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Til slekten.
Hensikten med denne lille bok har vært å få i stand en så
vidt mulig fullstendig oversikt over slektens medlemmer, med
kortfattede biografiske opplysninger når jeg har kunnet skaffe

slike til veie.
Jeg har særlig beflittet meg på å få alle data så nøyaktige

som mulig, og har i den anledning i størst mulig utstrekning
støttet meg til kirkebøkene.

Dette har forholdsvis lett kunnet

skje for deres vedkommende som bor innen landets grenser. Det

bemerkes dog at kirkebøkene, — særlig de eldre årganger, — i
mange tilfelle ikke gir opplysninger om fødsels- og dødsdag, men
bare om dåps- og begravelsesdag. Ofte er de også meget mangel
fullt ført, f. eks. «Begravet 2 drengebørn», uten tilføyelse av

navn m. v. Flere kirkebøker jeg skulle hatt bruk for, er dessuten
gått til grunne ved brann.
For deres vedkommende som er bosatt utenfor landets grenser,

har jeg ikke hatt autentiske kilder å øse av. Jeg har her i stor

utstrekning måttet basere meg på de opplysninger som fins om
slekten i Delgobes samlinger i Statsarkivet og i enkelte trykte
kilder.

Delgobes samlinger rekker imidlertid ikke lenger ned

enn til tiden omkring århundreskiftet 1900. For de yngste genera
sjoners vedkommende utenriks har jeg derfor helt måttet holde
meg til de opplysninger jeg har kunnet få av slektens medlemmer.

Således har fru Cecilie L’Orange Knudsen gitt meg opplysninger

om medlemmer av sin gren av slekten (Hawaii, U. S. A.), og
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professor George L’Orange, Kjøbenhavn, om de danske med

lemmer. Jeg takker dem herved begge, likesom jeg lar takken
gå videre til de mange medlemmer av slekten her hjemme som

beredvillig har gitt meg opplysninger.
En spesiell takk retter jeg til kaptein Karsten Lorange som

har stilt sine personalhistoriske samlinger om slekten til min
disposisjon og stått meg bi på mange måter.

Oslo 1. juni 1942.

JOHAN L’ORANGE

Slekten Lorange, L’orange, L’Orange

tter familietradisjonen er vår slekt av fransk opprinnelse.
Tradisjonen sier at det er en hugenottfamilie som etter opp
hevelsen av Det Nantiske Edikt i 1685 måtte forlate Frank
rike, og at slekten kom til Norge over Danmark. Der skal slek
tens franske stamfar Jean IS Orange*) ha levd i slutten av det
17. århundre, angivelig i Kjøbenhavn. Han var etter tradisjonen
offiser og kom i tjeneste hos en dansk prins, enten som stall
mester eller muligens som fektemester. Det har hittil ikke lykkes
å få riktigheten av denne tradisjon bekreftet i de danske arkiver.
At slekten, overensstemmende med tradisjonen, har sin rot i
Frankrike, må anses hevet over tvil. Dette hevdes både av
byråsjef W. Lassen i hans personalhistoriske samlinger, bind 26
(Riksarkivet), og av den franskfødte genealog Delgobe i hans
samling om slekten Lorange (Statsarkivet).
Tradisjonen sier at slekten kommer fra St. Quentin i Gascogne.
Stamfaren var født i «Cinquantun» — enten nå dermed har vært
ment året 51 — 1651 — for hans fødsel, eller, hva tradisjonen
har vært mest tilbøyelig til å tro, stedet for denne, nemlig en
slags rebusaktig omskrivning av stedsnavnet St. Quentin. Derav
fins etter Delgobe 3 som det nærmest kan bli spørsmål om i SørFrankrike, nemlig 2 i departementet Gironde og 1 i departementet
Lot et Garonne, det siste i det egentlige Gascogne, arrondissement
Villeneuve, canton de Castillonès. Der har imidlertid intet kun
net opplyses om en slekt Lorange som skulle levd der før 1685.
Nå er det den ting å merke at navnets skrivemåte kan ha vært
noe forskjellig ned gjennom tidene. Dette må ikke forundre, da

E

*) Byråsjef Lassen skriver navnet slik, uten kildeangivelse. Slik er også
navnet stavet på den stamtavle som fru Agnes Lorange Rohr sendte ut i 1920.
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det som bekjent i eldre tid ikke var megen konsekvens hverken i
ortografien i det hele eller kanskje særlig i bokstaveringen av
navn. Det er jo heller ikke utelukket at man her hjemme har
prøvd å tillempe bokstaveringen av det franske navn etter den
norske uttale.
I en rekke ennå oppbevarte klokkerbestallinger for de eldste
kjente menn i slekten skriver grev Wedel, som hadde ansettelses
myndigheten, konsekvent Lorange, men for øvrig er skrivemåten
temmelig forskjellig. I bestallingen av 4. september 1747 for
Johan Gerhard Lorange, født 1696, skriver biskopen Lorange,
mens soknepresten snart skriver Lorange, snart Lorance. Også
i kirkeboken for Ramnes 1747 forekommer navnet stavet Lorance.
I en — for øvrig udatert — skrivelse hvori Johan Anthon Lorange,
født 1732, redegjør for sine inntekter, undertegner han seg selv
Lorang, mens svigerfaren på samme dokument bevitner at under
skriften er Loranges. Christian Arboe Lorange, født 1774, under
tegner seg i en avtektskontrakt av 18. oktober 1800 Lorange,
mens bestefaren attesterer med Lorang osv. På et tinnkrus som
etter årstallet må ha tilhørt den første Johan Gerhard og som
nå eies av revisor Amund Lorange, står imidlertid tydelig inngravert: Johan Gerhard Lorange, 1757.
Slektens våpen er en fransk lilje i sølv i blått felt. På hjelmen
en harniskkledt arm holdende et sverd. Etter tradisjonen har
slekten følgende devise: «Nous
attendons le jour».
Også i Sverige har det levd en
slekt av navnet L’Orange. Denne
slekt kom til Sverige med Fran
çois UOrange, 1691—1776, visst
nok også over Danmark. François
kan muligens ha vært en sønn av
Jean. Noen sikker forbindelse mel
lom dem har dog ikke kunnet
påvises. Også navnet Orange har
forekommet i Sverige. Der er slek
ten nå visstnok utdødd. Den talte
bl. a. en rekke fremstående jurister.
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Navnet forekommer ennå i Frankrike, stavet Lorange, Lorang
og Orange. Det forekommer også i Tyskland, hvor det staves
dels L’Orange, dels Lorange. Som eksempel på en fremskutt
bærer av navnet der kan nevnes den tyskfødte dr. ing. Prosper
UOrange, Stuttgart. Han var født i Beirut 1. februar 1876 og
døde i Stuttgart 30. juli 1939. Han var oppfinner av den kom
pressorløse dieselmotor og har utmerket seg også ved andre opp
finnelser på det autotekniske gebet. Han ble kreert til æres
doktor av Karlsruhe Tekniske Høyskole. Han var ansatt i firmaet
Benz & Co. og ble i 1922 generaldirektør for det av firmaet ut
skilte selskap «Motorenwerke Mannheim A. G.».
Prosper L’Orange forteller at han stammer fra en fransk hugenottfamilie som kom fra S ør-Frankrike. Stamfaren forsvarte
sammen med de andre hugenotter festningen La Rochelle mot
Richelieu. Etter festningens fall ble han i såret tilstand opptatt
av en engelsk korvett og unnkom derved. Han dukket senere
opp i Stettin. Etter å ha avlagt sin adelstittel tok han, i likhet
med andre emigranter, fatt på et håndverk, for hans vedkom
mende som våpensmed. Hans etterkommere tjente i den prøyssiske hær, hans bestefar kjempet som rytteroffiser mot Napoleon.
Det fins også en østerriksk slekt av samme navn, men den
skriver seg von Lorang. Denne familie kommer fra Lothringen.
Den måtte — i likhet med sin norske navnebror — forlate sitt
fedreland formedelst opphevelsen av Det Nantiske Edikt. I
Wiener Genealogische Taschenbuch for 1926 heter det at denne
slekt er en gammel lothringsk slekt som over Westfalen og
Rheingau kom til Østerrike. Slekten skrev seg Loherang, senere
Lohrang og til slutt Lorang. Den fikk allerede i 1391 en lensfornyelse for underlenet Revin i Lothringen. Slekten mistet
imidlertid sine godser i Lothringen som følge av det av Ludvig
den 14. utferdigede reunionsedikt av 2. mars 1680. Slekten
måtte som nevnt forlate sitt fedreland og slo seg ned i Westfalen.
Derfra kom den til Østerrike.*)
Noen felles rot for de her nevnte slekter har ikke kunnet
påvises.
*) Opplyst av dr. juris Charles von Lorang, pavelig kammerherre, Mandal.
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I. JEAN L’ORANGE
er slektens tradisjonelle franske stamfar. Som nevnt foran, vet
man ikke sikkert hverken når han er født (1651?) eller hvor han
er født (St. Quentin i Gascogne?). Han var gift med Anne Talke.
Byråsjef Lassen skriver i sin omtale av slekten:
«Etter opphevelsen av Det Nantiske Edikt i 1685 kom den
første Jean UOrange til Kjøbenhavn fra Cinquantun i Gascogne.
Han var militær og ble av Christian den 5. ansatt som fektemester.
Han var gift med Cathrine*) Talke og hadde med henne sønnen
Johan Gerhard L’orange, født den 11. april 1696 i Kjøbenhavn
............. » Noen kilde er ikke anført.
En sønnesønn av denne første Johan Gerhard Lorange — an
tagelig klokker Johan Gerhard Lorange, født 1783, — har etter
latt seg en håndskrevet men udatert familieoversikt over slektens
eldste ledd. Det heter her:
«Min bestefar Johan Gerhard Lorange var den første Lorange
som kom her til landet. Han var født i Kjøbenhavn 11. april
1696, hans foreldre var Johan Lorange og Anne Talke. . . » Heller
ikke her er kilde anført. Han refererer antagelig hva han har fått
ved overlevering.
Som man ser, står det her meget bestemt at hans bestefar
Johan Gerhard Lorange, født 1696, var den første Lorange som
kom her til landet.
Den danske genealog Th. Hauch-Fausbøll har i Berlingske
Tidende for 4. november 1935 nevnt at det ikke er så helt sikkert
at Johan Gerhard Lorange, født 1696, er den første Lorange
som kom her til landet. Han antyder at det kan ha vært stam
faren selv, Jean L’Orange, som fra Kjøbenhavn er kommet hit
opp, og at han kan være identisk med en Johan Philip Lorange
som 19. juli 1728 ble jordfestet på Frue kirkegård i Tønsberg.
Dette synes imidlertid ikke å kunne medføre riktighet. Johan
Philip Lorange var nemlig etter kirkeboken for Tønsberg gift
med Lisbeth Chr istopher sdatter, mens Jean som nevnt var gift med
Anne Talke, og man vet intet om at Jean har vært gift flere ganger.
*) Hvor Lassen har navnet Cathrine fra, er ikke opplyst. I det nedenfor
omtalte håndskrift står Anne.

10

Johan Philip hadde videre så vidt man vet bare de 2 sønner,
Johan Philip, døpt i Tønsberg 26. september 1728, begravd på
Gråbrødres kirkegård sammesteds 6. juni 1731, og Johan Chri
stopher, født ca. 1723. Denne siste har dog ikke kunnet finnes
i kirkeboken for Tønsberg. Noen tredje sønn, Johan Gerhard,
kjennes ikke.
Den 27. september 1729 ble det i Tønsberg holdt skifte etter
en Johan Philip «Lorentz» og hustru Lisbeth Christophersdatter.
I boet var det 2 sønner, Johan Philip og Johan Christopher.
Man må kunne gå ut fra at denne Johan Philip «Lorentz» er
identisk med Johan Philip Lorange. At navnet er blitt til Lorentz,
er ikke mer overraskende enn at det i kirkeboken for Ramnes
og annensteds er blitt Lorance. I dette skifte er bare omhandlet
de 2 arvinger Johan Philip og Johan Christopher. Noen Johan
Gerhard er ikke nevnt.
Det var imidlertid Johan Gerhard, Jeans sønn, født 1696, som
ble stamfar for alle de norske og danske medlemmer av slekten
Lorange. Johan Philip Lorange og Jean L’Orange kan derfor
neppe være samme person. Aldersspranget mellom sønnene,
fra 1696 til 1728, gjør det også usannsynlig. Rimeligere er
det å anta, som gjort av Delgobe, at Johan Philip er en sønn
av Jean. Men også dette er usikkert. Spørsmålet Johan Philip
står derfor ennå uløst. Forhåpentlig kan tilfellet en dag løse
gåten.
Hva der er helt sikkert, er at etterkommere etter Jean L’Orange
gjennom hele det 18. århundre og langt inn i det 19. levde i
grevskapene i Jarlsberg, — i Ramnes, Sem, Åsgårdstrand og
Hoff. De var dels skipskapteiner, dels gårdbrukere, enkelte var
klokkere og som sådanne tillike skoleholdere. De eide gårdene
Tufte, Jonstang, Stange og søndre Ramnes — alle i Ramnes.
De later til å ha vært driftige og virksomme menn, og de har
sikkert også vært opplyste og beleste, — det kan man slutte
derav at 4 av slektens eldste medlemmer gjennom 3 generasjoner
innehadde klokkerstillingene i Hoff og Ramnes. Det må herved
merkes at klokkerstillingene var meget ansette stillinger i bygda,
klokkerne måtte være opplyste og beleste menn. Ofte var også
skoleholderstillingen forbundet med klokkerstillingen.
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IL JOHAN GERHARD LORANGE
Denne er den eneste sikkert kjente sønn av Jean L’Orange,
og visstnok den første mann av slekten som kom til Norge. Han
skal som nevnt være født i Kjøbenhavn 11. april 1696, uten at
man har kunnet få det bekreftet i de danske kirkebøker eller
annensteds. Han døde på gården Tufte i Ramnes 18. mars 1772
og ble begravd 25. samme måned i Ramnes.
I det foran nevnte håndskrift står det at Johan Gerhard Lorange
«var i tjeneste hos oberst Prætorius i 8 år og med ham fulgte
han til Norge, men hvilket år er ubekjent». Det må antagelig
ha vært i 1718. I dette år reiste nemlig oberst grev Andreas
August von Pretorius fra Kjøbenhavn til Norge for å overta
stillingen som sjef for det dengang nyopprettede 2. Akershusske
nationale Infanteriregiment, hvortil han var utnevnt 24. de
sember 1717. Han innehadde stillingen til 14. oktober 1720.
Johan Gerhard Loranges løpebane var til å begynne med
militær. Munsterrull en for Nannestadske kompani (capitaine de
Seue) for 1729 forteller at korporal Johan Gerhard Lorange kom i
tjenesten 1722, og at han i 1729 var 30 år. Etter kirkeboken for
Gjerdrum var han korporal i 1725, sersjant i 1727. I munsterrullen for 1739 fins han som sersjant med opplysning om at han
kom i tjenesten i 1723, og at hans alder var 39 år. Etter dette
skulle han altså være født i 1699 eller 1700 og ansatt i tjenesten
1722 eller 1723. Andre ruller har ikke kunnet finnes.
Johan Gerhard Lorange ble 28. november 1724 gift i Chri
stiania i byens kirke, o: Vår Frelsers kirke, med Susanna Hans
datter Molbech^ etter Delgobe datter av Hans Andersen Molbech
i Christiania. Hun er født i 1701. Hun døde i Ramnes, hvor
hun ble begravd 1. desember 1772, 71 år gammel.
Ekteparet bosatte seg i Gjerdrum som hørte til Nannestadske
kompanidistrikt. Sannsynligvis har han stått i tjenesten til 1747
da han ble ansatt som klokker i Ramnes prestegjeld, — etter
Frederic Hansson som på grunn av «leiermål» ble avsatt fra
dette «embete». Den 4. september 1747 får han av grev Wedel
kallsbrev som klokker og skoleholder i Ramnes, og 7. november
samme år blir han beskikket av biskopen. Denne stilling skulle
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siden i 3 generasjoner bli i Johan Gerhard Loranges slekt.
Slekten ble i Ramnes i over 130 år, idet siste medlem av slekten
der, Karen Olea Mørch, født Lorange, døde i Ramnes i 1878,
103 år gammel.
I 4. generasjon skjer imidlertid en utflytning fra Ramnes, idet
de 3 brødre som skulle føre slekten videre, flyttet ut, Henrich
Christian, født 1765, og Johan Gerhard, født 1770, begge til
Fredrikshald, — Hans Andreas, født 1779, til Kragerø. I Fredrikshald grunnet de 2 førstnevnte en betydelig familie.
I det før omtalte håndskrift heter det om den eldste Johan
Gerhard Lorange at denne «hadde 9 barn, 6 sønner og 3 døtre,
men av dem er ikke flere kjente enn 2 sønner og 2 døtre, nemlig
Hans Andreas, Johan Anthon, Græthe og 1 datter på Moss,
men navnet kan ikke erindres». Den siste var Dorothea, se
nedenfor.
Til disse 4 har Delgobe føyd Friederich Otto «Lorang», født
ca. 1727, og Henrich Christian, født 1738. Fra Delgobe er de
begge blitt tatt opp på det — for øvrig utmerkede — stamtre
over slekten som fru Agnes Lorange Røhr har utarbeidet.
Det er imidlertid nå godtgjort at Friederich Otto «Lorang»
ikke er sønn av Johan Gerhard Lorange og Susanna Hansdatter,
født Molbech. Fødselsåret er også feilaktig. Heller ikke er han
død i 1751 som Delgobe feilaktig gikk ut fra. Da Friederich
Otto helt til 1750 gikk under navn «Lorang», er det imidlertid
ikke å undres over at Delgobe har ment at han måtte være sønn
av Johan Gerhard Lorange, — den eneste sikkert kjente bærer
av dette navn i Norge på den tid.
Friederich Otto «Lorang» forsvinner imidlertid av de militære
ruller i 1751, og Delgobe går ut fra at han er død dette år. Så
er imidlertid ikke tilfelle. Det virkelige forhold er at et navne
bytte fant sted 25. april 1750. Friederich Otto legger nemlig da
av navnet «Lorang» og tar navn etter sin virkelige far som er
den noksom bekjente geheimeråd, generalløytnant Friederich
Otto von Rappe.
Dette navnebytte har skaffet slektens forskere meget bryderi
og forårsaket megen uklarhet. Det kan derfor ha sin interesse
her å klarlegge forholdet.
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En nasjonsliste forteller at Friederich Otto «Lorang» er født i Norge. Noe
mer vet man dessverre ikke om det. Heller ikke vet man bestemt når han er
født, men man kan regne seg til at det må være i februar 1726 (se nedenfor). Han
kom i militærtjeneste og ble — etter Hjelm — underoffiser i 1742. I 1745 fikk
han, fremdeles som underoffiser, reisepass som løytnant til utlandet. Han
deltok så, etter hva han selv opplyser, i krigstjeneste ved den allierte hær i
Holland i 6 år.
Den 18. mars 1750 ble han virkelig sekondløytnant ved kaptein Storms
kompani (7.) av generalmajor Ulrichsdals Gevorbne Infanteriregiment. Be
stallingen lyder på Friederich Otto Lorang. Allerede den 6. mai samme år
ble han karakterisert kaptein i Infanteriet, uten lønn. I bestallingen heter
han nå Friederich Otto von Rappe. At det er samme person fremgår av den
nedenfor refererte bestallings ordlyd. Den 5. mai 1751 ble han virkelig kaptein
i 2. Smålenske nationale Infanteriregiment og ble — etter militærkalenderen
for 1751 — satt til tjeneste ved 12. kompani, d. e. Mellom-Telemarkske kompani.
I Fredrik den 5.s resolusjon av 5. mai 1751 til sjefen for 2. Smålenske
nationale Infanteriregiment, oberst og kammerherre grev Wedel-Jarlsberg,
står det:
«Som os haver behaget det ved capitaine Postes død vacant bievne compagnie
under vort dig anbetrodde regiment (til) den ved generalløitnant Ulrichsdals
regiment under det navn Lorang hidindtil standne og under 6. mai 1750 med
caracter som capitaine av Infanteriet benaadede sekondløitnant Friederich
Otto von Rappe som virkelig capitaine og chef at conferere . . . .»
Samtidig ble kapteinen beordret å reise til sin post i Norge.*)
At han er sønn av geheimeråd og generalløytnant Friederich Otto von Rappe,
opplyser han selv i en skrivelse datert Tønsberg 14. april 1755 til feltmarskalk
Arnoldt. I et brevet vedlagt pro memoria redegjør han for sitt militære vita.
I brevet opplyser han bl. a. at han for 4 år siden — altså i 1751 — ble sjef for
det Mellom-Telemarkske kompani. Det kan derfor ingen tvil være om identi
teten. Dette nevnes fordi det omtrent samtidig har levd en annen offiser,
Friederich Otto von Rappe, visstnok også en sønn av geheimeråden.
Endelig skal nevnes at det blant krigskanselliets konsepter til kgl. ekspedi
sjoner 1750 (nr. 417) fins et brev datert 25. april 1750 fra geheimeråd von Rappe,
hvori denne — foranlediget av sønnens kapteinsavansement og bestallingen
av 6. mai 1750 — erklærer, at han legitimerer som sin sønn Friederich Otto
von Rappe den uti hollandsk tjeneste stående løytnant Lorang.
Friederich Otto von Rappe ble karakterisert oberst 21. oktober 1774 og
var sjef for 1. Akershusske nationale Infanteriregiment fra 6. mai 1778 til
sin død 20. november 1780. Han ble begravd på Sandefjord kirkegård 11. de
sember 1780 og var da etter kirkeboken for Sandeherred 54 år og 9 måneder
gammel. Etter dette må han være født i februar 1726.

