182. 
— Pedersen, byfoged 18. — 
Wadson, prest 24.

Hansen, Aagot Sundt 95. — Am
brosius i8j. — Carl, prest 94.

— Carl F. Sundt 183. — Emilie 
Cathrine 126, 186. — Ernst P.
A. C. v. Hessen L. 157. — 
Gerda Sundt 95. — Georgine 
Jensine Wilh. 143. — Hans G.
B. Sundt 184. — H. Wilhelm 
S. 184. — Helene • Sundt 193. 
— Hercules Weyer 184. — 
Johan Fredrik 193, 197. — 
Johanne Fredr, • Sundt 197.
— Jørgen Fredrik 126, 184, 
185. — Karl, læge 93» 94- — 
Konstance * Hiorth 93. — 
Lauritz W. kjøbmd. 181, 182. 
193. — Marie E. F. 184. — 
Maurits 158. — Maurits, prest 
93» 94- — Maurits Chrf. 93, 94, 
147. — Maurits C. Sundt 95. 
— Nicoline C. ♦ Sundt 147. 
— Oscar 184. — Signe Mar
grethe * Sundt 184 flg. — Si
gurd Sundt 95. — Waldemar
191.

Harstad, Oline 143.
Haslund, Alfhild S. 171. — Carl 

L^S. 171. — Gunvor S. 171. 
— Liv S. 171. — Niels 171. 
— Solveig S. 171.

Hauge, Karen Kirsebom 127. 
Haugland, statsraadinde 209. 
Hauritz, Johannne Magd. 138. — 

Niels Carstensen 138.
Hegelund, Maren Ancher Povlsdtr.

16. — se Brunsteen.
Heide, Bendix 177. — Birgitte 

Sophie 177.
Heitmann, Johan Henrik 116. — 

Rebekka • Sundt 116.
Heldt, Adolf Carl 192. — Carl 

Ludvig 192. — Chr. Siegfried
192. — Peter Chr. 192. — 
Sibylle Sophie 192.

Helland, Arnoldine Margr. 174.
Helliesen, Henrik 185. — Johan

Otto 185. — Mathilde 184.
Helm, Bastian Christensen 192. 

— Georgia Christiane 192.

Helvig Everadtr. * Peder Nielsen
53. —Jørgensdtr. 12. 

Henderson, Jane Arr. 117. 
Henrikssen, Finn Bøgh 222. —

Haakon J. 222. — O. E. 222.
— Sophia J. 222. — Sverre
J. 222.

Herlof Rasmussen 97.
Herlofsdatter, Mette 97.
Herborg Torbjørnsdtr. * Ivar Dal

9, «6.
Herman Jansen i Egersund 52. 
Hesselberg, Emma 95.
Hesvold, Birthe Jokumsdtr. 71. 
Heyerdahl, Anne * Storm 138.—

Christian 94. — Edle 184. —
Johanne 93. — Jørgen Fredr.
138. — Marthinette Johanne
93, 94« — Thorbjørn 246.

Hielm, P., prokurator 84. 
Hilmann, Søfren Lauritzen 18. 
Hiorth, Anders Assersen 61, 63 flg.

— Andreas 60 flg., 63, 70, 71, 
179. — Anna 64, 192. — Asser
Andersen 63. — Christina Syl
vius 179. — Fredrik Wilh. 93.
— Jørgen Andersen 71.—Jør
gen Assersen 199. — Karen
Cortsdtr. 64. — Karen Sophie 
198, 199. — Kirsten Marie 93.
— Morten Leigh 180. — Sieg
ten 63 flg.

Hirsch, Fredrikke 143. 
Hoff, Erik 67.
van Hoffmerssel, Anna C. S.

72.
Hofmann, Daniel Søfrensen 18.

— Søfren 18.
Hoier, Eva Marie 93.
Hoik, Randi Lauritzdtr. 13.
Holst, Carl Sigfried 235. — Charite

Nicoline 93. — Ebba Sigfriede
235. — Jacob Chr. M. 186. — 
Johan Wilhelm 186.

Holter, Olava Magdalene 137. 
Holtfodt, snedker 145.
Holzapfel, Max 243.
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Horche, Elisabeth 206. — Fre
derik 206.

Houge, Inga Margr. 235.
Hougstad, Anne Bentsdtr. 20.
Housken, Hilda Smith 191. — 

Laura H. Smith 191. — Olaus
190. — Ole Smith 190.