*) Kildene fins i Riksarkivet, Kom. Generals arkiv, I C pakke nr. 12, Kgl.
Ordres og Krigskanselliets brever samt pakke nr. 310 og 311.
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At Friederich Otto «Lorang» ikke er sønn av Johan Gerhard
Lorange, er således sikkert nok, — helt bortsett fra at et barn
født i februar 1726 ikke synes å kunne innpasses i barnerekken,
se nedenfor.
Man kan spørre: Hvorfra har så Friederich Otto fått navnet
«Lorang»? Her befinner man seg ikke lenger på fast grunn, det
blir gjetninger. Friederich Otto var — som det ses — født vel 2 år
før farens giftermål 16. juni 1728 med Dorothea Gjordsdatter.
Geheimeråden var, så vidt vites, bare gift denne ene gang. Herav
kan man oppgjøre seg sine formodninger. Man kan således
gjette på at Friederich Otto har vært bortsatt til og oppfostret
hos Johan Gerhard Lorange — hvis regimentsjef von Rappe
for øvrig ble 30. august 1728 — og at han har brukt fosterfarens
navn. Men noe mer enn gjetning er det som sagt ikke.

JOHAN GERHARD LORANGE

OG HUSTRU SUSANNA HANSDATTER, FØDT MOLBECH,
hadde 9 barn:

III. 1. CHRISTIAN, døpt i Gjerdrum 12. oktober 1725, begravd sammesteds 13. desember 1725.
tvillinger, døpt i Gjerdrum 12. ja
III. 2. WILHELM CHRISTIAN og
nuar 1727. Antagelig er de døde
III. 3. HANS JUNCHUM
der som barn.
III. 4. URSULA DOROTHEA, døpt i Gjerdrum 24. juli 1729, død på
Moss 2. desember 1786, begravd der 7. samme måned. Hun
ble gift:
1) i Ramnes 11. januar 1751 med Mathias Bentsen (Næste),
begravd på Moss 23. juni 1752. Han var garver (feldbereder).
2 barn.
2) på Moss 5. desember 1753 med Johan Jørgensen (Ørtz).
III. 5. MARGRETHE SOPHIE, døpt i Gjerdrum 7. desember 1730,
begravd i Slagen 11. mars 1784. Hun ble gift i Ramnes 21. februar
1757 med gårdbruker Hans Christensen (Nedre) Teien fra Ås
gårdstrand. 2 barn.
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III. 6. JOHAN ANTHONI, døpt i Gjerdrum 29. september 1732, død
på Jonstang og begravd i Ramnes 9. april 1790. Han ble gift
i Ramnes 3. februar 1768 med Berthe Olsdatter Tufte., døpt i
Ramnes 17. mai 1742. Hun levde ennå i 1800. De bodde på
Jonstang, hvori Berthe hadde part, noen tid også på Lyngås.
Johan Anthoni Lorange skrev seg Johan Anthon eller ofte
bare Johan Lorange. Han fikk kallsbrev som suksederende
klokker og skoleholder i Ramnes 6. september 1759 og ble be
skikket av biskopen 22. mai 1761. På grunn av tiltagende syke
lighet skriver han 6. november 1788 fra Jonstang til greven
og søker om suksesjon i kallet for sin sønn Christian Arboe som
da var 14 år gammel. Herpå fikk han 26. juni 1789 følgende
svar: «Når klokker Loranges søn opnår en moden alder og
vedbliver at trede i sin faders fodspor, da kan han vente at nyde
Ramnes klokkerembede.»
De hadde 6 barn, se side 17.
III. 7. HANS ANDREAS, døpt i Gjerdrum 27. juni 1734, død på sin
gård Tufte i Ramnes 5. januar 1825, vel 91 år gammel, og be
gravd i Ramnes 17. samme måned. Han ble gift i Ramnes
28. desember 1764 med Cathrine Olsdatter Tufte, en søster av
Berthe, Johan Anthons kone. Hun var døpt i Ramnes 15. april
1738, døde sammesteds 30. mai 1828 og ble begravd i Ramnes
6. juni.
Hans Andreas Lorange var skipskaptein på Togenes på Nøterø,
men bodde senere i Åsgårdstrand. En av hans sønnesønner,

foged Carl Johan Lorange, død 1902, fortalte at han fra sine
barnedager meget godt erindret «Bedstefar Hans Andreas på
Tufte». Fogdens mor, Gjertrud Georgine Lorange, født Jacobi,
og fogdens eldste bror, Hans Andreas Lorange, reiste fra Fredrikshald over til Ramnes da enken, Cathrine Olsdatter Lorange,
født Tufte, ble begravd.
De hadde 8 barn, se side 20.

III. 8. ANNE MARIE, døpt i Gjerdrum 26. desember 1735, begravd
sammesteds 7. oktober 1736.
III. 9. HENRICH CHRISTIAN, døpt i Gjerdrum 28. juli 1737. Han
døde i Ramnes og ble begravd der 16. mai 1748.
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Ad III. 6 , se side 16.
JOHAN ANTHONI LORANGE

OG HUSTRU BERTHE OLSDATTER, FØDT TUFTE
Disse hadde 6 barn:
IV. 1. JOHANNE SOPHIA LYNGÅS,*) døpt i Ramnes 4. november
1768, begravd sammesteds 4. mai 1776.

IV. 2. OLE JOHANSEN LYNGÅS,*) døpt i Ramnes 12. august 1770,
begravd sammesteds 13. januar 1771.

IV. 3. ANNA JACOBEA LYNGÅS,*) døpt i Ramnes 19. januar 1772,
begravd sammesteds 3. november 1779.

IV. 4. CHRISTIAN ARBOE, født på Jonstang, døpt i Ramnes 3. april
1774, død sammesteds 24. mai 1827 og begravd 31. samme måned.
Han ble gift i Ramnes 11. mars 1802 med Maren Halvorsdatter
Ilundestuen, født 1778, død i Ramnes 15. januar 1837 og begravd
23. samme måned.
Den 6. april 1790 — umiddelbart etter farens død — skriver
den 16 år gamle Christian Arboe Lorange fra Jonstang til greven,
meddeler ham farens død og søker klokkerkallet etter ham! Idet
han refererer til grevens ovenfor omtalte resolusjon av 26. juni
1789, se side 16, skriver han: «................. Og da jeg nu er 16 aar
og haaber baade af min sogneprest og prost (at faa) gode attester
til at nyde denne løkke, saa er det at jeg aller underdanigst . . .
ansøger om dette kald.»
Han fikk også stillingen. Det later til at klokker-«embedene»
gikk i arv. I en skrivelse datert London 22. juli 1790 meddeler
greven ham bestalling som klokker i Ramnes prestegjeld «paa
de vilkaar at moderen, enken efter sal. klokker Lorange, be
holder embedets indkomster indtil supplikanten har fyldt sine
fulde 18 aar og forsyner ham imedens som en kjærlig moder med
det fornødne. Siden betaler supplikanten aarlig til sin moder,
saalænge hun nemlig i ugift stand forbliver, af embedets ind
komster 20 rigsdaler.» Han satt i stillingen til 1825, da han på
grunn av tiltagende sykelighet søkte seg entlediget.
*) Antagelig født på gården Lyngaas som Johan Anthon Lorange hadde
bygslet 1768.
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Christian Arboe Lorange hadde part i gården Jonstang som
moren, Berthe Olsdatter Tufte, hadde overdratt ham ved skjøte
av 30. desember 1799. Han bodde til å begynne med på Jonstang,
men kjøpte senere gården Ramnes søndre og flyttet dit.
De hadde bare en datter:
V. 1. BREDINE JULIANE, født på Jonstang, døpt i Ramnes
20. januar 1804. Hun døde sammesteds på sin konfirma
sjonsdag 10. oktober 1819 og ble begravd 15. samme måned.
I Christian Arboe Loranges bestalling står det intet om at han — foruten
å være klokker — også skulle være skoleholder i Ramnes prestegjeld. Hans
9 år yngre bror Johan Gerhard Lorange ble, merkelig nok, ansatt som skole
holder i Ramnes den 18. mars 1800. Sannsynlig er det dog at denne har gitt
fra seg skoleholderstillingen i Ramnes da han 23. juli 1804 ble ansatt som klokker
i Hoff. Dette nevnes foranlediget ved den nedenfor siterte anførsel i Ramnes
prestegjelds visitasjonsprotokoll for 2. september 1809. Det står her: «Da
klokkeren hidtil imod anordningen ei har holdt skole, forelægges ham valget
af disse alternativer: Enten at betale en skoleholders fulde løn, eller ogsaa at
opfylde sin pligt ved at forrette skoleembede i et ham tillæggende distrikt. I
tilfælde af at han vælger det sidste, bliver dette ham kun indrømmet under
disse betingelser, at han lader sig veilede af hr. pastor Teilmann til at erholde
den fornødne duelighed og at han med al flid stræber at opfylde sine pligter
som skoleholder.»
Umiddelbart etter denne protokolltilførsel er med sokneprestens (Jacobis)
hånd tilføyd: «Hans Høiærværdighed Hr. Biskop Bech har ved resolution
av 8. desember 1809 bevilget kirkesanger «Lorang» i Ramnes befrielse for at
holde skole, hvortil han befindes uskikket, imod at erlægge aarlig til Skole
kassen fem rigsdaler.» Regnskapet for Ramnes skolekasse viser videre at
klokker «Lorang» har betalt denne avgift («Lorangs avgift») til og med året
1824, siste år Christian Arboe Lorange satt i klokkerstillingen. I den foran
siterte protokolltilførsel står det visstnok bare brukt uttrykket «klokkeren»,
men da anførslen er gjort i Ramnes prestegjelds visitasjonsprotokoll, kan det
neppe være tvil om at det er klokkeren i Ramnes som omhandles. Og klokker
i Ramnes var på det tidspunkt anførslen ble gjort, Christian Arboe Lorange.
Det er derfor overveiende sannsynlig at det er ham som er den uheldige skole
holder.

IV. 5. JOHANNE SOPHIE, født på Jonstang, døpt i Ramnes 28. juni
1781, begravd der 17. mai 1782.

IV. 6. JOHAN GERHARD, født på Jonstang 1. juli 1783, døpt i Ramnes
6. samme måned, død sammesteds 1. februar 1871, begravd 10.
samme måned. Han ble gift i Hoff 20. mars 1810 med Marie
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Gustava Jacobi, datter av soknepresten til Ramnes. Hun var
hjemmedøpt 20. februar 1788, dåpen stadfestet i Ramnes kirke
13. mars samme år. Hun døde i Ramnes 11. januar 1863 og
ble begravd der 19. samme måned.
17 år gammel ble Johan Gerhard Lorange, som nevnt, 18. mars
1800 av sesjonsdeputasjonen ved 2. Akershusske Infanteriregi
ment avgitt til skoleholder for Ramnes prestegjeld. Resolusjonen
går ut på at «Regimentet vel ikke uden synderlig tab for den
kongelige tjeneste kan avgive oven meldte karl, da han i sit
17. aar allerede har 593/4 tommers høide og saaledes kunde antages
at blive tjenlig til soldat, men dette mandskab paa den anden
side betragtet er saavel af stedets prost som af rekvirenten (dvs.
sokneprest Jacobi) befunden fortrinlig skikket til dette ombud,
hvortil kommer . . . , saa indvilges det herved i medhold af de
kongelige anordninger at mandskabet Johan Gerhard Lorange
ansættes til skoleholder for Ramnes prestegjeld paa 10 aar fra
denne resolutions datum, dog paa de vilkaar at han i saadan
tid stedse selv skal forrette denne tjeneste. . . .»
23. juli 1804 fikk han kallsbrev som klokker til Hoff, «imod
at svare til dennes (dvs. den tidligere klokkers) efterladte enke,
saalænge hun i enkestand forbliver, kvartaliter pension 2(!) rigs
daler.» Han ble beskikket av biskopen 18. august 1804.
I bestallingen står det intet om hvordan det skulle forholdes
med skoleholderstillingen i Ramnes. Sannsynligvis har han som
nevnt gitt den fra seg og broren, Christian Arboe, har overtatt den.
Da Christian Arboe Lorange i 1825 søkte seg entlediget som
klokker i Ramnes, søkte Johan Gerhard Lorange kaliet etter
ham, og ble beskikket dertil av biskopen 14. april 1825 «mod
at svare denne (dvs. den tidligere klokker) en aarlig pension af
36 spd. og hans eventuelle enke 18 spd.».
Johan Gerhard Lorange deltok atskillig i det kommunale liv
i Ramnes. I 1837 ble han valgt til 2. suppleant i formannskapet,
og i 1839 rykket han opp som medlem. Han ble valgt til viseordfører for 1840—41. Han bodde på sin gård Stange i Ramnes.
I 1856 var Johan Anders Lorange, født 1836, på besøk hos klokker
Johan Gerhard Lorange som da var 73 år gammel. Klokkeren
var fetter og svoger av Johan Anders’ bestefar, losoldermannen,
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som også het Johan Gerhard Lorange. De var begge gift med
døtre av sokneprest Jacobi til Ramnes. Klokkeren viste da
Johan Anders en ættetavle, i form av et tre, over slektens eldste
ledd. Denne ættetavle er dessverre forsvunnet.
Johan Gerhard Lorange satt som klokker i Ramnes helt til
1869, — 2 år før sin død. Han skulle etter sin avskjed oppebære
til sin død 19 av de 50 spd. som «embedet» antokes å utbringe.
Det har nok vakt atskillig misnøye — særlig naturligvis hos
dem som traktet etter å bli hans etterfølger i klokkerstillingen —
at han ikke gikk av før. Man kalte ham av den grunn «Den
lange». Han var altså klokker i tilsammenlagt ikke mindre
enn 65 år.
De hadde 3 barn:
V. 1. PHILIP ANTHON, født i Hoff i Jarlsberg 6. desember
1810, døpt 8. april 1811, begravd sammesteds 10. august
1813.
V. 2. BREDINE ELISE, født i Hoff 29. juli 1814, døpt 10. august
samme år, død i Hoff 3. desember 1821, begravd der 12.
samme måned.

V. 3. JOHAN ANTHON, født i Hoff 10. juni 1817, døpt 20.
samme måned, død i Ramnes 4. oktober 1827, begravd
10. samme måned.

Ad III. 7, se side 16.

HANS ANDREAS LORANGE

OG HUSTRU CATHRINE OLSDATTER, FØDT TUFTE
Disse hadde 8 barn:
IV. 1. HENRICH CHRISTIAN, født — antagelig — i Åsgårdstrand,

døpt i Slagen 6. juni 1765. Han var skipskaptein og er, etter
Finne-Grøn, omkommet på reise med sitt skip fra Amsterdam
til Batavia i 1819. Han ble gift i Ramnes 4. september 1800
med Constantia Alexandrine Hahn fra Lolland, hvor hennes far
var prest. Hun var født 19. mai 1780.
De bodde en tid på Hagen i Ramnes og kom ca. 1803 til Fredrikshald. Da fruen arvet en gård i Maribo på Lolland, later det
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til at hun er flyttet dit etter et par års opphold i Fredrikshald.
Flere av barna oppgis å være født i Maribo.
Under krigen 1807—1814 var Henrich Christian Lorange sjef
for en kaper med det betegnende navn «Hevneren af Harme».
Den var i 1808 utrustet av Carsten Tank i Fredrikshald.
Det var en jakt på 12x/2 kommercelæst og førte 2 kanoner
og 3 svingbasser. Man kjenner ikke synderlig til dens be
drifter. At den har gjort nytte, vet man dog av et brev hvor
Carsten Tank omtaler en av Lorange til Fladstrand innbrakt
prise. Kort etter, i september 1808, er imidlertid kaperen kom
met alvorlig til skade og ble satt på land, muligens etter en
betalje.
Den 22. september 1808 ble Henrich Christian Lorange ansatt
som månedsløytnant ved skjærgårdsflåten sørpå, ved Kanonbåtdivisjonen i Fredriks vern, og fikk kommandoen over kanonjolle nr. 7, sjøsatt i Fredriksvern 10. april 1808. Med denne
deltok han i erobringen av «Allart» 10. august 1809, sjef kaptein
Tillard. Bataljen fant sted like utenfor Fredriksverns verft.
Allart var en opprinnelig dansk brigg, sjøsatt i Kjøbenhavn
6. juni 1807, røvet av englenderne samme år i Kjøbenhavn.
Den førte 16 stykker 32 punds «karonader» og 2 lange 6 punds
kanoner, dessuten 1 st. 12 punds kanon oppbygd «paa pligt».
Den var bemannet med 96 mann. I 1811 var han sjef for kanonsjaluppen Friderichstad i Sandøysundeskadren og tok herunder
del i ekspedisjonen til Kongshamn under sekondløytnant Klincks
kommando. Under kampen med de britiske kutterne var han
så uheldig å sette kanonsjaluppen på grunn, hvorved den ene
av de fiendtlige kuttere lettere slapp ut til sjøs. Følgen av hans
uheldige deltagelse i denne trefning var at han 6. august 1811
mistet stillingen som månedsløytnant.
Etterat han i 1819 er bortkommet, later det til at enken med
barna har bodd i Kjøbenhavn. Hun levde ennå i 1825. t ItfM)
I Ramnes kirke henger ennå en erindring om Henrich Chri
stian Lorange, nemlig et rigget skip som han forærte kirken i 1800.
De hadde 6 barn, se side 27.
ANNE SOPHIE, født i Åsgårdstrand, døpt i Slagen 26. september

1766, død 14. april 1778 og begravd sammesteds 6. mai.
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IV. 3. BERTHE MARIE, født i Åsgårdstrand, døpt i Slagen 28. sep

tember 1768, begravd sammesteds 12. mars 1770.
IV. 4. JOHAN GERHARD, født i Åsgårdstrand 29. juli 1770, døpt i
Slagen 4. august samme år, død i Fredrikshald 12. september
1824 og begravd 17. samme måned. Han ble gift i Fredrikshald
5. november 1805 med Gjertrud Georgine Jacobi, datter av sokne
presten til Ramnes. Hun var hjemmedøpt i Ramnes 25. januar
1779, dåpen stadfestet i kirken 2. februar samme år. Hun døde
i Fredrikshald 11. oktober 1853 (av kolera) og ble begravd 13.
samme måned.
Johan Gerhard Lorange skrev seg i alminnelighet bare Johan
Lorange. Han skulle opprinnelig bli sjømann og førte fartøy
som ganske ung. Under det væpnede nøytralitetsforbund mellom
Danmark—Norge og Sverige i 1794 førte han således skipet
«Sophie» for Carsten Tank i Fredrikshald og ble oppbrakt av
englenderne til Sheernes. Han eide også briggen «Emmanuel»
som han førte selv.
Som skipsfører tilbrakte Johan Gerhard Lorange leilighetsvis
vinteren i Frankrike, i Paris, etter fartens opphør om høsten.
Bl. a. var han der i 1792 da det ble gravert et portrett av ham i
Paris. Under et av sine Frankriksopphold ble han, i disse urolige
år, nødt til sammen med noen norske venner å flykte over Kanalen
til England. Det fortelles at skipet ved den anledning ble over
falt av et fryktelig uvær og holdt på å forlise, — det ble bare
reddet ved hans snarrådighet og mot. Senere utrustet Carsten
Tank og Johan Gerhard Lorange i fellesskap briggen «Carsten
& Johan», og Johan Gerhard Lorange ble dens fører. Det var
også Carsten Tank som holdt bryllupet for Johan Gerhard
Lorange og Gjertrud Georgine Jacobi på Rød. Carsten Tank og
Johan Gerhard Lorange var i det hele knyttet til hinannen ved
sterke vennskapsbånd.
Etter bryllupet flyttet de nygifte inn i egen gård ved torget
i Fredrikshald. Huset lå der hvor kjøpmann Jens Hofgårds hus
senere ble bygd. Det var et stort 2-etasjes hus med en rekke
prektige lindetrær utenfor mot torget, og med vidløftige ganger
mot gårdsrommet. En stor hage strakte seg helt ned mot Mølen.
Her bodde Johan Gerhard Lorange til sin død og førte et sel22

skapelig hus. Han eide
også 2 små bruk i Berg,
nemlig Englechor og Kaaregaardshaugen.
Det fortelles fra den
tid at det var lykkes en
tysk - svensk eventyrer,
baron von Solvangen,
som vinteren 1810—11
oppholdt seg i Fredrikshald, å få adgang til by
ens beste selskap. Han
kom bl. a. meget med sin
frue på Rød. Han drev
med høyt spill, og Gjert
rud Lorange fortalte ofte
sitt barnebarn Johan
Anders Lorange om hvor
beklemt hun følte seg,
Johan Gerhard Lorange, 1770—1824.
når herrene satte seg til
spillebordet i salen på Rød og holdt det gående til den lyse
morgen. Det dreide seg nok her om store summer, og som oftest
gikk de i den fremmede eventyrers lommer. Senere har man
i alminnelighet antatt at von Solvangen var svensk spion.
Johan Gerhard Lorange ble i 1808 losoldermann i Fredrikshald,
han var tillike havnefoged. Han «hadde losbok og tok sin tørn
i loseriet med de øvrige loser». Overlosen, krigskommissær
Hetting, sier om ham at han «var en utmerket flink og duelig
losoldermann». Stillingen innbrakte neppe mer enn 150 à 200 spd.
årlig.
Etter opplysninger i Marinedepartementets arkiv har han også
forrettet som divisjonssjef ved Kystvernet.
Fra 1819 drev han en kjøpmannsforretning med importhandel
på England. Ved subskripsjonen av bidrag til Universitetet av
1811 bidrog han med 500 rd.
Ved et av kong Karl Johans besøk i Fredrikshald på reise
fra Christiania til Stockholm bodde kongen på Rød hos statsråd
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Tank. Johan Gerhard Lorange fikk da det verv å føre kongen
med følge over Svinesund på en jakt som tilhørte statsråd Tank.
Lorange talte godt fransk, og kongen underholdt seg livlig med
ham. Kongen omtalte ham også i smigrende uttrykk til sine
omgivelser. Ved landstigningen på svensk side rakte kongen
ham en prektig gulldåse til erindring. Carsten Tank som kanskje
syntes at kongen hadde gjort vel meget krus av Lorange, be
merket da: «Monsieur Lorange ne prise pas, votre Majesté,» —
til atskillig ergrelse for Lorange. Kongen tok nemlig gulldåsen
tilbake, hvorpå han lot seg bringe en landbruksmedalje. Denne
plaserte han i en rund porfyreske med gullkanter og rakte ham
den i stedet. Nå passet jo ikke nettopp en landbruksmedalje
som gave til en sjømann, og losoldermannen skal nok ofte med
ergrelse ha omtalt Carsten Tanks utidige bemerkning. Noen inn
flytelse på forholdet mellom Lorange og Carsten Tank fikk dog
denne episode ikke.
I 1824 passerte kongen atter Fredrikshald og forhørte seg da
om Lorange. På underretning om at han lå syk, lot kongen sin
livlæge tilse ham. Denne erklærte sykdommen for kreft, og
12. september 1824 døde han. Enken satt igjen med 5 uforsørgede
barn og så fremtiden mørkt i møte. Men Carsten Tank viste
seg da som den sanne venn. Om morgenen, da Johan Gerhard
Lorange var død om natten, kom han kjørende fra Rød og sa
til den gråtende enke: «Gråt ikke, Gjertrud! Loranges barn skal
bli mine.» Og dette løfte holdt han trolig. Han tok den eldste
sønn Hans Andreas til seg på kontoret og lot ham bo på Rød.
Likeså tok han datteren, Marie Gustava, til seg på Rød. Hun
ble gift med Hans Peter Holmboe, sokneprest til Sem i Jarlsberg,
og bryllupet sto på Rød. Også Loranges enke og de yngste
barn hadde, så lenge statsråden levde, en god venn og et godt
tilhold på Rød. Navnet Carsten Tank har da også like til siste
generasjon gått igjen i denne gren av familien.
Enken fikk pensjon av Losunderstøttelseskassen, visstnok 36
spd. årlig og 20 spd. årlig av ettermannen i stillingen. I an
søkningen sier hun: «Paa mit bo hviler en saare betydelig
gjæld at lidet eller intet bliver tilbage til barnenes opdragelse.»
De hadde 5 barn, se side 47.
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IV. 5. SUSANNA CATHRINE, født i Åsgårdstrand 2. oktober 1771,

innført i kirkebok for Slagen som døpt samme dag, død i
Ramnes 11. august 1831, begravd der 18. samme måned. Hun
ble gift i Ramnes 27. juli 1795 med løytnant Peter Snorre Hals,
døpt i Id 27. februar 1756, død på Farbak i Ramnes 13. april
1829 og begravd der 22. samme måned. De hadde 7 barn som
later til å ha fristet en meget trist skjebne.
IV. 6. KAREN OLEA, født i Åsgårdstrand 10. mars 1775, døpt i

Slagen 16. samme måned, død på gården Hagen i Ramnes 12. juni
1878 og begravd der 19. samme måned. Hun ble gift i Ramnes
11. mars 1810 med Nils W. Mørch, født 1772, død på Hagen
23. desember 1828 og begravd i Ramnes 3. januar 1829. Han
var skipskaptein.
Etter mannens død ble Karen Olea Mørch sittende på Hagen
som hun eide. Da hun var kommet høyt opp i årene, solgte
hun Hagen til ordfører Kristen Hansen Ramnes, men hun be
tinget seg «fritt hus og opphold» på Hagen til sin død. Kjøperen
mente nok at han hadde gjort en god handel, så gammel som
hun alt dengang var, men han klaget senere ofte over handelen,
jo eldre hun ble. Da hun hadde fylt 100 år, sa han: «Nå har’a
vinni i hundre og en, og det ser ut til at jeg skal tape i Harde-Jan
au!» Harde-Jan var et spill som gikk til 126. Denne spådom
gikk dog ikke i oppfyllelse. Hun døde som nevnt på Hagen,
103 år gammel. De siste 10 år var hun blind.
De var barnløse.
IV. 7. OLE, født i Åsgårdstrand, døpt i Slagen 1. oktober 1776, begravd

sammesteds 26. mai 1780.
IV. 8. HANS ANDREAS, født i Åsgårdstrand 24. juni 1779*), døpt i

Slagen 1. juli samme år, død mellom 1809 og 1814. Hans yngste
barn er født i 1809, og hans hustru er etter kirkeboken enke i
1814. Han var skipskaptein. Han ble gift i Kragerø 17. mars
1805 med Johanne Marie Toft, født på S. Tejen, Kragerø, 1. januar
1785, døpt 8. samme måned, død sammesteds 16. august 1814
og begravd 20. samme måned.
*) I kirkeboken står 23. juni 1779.
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Ved hans fødsel skrev faren i familiebibelen: «Anno 1779 d.
24. juni er vor lille søn født til denne syndige verden og blev
kaldet Hans Andreas. Skal han leve her i verden, da du milde
Fader forund ham at vandre frem i hans alders tiltagelse udi
Guds sande kundskab, Herren til ære, sig selv til gavn og os sine
forældre til glæde.»
Man vet intet sikkert om Hans Andreas Loranges dødsår.
Antagelig er han blitt borte på sjøen. Enken døde som nevnt
i 1814, men heter i kirkeboken «Ane Kristine, enke efter skibs
fører Hans «Lorang», 32 aar gammel». Som man ser, stemmer
hverken hennes navn eller alder. At Hans Andreas Lorange
kun har vært gift den ene gang, er sikkert nok. Hvorledes det
forholder seg med denne navneforveksling, har det ikke lykkes
å bringe på det rene. De hadde 3 barn, se side 78.

*
Samtlige medlemmer av slekten kan således føres tilbake til
Johan Gerhard Lorange og hustru Susanna Hansdatter, født
Molbech — gjennom disses 5. sønn Hans Andreas Lorange og
hustru, Cathrine Olsdatter, født Tufte. Det ble 3 av disses sønner
som skulle føre slekten videre:
HENRICH CHRISTIAN LORANGE, 1765—1819, stamfar for
linje A, hvortil hører de grener som representeres ved drifts
bestyrer ved Jærbanen, Johan David Lorange, skipskaptein og
plantasjeeier Henrik Christian L'Orange og proprietær Wilhelm
Andreas Lorange i Danmark. De øvrige har ikke mannlige etter
kommere som kan føre slekten videre.

JOHAN GERHARD LORANGE, 1770—1824, stamfar for linje B,
hvortil hører de grener som representeres ved oberstløytnant
Karsten Tank Lorange og hans brødre trelasthandler Carl Georg
Lorange, proprietær Hans Peter Holmboe Lorange og løytnant Hans
Andreas Lorange. De øvrige har så vidt vites ikke mannlige etter
kommere som kan føre slekten videre.

HANS ANDREAS LORANGE, 1779—1809 (—14), stamfar for
linje C, hvortil hører de grener som representeres ved general
løytnant Hans Peter L'orange og hans sønner.
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Linje A.
Ad IV. 1, se side 20.
HENRICH CHRISTIAN LORANGE

OG HUSTRU CONSTANTIA ALEXANDRINE, FØDT HAHN

Disse hadde 6 barn:
V. 1. GEORGINE BIRGITTE, født på Stange gård i Ramnes 18. april
1802, døpt 30. mai samme år, død i Danmark i 1850-årene. Hun
var gift med major og kammerråd H. J. Kellermann i Kjøben
havn. De var barnløse.
V. 2. HENRICH NICOLAI, født i Fredrikshald 1. juli 1803, døpt 7.
samme måned, død sammesteds 18. februar 1861, begravd 22.
samme måned. Han ble gift i Fredrikshald 9. desember 1831
med Christiane Thomine Faye, født i Fredrikshald 24. mai 1805,
hjemmedøpt 9. juni, døpt 19. juli samme år, død sammesteds
20. juli 1872, begravd 23. samme måned.
Han var utdannet til
sjømann og ble skipskap
tein. Han var også verftseier og arbeidet som re
der. I 1841 bygde han
på Sauøen skipet «David
Faye», den største båt
som til da var bygd i
Fredrikshald. Skipet var
på ca. 100 kommercelæster, og hele byen var
på bena da skipet gikk
av stabelen. Senere byg
de han briggen «Emma
nuel».
Han grunnla også det
første ølbryggeri i Fred
rikshald og hentet opp en
dansk mann for å be
Henrich Nicolai Lorange, 1803—1861.
styre det, Christian Chri-
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stopher Møller. Det brygde bare søttøl etter dansk skikk og lett
skipsøl. Bryggeriet lå omtrent der hvor Møllers bryggeri senere
ble bygd, mot Vaterlandsveien, men det var et ganske beskje
dent anlegg og ble drevet på en ytterst primitiv måte. Omkring
1850 overtok Møller Loranges bryggeri.
Henrich Nicolai Lorange var blant stifterne av Fredrikshalds
Sparebank og bidragsyter til denne. I bankens jubileumshefte,
1935, 100 år etter opprettelsen, heter det at Henrich Lorange
var en av bankens støtter, og at byens sjømannsstand i ham
hadde en fremragende representant. Han var også medlem
av direksjonen i «Fredrikshalds Tolldistrikts SkibsassuranceForening». Han eide gården Karrestad og dessuten hus i Fred
rikshald (på «Bagerhagen»).
De hadde 7 barn, se side 30.
V. 3. CATHARINE ALETTE, født i Fredrikshald (?) 9. juni 1805,*)
død i Kjøbenhavn 16. mai 1868. Hun ble gift i Kjøbenhavn
28. august 1829 med Hans Frederik Alsing, født i Svendborg
8. september 1800, død 30. desember 1870. Han var myntmester
i Altona og justisråd. De hadde 4 barn.
V. 4. WILHELM ANDREAS, født i Nysted på Lolland 17. november
1806, død i Nakskov april 1881. Han ble gift i Nakskov i 1829
med Mareji Clausen, født på Holmegaard ved Nakskov 13. april
1809, død i Støvring ved Randers 6. mai 1884. Han var pro
prietær og mølleeier og bodde på Holmegaard.
De hadde 6 barn, se side 34.
V. 5. GEORG HAHN, født på sjøen 17. august 1808, døpt i Maribo
25. samme måned, død 1892. Han ble gift i Harzen 1831 med
Wilhelmine Schenkel, født i Altenbrack 3. november 1809, død
i Kjøbenhavn 1. desember 1873. Han var maskinfabrikant,
mølleeier og riksdagsmann for Maribo.
De hadde 4 barn, se side 36.

V. 6. HANS JOHAN, født i Maribo 21. mai 1810, død i Kjøbenhavn
28. oktober 1864. Han var grosserer og trelasthandler der. Han
*) Hun kan ikke finnes i kirkeboken for Fredrikshald. Delgobe sier at bun
døde 2. oktober 1877, og at Alsing døde 30. desember 1871. De ovenfor anførte
data er oppgitt av den danske genealog A. Norlit.
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levde også en tid i Chri
stiania, hvor han i kom
pani med en annen dan
ske J. Sande fra 1838 drev
et — som det heter —
meget flott forlystelses
sted på Dronningberget
på Ladegårdsøen, med
restaurant i en av dem
der oppført paviljong. I
1840 flyttet de imidler
tid over til Karenslyst
ved Bestumkilen — nav
net fins ennå på Oslo
omegnskart. På åsen s ør
for Karenslyst hadde de,
etter Edv. Bulls Akershistorie, dannet «et såre
skjønt og vel utstyrt
lyststed» med paviljong
på åsens høyeste punkt. Stedet ble besøkt av hele byens over
klasse. «Selv damene våget her for første gang å besøke offent
lige lokaler.»
Også A. Collett omtaler disse forlystelsessteder. Det heter i
hans bok «Gamle Christianiabilleder»:
«På Bygdø, langs Frognerkilen, oppstod i første halvdel av
forrige århundre flere forlystelsessteder som til sine tider var
meget søkt. Det finere selskap tok i 30-årene gjerne ut til Dron
ningberget eller til Karenslyst, hvor det var musikk og gode
restauranter som dreves av et par danske menn. Om søndagen
kunne man kjøre der ut i omnibussene «Løven» og «Sylphiden»,
eller benytte dampbåten «Jonas Collett» — det første skip
som gikk i rute på Bygdø (dengang kalt Ladegårdsøen). På
Karenslyst, der om sommeren ble ikke lite søkt av sluttede sel
skaper, var det kjeglebaner, karusell, fugleskytning og fyrverkeri,
og i paviljongen musiserte i 40-årene det meget ansette kapell
«Harzverein».» Han var ugift.

Ad V. 2, se side 27.
HENRICH NICOLAI LORANGE

OG HUSTRU CHRISTIANE THOMINE, FØDT FAYE
Disse hadde 7 barn:
VI. 1. JOHAN DAVID, født i Fredrikshald 11. desember 1834, døpt
12. juli 1835, død i Kristiania 30. november 1905, begravd 6. de
sember samme år på Vår Frelsers Gravlund. Han ble gift i Vestre
Akers kirke 18. juli 1863 med Charlotte Otilia Schrøder, født i
Bergen 20. oktober 1839, hjemmedøpt, dåpen stadfestet i Dom
kirken 3. mai 1840, død i Kristiania 3. august 1908, begravd
7. samme måned på Vår Frelsers Gravlund.
Johan David Lorange studerte ved Kjøbenhavns Polytekniske
Institut og deretter ved Hannover Polytekniske Institut i årene
1853 til 1858, og fikk ved sin hjemkomst fra utlandet ansettelse
i Statens veivesen hvor han arbeidet som sivilingeniør til 1873.
Han bygde herunder som arbeidsbestyrer veier ved Haugesund
og på Karmøy og bodde
i denne tid i Haugesund,
noen tid også i Koper
vik. En kort tid der
etter, visstnok 1873 —
1874, bodde han i Chri
stiania og arbeidet ved
jernbanekontoret der. I
1873 ble han knyttet til
Jærbanen, først en tid
til Jernbaneundersøkelsen, senere — som over
ingeniør eller distrikts
sjef som det dengang het,
— til anlegget av denne
bane. Ved banens åpning
i 1878 ble han dens drifts
bestyrer og virket i den
ne stilling helt til han
Johan David Lorange, 1834—1905.
1. juli 1904 tok avskjed.
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I sin bok «Jærbanens historie» sier Just Broch at Johan David
Lorange var en dyktig og energisk ingeniør, med en aldri svekket
interesse for sin gjerning og med en utpreget økonomisk sans,
noe som ved Jærbanen kom særlig godt med. Etter avskjeden
bodde han i Kristiania.
Johan David Lorange var en sjelden virksom mann med inter
esser i de forskjelligste retninger. Ved siden av sin gjerning som
driftsbestyrer var han fra 1882 i mange år formann i Tilsyns
komitéen for dampskiper i Stavanger, medlem av fabrikktilsynet
der, lærer i regning og norsk ved Den Tekniske Aftenskole 1880
til 1891, medlem av bestyrelsen for Jærbanens Skogplantningsselskap — som senere reiste ham en bauta, — direktør for teatret,
medlem av bestyrelsen for museet og formann for bestyrelsen
av Husflidsforeningen, hvis første æresmedlem han ble. Han
ledet også arbeidet med Munkekirkens restaurering. Han var
tillike en kunstnerisk interessert mann, i høy grad musikalsk
og spilte utmerket fiolin. Han var RJSt.O.O. og R.W. O. De
hadde 8 barn, se side 37.
VI. 2. JOSEPH WINDLE, født
i Fredrikshald 2. august
1836, døpt 26. februar
1837, død på sin eiendom
Sundløkken ved Sarps
borg 22. september 1891,
begravd i Borge 26.
samme måned. Han ble
gift i Østre Fredrikstad
16. april 1869 med Hede
vig Beathe (Beathe) Wetlesen, født i Fredrikstad
27. november 1850, døpt
30. mai 1851, død i Oslo
16. januar 1932, bisatt
i Krematoriet der 20.
samme måned.
Joseph Windle Lorange
Joseph Windle Lorange, 1836—1891.
bosatte seg til å begynne
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med i Fredrikstad, men flyttet ca. 1878 til Fredrikshald. Han var
utdannet som sjømann og ble skipskaptein. Sammen med 2 av
brødrene drev han også rederivirksomhet (firma Joseph, Johan
og August Lorange). I 1876 bygde de barken «Fosnæs» (291
reg. tonn) og barken «Vesta» (215 reg. tonn). Joseph Windle
Lorange førte til dels selv sin egen skute. I 1868 var han kaptein
på «Wilhelm Ludvig» av Fredrikstad og reddet besetningen på en
forlist skute «Enchantress». Som belønning herfor fikk han
av den reddede besetnings rederi et sølv kaffeservise og en kost
bar kikkert.
I sine siste leveår bodde han, fra 1887, på Sundløkken. Han
var dansk visekonsul i Sarpsborg fra 1889 til 1891. I likhet
med sine brødre var han en utmerket utøver av musikk og hadde
mange kunstneriske talenter. Man fortalte om ham at han,
etter å ha hørt en konsert, kunne gå hjem og spille hele partier
av den etter gehør. Han var i noen år inspektør ved Hankø Bad
og var meget avholdt der.
De hadde 10 barn, se side 40.
VI. 3. GEORGINE PETRINE CONSTANCE (CONSTANCE), født i
Fredrikshald 22. desember 1837, døpt 8. juli 1838, død på St.
Josephs Hospital i Fredrikshald 7. august 1923, bisatt i Kristiania
Krematorium 11. samme måned. Hun var ugift.
VI. 4. CATHRINE, født i Fredrikshald 3. juni 1839, døpt 21. julisamme
år, død i Danmark. Hun bodde sine siste år i Kjøbenhavn. Hun var
gift med skipshandler Østen Østensen, som var bosatt i New-York,
født 1837 og angivelig død der 1. januar 1888. De var barnløse.
VI. 5. PETRONELLE (PETRA), født i Fredrikshald 27. juli 1841,
døpt 13. oktober samme år, død på St. Josephs Hospital i Fredriks
hald 27. januar 1917, bisatt i Kristiania Krematorium 2. februar
samme år. Hun var ugift.