Humble. Anna 24. — Christen 24, 
44. — Johanne 24, 43. — Mar
cus, biskop 21, 22, 23, 24, 43. 
— Maria 24. — Rebecca 21, 36 

Husan i Farsund 135.
Hvidt, L. N. 183.
Hylland, Thore Sivertsen 60.
Hynnen, Gudm. Pedersen 130. 
Hynni, se Hynnen.
Høeg, Jacob, sogneprest 13. — 

Niels, borgermester 13. —
Daniel 13.

Høier, Niels Hansen 131. 
Høiland, Ole. mestertyv 147.
Hølien, Peder Hansen 67.
Hørbye, Jens Jensen 192. — 

Peder Jensen 192. — Sibylle 
Pedersdtr. 192.

Høyer, Johan 62. — Maren Her- 
mansdtr. 46. — Peder 67. — 
tysk bager 136.

Idehen Svendsdtr. * Bernt Bernt
sen 17.

Ina Jørgensen • Poulsson 95.
Ingeborg Hollænder • Niels Koch 

68. — Iversdtr. 218. — Jacobsdtr. 
* Ormerud 247. — Salvesdtr. 
Faasdal 108.

Inger Gundersdtr. ♦ Olsen 88. —. 
O1 ne Nielsen ♦ Sundt 81. — 
Rasmusdtr. • Ole Bech 64.

Ingier, Frithjof 103. — Thea 103.
Irgens, Henrikke 108, 109. — 

I^ars Johannes 109.
Isdahl, konsul 210.
Iver Eriksen [Leganger] 198.

Jaaberg, Anders Larsen 81.
Jackson, Bullack, skotte 79.

I Jacob Bertelsen 20. — Eliasen
[Agricola] 35. — Eliassen, i 
Holland 21. — Jørgensen, prest 
21, 35 A"- — Pedersen, i Helle
land 202.

Jacobsen, Arvid *173. — Bertha
191. — Einar L. S. 173. — 
Jacob 191. — Oscar 173. — 
Oscar S. 173. —Therese F. 173.

Jan Sivertsen 192.
Jakhelln, Chr. Alb. 105. —Julius 

Herm. 105.
Jan Hermansen 52.
Janson, Gesine Judilhe 235, 236. 

— Henrik 236.
Jebsen, Aasny Sophie 221. — 

Aldis 221. — Anna Jacoba 222. 
— Anna Sophia 223. — Arne
221. — Axel Gerh. J. 221. — 
Christian G. S. 221. — Einar
J. 222. — Erik G. 222. — 
Fridtjof A. 222. — Gunnar 222.
— Gunvor 222. — Gustav Adolf
222. — Hanna Sofie, 222. — 
Harald Oscar G. 222. — Inga 
222.. — Inga ♦ Sundt 223. — 
Jens 218. —- John Victor 223.
— Johan 219. — Jürgen 219. 
— Kirsten Eline 222. — Kri
stian 221. — Oscar H. 222. — 
Paul Smit 222. — Peter 188, 
211, 218 flg., 223. — Peter B.
G. 222. — Sofus F. 222. — 
Sonja E. 222. — Sophie Catha
rina 222. — Vilh. Aug. 222,
236. — Wilh. Smit 222.

Jemt, Jon Pedersen 12.
Jens Berntsen, kjøbmand 18. — 

Clausen, Sirevaag 58. — Han
sen paa Fede 24. — Jørgensen, 
prest, 8, 13, 16, 17. — Nils
søn til Simling 16.

Johan Fabiansen 53.
Johanne Lauritzdtr. * Berntsen 8,17. 
Johannes Hermansen i Egersund 

45, 52. — Pedersen i Skien 53. 
— Povlsen, skipper 52.

Johannesen, Bertha 191. — Ed
vard 188. -- Johanne • Sundt 
188.

Johannessen, Conrad K. 244. — 
Conrad Pihl 245. — Edv. G. 
209. — Grethe Pihl 245. — 
Lars Pihl 244. — Ole 244.

! Johnson, Jennie 235.

Jon Rasmussen, sogneprest til 
Strand 22.

Jonas Jensen, prest i Stavanger 
26.