VI. 6. HENRIK CHRISTIAN (CHRISTIAN), født i Fredrikshald 11.
mars 1843, døpt 2. juli samme år, død i Quincy i Florida 10. mars
1916. Han skrev seg UOrange — iallfall fra 1880. Han ble
gift i Drammen, i Strømsø kirke, 6. september 1877 med Caroline
Faye, født i Drammen 18. februar 1856, døpt i Bragernes kirke
1. juni samme år, død på Hawaii 30. august 1935.
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Henrik Christian L’Or
ange var utdannet til
sjømann og ble skips
kaptein. Han ervervet
seg etter hvert på sine
reiser betydelige samlin
ger av zoologisk og etno
grafisk art fra oversjøiske
land. I 1877 forærte han
Det Zoologiske Museum
ved Universitetet i Chri
stiania en særdeles vak
ker og verdifull gave,
bestående av store sam
linger av fisker, slanger
og andre krypdyr samt
lavere sjødyr, især crustacéer fra China, alle inn
samlet og oppbevart med
Henrik Christian L’Orange, 1843—1916.
den største omhu, hvor
for samtlige var i usedvanlig vel vedlikeholdt stand. Av de flere
hundre arter samlingen består av, var et ikke ubetydelig antall
helt nytt for museet, og gaven oppgis i det hele tatt å være en
av de største og mest verdifulle som Universitetet til da hadde
mottatt fra noen privatmann.
Også Det Etnografiske Museum i Stockholm mottok fra ham
som gave en betydelig samling fra oversjøiske land.
Omkring 1877 slo han seg ned på Hawaii og drev plantasjevirksomhet der. Senere reiste han til Florida, hvor han hadde
en eiendom i nærheten av Quincy.
I 1880 ledet han et emigrasjonsforetagende fra Norge til Sandwichøyene (Hawaii), — etter oppdrag av D’hr. Castle & Cook,
et særdeles vel ansett firma i sukkerbransjen, Honolulu. Dette
firma hadde erholdt den Hawaiiske regjerings samtykke til å
anbringe norske arbeidere med deres familier på sine eiendommer
i Hawaii. Firmaet ga Henrik Christian L’Orange i oppdrag
som dets agent å reise til Norge for å engasjere folk for firmaets
3
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regning. Foretagendet ble også satt i verk. Det vakte imidlertid
etter hvert en del røre i den norske presse, foranlediget ved klager
fra deltagernes side. Den Hawaiiske regjering fant seg omsider
foranlediget til å nedsette en undersøkelseskommisjon i sakens
anledning. Kommisjonens resultat var at klagene var grunnløse,
hvoretter det etter hvert falt ro over foretagendet.
I likhet med sine brødre var også Henrik Christian L’Orange
en utmerket utøver av musikk.
De hadde 8 barn, se side 41.

VI. 7. NICOLAY AUGUST (AUGUST), født i Fredrikshald 31. august
1846, døpt 9. desember samme år, død i Kristiania 20. desember
1903, begravd 24. samme måned på Vestre Gravlund. Han ble
gift i Fredrikshald 15. februar 1881 med Gjertrud Petronelle
Georgine Lorange, se side 64, født i Høland 2. april 1855, døpt
9. september samme år, død i Oslo 18. mai 1935, begravd på
Vestre Gravlund 22. samme måned.
August Lorange reiste som ung til Frankrike og etablerte i
1873 i Calais, sammen med H. Apenes, en kommisjons-, agenturog befraktningsforretning under firmanavn «Lorange & Co.». En
tid var han bosatt i Boulogne-sur-mer, hvor han drev forretning
under firmanavn «Lorange et Apenes, Boulogne». Etter hjemkom
sten til Kristiania 1902 virket han som translatør ifransk og engelsk.
De hadde bare en datter:

VIL 1. SIGRID URSULA, født i Boulogne-sur-mer 14. februar
1882, gift i Kristiania, i Uranienborg kirke, 21. desember
1910 med Claus Nissen Riiber, født på Gaustad gård i Rome
dal 25. april 1867, døpt 11. mai samme år, død i Trondheim
3. august 1936, bisatt i Trondheim Krematorium 6. samme
måned. Han var professor ved Norges Tekniske Høyskole.
Ad V. 4, se side 28.

WILHELM ANDREAS LORANGE
OG HUSTRU MAREN, FØDT CLAUSEN
Disse hadde 6 barn:

VI. 1. IDA JOHANNE, født på Holmegaard ved Nakskov, Lolland,
16. august 1835, død i Viborg 27. februar 1872. Hun var gift
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med bokhandler i Aars (Jylland) Carl Christian Petersen, født
i Kjøbenhavn 9. april 1833, død 25. januar 1919. De hadde
3 barn.

VI. 2. WILHELMINE CONSTANCE, født på Holmegaard 11. desember
1836, død 14. september 1921. Hun var gift:
1) 12. oktober 1864 med proprietær Hans Juul Gjerulf, født
i Viborg 4. januar 1825, død der 24. mai 1869, begravd 1. juni
på Lysgaard kirkegård. De hadde en sønn.
2) 19. januar 1871 med proprietær Magnus Urbanus Synnestvedt,
født i Horsens 11. mars 1844, død 31. mars 1926. De hadde
6 barn.
VI. 3. RASMUS HENDRIK (HENDRIK), født på Holmegaard 3. feb
ruar 1838, gift med Anna Raahauge fra Nakskov. Han var mølleeier på Lolland. De hadde en datter:
VIL 1. CATHINKA, født ved Nakskov 1864, gift med P. Bloch.
Denne var proprietær ved Nakskov.

VI. 4. SOPHIE MARIE, født
på Holmegaard 1840, død
1862. Hun var ugift.
VI. 5. OLINE CATHINKA,
født på Holmegaard 1.
april 1844, død 11. mai
1879. Hun var ugift.
VI. 6. PETER REINHOLDT,
født i Nakskov 12. okto
ber 1845, død i Kjøben
havn 17. september 1900.
Han ble gift i Randers
10. mai 1873 med Kir
stine Cathrine Harder,
født på Tammestrup gård
ved Randers 10. novem
ber 1851, død i Kjøben
havn 18. mai 1940.
Peter Reinholdt Lorange
var proprietær og eide en

Peter Reinholdt Lorange, 1845—1900.

35

rekke landeiendommer, Sølund, Sekshøi og Randers Mølle i JyL
land, Køge og Taastrup Mølle samt Klokkesminde pr. Havdrup,
de siste på Sjælland. De hadde 10 barn, se side 42.

Ad V. 5, se side 28.
GEORG HAHN LORANGE
OG HUSTRU WILHELMINE, FØDT SCHENKEL
De hadde 4 barn:

VI. 1. JOHAN AUGUST FREDRIK CARL (AUGUST), født i Wienrode
i Prøyssen 9. mai 1833, død i Kairo 11. oktober 1875.
Med sin far kom han 6 år gammel til Nakskov. Fra 1857 til
1862 studerte han på Kunstakademiet i Charlottenburg og ut
stilte 1862 sine første arbeider, et portrett og 4 landskaper fra
Bornholm. Fra 1863 til
1864 og 1867 til 1868
oppholdt han seg i Italia,
mest i Rom og Neapels
omegn, og sendte derfra
hjem dels landskaper og
gatepartier, dels enkelt
figurer og genrebilder.
Sin siste utenlandsreise
foretok han i 1872, og
fra denne sendte han til
utstillingen sitt beste
bilde, en liten pike som
heller olje på en lampe.
Han var ugift.

Johan August Fredrik Carl Lorange,
1833—1875.

HANS FREDRIK GE
ORGE (GEORGE), født
i Kjøbenhavn 12. juni
1841, død sammesteds
22. juni 1932. Han ble
gift i Kjøbenhavn 10.

*) Ifølge Delgobe har det mellom V 1.1 og 2 vært 2 barn, døde som små, Hans Fred
rik Georg og Georgine Wilhelmine. Den yngste søster, fru Constantia Madsen,
kjenner imidlertid intet til dem, heller ikke niesen fru Antoinette Janssen.
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april 1873 med Clara
Sophie Friberg, født i
Kjøbenhavn 8. juli 1850,
død sammesteds 7. feb
ruar 1930.
Han var grosserer og
vinhandler i Kj øbenhavn,
men bosatte seg senere
i Køge. HanvarR.D.O.
De hadde en datter:
VII. 1. ANTOINETTE
WILHELMINE, født
i Næstved 8. januar
1874, gift i Maaløv
6. april 1898 med Carl
Johan Fredrik Jans
sen, født i Slagelse 1.
juni 1872, grosserer
i Kjøbenhavn.
Hans Fredrik George Lorange, 1841—1932.
VI. 3. GEORGINE WILHELMINE, født i Maribo 9. september 1843, død i Nakskov 5. no
vember 1875. Hun ble gift i Nakskov 14. mars 1874 med Josva
From Holmblad, født i Kjøbenhavn 25. september 1831, død der
21. september 1921. Han var bokhandler. De hadde ingen barn.

VI. 4. CONSTANTIA ALEXANDRINE (CONSTANCE), født i Nakskov 3. september 1850, gift i Kjøbenhavn 25. september 1908
med Niels Thorvald Madsen, født i Kjøbenhavn 16. april 1847,
død i Lyngby 19. januar 1931. Han var grosserer. De er barnløse.
Ad VI. 1, se side 30.
JOHAN DAVID LORANGE

OG HUSTRU CHARLOTTE OTILIA, FØDT SCHRØDER
De har 8 barn:

VII. 1. HENRIETTE BENEDICTE, født i Haugesund 29. januar 1865,
døpt 26. mars samme år, gift i Stavanger Domkirke 14. juli
1890 med Peter Grønn Frølich, født i Christiania 16. oktober
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1857, døpt i Garnisonskirken 29. samme måned, død i Kristiania
11. august 1921, begravd i Bergen 17. samme måned. Han var
apoteker. De har en datter.

VII. 2. JOHAN DAVID FAYE, født i Haugesund 25. februar 1867,
døpt 12. mai samme år, død der 3. september 1867, begravd
7. samme måned.

VII. 3. HELENE CHRISTIANE, født i Haugesund 6. juni 1868, døpt
26. juli samme år, død i Stavanger 1. juni 1925, bisatt 3. samme
måned. Hun ble gift i Stavanger Domkirke 17. august 1893
med Jonas Schancke Kielland, født i Horten 20. november 1863,
døpt 30. juni 1864, død i Stavanger 25. mai 1930, bisatt 27. mai,
kremert i Bergen 28. samme måned. Han var byfoged i Stavanger
og stortingsmann.
Helene Kielland var en meget virksom dame, og en av pio
nerene i Stavanger Husflidsforening. Hun hadde gjennomgått
Industriskolen i Christiania og dessuten, med stipendium, hus
flidskurser i Dalsland i Sverige. Fra 1890 til 1893 var hun lærer
inne ved Husflidsskolen i Stavanger. I over 25 år var hun med
lem av Stavanger Husflidsforenings styre, og av landets Hus
flidsråd fra dets opprettelse. For sitt arbeid med husflidssaken
ble hun belønnet med H. M. Kongens Fortjenstmedalje i guli.
Hun har utgitt en bok: «Nyttig leketøi for barn». De har 3 barn.
VII. 4. KONSTANCE SOFIE, født i Kopervik 30. juni 1870, døpt 8. sep
tember samme år, død der 4. april 1871, begravd i Haugesund
8. samme måned.

VII. 5. CHRISTIAN AUGUST (AUGUST), født i Haugesund 6. februar
1872, døpt 16. juni samme år, død på Skjennum i Bjørke sokn,
Nannestad, 11. mars 1937, begravd ved Bjørke kapell 16. samme
måned. Han ble gift i Brooklyn, New York, 26. mai 1904 med
Ingrid Busck-Nielsen, født på Fredriksberg (Danmark) 20. sep
tember 1874.
August Lorange var utdannet som bygningsingeniør ved Den
Tekniske Skole i Mittweida, Tyskland, og reiste etter fullført
eksamen til U. S. A. Etter å ha arbeidet på et par ingeniørkon
torer der, fikk han ansettelse hos den norskfødte ingeniør Gunvald
Aus (Aas) i dennes konsulentforretning, New York. Han arbeidet
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der i ca. 8 år og reiste så til Kjøbenhavn, hvor han ble ansatt
som maskiningeniør i Kjøbenhavns Melkeforsyning. Hans ekte
skap ble oppløst, hvoretter han reiste tilbake til Norge. Han
arbeidet her noen år ved Sauda-anleggene, men måtte holde opp
på grunn av sykdom. De var barnløse.

VII. 6. OTTO HENRIK, født i Christiania 16. oktober 1873, døpt i
Trefoldighet kirke 11. januar 1874, død i Columbiana, Ohio, 10. ja
nuar 1939, begravd der 12. samme måned. Han ble gift i Phila
delphia 9. august 1902 med Anne Amunda (Munda) Gabrielsen,
født i Stavanger 19. mars 1881, døpt i Stavanger Domkirke
18. april samme år.
Otto Henrik Lorange fikk også ingeniørutdannelse i Mittweida,
men reiste derfra til Braunschweig, hvor han studerte chemi.
Etter hjemkomsten til Stavanger kjøpte han en såpefabrikk der,
men reiste så til U. S. A. Etter å ha arbeidet noen tid i «Primos
chemical Co., Primos, Pensylvania», fikk han ansettelse ved de
kjente kjemiske fabrikker «U. S. A. Vanadium Corporation, Co
lumbiana, Ohio». Her arbeidet han seg opp og endte som fir
maets leder og sjef. Han ble der — med et kortere opphold i
Norge — til sin død.
De har 3 barn, se side 44.
VII. 7. JOHANNE, født i Stavanger 7. juli 1875, døpt i St. Petri kirke
17. september samme år, død i Oslo 11. mars 1933, bisatt i
Krematoriet 17. samme måned. Hun ble gift i Stavanger Dom
kirke 29. september 1898 med Karl Johan Fredrik Engelstad,
født i Christiania 2. januar 1871, døpt i Garnisonskirken
14. mai samme år. Han var oberst og generalfelttøymester. De
er barnløse.
VII. 8. AGNES CONSTANCE, født i Stavanger 24. september 1878,
hjemmedøpt, dåpen stadfestet i Stavanger Domkirke 8. juni
1879. Hun ble gift i Kristiania i Frogner kirke 26. oktober 1909
med Paul Knoph Røhr, født i Drammen 2. mars 1865, døpt
i Bragernes kirke 17. april samme år. Han er grosserer i Oslo.
Agnes Røhr er meget kunstnerisk interessert, især for tegning
og maling, og drev som ung malerskole i Stavanger. De har
et barn.
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Ad VI. 2, se side 31.
JOSEPH WINDLE LORANGE

OG HUSTRU HEDEVIG BEATHE (BEATHE),
FØDT WETLESEN

De har 10 barn:

VII. 1. THORA, født i Fredriksstad 25. juli 1870, døpt 11. september
samme år, gift i Fredrikshald 8. august 1893 med ingeniør Carl
Catharinus Lindemann, født i Tune 2. januar 1859, døpt 8. juni
samme år, død i Sarpsborg 25. april 1930, begravd der 29. samme
måned. De har 3 barn.
VII. 2. HEDEVIG BEATE, født i Fredriksstad 1871, død der samme år*).
VII. 3. CHRISTIANE THOMINE (KITTY), født i Fredriksstad 17. juli
1872, døpt 22. september samme år, død i Kristiania 22. juli
1923, bisatt i Krematoriet 26. samme måned. Hun ble gift i
Vestre Akers kirke 2. november 1898 med grosserer Johannes
Rudolf Dammann, født i Christiania 2. november 1864, døpt i
Vår Frelsers kirke 20. samme måned, død i Oslo 26. april 1939,
bisatt i Krematoriet 2. mai samme år. De har 2 barn.
VIL 4. ALETTE, født i Fredriksstad 1874, død der 1876.*)

VII. 5. HENRIK, født i Fredriksstad 20. desember 1875, døpt 17. april
1876, død i Kristiania 10. januar 1913, bisatt i Krematoriet
15. samme måned. Han var sjømann.

VII. 6. MAGDALENE ELEONORE (MAGGA), født i Fredrikshald 23.
juni 1878, døpt 21 .juli samme år, gift i Asker 12. august 1908 med
godseier Mads Wiel, født i Fredrikshald 9. juni 1861, døpt 13.
august samme år, død i Oslo 24. mars 1929, bisatt i Krematoriet
27. samme måned og begravd i Fredrikshald. De har 3 barn.
VII. 7. HEDEVIG BEATE (BA), født i Fredrikshald 16. november 1879,
døpt 7. desember samme år, gift i Kristiania Garnisonskirke
12. november 1900 med Thomas Konow Søeberg, født i Christiania
5. februar 1861, døpt i Vår Frelsers kirke 23. november samme år,
død på Bygdø 14. mai 1917, begravd i Kristiania på Vår Frelsers
Gravlund 18. samme måned. Han var plantasjeeier og norsk
konsul på Sumatra. De har 2 barn.
*) Etter Delgobe. Kan ikke finnes i kirkeboken for Fredriksstad.
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VIL 8. PETRA, født i Fredrikshald 5. januar 1883, døpt 6. april samme
år, gift i Kristiania i Trefoldighet kirke 29. desember 1906 med
Christoffer Georges Johan (Georges) von Tangen, født i Paris
29. juni 1877, døpt der i l’Eglise de la Rédemption 14. oktober
1877, død i Oslo 22. desember 1941, bisatt i Krematoriet 27.
samme måned. Han var kabinettssekretær hos H. M. Kong
Håkon VII. De har 4 barn.

VII. 9. REGINE (REGIE), født i Fredrikshald 18. januar 1886, døpt
18. mars samme år, gift i Kristiania i Frogner kirke 15. juni
1912 med Alf Hassel, født i Christiania 23. juni 1880, døpt i
Garnisonskirken 11. september samme år. Minister. De har 2
barn.
/II. 10. THOMAS STANG, født på Sundløkken ved Sarpsborg 24. desem
ber 1887, hjemmedøpt 13. februar 1888 uten at hjemmedåpen
kan ses stadfestet i kirken, død på Sundløkken 21. februar 1888
og begravd i Borge 24. samme måned*).

Ad VI. 6, se side 32.

HENRIK CHRISTIAN (CHRISTIAN) L’ORANGE
OG HUSTRU CAROLINE, FØDT FAYE
De har 8 barn:
VIL 1. BIRGER FAYE, født på Hawaii 4. juli 1878, død sammesteds
august 1881.
VII. 2. CECILIE BETA ALEXANDRA, født på Hawaii 17. oktober
1880, gift 16. september 1905 med hon. Eric Alfred Knudsen,
født på Hawaii 29. juli 1874, plantasjeeier, advokat på Hawaii.
Ekteskapet er oppløst. De har 4 barn.

VII. 3. AUBREY FAYE, født på Hawaii 16. desember 1882, gift 20. ok
tober 1909 med Emma Elizabeth Faircloth, født i Florida 16. de
sember 1892. Han er plantasjeeier i U. S. A. og bosatt Quincy,
Illinois. De har 5 barn, se side 45.
VII. 4. ARVID KNUDSEN, født på Hawaii 15. august 1884, gift:
1) i Kragerø 18. september 1913 med Fredy Alette Marie Juel,
*) Etter kirkebokens dødsrubrikk er navnet bare Thomas Lorange.
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født i Kragerø 25. januar 1883, døpt 25. mars samme år. Barn
løse. Ekteskapet oppløst.
2) med Borghild Margareth Helene, født Torgersen, fø ti Solum
14. juli 1902, døpt der 1. februar 1903. De har 2 barn, se side 46.
Arvid L’Orange gikk på skole i Florida og kom til Norge 1899.
Her gjennomgikk han handelsskole på Hamar og deretter Skienshordens Mekaniske Fagskole, maskin- og elektrotekniske avde
linger. Senere var han ansatt ved Hamar og Arendals elektri
sitetsverker. I 1906 reiste han til Tyskland og fikk ansettelse
hos A. E. G. samt Akkumulatoren Fabrik A/G. Han hospiterte
ved Høyskolen i Charlottenburg, studerte så noen tid i Frankrike
og England for så atter å tiltre i Akkumulatorfabrikkens tje
neste. I 1914 ble han ansatt ved forannevnte firmas datter
selskap A/B Tudor i Stockholm, hvor han var til 1920, da han
startet A/B Blyaccumulator i Stockholm og 1922 Blyaccumulator
i Kristiania. Sistnevnte firma driver han fremdeles (1942).