Jonasen, skipper, Aitutaki 107.
Joys, snedker 145.
Judichær, Povl S. 126.
Juel, Peder, gesandt 126.
Juell, Hans 206.
Jynge, Anton II. H. 101. — An- 

tonette Marie 101.
Jæger, Betzy Marie 132. — Hans 

Henrik 132.
Jøran Gulliksdtr. Melhus * Torgeir 

Eide 51.
Jørgen Berntsen i Stavanger 17, 

— Christensen, tolder 58. — 
Cortsen 30. — Eriksen, biskop 
8, 12, 20.

Jørstad, Carl Johan 247. — Erik 
Pedersen 247. — Thomas T. 
247. — Torsten T. 247. — 
Østen 247.

Karen Aanonsdtr. * Peder Bernt
sen 18. — Andersdtr. * Bing 
73. — Cathr. Halvorsdtr. 201. 
— Corneliusdtr. ♦ Jan Herman
sen 52. — Jacobsdtr. 57. — 
Larsdtr. * Hansen 182, 183.
— Valentinsdtr, 20.

Kari Gulbrandsdtr. Strande 247. 
— Ingebrigtsdtr. Ekren 186. — 
Petersdtr, Øjaas 186.

Kaysen, grosserer i Holstebro 209. 
Kemball, Arnold Henry Grant, 

eng. oberst 105. — Dorothy 
Mary 105. — Gerda Cecilie 105. 
— John Shaw 105.
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Kielland, Elisa Margrethe 186. — 
Gabriel Schanche 181, 186. — 
Jacob 186. — Jonas Chr. Bull ‘
186. — Laura Gabrielle 186. !

— Ole Larsen 60. i
Kierulf, Inger Margrethe 192. % 1
Kirsebom, Elisabeth Danielsdtr. 1

177. — Gabriel 192. — Gabriel 
Hansen 54, 55. — Gabriel Ja- ! 
cobsen 54. — Gabriel Jochum- 
sen 18. — Jacob 57. — Mar
grethe 54, 70.

Kirkeby, Ole Christensen 196.
Kirsten • Frantzen 179. — Hansdtr.

18. — Jørgensdtr. 58. — Ma- 
thiasdtr. * Bent Bendixen 20. ) 
— Pedersdtr. • Woxvold 81. — ! 
Samuelsdtr. ♦ Hans Pedersen, 
byfoged 18.—Svendsdtr. *Heyer i 
dahl 138. — Sysenvindia
Hansdtr. 54, 55.

Kiønig, Kirsten 232.
Kiørboe, sorenskriver 97. j
Kjeld Hansen, prest 27, 34.
Kjærteminde, Lars Petersen 71. i 
Klein, Bendix Chr. 185. — Ellen !

Cathr. 185. —Jørgen Fredr. 185. 
Klingenberg, Bodil 223. — Car

sten 223. — Hans 19. — Hjørdis
223. — Richard M. 223. — !

Trygve 222. 1
Kloed, Bendix Heide 177. -Bir- 1 

gitte Christine 177. — Birgitte 
Sophie 178. — Christopher 177. 
— Niels Borthig 178.

Knap, Marie Cathrine 247. — i 
Rasmus A. 247. ;

Knell, Olive Constance 119. — 
I\rfy Edwin 119.

Knudsen, Alfhild * Sundt 226 —
Jørgen Christian 226. j

Knudtzon, Magdalene Marie 97. 
Knut Iversen 209.
Kobb, Alice Cecilie 115.
Koch, Abelone 67 flg. — Anne 

Bjørnsdtr. 20, 21. — Bjørn
Jensen 20. — Niels 68. 1

Kock, Nanna Faye 223.
Koefoed, Ragna 231.
Krag, Ole Olsen 46.
Kramer, Aaltje 206. — Gerhard 

206. — Henrik 209. — I. B. 
209. — Jacoba J. ♦ Sundt 206. 
— Jan 206. —Jan Hendrik 206.

Krefting, Anne 232.
Kristoffersen, Josefine Amalie 233. 
Krog, Abel Margrethe 193, 197. 
Krogh, B. Michael 209.
Krohn, Hans 207 — Wollen 226.
Krüger, Conrad Chr. 204. — 

Karen 203, 204.
Kunzelmann, Rosina 236.
Kvale, Christian 209. — Ulrik 

209.
Kvavig, Kristen Madsdtr. 67. — 

Mads Staalesen 67. — Lars
Madsen 67.

Køhier, I. A. 183, 187.

Lachmann, Hertrik 130. 
Laland, Cathrine Elisb. 187.
Landgrav, Henrik Jenssen 20.
Langaard, Marie Ellevine 242.
Lange, Christiane Antoinette 184.