VII. 5. IDA CONSTANCE GABRIELLE, født i Florida 24. desember
1887, gift med Gui Rankin, kjemiker på Hawaii. De er barnløse.
Ekteskapet er oppløst. Hun er lærerinne på Hawaii.
VII. 6. MAUD KATE MATHILDE, født i Florida 30. oktober 1890.
Hun er ugift.

VII. 7. HANS PETER FAYE, født i Florida 15. februar 1892, gift med
Mele Williams, født på Hawaii august 1888. Han driver plantasjevirksomhet på Hawaii. De har en sønn:
VIII. 1. HANS PETER, født på Hawaii 17. oktober 1934.
VII. 8. OLAV VON STACKELBERG, født i Florida 20. mai 1895,
gift med Ragnhild Etholén, født i Helsingfors. Han er forret
ningsmann på Hawaii. De er barnløse.
Ad VI. 6, se side 35.
PETER REINHOLDT LORANGE

OG HUSTRU KIRSTINE CATHRINE, FØDT HARDER

De har 10 barn:

VII. 1. AGNES RIGMOR, født på Randersmølle 11. mai 1874, gift
29. april 1904 med løytnant, cand. phil, og postkontrollør Ole
Hald, født i Ullerup, Jylland, 29. mai 1871. De er barnløse.
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VIL 2. NICOLAY HARDER, født på Randersmølle 3. desember 1875,
gift 23. mai 1904 med Thora Søvndahl Petersen, født i Holbæk,
Sjælland, 19. april 1880. Han er kgl. veier og måler i Køge.
De har 4 barn, se side 46.

VII. 3. AAGE REINHOLDT, født på Randersmølle 5. desember 1876,
død i Snekkersten 22. juni 1907, begravd i Kjøbenhavn, gift 1903
med Emilie Møller, født i Stykkisholmur, Island, 16 februar 18. ..
Han var apoteker der. De har 3 barn, se side 47.
VII. 4. MAGNUS PAULI, født på Randersmølle 12. januar 1878, gift
9. september 1901 med Sofie Jensen, født i Kjøbenhavn 9. mars
1874, død sammesteds 6. november 1934. Han er forretnings
mann i Kjøbenhavn. De har 2 barn:
VIII. 1. TOVE MERETE, født i Kjøbenhavn 14. august 1902.
Hun er ugift.
VIII. 2. MAGNA SOFIE, født i Kjøbenhavn 30. januar 1909.
Hun er ugift.

VII. 5. KAY HAHN, født på Randersmølle 2. februar 1879, gift 11. mars
1909 med Vibeke Hansen, født i Hillerød 16. april 1877. Han er
fabrikant i Kjøbenhavn. De har en sønn:
VIII. 1. JACK, født i Yekaterinenburg, Sovjet-Russland, 17. fe
bruar 1910, gift 6. november 1934 med Stella Ørholm,
født 7. desember 1906. De har 2 sønner:

IX. 1. JØRGEN HAHN, født 23. april 1937.
IX. 2. KARSTEN, født 21. mai 1939.

VII. 6. IDA MARIE, født på Lekshøi ved Randers 5. februar 1880,
død 22. juni 1935, gift 16. august 1909 med direktør Georg Waldau,
født 17. oktober 1861, Stockholm. De er barnløse.
VII. 7. GERDA SOFIE WILHELMINE, født på Lekshøi ved Randers
11. mai 1881, død 7. februar 1906. Hun var ugift.

VII. 8. HARRIET FRIDA, født på Lekshøi ved Randers 15. august
1882, død 19. desember 1904, gift desember 1901 med S. Revsgaard Randrup, født på Rybjerggaard, Jylland, 1875, død i London
august 1935. Han var konsul. De har en datter.

VII. 9. GEORGE HENRIK, født på Sølund ved Randers 10. juni 1885,
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gift i Kjøbenhavn 30. april 1926 med Dora Filtenborg, født i
Kjøbenhavn 6. mars 1886. Han skriver seg L’Orange.
George L’Orange studerte fra 1905 til 1908 musikk på Det
Kongelige Danske Musikk-konservatorium. Han bestod musiker
eksamen med utmerkelse og mottok 2 legater av det RabenLewetzauske Legat. Han ga konserter i Kjøbenhavn og der
etter i 3 år i utlandet. Sommeren 1915 mottok han ansettelse
ved Det Keiserlige Musikk-konservatorium i St. Petersburg og
ble så professor ved Det Keiserlige Musikk-konservatorium i
Omsk. I 1919 flyttet han til Japan og dannet sitt eget musikkkonservatorium i Tokio. Han vendte så tilbake til Europa og
er siden 1931 i virksomhet i Kjøbenhavn. De er barnløse.
VII. 10. VILLY CHRISTINE, født på Klokkesminde ved Roskilde 11. ja
nuar 1889, gift:
1) 16. mars 1907 med Georg Weiss, født i Firschenreich 12. juli
1878, død i Lohr am Main 18. desember 1927. I dette ekteskap
er det 3 barn, alle døde.
2) juli 1922 med Ludvig Ohl, født i Hanau, Prøyssen, 16. mai
1880. Direktør.

Ad VII. 6, se side 39.

OTTO HENRIK LORANGE

OG HUSTRU ANNE AMUNDA (MUNDA),
FØDT GABRIELSEN
De har 3 barn:

VIII. 1. SOLVEIG (SYLVIA), født i U.S.A., Philadelphia, 20. mars
1904, gift i Stavanger Domkirke 15. juli 1929 med August Svendsen,
født i Sandnes 16. april 1905, døpt der 11. juni samme år, om
kommet ved bilulykke i Sandnes 6. april 1935, begravd der
11. samme måned. Han var forretningsmann. De har 2 barn.
VIII. 2. JOHAN OTTO, født i U. S. A., Philadelphia, 20. august 1908,
gift i Montreal, Canada, 12. oktober 1935 med Aasta Øvregaard,
født i Stavanger (?) 13. mars 1909.
Johan Otto Lorange ble student fra Kongsgaard skole i Stav
anger 1929, reallinjen, reiste så til sin far i Columbiana i Ohio,
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hvor han ble opptatt på
Carnegie Technical Col
lege, Pittsburg. I 1933
ble han uteksaminert der
fra som maskiningeniør
og fikk ansettelse ved
U. S. Steel Corporation,
Ohio Works. Han er bo
satt i Youngstown, Ohio.
De har 2 barn:
IX. 1. EVA FAYE, født
i U. S. A., Youngs
town, Ohio, 14.
februar 1937.
IX. 2. ELSA WENCKE,
født sammesteds
31. juli 1938.
/■III. 3. FINN FAYE, født i
U.S.A., Philadelphia, 20.
Johan Otto Lorange, født 1908.
mai 1911, gift i Caledonia,
Ohio, 30. november 1938 med Margareth Hickson, født i Ohio 4.
juli 1915.
Sammen med broren gikk han på Kongsgaard skole i Stavanger
til de i 1929 reiste til Columbiana, Ohio. Han ble student fra Adel
bert College, Cleveland, Ohio, i 1932. Han studerte så medisin
ved Western Reserve University, Cleveland, og ble ferdig som
læge i 1938. Han spesialiserer seg som kjevekirurg.

Ad VII. 3, se side 41.
AUBREY FAYE L’ORANGE
OG HUSTRU EMMA ELIZABETH, FØDT FAIRCLOTH
De har 5 barn:
ZIII. 1. CARL FRANCLIN, født i U. S. A. 24. oktober 1910, gift 14. ok
tober 1932 med Florence Regina Teed, født i U. S. A. 19. mai
1911. Han driver plantasjevirksomhet og er bosatt i Grasonville,
Md., U. S. A. De har en datter:
IX. 1. BARBARA ANN, født i U. S. A. 1. desember 1935.
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VIII. 2. ABBIE ELIZABETH, født i U. S. A. 29. mai 1912, gift 15. de
sember 1931 med Jay Dale Bowers, født i U. S. A. 2. juni 1898.
Han er elektrotekniker, bosatt i De Graff, Ohio.

VIII. 3. FRED JUEL, født i U. S. A. 22. juni 1914, gift 10. november
1937 med Eva Dell Cutts, født i U. S. A. 5. august 1921, bosatt
Lake City, Florida. De har 3 barn:
IX. 1. AUBREY CHARLES, født i U. S. A. 21. juli 1938.
IX. 2. FRED JUEL, født i U. S. A. 16. januar 1940.

IX. 3. JASON WILLIAM, født i U. S. A. 12. november 1940.
VIII. 4. AUBREY FAYE, født i U. S. A. 16. juli 1916, død der 16. august
1919.
VIII. 5. HENRY CHRISTIAN, født i U.S.A. 31. oktober 1919.
er sjømann.

Han

Ad VIL 4, se side 41.
ARVID KNUDSEN L’ORANGE

OG HUSTRU BORGHILD MARGARETH HELENE,
FØDT TORGERSEN

De har 2 barn:

VIII. 1. ARVID JEAN, født i Oslo 6. august 1931, døpt i Frogner kirke
27. oktober 1935.
VIII. 2. MAUD CECILIE, født i Oslo 26. juli 1937, døpt i Frogner kirke
24. oktober 1937.

Ad VII. 2, se side 43.
NICOLAY HARDER LORANGE

OG HUSTRU THORA SØVNDAHL, FØDT PETERSEN

De har 4 barn:
VIII. 1. REINHOLDT HARDER, født i Køge 19. juni 1905, gift 3. januar
1941 med Gerda Hildesheim Ludvigsen, født i Kjøbenhavn 16. de
sember 1912. Han er forretningsmann i Kjøbenhavn.
VIII. 2. AGNES ALVILDA, født i Køge 30. august 1906. Hun er ugift.
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III. 3. LARS JOHAN, født i Køge 12. februar 1911, død der 11. mars
1918.

III. 4. AAGE PAULI, født i Køge 7. desember 1911, gift 9. mai 1941
med Inger Nielsen, født i Roskilde 31. juli 1920. Han er assistent
hos sin far, kgl. veier og måler i Køge.

Ad VII. 3, se side 43.

AAGE REINHOLDT LORANGE
OG HUSTRU EMILIE, FØDT MØLLER

De har 3 barn:
III. 1. KAY HARDER, født i Stykkisholmur, Island, januar 1904. Han
er ugift. Bosatt Reykjavik, hvor han er kjøpmann.

III. 2. HARRY HAHN, født sammesteds 9. oktober 1905, gift i Berlin
21. juli 1938 med Hillegard Höntsch, født i Darmstadt 21. juli
1916. Han er bosatt i Frankfurt am Main, hvor han er forret
ningsmann. De har en sønn:
IX. 1. JAN, født 23. mars 1940.
III. 3. AAGE REINHOLDT, født i Stykkisholmur 28. juni 1907, gift
med............ Han er musiker. Bosatt Reykjavik. De har 2 barn:

IX. 1. ANNA SIGRUNA.
IX. 2. DATTER.

Linje B.
Ad IV. 4, se side 22.
JOHAN GERHARD LORANGE

OG HUSTRU GJERTRUD GEORGINE, FØDT JACOBI
De hadde 5 barn:
V. 1. HANS ANDREAS, født i Fredrikshald 29. september 1806,
døpt 14. februar 1807, død sammesteds 22. juni 1896, begravd
26. samme måned. Han ble gift i Fredrikshald 25. januar 1836
med Georgine Fredrikke Lund, født i Fredrikshald 7. april 1814,*)
død sammesteds 5. november 1892, begravd 10. samme måned.
*) Kirkebøkene for 1813 og 1814 mangler for Fredrikshald.
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Som gutt gikk Hans
Andreas Lorange i 1818
og 1819 på skole i Lon
don. Da han var 13 år
gammel, søkte faren om
å få ham innskrevet som
kadett ved sjøakademiet
1 Fredriksvern. Ansøk
ningen ble også innvilget,
men da det først etter
2 år ble noe nummer
ledig, hadde gutten om
bestemt seg, og faren
føyde ham. Faren søkte
så kongen om at hans
yngre sønn, Carsten Lud
vig, som da var 9 år
gammel, kunne innskrives
i hans sted. Dette ble
Hans Andreas Lorange, 1806—1896.
likeledes innvilget. Etter
farens død tok statsråd Tank Hans Andreas til seg på Rød.
I 1834 startet Hans Andreas Lorange sin egen trelastforretning. Han drev også egen skipsredervirksomhet og eide i 1857
briggen «Ceres».
I 1860 gikk han i kompaniskap med broren Georg Fredrik,
se nedenfor. Under firmanavn H. & G. Lorange drev disse be
tydelige forretninger. De bygde i 1872 en dampsag på SørHalden, — den fra datiden noksom bekjente «Lorangesagen».
De 2 brødre anla også i midten av 1860-årene et skipsverft på
Sør-Halden, det eneste verft i byen. I alt bygde de 9 skip for
salg, mest barkskip etter tegning av A. Dekke, Bergen. Disse
skip var: brigg «Fosna» i 1868, 196 tonn, brigg «Ara» i 1869,
267 tonn, bark «Ebenezer» i 1870, 207 tonn, bark «Albion» i
1872, 448 tonn, bark «Sif» i 1873, 495 tonn, bark «Peter Anker»
i 1874, 506 tonn, bark «Vilhelm» i 1875, 692 tonn, brigg «Plimsoll»
i 1876, 223 tonn og — til slutt — bark «Schwanden» i 1879, 856
tonn, for regning av Ths. Joh. Heftye & Søn.
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Hans Andreas Lorange var også på andre felter en virksom
mann. Han var en av stifterne i Fredrikshalds Sparebank i 1835
og bidragsyter til denne. Likeledes var han med å stifte «Han
delsforeningen i Fredrikshald» 1857 og hadde lenge del i dens
ledelse. Han deltok i opprettelsen av «Fredrikshalds Tolldistrikts
Skips-Assur anseforening» i 1841 og ble straks valgt inn i direk
sjonen. Sammen med broren tok han også virksom del i Fredrikshaldsvassdragets kanalisering. Han interesserte seg også
meget for hagebruk og gårdsstell, og drev selv sin eiendom, den
tidligere «Spørckegaarden». Denne lå på Sør-Halden. Det var
en stor 1-etasjes murbygning med høye hvelvede kjellere; den
lå ut mot havnen omgitt av en frodig hage. Denne var noe av
en severdighet og husets indre et helt lite museum. Her hadde
han samlet en sjelden vakker samling av møbler og antikviteter.
Huset står ennå, men er nå helt innebygd og maskert av en
skofabrikk. Huset ble i 1830-årene brukt som koleralasarett, en
tid også som skole.
Under «opprøret» 17. mai 1847 fikk blant mange andre borgere
i Fredrikshald også Hans Andreas Lorange slått inn rutene i
sitt hus. Det hersket kornnød i byen, en tønne rug kostet 8 spd.,
og det var nesten ikke korn i byen. Det var bare noen små be
holdninger i bryggeriene, hos noen bakere og sagbrukere. Ulykke
ligvis hadde det rykte bredt seg at byens kornhandlere satt inne
med forråd som de holdt på for å skrue opp prisene, — et rykte
som savnet enhver grunn. Mengden skrek også at kjøpmennene
skipet korn ut av byen. Det kom som sagt til opptøyer den
17. mai, og Hans Andreas Lorange var blant de mange borgere
som på grunn av det helt usanne rykte fikk sitt hus ramponert.
Foruten «Spørckegaarden» eide han også en landeiendom
straks nordenfor byen, nær Dyrendal, og et hus i byen, nær
ved torget.
Gamle Hans Andreas Lorange holdt seg spenstig og kraftig
langt opp i årene. Omtrent hver høst reiste han, selv på sine
gamle dager, i forretningsanliggender til London. Da han var
85 år gammel, skrev han i et brev: «Idefjorden har lagt sig, og
jeg har været ude og prøvet skøitene, men jeg maa vist lægge
den sport paa hylden nu.» Han var ennå i full vigør, da han i
4
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1893, 87 år gammel, trådte ut av Fredrikshalds Sparebanks
direksjon. Han er den direktør som har den lengste funksjons
tid i banken, — han var medlem av direksjonen i 49 år.
Alle de 5 søsken Lorange nådde en høy alder. I 1895 hadde de
en samlet alder av 412 år.
Hans Andreas Lorange og hustru hadde 8 barn, se side 54.

V. 2. MARIE GUSTAVA, født i Fredrikshald 7. september 1808,
hjemmedøpt 6. oktober samme år, dåpen stadfestet i kirken
17. november samme år, død i Kristiania 2. februar 1897, be
gravd på Vår Frelsers Gravlund 5. samme måned. Etter farens
død ble hun oppdradd på Rød hos statsråd Tank og gift derfra,
i Berg, 4. april 1831 med sokneprest til Sem Hans Peter Holmboe,
født i Eidsberg 20. januar 1804, døpt 15. februar samme år, død
i Sem 29. desember 1841, begravd der 6. januar 1842. De hadde
5 barn.
V. 3. CARSTEN LUDVIG, født i Fredrikshald 23. april 1813,*) død i
Arendal 26. august 1898,
begravd der 30. samme
måned. Han ble gift i
Christiania i Vår Frel
sers kirke 27. september
1842 med Martha Mar
grethe Johanne Sophie
(Grethe) Kragh, født i
Christiania 30. juli 1823,
døpt i Vår Frelsers kirke
30. november samme år,
død i Arendal 25. januar
1892, begravd der 30.
samme måned.
Carsten Ludvig Lorange
var utdannet som sjø
mann og kom inn på sjøkrigsakademiet i Fred-

Carsten Ludvig Lorange, 1813—1898.
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*) Kirkeboken for Fredrikshald 1813 mangler.

riksvern. Ikke fullt 20 år gammel ble han i 1833 sekondløytnant
i Marinen, premierløytnant i 1841, kaptein 24. april 1858. Han
bodde til å begynne med i Fredriksvern, hvor de 3 eldste barn
er født. Fra 1855 til 1858 var han ekvipasjemester ved Carl
Johansverns Verft på Horten. I 1863 til 1864 var han Marinens
referent ved kommandoekspedisjonen hos Hans Majestet Kongen
i Stockholm. To ganger var han ute som sjef, i 1858 for kor
vetten «Ellida» i Nordsjøen, og i 1865 for korvetten «Nord
stjernen» på tokt i Middelhavet. 30. juli 1870 ble han innrulleringssjef i Arendal, — fra 1875 med rang av kommandør
kaptein. Denne stilling innehadde han til 1897, da han tok
avskjed, 84 år gammel. Han var R.1 S. O., K.2 Tun. N. I. O.
De hadde 4 barn, se side 63.
V. 4. CARL JOHAN, født i Fredrikshald 9. august 1817, døpt 25. januar
1818, død i Kristiania 5. september 1902, begravd på Vår Frelsers
Gravlund 9. samme måned. Han ble gift i Christiania, i Garni
sonskirken, 5. november 1875 med Alvilde Valeur, født i Fredriks
vern 2. oktober 1841,
døpt 11. november sam
me år, død i Oslo 31. de
sember 1927, begravd på
Vår Frelsers Gravlund 4.
januar 1928.
Carl Johan Lorange ble
student i 1836, tok juri
disk embetseksamen 1841
og ble edsvoren fullmek
tig hos sorenskriveren i
Inderoen. Herunder for
rettet han flere ganger
som konstituert soren
skriver i Inderoen. I
1857 var han konstituert
amtmann
for Nordre
Trondhjems amt. I 1858
ble han kasserer og møn
sterskriver ved Carl JoCarl Johan Lorange, 1817—1902.
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hansverns Verft. I 1874 ble han foged til Ide og Marker. I 1878
ble han formann i Fredrikshalds Arbeiderforening. Han tok av
skjed 1897 og flyttet til Kristiania 1901. Han var R.1 St. O. O.
De hadde 3 døtre:

VI. 1. GJERTRUD, født i Fredrikshald 16. juli 1879, døpt 13.
august samme år. Hun tok eksamen ved Hallings språklighistoriske lærerinneseminar i 1903, studerte et år i Schweits
og Frankrike og et halvt år i England. Hun har vært
ansatt som lærerinne ved Frogner, Nissen og Majorstuen
skoler og er fremdeles (i 1942) ved sistnevnte skole.
VI. 2. WILHELMINE, født i Fredrikshald 16. september 1880,
døpt 26. oktober samme år, død der 12. februar 1885,
begravd 14. samme måned.
VI. 3. MARGRETHE FREDRIKKE,*) født i Fredrikshald 7.
april 1884, døpt 11. mai samme år. Hun gikk på skole
1 Fredrikshald til og med 1. gymnasium, men flyttet i
1901 til Kristiania og gikk på Olav Bergs Gymnasium
der. Hun ble student i 1903 på engelsklinjen, og begynte
2 år etter å studere medisin. Hun tok medisinsk embets
eksamen i 1912. Deretter var hun kandidat på Ullevål
sykehus, amanuensis hos distriktslægen på Støren, vika
rierte i Kopervik og Grimstad, gjorde atter kandidat
tjeneste i Kristiania, på Lovisenberg, Rikshospitalet og
Kvinneklinikken. I 1916 hospiterte hun 3 måneder ved
Rikshospitalets fødeavdeling i Kjøbenhavn. Fra 1918 er
hun reservelæge på Fylkessykehuset i Tønsberg. Hun fore
tok i 1923 en studiereise til Wien og Innsbruck. Hun er
ugift.

V. 5. GEORG FREDRIK, født i Fredrikshald 25. april 1819, døpt
22. mai samme år, død sammesteds 25. desember 1895, begravd
30. samme måned. Han ble gift i Østre Toten 26. desember 1850
med Petra Marie Ursula (Ursula) Berg, født i Eidsberg 15. juni
1830, døpt 2. august samme år, død på Mørviken i Berg 19. ok
tober 1881, begravd i Fredrikshald 24. samme måned.
*) Kirkeboken har navnene i omvendt orden.
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Georg Fredrik Lorange
oppholdt seg i sin ung
dom et års tid i en liten
nordfransk by, og ned
satte seg så i sin fødeby
som trelasthandler i be
gynnelsen av 1840-årene.
Høsten 1845 kjøpte han
gårdene nordre og søndre
Tøien i Høland for 9000
spd. og solgte etter hvert
tømmer på rot derfra for
49 000 spd. til han i 1877
avhendet eiendommen for
100000 kroner. Den om
fattet 15 000 mål, derav
900 mål dyrket. I 1850årene bodde han på Tøien,
fra 1862 i Fredrikshald.
Georg Fredrik Lorange, 1819—1895.
Til slutt kjøpte han det
lille bruk Mørviken nær Sponviken, hvor han var bosatt til
sin død.
Han tok virksom del i byggingen av Fredrikshaldskanalen, —
den sammenhengende forbindelse fra Skullerud til Femsjøen.
Tanken om denne kanalisering var først fremsatt av Engebret Soot
28. februar 1851 på et møte på Brårud ved Ørje. Her ble nedsatt
en komité bestående av Soot, Christian Haneborg og Georg
Lorange, med oppdrag å søke dette betydningsfulle foretagende
realisert.
I forbindelse med Fredrikshaldskanalen opptok Soot og Lorange
også spørsmålet om kanalisering av Tistedalselva, men på grunn
av de store omkostninger og kollisjon med mektige private inter
esser måtte planen foreløpig stilles i bero. Man bestemte seg da
for anlegg av en renne for å lette tømmerslippingen nedover
Tistedalsfossen. På den søndre side av fossen hadde de store
sagbrukseiere en sådan for sitt private bruk, gjennom hvilken
de nok også slapp tømmer for andre, — men for god betaling.
53

Man søkte først å få overlatt denne renne til alminnelig avbe
nyttelse mot avgifter fastsatt ved lovlig skjønn, men da det ble
avslått, hadde man ingen annen utvei enn å erverve seg rett
til anlegg av en ny slipperenne på fossens nordside. Dette anlegg
betydde brudd med et privat monopol, og kampen mot dettes
mektige innehavere ble både bitter og langvarig. Ved kongelig
resolusjon av 4. august 1854 fikk imidlertid Georg Lorange og
Hans bror Hans Andreas m. fl. tillatelse til anlegg av en slippe
renne for tømmer på nordsiden av Tistedalsfossen, — den munnet
ut omtrent ved Cathrineholms Jernverk. Den ble bygd ferdig i
1855 til 1856. Den sto i ca. 50 år.
I 1860 gikk Georg Fredrik Lorange i kompaniskap med broren
Hans Andreas. Disse drev betydelige forretninger i fellesskap.
De bygde i 1872 en dampsag på Sør-Halden, den fra datiden
noksom bekjente «Lorangesagen». De to brødre anla også i
midten av 1860-årene et skipsverft på Sør-Halden. Her bygde
de i alt 9 skip, det siste i 1879, se side 48.
Georg Fredrik Lorange ble i 1870 valgt til medlem av Fredrikshalds formannskap, og var i en rekke av år medlem av for
mannskapet og representantskapet.
De hadde 12 barn, se side 64.

Ad V. 1, se side 47.

HANS ANDREAS LORANGE

OG HUSTRU GEORGINE FREDRIKKE, FØDT LUND
De hadde 8 barn:
VI. 1. JOHAN ANDERS, født i Fredrikshald 2. november 1836, døpt
2. juni 1837, død i Kristiania 5. januar 1910, begravd på Vår
Frelsers Gravlund 8. samme måned. Han ble gift i Christiania
i Gamle Akers kirke 14. november 1872 med Josephine Amalie
Olsen, født Tybring, (Josepha), født i Christiania 13. november
1835,*) hjemmedøpt uten at dåpen kan ses stadfestet i kirken,
*) Delgobe oppgir 14. november 1835.
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Min kjære hustru

Gudrun
f. Francke
de 1. Januar./7*\
Hans Lorange.

død i Kristiania 12. feb
ruar 1912, begravd på
Vår Frelsers Gravlund
16. samme måned.
Johan Anders Lorange
tilbrakte noen ungdomsår
i Frankrike. Sin handels
utdannelse fikk han på
farens kontor i Fredrikshald.Sammen med broren
Carl Georg grunnla han i
1875 en trelastforretning
under firmanavn «Loran
ge sønner». Den utviklet
seg til byens dengang
visstnok største trelast
forretning etter Saugbruksforeningen,
men
opphørte i 1899. Johan
Johan Anders Lorange, 1836—1910.
Anders Lorange var ne
derlandsk visekonsul i 1878. Omkring århundreskiftet flyttet
han til Oslo. Hans store pasjon var blomster. Med dem syslet
han sent og tidlig. De har en sønn:
VII. 1. HANS ANDREAS, født i Fredrikshald 27. august 1873,
døpt 26. oktober samme år. Han er gift:

1) I Kristiania, i Frogner kirke, 20. april 1910 med
Olga Elisabeth, født Johnsen, født i Christiania 25. juni
1864, døpt i Vår Frelsers kirke 4. september samme år,
død i Oslo 2. august 1934, bisatt i Krematoriet 4. samme
måned.
2) I Oslo, i Frogner kirke, 15. juni 1935 med Gudrun
Emmy Franche, født på Bygdø 22. april 1894, døpt
15. juli samme år i Bygdø kapeli.
Hans Andreas Lorange begynte sin utdannelse på
«Lorange sønner»s kontor og var deretter noen år i
Frankrike. Etter hjemkomsten etablerte han en agentur-
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forretning i Kristiania.
Fra 1940 er han bosatt
i Røyken. De er barnløse.

VL

KARSTEN TANK, født
i Fredrikshald 15. april*)
1838, døpt 28. august
samme år, død på Nes
odden 27. august 1909,
begravd i Kristiania på
Vår Frelsers Gravlund
1. september samme år,
gift i Christiania i Tre
foldighet kirke 21. mai
1874 med Anna Chri
stiane Collett, født i Chri
stiania 30. mars 1847,
døpt i Vår Frelsers kirke
4.
juni samme år, død
Hans Andreas Lorange, født 1873.
i Oslo 29. mai 1933,
bisatt i Krematoriet 2. juni samme år.
Karsten Tank Lorange ble sekondløytnant i Infanteriet 7. juli
1860, premierløytnant 21. august 1862, kaptein 2. mars 1876.
I årene 1867 til 1870 og 1874 tjenstgjorde han som detaljør
ved Norges Geografiske Oppmåling. I 1869 og 1872 deltok han
som krokør ved kartleggingen av Tromsø amt. I 1871 ble
han assistent i Intendanturen, 23. desember 1878 ble han
konstituert som kontorsjef, 25. oktober 1884 ble han eks
pedisjonssjef der. Han var fra 1875 inspektør ved de militære
verksteder. Ved innføringen av den nye hærorganisasj onsplan
ble han 1. januar 1889 oberstløytnant i Intendanturen.
Han foretok i 1897 med offentlig stipendium en reise til Tysk
land og Schweiz for å studere intendanturspørsmål. Han var
medlem av flere departementale kommisjoner, bl. a. angående
innførelsen av den lyseblå uniform 1891. Han framviste det
*) I kirkeboken står det 17. april 1838.
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første eksemplar av den
nye uniform for H. M.
Kong Oscar II i Chri
stiania. I 1903 tok han
avskjed. Samme år ble
han inspeksjonsoffiser ved
Den Militære Høyskole. I
1900 kjøpte han gården
«Løes» på Nesodden, hvor
han senere tilbrakte hver
sommer.
Karsten Lorange hadde
meget gode anlegg for
vitenskapelig forskning
og var også ivrig opptatt
av språkstudier, bl. a.
spansk, russisk og lappisk.
Det var imidlertid især
geologiske spørsmål som
fanget hans interesse, og
han har på dette felt gjort skarpsindige iakttagelser. Han er så
ledes den første som har fremsatt den nå alminnelig anerkjente
teori om botners og botndalers dannelse, nemlig at de er utgravd
av breer. Geologen professor A. Helland har påpekt den store
betydning herav og fremhevd at Lorange kom til sitt resultat
uten kjennskap til tidligere arbeider. Lorange kom på denne
tanke under kartlegging av Jostedalsbreens omgivelser og frem
satte den i 1868 i en til Norges Geografiske Oppmåling innlevert
håndskrevet beretning som — på foranledning av A. Helland —
ble trykt i dennes avhandling om botner og sekkedaler i Geo
logiska Föreningen i Stockholm, dog først i 1875 (se Förhand
lingar bind II 1875).
Etter Lorange, og uten å kjenne hans arbeid, kom senere den
italienske professor Gastaldi i de italienske alper til samme re
sultater som Lorange, men — «Lorange var først. Den sandhet
som Lorange erkjendte, hører til dem der lever mere end 25 aar»,
skriver Amund Helland i sin nekrolog i Aftenposten 28. august 1909.
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Som landmåler var
Karsten Lorange kommet
vidt omkring i vårt land.
Han var en stor natur
elsker. Særlig elsket han
fjellet. Dit dro han hver
sommer like til sitt siste
leveår, for å fiske og se
fjellet igjen. Han var
R.1 St. O.O. og R.1 S. O.
De hadde 7 barn, se
side 65.
VI. 3.

CARL GEORG, født i
Fredrikshald
11. mai
1840, døpt 29. desember
samme år, død i Chri
stiania 13. juli 1894, be
gravd i Fredrikshald 17.
samme
måned. Han ble
Carl Georg Lorange, 1840—1894.
gift i Fredrikshald 8. juli
1873 med Olga Wiel9 født i Fredrikshald 13. desember 1852,
døpt 8. juni 1853, død sammesteds 8. august 1881 og begravd
12. samme måned.
24 år gammel ble Carl Georg Lorange skipskaptein. I 1868
seilte han, 28 år gammel, briggen «Kvikk» fra Hamburg til
Nikolajewsk ved Amurfloden, og for senere en tid i kinesiske
farvann. Han førte også for H. &. G. Lorange briggen «Plimsoll».
Sammen med broren Johan Anders grunnla han i 1875 trelastfirmaet «Lorange sønner», se side 55. De hadde 3 sønner, se side 69.

VI. 4. CATHRINE GEORGINE (THINKA), født i Fredrikshald 4. ok
tober 1842, døpt 7. april 1843, død i Nantes 1918. Hun ble gift
i Fredrikshald 1. juli 1866 med Anne Auguste Alphons Aimé
(Alphons) Hérpin, født i Nantes 12. juli 1843, død sammesteds
1921. Han var skipsmegler i St. Nazaire. De hadde en datter.
VI. 5. HANS PETER H0LMB0E (PETER)*), født i Fredrikshald
*) I kirkebokens fødselsrubrikk står bare Hans Peter.
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4. mars 1844, døpt 12. juli
samme år, død på Store
Stabekk i Bærum 28. ok
tober 1919, begravd på
Haslum kirkegård 2. no
vember samme år. Han
ble gift:
1) I Fredrikshald 18.
februar 1874 med Chri
stine Stang, født i Fred
rikshald 25. april 1851,
døpt 14. juli samme år,
død på St. Stabekk 12.
mars 1876,begravdiFredrikshald 16. samme må
ned. I dette ekteskap var
det en datter:
VII. 1.

GEORGINE
FREDRIKKE,
Hans Peter Holmboe Lorange, 1844—1919.
født på St. Sta
bekk 1. januar 1875, døpt i Haslum kapeil 13. juni,
død på St. Stabekk 18. januar 1886, begravd på Haslum
kirkegård 21. samme måned.

2) I Christiania i Trefoldighet kirke 14. desember 1883 med
Fanny Fredrikke Wilhelmine Ollendorff, født i Christiania 18.*)
september 1855, døpt i Vår Frelsers kirke 13. november samme år.
Hans Peter Holmboe Lorange ble som ung mann sendt til Bel
gia for å utdannes i hagebruk. Han studerte først ved gartnersko
len i Gent, hvor han fikk diplom, deretter ved «Institut Agricole
de L’Etat à Gembloux», hvor han fikk eksamen med utmerkelse.
Etter hjemkomsten åpnet han i 1867 et handelsgartneri på Dram
mensveien i Oslo på en løkke like overfor Slottets portnerstuer.
Gartneriet flyttedes i 1873 til Oscars gate og deretter til St.
Stabekk i Bærum da han i 1874 ble eier av denne gård. Her var
han til sin død. I begynnelsen av 1890-årene kjøpte han også
*) I kirkeboken står det 17. september 1855.
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gården Fjulsrud på Rin
gerike, en eiendom som
han senere utvidet ikke
lite. I annet ekteskap
er det 3 barn, se side 70.

VL 6.

ANDERS LUND, født i
Fredrikshald 12. mai*)
1847, døpt 12. juli sam
me år, død i Bergen 26.
september 1888, begravd
på Møllendals kirkegård
2. oktober samme år.
Han ble gift i Bergens
Domkirke 18. april 1877
med Emma Gade, født i
Bergen 24. april 1856,
døpt i Domkirken 13.
juni
samme år.
Anders Lund Lorange, 1847—1888.
Anders Lund Lorange
var student fra 1865, kand. jur. fra 1872, men det var arke
ologien som ble hans livs virke. Alt fra guttedagene av var
han levende interessert for alle gamle ting og hadde sin
glede av å samle inn alle antikviteter han kunne komme
over, men han ble dog tidlig klar over at det var arkeologien
som var hans egentlige virkefelt. Under sommerturer i Øst
fold tok han fatt på innsamling av oldsaker, og oldsamlingen
i hans hjem i Fredrikshald begynte tidlig å vekke vitenskapelig
interesse. Fra 1886 tryktes årlig innberetning om hans virksomhet
i Fortidsminnesmerke-foreningens årsberetning. Dette var første
gang at systematiske utgravninger ble tatt opp som fast ledd i
norsk oldtidsforskning. Han arbeidet for private midler og utfol
det en forbausende virksomhet. Eksempelvis fins i årsberetningen
fra «Foreningen til fortidsminnesmerkers bevaring» for 1868 inn
melding om ikke mindre enn 125 hauger utgravd av ham. Hans
*) I kirkeboken står det 12. april 1847.
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virksomhet omfattet til å begynne med bare Østfold, men etter
hvert utvidet han den til Akershus, Hedmark og Valdres. Hans
største tiltak var angrepet på Raknerhaugen 1869 til 1870, med
støtte av Vitenskapsselskapet. Han var da 22 år gammel. Han
deltok i internasjonale kongresser i Kjøbenhavn 1869 og i Stock
holm 1874. Hans første selvstendige vitenskapelige arbeid er
«Om spor av romersk kultur i Norges ældre jernalder», trykt i
Videnskapsakademiets Forhandlinger, Christiania 1873. Arbei
det er særlig merkelig fordi konservator Lorange her for første
gang oppstiller en før-romersk periode i norsk jernalder. I dette
syn på den eldste jernalder i Norge har ettertiden gitt ham rett,
og «hans navn fortjener en ærefull plass i arkeologiens historie».
I 1873 ble han ansatt som arkeologisk konservator ved Bergens
Museum. Han tok da fatt på en hel nyordning av oldsaksam
lingen der i forbindelse med en trykt katalog. Samtidig var
han leder av de arkeologiske undersøkelser på Vestlandet, fra
Møre til Lista. Jevnlig var han fulgt av et merkelig hell, som
da han kom over den store vikinggrav med brent skip på Nord
fjordeid. Han var også virksom ved restaurasjonen av Håkons
hallen, ved gjenreisningen av Fortun stavkirke på Fantoft, som
formann i den historisk-filologiske avdeling av Selskapet til Vitenskapelighetens fremme i Bergen m. m. Med mange verv og
liten assistanse er det naturlig at han ikke fikk leilighet til større
litterær produksjon, og han nådde heller ikke å fullføre det eneste
store arbeidet han forberedte i sine senere år, «Den yngre jern
alders sverd, et bidrag til vikingetidens historie og teknologi».
Verket ble utgitt etter hans død. Hans siste utgravning ble den
store skipsgraven på Gunnarshaug på Lista. Dette funn er be
skrevet i Bergens Museums årsberetning for 1887. Han ble
bare 41 år gammel. Hans betydelige privatsamling ble forært
til Universitetets oldsaksamling i Christiania.
Ingvald Unset skrev ved hans død: «Ingen vil bestride hans
fortjenester, og at han hadde virkelig begavelse som antikvar,
nemlig et følsomt blikk for oldsaker, deres stil, ornamentikk og
eiendommeligheter. Hans usedvanlige iver og energi viser at i
ham var slått ned en gnist av den hellige flamme.» Og professor,
konservator ved Bergens Museum, Haakon Shetelig — fra hvem
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ovenstående biografi i alt
vesentlig er hentet, —
skriver i februar 1942:
«. . . Han ble fullsten
dig undervurdert av sin
samtid og glemt av etter
tiden, men er dog ved
sine evner og tanker
utvilsomt en av tidens
store arkeologer.»
De har 2 barn, se
side 71.

HANS ANDREAS, født
i Fredrikshald 6. august
1850, døpt 20. septem
ber samme år, død på
sin gård Sundby i Spyde
berg 17. september 1883,
begravd i Fredrikshald
21. samme måned. Han
ble gift i Fredrikshald 22. februar 1875 med Otilia Josephine
Margarethe Olsen, født i Christiania 25. april 1855, døpt i Vår
Frelsers kirke 28. mai samme år, død i Fredrikshald 27. september
1882, begravd 2. oktober samme år.
Hans Andreas Lorange ble sekondløytnant i Infanteriet 18. au
gust 1873, premierløytnant 30. august 1880. Han var også tre
lasthandler. Han kjøpte gården Sundby for 52 000 kroner i
1880 og bosatte seg der.
De har en sønn, se side 72.
VI. 8. HENRY BAYMÉ (BAYMÉ), født i Fredrikshald 12. november

1856, døpt 8. mars 1857, død i Bærum 12. september 1894, be
gravd på Haslum kirkegård 16. samme måned. Han var trelast
handler i Spania. Ugift.
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Ad V. 3, se side 50.
CARSTEN LUDVIG LORANGE

OG HUSTRU MARTHA MARGRETHE JOHANNE SOPHIE,
FØDT KRAGH

De hadde 4 barn:
VI. 1. HJALMAR GERHARD, født i Fredriksvern 18. oktober 1843,
døpt 15. desember samme år, død i Cardiff 11. september 1914.
Han ble gift 30. mars 1875 med Mary Maud Fisher, født 24. ja
nuar 1855.
Hjalmar Lorange kom som ganske ung til England, hvor han
gikk gjennom en høyere skole i Gravesend. I 1869 reiste han
tilbake til Norge og åpnet en befraktnings-, agentur- og kommi
sjonsforretning i Christiania. Han ble imidlertid bare en kort
tid i Norge og vendte tilbake til England. I Cardiff fikk han
ansettelse i meglerfirmaet Tellefsen & Co. Senere ble han direktør
i firmaet. Han var dansk visekonsul i Cardiff. Årlig foretok

han forretningsreiser, særlig til de skandinaviske land.
nordmenn har vært hans gjester i hans hjem i Cardiff.
De hadde 6 barn, se side 73.