— Emil 184.
Lars Andersen Tjørve 71. — Gun

dersen, Øjaas 186. — Nielsen, 
Fred.sund 183. — Pedersen
Sundt 53. — Torkildsen Stue- 
jord 218.

Larsen, sorenskr. 139. — Edvard 
Gram 139. — Gustav Marius
120.

Lassen, Gundel Maria 88. —
Hartvig 152, 161.

Laurentia Bertelsdtr. 20.
Lauritz Søfrensen, kæmner 18. — 

Ivarssøn [Dal] 16. — Jonassen, 
lektor 26. — Lauritzsen, mari
ner 26. — Nielsen, sogneprest 
i6.

Laurs Laursen, organist 46.
Lax. Margrethe Mortensdtr. 57. — 

Familien 58.

Leganger, Anna * Sundt 198. — 
Erik Pedersen 199. — Henrik 
199. —Henrik Eriksen 198.— 
Jørgen 179. — Kirsten Amalie 

Henriksdtr. 54. — Maria 179. 
— Peder Eriksen 27, 32, 34, 
40, 62, 199.

I Lehmkuhl, Eveline Johanne 233.
I Leigh, Caroline M. 127.

Lem, Iver Nielsen, 21, 26 flg., 
28, 43« — Karen Nielsdtr. 26. 
— Mette 21, 27 flg., 44. — 
Niels Pedersen 26, 38. — Sophie 
Amalie Iversdtr. 192.

Lene Michelsdtr. 26.
Leschly, Helvig 94, 147. — Mary 

Juul 94. — Mauritz 94.
Leth, Gisken 138.
Lexau, Cathrine 203. — Cathr. 

Marie 236.
Libert, Albert Albertsen 67, 68. 

— Idchen 68. — Jens 68:
Lind, Karen 62, 199. — Kirsten 

Samuelsdtr. 18. — Lars Samucl- 
sen 199. — Margrethe Samuels 
dtr. 62. — Mette Jansdtr. 96. — 
Ole Jonsen 46. — Peder Chri
stensen 19. — Peder Christen
sen, prest 21.

.Lindeman; Dorothea Z. 195.
Lindholm, Carl 240. — Harriet 

♦ Sundt 240.
Lisbeth Jensdtr. ♦ Schurmann 17.
Lister, Christian Reinholtsen 71.
Lorch, Lorentz Ferd. 143. — 

Roberta Marie 143.
Lucretia Samuelsdtr. 16.
Ludvigsen & Schjelderup 89, 94.
Lund, Anna Hanniber 71. — Anna 

Margrethe 81. — Anna Margr. 
G. 185, 186. — Anne Weinerts
71. — Christen Eilertsen 71. 
— Christian Fredrik 46. — 
Christina Friborg 46. — Chri
stiane Severine 126, 184, 185. 
— Chrf. Holfeldt 146. — Ebbe 

I 76, 138. — Eilert 66, 70 flg.
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144. — Eilert Jonasen 71, 74. | 
— Eilert Jonasen jr. 71. — Far- I 
sundsslegten 71.— Gabriel 66,
74. — Gabriel & Ebbe 78, 139. ! 
— Gabriel Gabrielsen 186. — ; 
Gabriel Jonassen 66, 7l. — Gud- | 
bjørg * Cramer 71. — Guri ' 
Eilertsdtr. 71. — Hans Chri
stian 66, 71. — Ingrid 71. — 
Jacob 81. — Jacob Gabriel 146. 
Jens Michael G. 128. —Jochum 
Brinch 135. — Johanne Elisa
beth 127, 128. —Jonas Eilert- 
66, 71, 81. — Jonas Jensen 78.
— Signe • Sundt 71. — Signe Î 
Cathrine 125, 144. — Signe 1 
Margr. Eilertsdtr. 186. — Martha ;
* Peder Faret 71. — Peder : 
Rafaelsen 72. — Søren Brun 81.