Mang

VI. 2. ALF CARSTEN,*) født i Fredriksvern 28. april 1851, døpt
24. juli samme år, sjøkadett 10. september 1866 til 19. mai
1868 da han ble dimittert etter søknad. Han antas omkom
met i Den Mexikanske Golf i november 1882. Han var skips
kaptein.

VI. 3. SIGURD NILS, født i Fredriksvern 1. juni 1853, døpt 14. juli
samme år. Han var utdannet som ingeniør og reiste i 1873 med
skip til Melbourne i Australia. Senere har man, tross inngående
undersøkelser, ingen etterretning om ham.
VI. 4. LOUIS GEORG, født i Horten 11. april 1861, døpt 1. juli samme
år. Man vet ikke annet om ham enn at han kom til Amerika og
var bosatt i Boston. Etter «Norske Slekter» II 1915 skal han
ha vært sjøoffiser i den amerikanske marine.
*) Etter Sjøkrigsakademiets ruller. Kan ikke finnes i kirkeboken.
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Ad V. 5, se side 52.
GEORG FREDRIK LORANGE

OG HUSTRU PETRA MARIE URSULA, FØDT BERG
De har 12 barn:
VI. 1. HARALD, født på Tøien i Høland 9. mai 1852, døpt 6. juni
samme år, død i Madrid 29. mai 1893 og begravd der. Han var
sjef for det norske trelastkompani «Compania de Maderas» i
Spania. Han var ugift.
VI. 2. RUDOLF FERDINAND JACOBI, født på Tøien i Høland
11. januar 1854, døpt 18. april samme år, død på Mørviken i
Berg 6. august 1936, begravd i Berg 11. samme måned. Han
ble gift i Vestre Akers kirke 15. oktober 1896 med Marie Simensen
(Nygaard), født i Christiania 12. mars 1868, døpt på Fødsels
stiftelsen 15. samme måned.
Rudolf Lorange var skipskaptein og eide bruket Mørviken
ved Sponviken. De er barnløse.
VI. 3. GJERTRUD PETRONELLE GEORGINE,*) født på Tøien i
Høland 2. april 1855, døpt 9. september samme år, død i Oslo
18. mai 1935, begravd på Vestre Gravlund 22. samme måned.
Hun ble gift i Fredrikshald 15. februar 1881 med Nicolay August
Lorange, se side 34, født i Fredrikshald 31. august 1846, døpt
9. desember samme år, død i Kristiania 20. desember 1903,
begravd på Vestre Gravlund 24. samme måned.
VI. 4. FREDRIK NANNESTAD BERG, født på Tøien i Høland
29. oktober 1857, døpt 5. januar 1858, død sammesteds 29. ok
tober 1859, begravd 4. november samme år.
VI. 5. FREDRIK NANNESTAD BERG, født på Tøien i Høland
5. oktober 1859, døpt 1. januar 1860, død sammesteds 11. de
sember 1860, begravd 15. samme måned.
VI. 6. JOHAN GERHARD, født på Tøien i Høland 22. juli 1861,
hjemmedøpt, død uten å oppnå kirkens stadfestelse 23. samme
måned, begravd 4. august samme år.

VI. 7. HANS GEORG, født i Fredrikshald 11. august 1862, døpt 31.
*) Kirkeboken har de 2 første navn i omvendt orden.
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samme måned, død ved ulykkestilfelle i Bilbao 18. juli 1887
og begravd der. Han var sjømann og skulle bli marineoffiser
da han døde.
VI. 8. HELENE PETRONELLE, født i Fredrikshald 14. august 1865,
døpt 1. oktober samme år, død i Kristiania 9. juli 1921, bisatt i
Krematoriet 14. samme måned. Hun ble gift i Fredrikshald
1. oktober 1889 med Aage Schult Wetlesen^ født i Fredrikstad
26. desember 1858, døpt 2. juni 1859, død i Oslo 22. april 1938,
bisatt i Krematoriet 26. samme måned. Han var skipskaptein,
senere disponent. De har 4 barn.

VI. 9. URSULA, født i Fredrikshald 14. mai 1867, døpt 1. september
samme år, gift der 10. juni 1892 med arkitekt og konsul Wilhelm
Christian Suhrke, født i Fredrikshald 2. november 1863, døpt
26. desember samme år. De har 3 døtre.
ZT. 10. FREDRIK BERG, født i Fredrikshald 10. mars 1870, døpt
26. juni samme år. Han var utdannet som forretningsmann
og virket mange år som sådan i Spania. Etter broren, Haraids,
død ble han tilbudt dennes stilling i «Compania de Maderas».
Han avslo imidlertid tilbudet og reiste til Canada. Etter flere
års opphold der kom han tilbake til Norge og kjøpte eiendommen
Holmen i Skjeberg som han fremdeles (i 1942) driver. Han er ugift.
ZT. 11. KAREN, født i Fredrikshald 26. mai 1872, døpt 7. juli samme år,
død sammesteds 22. juli 1874, begravd 25. samme måned.
H. 12. OTILIE, født i Fredrikshald 31. desember 1873, døpt 19. juni
1874, død i Kristiania 3. mars 1901, begravd i Fredrikshald
7. samme måned. Ugift.

Ad VI. 2, se side 56.
KARSTEN TANK LORANGE

OG HUSTRU ANNA CHRISTIANE, FØDT COLLETT

De har 7 barn:
VII. 1. JOHAN CHRISTIAN, født i Christiania 18. desember 1875,
døpt i Garnisonskirken 12. mars 1876, gift i Høvik kirke 6. desem
ber 1901 med Dagny Lühnenschloss, født i Christiania 30. mars
1879, døpt i Trefoldighet kirke 22. mai samme år.
5
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Johan Christian Lorange ble student fra Gjertsens skole 1894
(latinlinjen), tok annen eksamen 1895, tilleggsprøve i realfag
samme år. Han gikk gjennom Krigsskolens nederste avdeling
1894—95 og ble vernepliktig sekondløytnant i Intendantur
korpset 1895. Deretter studerte han jus og ble kand. jur. 1898,
var autorisert advokatfullmektig i Kristiania til 1903, da han
flyttet til Gjøvik. Der praktiserte han som overrettssakfører
til han 3. januar 1919 ble utnevnt til politimester i Vestopland.
Han har vært formann i Gjøvik ligningsnemnd, ligningsråd og
Kretssykekassens styre, medlem av bystyret, reguleringskommisjonen og kirketilsynet. Etter først å ha vært viseordfører ble
han i 1918 valgt til ordfører for 1919.
De har 2 sønner, se side 74.
VII. 2. ANNE CATHRINE (CATHRINE), født i Christiania 23. mars
1878, døpt i Garnisonskirken 12. mai samme år, gift sammesteds
2. november 1900 med Helge Christian Halvorsen, født i Chri
stiania 24. november 1873, døpt i Gamle Akers kirke 14. de
sember samme år, død i Kristiania 7. april 1908 og begravd på
Vår Frelsers Gravlund 11. samme måned. Han var kaptein i
Feltartilleriet.
Hun gikk i 1898 inn på frøken Schonbergs husholdningsskole,
ble utdannet til kjøkkenskolelærerinne og fungerte som sådan til
hun giftet seg.
De har 3 barn.
VII. 3. KARSTEN TANK, født i Christiania 5. desember 1879, døpt i
Garnisonskirken 8. februar 1880, gift sammesteds 20. september
1912 med Marie Margaretha Grundtvig, født i Clinton, Jowa,
U. S. A. 1. juli 1883, døpt 31. samme måned.
Karsten Tank Lorange ble student fra Gjertsens skole 1897
(latinlinjen), gikk inn på Krigsskolen, tok tilleggsprøve i realfag
1898, ble premierløytnant i Infanteriet 15. august 1900, tok
militær høyskoleeksamen 1903 og ble kaptein 1. januar 1911.
Hans militære virksomhet var vesentlig knyttet til 1. Divisjon.
Han tok avskjed 1939. Han studerte fra 1905 i flere år nasjonal
økonomi og matematikk, bl. a. ved universitetet i Göttingen,
og la seg herunder særlig etter forsikringsvesen. Fra 1912 til
1918 var han kontorsjef i livsforsikringsselskapet «Hafnia»s
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norske avdeling. Fra 1917 til 1921 var han sekretær i «Den
Norske Forsikringsforening», hvor han bl. a. hadde med grunn
leggelsen og ordningen av forsikringsbiblioteket å gjøre. Fra
1912 var han medarbeider i bladet «Farmand» vedrørende for
sikringsvesen, fra 1918 til 1925 redaktør av «Norges Utenriks
handel» m. v. utgitt av Utenriksdepartementet, og fra 1925 til
1930 redaktør av «Farmand». Han har deltatt i en rekke inter
nasjonale og nordiske forsikringsmøter og i den anledning fore
tatt flere reiser i Europa. I fagpressen og i dagspressen har han
skrevet en rekke avhandlinger vesentlig om forsikringsvesen.
I 1935 utga han «Forsikringsvesenets Historie i Norge inntil
1814». Om dette verk skriver professor Worm-Müller at «Kaptein
Loranges fremstilling er beundringsverdig klar og grei. Om hans
språk fristes man til å si at det i sin form nærmer seg fullkom
menhet.» Han uttaler at boken er et vitenskapelig arbeid av
høy rang. Av andre verker har Karsten Lorange utgitt «Chri
stiania Sjøforsikringsselskap 1847 til 1937» og «Varekrig, virk
somhet og resultater» 1931. Et nytt bind om Forsikringsvesenets
Historie er under arbeid (1942).
De har 2 sønner, se side 74.
m. 4. GEORG ROBERT (ROBERT), født i Christiania 2. august 1881,
døpt i Garnisonskirken 6. oktober samme år, gift i Bragernes
kirke, Drammen, 11. desember 1915 med Emilie Brodersen, født
i Drammen 30. september 1884, døpt i Bragernes kirke 16. no
vember samme år.
Robert Lorange tok middelskoleeksamen på Gjertsens skole i
1896 og gikk så 15 år gammel til sjøs. Før sitt fylte 18. år hadde
han seilt 2 ganger rundt jorden. Han ble sjøkadett i 1899 og
vernepliktig løytnant i Marinen 1902. Han tjenstgjorde som så
dan i 1905 og under verdenskrigen 1914 til 1918. Han ble verne
pliktig kaptein 1921. Fra 1903 til 1907 studerte han ingeniørfag
ved Den Tekniske Høyskole i Hannover og Danzig, og ble diplom
ingeniør 1907. Etter 2 års arbeid med vannbygging her hjemme
ble han i 1909 ansatt ved Norges Statsbaner. Fra 1909 til 1918
arbeidet han ved Dovrebanens anlegg, ved Drammensbanens
ombygging og ved anlegget av dobbeltspor til Ljan. Han var
deretter baneinspektør på Finse fra 1918 til 1924. Her sto
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hans oppgave særlig i forbindelse med den vanskelige snørydding.
Han har utarbeidet en brosjyre om «Sneforbygninger på høifj eldsbaner», og har skrevet en del tidsskriftartikler om tekniske
emner. Fra 1924 er han baneinspektør ved Drammensbanen og
fra 1941 baneteknisk overingeniør i Drammensdistriktet. Han
har i mange år vært styremedlem i «N. I. F. Jernbaneingeniørenes
Forening».
De har 4 barn, se side 75.

VII. 5. AAGE, født i Christiania 22. mars 1883, døpt i Garnisonskirken
27. mai samme år. Han ble student fra Frogner skole i 1901,
latinlinjen, studerte jus og ble kand. jur. 1906. Fra 1907
til 1909 var han edsvoren fullmektig hos sorenskriveren i
Vinger og Odalen. 1. oktober 1910 ble han ansatt i Chri
stiania Bank og Kreditkasse, hvor han 1915 ble sjef for depot
avdelingen.

VII. 6. GEORG OTTO, født i Christiania 25. april 1885, døpt i Garni
sonskirken 14. juni samme år. Han ble gift i Kristiansands
Domkirke 20. september 1913 med Ragnhild Olivia Due, født
i Christiansand 1. juni 1890, døpt i Domkirken 29. samme
måned.
Georg Lorange ble student fra Frogner skole 1903, latinlinjen,
gikk inn på Krigsskolen, tok tilleggsprøven i realfag 1904 og ble
premierløytnant i Infanteriet 13. august 1906. Han tok militær
høyskoleeksamen 1909 og ble kaptein 11. mai 1918. Han gikk
inn i Generalstaben hvor han har gått gjennom alle grader til
og med stabsjef. Fra 1922 til 1928 var han stabsjef ved 3. Divi
sjon, Kristiansand. Han var i 3 år topograf ved Norges Geo
grafiske Oppmåling, og var fra 1930 til 1933 militærattasjé i
Helsingfors og De Baltiske Stater. 1. november 1933 ble han
major og garnisonerende bataljonsjef ved Fjordane Infanteri
regiment nr. 10. Han deltok i krigen i Norge i 1940 som sjef for
Batj. I/Jegerkorpset. Denne lå på nøytralitetsvakt på Madla
da krigen brøt ut.
Han er K.2 Esti. 0. O., R.1 Fini. Hv. R., Finsk Skydsk.
Fortj.kors, Off. Latv. Tre Stj. O., R.1 S. O.
De har 2 barn, se side 76.
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Harald,
AMBROSIA (HANNE), født i Chri"stïama 31. oktober 1887, døpt i Garnisonskirken 11. desember
samme år, gift i Garnisonskirken 14. april 1916 med overrettssakfører Harald Andreas Røer, født på Nesodden 13. januar 1880,
døpt 11. juni samme år. De har 4 sønner.

Ad VI. 3, se side 58.
CARL GEORG LORANGE

OG HUSTRU OLGA, FØDT WIEL

De har 3 sønner:
VII. 1. JAMES HOWARD, født på Mississippi, på skipet James Howard,
10. mai 1874, døpt i Fredrikshald 21. juli samme år, død i Kri
stiania 24. juli 1922, begravd på Vestre Gravlund 28. samme
måned.
James Lorange ble student fra Fredrikshalds skole 1891, latin
linjen, studerte jus og ble kand. jur. 1898, edsvoren fullmektig
hos borgermesteren i Drammen 1899 til 1900, virket noen tid
der som overrettssakfører, ble så sekretær i Indredepartementets
utenriksavdeling i 1901, overrettssakfører i Kristiania fra 1903,
fra 1907 kompanjong med høyesterettsadvokat Johnny Ramm.
I 1911 tok han advokaturen. Han var ugift.
VII. 2. CARL JOHAN, født i Fredrikshald 27. oktober 1875, døpt
24. april 1876, død i Christiania 27. februar 1893, begravd i
Fredrikshald 3. mars samme år.
Carl Lorange ble student fra Fredrikshalds skole 1892, latin
linjen. For å bli fast offiser gikk han inn på Katedralskolen i
Christiania for å ta artium om igjen. Men han ble syk og døde
av lungebetennelse. Han var en ivrig ornitolog og hadde fått
i stand en ikke ubetydelig samling av fugleegg, dels personlig
innsamlet, dels kjøpt, bl. a. under et opphold i Frankrike som
meren 1892. Samlingen ble ved hans død gitt til Fredrikshalds
Borgerskole og oppbevares der i et glasskap med inskripsjon:
«Student Carl Loranges eggsamling, skjenket skolen ved hans
død i 1893.»
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VII. 3. ANDREAS MELCHIOR GLÜCKSTAD (MELCHIOR), født i

Fredrikshald 25. mai 1877, døpt 24. juni samme år, død i Oslo
2. september 1937, begravd på Vestre Gravlund 6. samme måned.
Han ble gift i Vår Frelsers kirke, Kristiania, 9. mai 1904 med
Anne Tonetta (Antonette) Eiesland, født i Fjotland, Vest-Agder
7. mars 1881, døpt 17. april samme år, død i Oslo 7. april 1928,
begravd på Vestre Gravlund 13. samme måned.
Etter først å ha gått på Fredrikshalds skole ble Melchior Lorange
student fra Otto Anderssens skole, Christiania, 1896, latinlinjen,
og tok annen eksamen 1898. Han studerte i flere år jus uten å
fullende sin eksamen, idet han foretok en flerårig reise i Europa.
Han bodde en tid i Dresden og München og ble immatrikulert
ved universitetet i sistnevnte by. Etter hjemkomsten fra ut
landet kjøpte han en eiendom i Oppegård og var siden bosatt
der. Under studietiden i Kristiania var han ivrig medlem av
Studentersamfundets orkester. De har 2 barn, se side 76.
Ad VI. 5, se side 58.

HANS PETER HOLMBOE (PETER) LORANGE

OG HUSTRU FANNY FREDRIKKE WILHELMINE,

FØDT OLLENDORFF
De har 3 barn:
VII. 1. AUGUSTA, født på Store Stabekk 9. juni 1885, døpt i Haslum
kapeli 9. august samme år, gift i Høvik kirke 27. februar 1913
med ingeniør Carlos Iversen, født i Santander 20. juli 1881, døpt
i Bilbao 2. oktober samme år. De har 3 døtre.
VII. 2. FRITHJOF, født på Store Stabekk 4. august 1888, døpt i Haslum
kapell 9. september samme år, gift i Kjøbenhavn i Holmen kirke
20. juli 1915 med Sigrid Ollendorff, født i St. Hedinge på Sjælland
2. januar 1891, døpt i Frøslev kirke 23. juni samme år.
Frithjof Lorange ble student fra Vestheim skole, Kristiania,
1906, latinlinjen. Etter å ha drevet landbrukspraksis i Norge
og Danmark studerte han i 4 år hagebruk ved l’institut Agricole
de l’Etat à Gembloux i Belgia, hvor han i 1910 fikk eksamen
som ingénieur agricole. Siden 1911 har han drevet Store Stabekk
gård etter sin far. De har 2 sønner, se side 77.

70

VIL 3. THORVALD LUND, født på Store Stabekk 20. februar 1900,
døpt i Haslum kapeli 24. mai samme år, død på Store Stabekk
22. juli 1924, begravd på Haslum kirkegård 25. samme måned. Ugift.
Ad VI. 6, se side 60.
ANDERS LUND LORANGE

OG HUSTRU EMMA, FØDT GADE

De har 2 barn:
VIL 1. FREDRIK GADE, født i Bergen 29. november 1878, døpt i
Domkirken 14. februar 1879, død i Foliebu 21. oktober 1932,
bisatt i Oslo Krematorium 26. samme måned. Han ble gift i
Horten 22. mai 1909 med Helga Lund, født i Fredrikstad 28. no
vember 1878, hjemmedøpt 3. januar 1879, dåpen stadfestet i
kirken 18. mai samme år.
Etter vanlig skoleutdannelse i Bergen reiste Fredrik Gade
Lorange først til England, hvor han gikk på college, og studerte
senere ved tekniske skoler og verksteder i Skottland og U. S. A.
for å utdanne seg til maskiningeniør. Han var i utlandet i 10 år.
Etter hjemkomsten gjennomgikk han fra 1906 til 1908 Hortens
tekniske skole og ble straks etter ansatt som ingeniør i Norsk
Hydro på Notodden. I 1912 ble han forflyttet til Hydros hoved
kontor i Kristiania og var der til 1918. Senere var han 2 år på
Spitsbergen som ingeniør ved Store Norske Spitsbergen Kulkompani. I 1921 overtok han en stilling som ingeniør ved Rjukan
Kraftoverføring i Tuddal. Han ble senere ansatt ved Norges
Statsbaner, Nordlandsbanen, og arbeidet 3 år på strekningen
Namsos—Grong, men måtte slutte på grunn av sykdom.
Han var sterkt interessert i billedskjærerkunst. Uten å ha
fått noen undervisning i treskjærerarbeider laget han de vakreste
møbler med rikt utskårne motiver. Han forsøkte seg også på
arbeider i stein. De har 3 barn:

VIII. 1. ELSE, født på Notodden 28. september 1909, døpt
7. november samme år, gift i Oslo i Frogner kirke
17. mars 1932 med Aimar August Sørenssen, født i
Kristiansand 30. april 1905, døpt i Domkirken 29. okto
ber samme år. Han er kaptein i Marinen. De har 2 barn.
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VIII. 2. ANDERS LUND, født på Notodden 19. desember 1910,
døpt 13. april 1911, død sammesteds 13. februar 1912,
begravd 17. samme måned.
VIII. 3. EMMA INGEBORG GADE, født i Kristiania 10. no
vember 1913, døpt i Frogner kirke 22. februar 1914,
gift i Oslo i Uranienborg kirke (Fagerborg menighet)
12. januar 1940 med Johan Fredrik Juell, født i Risør
15. juni 1909, døpt 8. august samme år. Han er for
retningsmann i Oslo.