Luth, Inger Manchen 81. I

v. Lübeck, Marie Hansdtr. 180. |
Lyndelse, Christopher Madsen 24. ■ 
Løberg, Anna 116.
Løv, Anna Bjørnsdtr. 23. — Bjørn |

Christensen 23. |

Magdalena, hustru 12.
Magdalene Cortsdtr. 177. — Nils- 

dtr. * Trane 9, 16.
Malene Jacobsdtr. * Salve Skeime

65. — Splidsdtr. * Leganger 199. 
Malmin, Anna 195. — Tollak 195. 
Malthe, Else Marie 88. — Johan 88. 
Mandahl, Jørgen Olufsen 16. 
Marcus Clausen 58.
Ma-en Andersdtr. * Samuel Bonde

21. — Arendtsdtr. 62. — Claus- 
dtr. ♦ Baad 16. — Clausdtr.
* Hans Gammel 26. — Daniels- 
dtr. • Wegner 23. — Gregersdtr. 
Nielsen 23. — Hansen • Jebsen 
218. — Hansdtr. • Schurmann
17. — Hansdtr. • Willum An
dersen 46. — Jensdtr. • Rolach
66. — Jensdtr. ♦ Woxvold 81.
— Jørgensdtr. ♦ Friis 18. —
Lauritzdtr. ♦ Tjellesvig 108. —

Nielsdtr. * Daniel Jørgensen 13. ' 
— Nielsdtr. ♦ Høier 131. — ;
Nielsdtr * Peder Jrnsen i Skjel- ' 
lerup 8, 11. — Olufsdtr., trolov. I 
Jens Hansen 25. — Skanche j 

Hansdtr. 54, 55. — Thorsdtr. |
• Jaaberg 81. — Torstensdtr. • ;
Hauritz 138. I

Margrete Svendsdtr. * Jonas Jen
sen 26.

Margrethe Bertelsdtr. ♦ Agricola
20. — Hansdtr. ♦ Lind 199. — 
Jørgensdtr ♦ Jens Jonassen 13. 
— Laisdtr. * Rolach 66, 71. — 
Lauritzdtr. * Ole Mortensen 58. 
— Pedersdtr. 18. — Sørensdtr.
• Schrøder 177.

Maria Christensdtr. ♦ Frantzen
179.

Marie Cathr. Nielsdtr. 130, 132.
— Jensdtr, ♦ Clausen 72. I 

Martens, Emilie Sophie 226. 
Marthe Torgrimsdtr. 127. 
Martin Povlsen i Kjøbenhavn 52. 
Maschwedel, Balthazar 24. —

Anna 24.
Mathias Henriksen, prest 199. 
Maurits Hansen, prest 93. 
Megeland, Asseline 46, 180. —

Cornelius 46. — Gjertrud 70. 
Mehn, L. S. C. 209.
Mejdell^ Glør, assessor 158 flg. 
Mesebring, Cort 204. — Maria

Cathr. 204.
Mesenbrinck, se Mesebring. 
Messersmitz, Cecilia Johannesdtr.

21.
Mette Herlofsdtr. ♦ Dahl 97. — 

Michelsdtr. 26. — Pedersdtr.
• Lem 26. — Tøgersdtr. 180.

Meyer, Anders, i Ranen 208. — 
Eliza ♦ Sundt 175. — Emmiche 
236. — M. R., London 168,
174. — Paul 236. — Sophus
175.

Michel Christensen, prest 73. — 
Gundersen, sorenskriver 180.

— Kjeldsen, Sagene 138. — 
Olsen 58. — Tønnesen, sjøkapt.
26. — Michel Valentinsen 46. 

Michelet, Edle Michaeline 245. 
Michelsen, Chr., statsmin. 233. 
Middelfart, Lydia 101. — Nils

Olsen 199. — Oluf Nielsen 40. 
Middelton, Alette Christine 186.

— Chr. Hveding 187. — Dag
mar 187. — Elizabeth 187. — 
Jacob 187. — Wilh.R. Sundt 187. 

Mikkel Olsen, klokker i Nes 142. 
Miltzow, Ditlew Henriksen 71. 
Mitens, Christopher 11. 
Moe, Haldore Andrea 129. —

Henrik 143. — Martinus 143. 
Mogens Pedersen, prest 180. 
Mohn, Fredr. Meltzer 228.
Mohr, Aug. Chr., kammerherre

217, 233 flg. — Aug. Chr., jr.
235. —- Christian 235. — Len
nart 235. — Wilhelm 233, 235.

Molendijk, Hendrica 206.
Monrad, Joh. Fred. 195. — Knud

Olaus 195. — Marcus 147,153. 
Monsen, Carl Gustav 146. —

Hans 146.
Montagne de Lillienskiold 60. 
Morsing, Jens Simonsen 13, 17. 
Morten Nielsen, lagmand 12. —

Olsen [Lax] 57 flg. 
Moslander Svend 201.
Mosvold, Nils Emanuel 144. 
Motzfeldt, Peter 65.
Mow, Hans 126. — Judithe 126. 
Mowinckel, Antoinette Ulrikke 233.

— Joh. Ant. Wilh. M. 229 232.
— Joh. Ludwig 229, 232 flg. — 
Joh. Ludw., jr. 233. — Sophie 
206.

Munch, Else Marie 97. 
von Munthe af Morgenstierne,

Alexandra 118. — Carl Chr. 118.
— Carl Johan M. 118. — Chr. 
Fredr. J. 118.

Muus, Anna Dorthea 94. — Zacha
rias 94.



Myhre, Birgitte 119.
Müller, Edvardine Magdalene Mar

grethe 229, 232.
Münster. Ths. Georg 179.
Møller [Henrik?] 72. —Jacob 72.

— Sophie Jensine 220. |

Nagel, Georgine Johanne 236.
Natvig, Jensine P. H. 126. !
Nebelong, arkitekt 146. |
Nerdrum, Olava Maria 143. J
Nettelhorst, Ellen 72, 73. — Gjer- i 

lof Ovesen 73. ,
Neupert, Dagny Elvira 235. — !

Holo Hilderst 235. .
Nicolaysen, Elisa Krøger 236*. — 

Josephine 105. — Lyder Wen
zel 236.

Niels, prest til Lye 19. — Bertel
sen paa Hogstad 21. —Jonsen, 
lagmand 9, 16. — Lauritzen,
lagmand 13. — Mortensen, prest 
til Lye 19. — Olsen, Creutz, 68.
— Paulsen, skrædder 71.

Nielsen, Inger Oline • Sundt 81. 
— Johan Christian 81, 82.

Nienstedt, Else 236.
Niepce, Léon M. 123.
Niepce de Charrière, Marie-Thé- 

rese * Sundt 123.
Nissen, Hartvig 147, 152.
Nitter, Barbara Henriksdtr. 21.
Nord, Anne Arnesdtr. 131. — 

Arne Olsen 131.
Nordgreen, L. C. 209, 210.
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Tilføielser:
Side 96, linie 13 fra neden, bør efter M/s tilføies 1832.

» 222, — 21 fra nven. P.B. G. Jebsen døde ® 4 1915.



Rettelser :
S. 11 linie 5 staar Schelderup istedetfor Schjelderup.
S- J3 » T3 fra neden staar: til sin død 1639, skal være: til sin forflyttelse til

Vikedal 1639.
S. 96 linie 14 fra neden staar ls/i2 istedetfor 18/2. Tilføielsen s. 272 udgaar.
S. ioi » 3, 4 og 16 fra neden staar 1898 istedetfor 1908.
S. 112 » 9 fra neden staar 1884 istedetfor 1881.
S. 116 » i —»— 8/s istedetfor %.
S. 176 nederst staar 1917 istedetfor 1907.
Paa oversigtstavlen, sidste linie: Kristian, s. ioi udgaar.



Oversigtstavle,
der viser det indbyrdes slegtskabsforhold mellem samtlige nulevende mandlige medlemmer af siegten Sundt, idet disses fornavne er markerte ved fede typer.

Lars Sundt, skibsfører i Egersund, s. 56.

Morten Sundt, skibsfører i Egersund, s. 65. Peder Sundt, skibsfører i Egersund, s. 198.

Hans Sundt, kjøbm. i Stavanger, s. 179. Henrik Sundt, proprietær i Tysnes, s. 203.Lars Sundt, skibsfører i Farsund, s. 71.
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Eilert Sundt, 
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Einar, s. 157, 
redaktør.

Lars, s 175, 
redaktør.
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skibsfører.

Albert,
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Gerhard, s. 223, 
grosserer.

Christian, s. 237,
fabrikeier.
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grosserer. fabrikeier.

Roberto, Alfredo, Carlos,
s. 141. s. 142. s. 142.

Eilert, Hans, Leif, 
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Trygve, Einar,
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Inggard,
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i

1

Carlos, s. 172. Ragnvald,
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Gunnar,
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Gerhard,
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Christian,
s. 240. s

Rolf, Odin, Tor, Leif,
. 240. s. 242. s. 242. s. 242.
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Fredrik, s. 
grosserer
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PSivind,
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Fredrik,
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s. 123. s. 124.

Olaf, Frank,
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Bjarne,
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Peter, Bjarne,
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Peter Edouard,
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