VII. 2. INGA GEORGINE (INNI), født i Bergen 6. mai 1882, døpt i
Domkirken 21. juni samme år, død i Bergen 5. oktober 1933, bisatt
i Bergens Krematorium 9. samme måned. Hun var 2 ganger gift:
1) I Johanneskirken, Bergen, 22. januar 1901 med kjøpmann
Magdalon Millier Mowinckel, født i Bergen 14. oktober 1871,
hjemmedøpt 31. samme måned, dåpen stadfestet i Domkirken
14. april 1872, død i Bergen 10. februar 1917, bisatt i Bergens
Krematorium 14. samme måned. De har 4 barn.
2) I Bergen, ved byfogden, 15. februar 1919 med teatersjef
Haakon Ludvig Bergh, født i Christiania 9. januar 1865, døpt i
Vår Frelsers kirke 7. april samme år, død i Kristiania 22. oktober
1924, begravd på Vår Frelsers Gravlund 27. samme måned. De
har ingen barn.
Etter Ludvig Berghs død tok fruen med bevilling atter navnet
Mowinckel.

Ad VI. 7, se side 62.

HANS ANDREAS LORANGE
OG HUSTRU OTILIA JOSEPHINE MARGARETHE,
FØDT OLSEN

De har en sønn:
VII. 1. OLAI, født på Tøien i Høland 22. juli 1876, døpt 23. oktober
samme år, gift i Paris (i legasjonen) 20. mars 1908 med Ingegerd
Spørck, født i Christiania 27. februar 1883, døpt i Garnisons
kirken 18. mai samme år.
Olai Lorange ble foreldreløs 7 år gammel og ble da opptatt
i sin onkel Johan Anders Loranges hus i Fredrikshald. Han ble
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Student fra Fredrikshalds skole 1895, latinlinjen. Han studerte
deretter medisin og tok medisinsk embetseksamen med laud 1903.
Han ble ulønt sanitetsløytnant 8. mars 1901, utskrevet sanitetskaptein 1. oktober 1917. Etter å være blitt læge var han amanu
ensis hos distriktslægen i Ytre Romsdals lægedistrikt og ble der
etter kandidat på Ullevål kommunale sykehus. I 1905 ble han
assistentlæge på Reknes tuberkulosesanatorium, i 1907 reserve
læge på Ullevål. Våren 1907 studerte han på Charité poliklinikk
for lungelidende i Berlin. Fra 1908 til 1912 var han kommune
læge i Grytten og Hen herreder, bopel Åndalsnes. Vinteren 1910
til 1911 gjennomgikk han praktiske kurser i mikrobiologi ved
Pasteurinstituttet i Paris. Fra 1912 til 1916 var han reservelæge
ved Ullevål sykehus, hvor han ble spesialist i epidemiske syk
dommer, godkjent av Lægeforeningen. Han har hatt stipendium
av Rolls legat og et militært stipendium. For dette siste besøkte
han med offentlig oppdrag den franske front i 1916. Han var
da nettopp ansatt i den nyopprettede stilling som sjefsinspektør
for Fabrikktilsynet. Han har vært formann i Arbeidervern komitéen 1916 til 1922, formann i Norsk forening for sosialt
arbeid, medlem av styret i Norsk avdeling av Administrativt
forbund, kommunale verv i Aker kommune, medlem av Den
vitenskapelige komité for å bistå Folkehelseforeningen. Han har
videre vært norsk delegert ved flere internasjonale konferanser
til arbeiderbeskyttelse. Han er K.2 Fini. Hv. R.
De har 3 barn, se side 77.

Ad VI. 1, se side 63.

HJALMAR GERHARD LORANGE

OG HUSTRU MARY MAUD, FØDT FISHER
De har 6 barn:

VII. 1. ARTHUR CARL, født i Cardiff 21. april 1876. Han var agent
for Cardiff kullkompanier i Egypt og på Malta. Han deltok i
Boerkrigen og kom visstnok deretter til London. Hans videre
skjebne er ukjent.
VII. 2. MAUD GRETHE, født i Cardiff 14. april 1877. Hun drev en
privatskole eller barnehage i Penarth ved Cardiff.
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VII. 3. ERIC PERCY, født i Cardiff 15. august 1879(?). Han deltok visst
nok i Boerkrigen. Hans videre skjebne er ukjent.
VII. 4. MARY LOUISE, født i Cardiff 9. august 1879. Hun ble gift
22. oktober 1908 med Carl Carstensen, født i Kjøbenhavn 30. juni
1863, død 23. desember 1940. Han var admiral i den danske
marine.
VII. 5. GEORG CARSTEN, født i Cardiff 7. juni 1886, død som farmer
i Canada, visstnok i 1929.

VII. 6. OSCAR HJALMAR, født i Cardiff 24. oktober 1891. Han var
utdannet til mekaniker, men drev — etter hva det er meddelt —
en kommisjonsforretning i Boston. Hans skjebne er ukjent.
Ad VII. 1, se side 65.
JOHAN CHRISTIAN LORANGE

OG HUSTRU DAGNY, FØDT LÜHNENSCHLOSS

De har 2 barn:

VIII. 1. JOHAN GERHARD, født i Kristiania 18. september 1902, døpt
i Frogner kirke 23. november samme år. Han ble gift på Gjøvik
6. mars 1935 med Gunvor Marta Holm, født på Kvinneklinikken
i Kristiania 7. januar 1908, døpt der 12. samme måned. Han
er sjømann. De har ingen barn. Ekteskapet er oppløst.
VIII. 2. KARSTEN TANK, født i Gjøvik 12. august 1909,
vember samme år, gift i Oslo i Frogner kirke 6.
med Aase Charlotte Emilie Pettersen (Hutchinson),
1. juli 1911, døpt i Drammen i Bragernes kirke 17.

døpt 14. no
august 1939
født i Paris
august 1919.

Ad VII. 3, se side 66.
KARSTEN TANK LORANGE

OG HUSTRU MARIE MARGARETHA, FØDT GRUNDTVIG

De har 2 barn:

VIII. 1. FREDRIK GRUNDTVIG, født i Kristiania 17. oktober 1913,
døpt i Garnisonskirken 14. desember samme år, gift i Trondheim
Domkirke 17. oktober 1938 med Kitty Margrethe Sørensen, født
i Trondhjem 22. mars 1919, døpt i Metodistkirken 1. juni samme
år, innskrevet i Statskirken 13. mai 1934.
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Fredrik Lorange ble student fra Frogner skole 1931, real
linjen, og er utdannet som arkitekt fra Norges Tekniske Høyskole
1936. Han arbeidet til 1940 i Stockholm. Han deltok som ut
skrevet sersjant på Oscarsborg i krigen i Norge 1940.
De har en sønn:

IX. 1. VIDAR, født i Stockholm 24. april 1939, døpt i Vesterledskjyrkan 21. mai 1939.
VIII. 2. CARSTEN TANK, født i Kristiania 1. juni 1915, døpt på Nes
odden 15. august samme år. Etter å ha gått på Frogner skole
gikk han gjennom Kunst- og Håndverksskolen i Oslo. Deretter
studerte han i 2 år fra 1935 til 1937 tegning ved offentlige skoler
i München. Han var så noen tid i London. Han er fra 1939
ansatt som reklametegner i Stockholm.

Ad VII. 4, se side 67.

GEORG ROBERT (ROBERT) LORANGE

OG HUSTRU EMILIE, FØDT BRODERSEN
De har 4 barn:

VIII. 1. ROBERT, født i Bærum 19. september 1916, døpt i Høvik
kapell 12. november samme år, gift i Trondheim Domkirke
19. september 1940 med Brita Holmgren, født i Trondhjem 19. fe
bruar 1920, døpt i Domkirken 11. april samme år.
Robert Lorange ble student fra Drammens Høyere Almen
skole 1935, reallinjen, og uteksaminert som ingeniør, bygnings
linjen, fra Norges Tekniske Høyskole 1939. Han deltok i krigen
i Norge 1940 som utskrevet sersjant ved Ingeniørvåpnet.
De har en datter:
IX. 1. KIRSTI, født i Trondheim 20. juni 1941, døpt i Vår Frue
kirke 17. august samme år.

VIII. 2. ERIK EMIL, født på Finse 8. mars 1919, døpt der 17. mai samme
år, innført i kirkebok for Hol, student fra Drammens Høyere
Almenskole 1937, reallinjen, student ved Norges Tekniske Høy
skole fra 1938, arch.

VIII. 3. FINN EDVARD, født på Finse 20. august 1921, døpt der 3. ja
nuar 1922, innført i Voss kirkebok, student fra Drammens Høyere
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Almenskole 1940, student ved Norges Tekniske Høyskole, byg
ningslinjen, fra 1941.
VIII. 4. JEAN AAGE, født i Kristiania 14. mars 1923, døpt på Finse
17. mai samme år, innført i kirkeboken for Voss. Elev av Gym
nasiet på Drammens Høyere Almenskole.

Ad VII. 6, se side 68.

GEORG OTTO LORANGE
OG HUSTRU RAGNHILD OLIVIA, FØDT DUE

De har 2 barn:
VIII. 1. GUNVOR, født i Kristiania 29. oktober 1914, døpt i Garnisons
kirken 29. november samme år, gift i Oslo i Uranienborg kirke
26. oktober 1940 med Thorvald Krohn-Hansen, født i Bergen
2. april 1913, døpt i Laksevåg kirke, Domkirkens menighet,
12. mai samme år. Han er konservator ved og bestyrer av
Stavanger Museum.
Hun ble student fra Kristiansands Katedralskole 1933, språklighistorisk linje. Hun studerer kunsthistorie.

VIII. 2. GEORG OTTO, født i Kristiania 23. april 1918, døpt i Frogner
kirke 12. mai samme år. Han ble student fra Sydneshougen
skole, Bergen, reallinjen, 1937. Han studerer jus.

Ad VII. 3, se side 70.
ANDREAS MELCHIOR GLÜCKSTAD (MELCHIOR) LORANGE

OG HUSTRU ANTONETTE, FØDT EIESLAND

De har 2 barn:
VIII. 1. CARL, født i Dresden 28. februar 1905, døpt 8. mars samme år,
gift i Prestenes kirke, Oslo, 15. juli 1938 med Gudrun Tandberg,
kand, philol., født i Skatval, Trøndelag, 25. november 1905,
hjemmedøpt 19. januar 1906, dåpen stadfestet i kirken 9. sep
tember samme år.
Carl Lorange ble student fra Kristiania Katedralskole 1923,
latinlinjen, er kand. philol, og lektor ved Nordfjordeid Gymnas.
De har 3 barn:
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IX. 1. HANS,1 tvillinger, født på Nordfjordeid, 31. mai 1939,
IX. 2. PER, J døpt der 16. juli samme år.
IX. 3. AGNES, født sammesteds 2. januar 1942, døpt i Eid kirke
12. april samme år.

VIII. 2. ANTONETTE GUNHILDE, født i Oppegård 7. mai 1909, døpt
i Ski kirke 8. august samme år. Hun er ugift.

Ad VII. 2, se side 70.

FRITHJOF LORANGE

OG HUSTRU SIGRID, FØDT OLLENDORFF

De har 2 sønner:

VIII. 1. PER, født på Store Stabekk 24. september 1916, døpt i Høvik
kirke 26. november samme år. Han ble student fra Stabekk
Høyere Skole 1935, reallinjen, og er uteksaminert med diplom som
maskiningeniør fra Den Tekniske Høyskole i Dresden 1940. Haner
ansatt ved Christiania Portland Cementfabrik A/S, Slemmestad.
VIII. 2. CHRISTEN, født på Store Stabekk 2. februar 1919, døpt i Høvik
kirke 5. april samme år. Han har handelsskoleeksamen og ut
danner seg til gartner ved Statens Hagebruksskole ved Grimstad.
Ad VII. 1, se side 72.

OLAI LORANGE

OG HUSTRU INGEGERD, FØDT SPØRCK
De har 3 barn:

VIII. 1. AMUND, født i Åndalsnes 31. januar 1909, døpt i Molde kirke
14. mars samme år, gift ved Oslo byfoged 23. mai 1934, Fager
borg menighet, med Randi Heyerdahl, født i Trondhjem 16. januar
1911, døpt i Frogner kirke 9. april samme år.
Amund Lorange gikk på Hallings og deretter på Riis skole,
men sluttet i 2. gymnasieklasse for å gå inn på Oslo Handels
gymnasium og tok eksamen der. Han underkastet seg deretter
eksamen som statsautorisert revisor og driver revisjonskontor i Oslo.
De har 2 barn:
IX. 1. OLAI, født i Oslo 12. september 1936.

IX. 2. ANNE KATRINE, født i Vestre Aker 5. juli 1939.
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VIII. 2. ANNE MARGRETE, født i Kristiania 5. januar 1914, døpt i
Fagerborg kirke 3. mai samme år, gift ved Oslo byfoged, Vestre
Akers menighet, 29. juni 1938, med ingeniør Carl Nils Backer,
født i Kristiania 30. august 1910, hjemmedøpt 18. oktober samme
år, dåpen stadfestet i Frogner kirke 25. juni 1911.
VIII. 3. INGE SPØRCK, født i Kristiania 30. november 1919, døpt i
Fagerborg kirke 24. mai 1920.

Linje C.
Ad IV. 8, se side 25.
HANS ANDREAS LORANGE

OG HUSTRU JOHANNE MARIE, FØDT TOFT

De hadde 3 barn:
V. 1. PETER WILHELM (WILHELM), født i Kragerø 4. april 1806,
døpt 4. mai samme år, død i Lillehammer 7. mai 1871, begravd
13. samme måned. Han ble gift i Lillehammer 9. april 1832
med Ingeborg Bue*), født på gården Bue ved Lillehammer 18. april
1809, døpt 30. samme måned, innført i kirkeboken for Fåberg,
død i Kristiania 22. januar 1901, begravd på Vår Frelsers Grav
lund 29. samme måned.
Wilhelm L’orange ble i sine tidlige barneår foreldreløs og kom
da i huset hos Ole Irgens Duus i Kragerø, hvor han ble opp
draget. Han fikk handelsutdannelse i Christiania, uvisst hvor,
og kom så ca. 23 år gammel til Lillehammer. Han skrev seg
W. L’orange, men ikke konsekvent. I et brev til Indredeparte
mentet datert Lillehammer 5. desember 1846 skriver han seg
slik. På et par pantobligasjoner fra 1852 undertegner han også
W. L’orange, men ellers undertegner han ofte W. Lorange.
Etterat loven om et kjøpstadsanlegg på Lillehammer 7. august
1827 var sanksjonert, var det stor tilstrømning av folk til Lille
hammer, særlig kanskje fordi etter loven enhver skulle være
*) Magdalene Thoresen skildrer henne i sin bok «Billeder fra vestkysten av
Norge», i fortellingen fra Herø, side 24 o. fl. Den fremsynte «landhandlerkonen»
som her er omtalt, er Ingeborg L’orange, født Bue.
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berettiget til der å drive
handel og borgerlig næ
ring. Det later til å ha
vært et blandet seiskap
som i disse første år søkte
til Lillehammer, og mange
nedsatte seg der som
handelsmenn uten noen
forutgående utdannelse.
Men — står det i G. F.
Gunnersens bok «Lille
hammer i nitti år» — det
manglet heller ikke på
folk som hadde nødven
dig
handelsutdannelse.
Dette kan konstateres
bl. a. om «Peter Wilhelm
Lorange (L’orange — så
ledes skriver han seg nem
Peter Wilhelm L’orange, 1806—1871.
lig ofte). Om den sistes
utdannelse vitner ikke blott hans elegante håndskrift, men også
hans senere mangeårige virksomhet som ordfører, og fremfor
alt at han, da Norges Bank i 1861 opprettet sin filial i Lille
hammer, ble administrator i dennes kontor.*) Han var for
øvrig ganske ung (født 1806) da han bosatte seg i Lillehammer
og hadde således ikke den myndighetsalder der i andre byer be
tinget oppnåelsen av borgerskap.» Antagelig kom han dit i 1829.
Et par lister fra dette år i anledning innkallelse til borgermøte og
veiarbeid er nemlig påtegnet som forevist ham.
Det har vært sagt at han til å begynne med drev handel på
Bue, men riktigheten herav er ikke bekreftet. Som ovenfor nevnt
ble han gift i 1832. Kort etter giftermålet flyttet de nygifte til
Toftemoen på Dovre, hvor han også drev handel. Her har han
formentlig fått høre om de gunstige betingelser for en landhandel
*) Det var etter Statskalenderen 6 bestyrere ved Norges Banks kontor i
Lillehammer. Blant dem er W. L’orange oppført. Han hadde stillingen til
sin død.
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på Herø på Sunnmøre. Han reiste dit opp, tok lokalitetene i øye
syn og kjøpte stedet. Den 17. juni 1833 søkte han Finans- og
Tolldepartementet om bevilling til å drive landhandel på Herø.
Den 25. september samme år fikk han utflytningsattest fra Lesja
til Herø, og den 22. oktober nestetter innvilget departementet
hans søknad.
På Herø ble han i 13 år. I 1846 solgte han imidlertid handels
stedet og flyttet i oktober dette år tilbake til Lillehammer, hvor
han fikk sitt borgerskapsbrev 12. desember samme år. Han ble
i Lillehammer resten av sitt liv. Her kjøpte han i 1849 kjøp
mann Sæthers gård nr. 53 b til Storgaten, utvidet den og forskjønnet den så den — etter G. F. Gunnersen — «ble en av
byens største og smukkeste gårder». Ved skjøte av 2. januar
1852 kjøpte han videre den lille jordeiendom «Apotekerløkken»
med påstående hus, og ved skjøte av 4. juni 1855 en del jord
parseller av Lillehammer gård i «Øvrejordet». Han opparbeidet
i Lillehammer en kjøpmannsforretning som i Gunnersens før
nevnte bok omtales som den største på stedet ved siden av kjøp
mann Wieses. Allerede i 1850 regnes han blant byens største
skattytere og i 1860 blant dens største formuer.
Wilhelm L’orange tok ivrig del i det kommunale liv i Lille
hammer. Fra oktober 1848 til utgangen av 1849 var han ordfører,
i 1850 viseordfører. I 1852 atter ordfører, i 1853 viseordfører.
I 1854 og 1855 vekslet han og rektor Lange i vervet som ordfører
og viseordfører. I 1860 ble han på nytt ordfører. Da det i 1853
skulle holdes valg til kommende storting, og Mjøsbyene for første
gang ble berettiget til å sende egen representant til tinget, ble
rektor Lange valgt, suppleant ble W. L’orange. I de følgende
år da Lange representerte Mjøsbyene, ble suppleanten valgt fra
Hamar.
Han var i 1852 blant innbyderne til stiftelsen av Lillehammer
Handelsforening og ble dens første formann i direksjonen. Han
var medlem av Formannskapet, direktør i Oplandske Damp
skibsselskab og i Lillehammer Bomuldsspinderi. I 1848 var han
medlem av bestyrelsen i Lillehammer Dramatiske Selskab.
I sine aller første år på Lillehammer var det at han hadde
den rystende opplevelse med postrøveren Martin Petersen, en
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opplevelse som ennå stadig fra tid til annen dukker opp i pressen.
Martin Petersen var en ung handelsmann fra Christiania av god
familie. Som så mange andre var han kommet til Lillehammer
for å søke sin lykke der. En kveld i 1830 var han — heter det —
i selskap hos W. L’orange som altså da var ganske ny på stedet
og 24 år gammel. Det har vel nærmest vært et kortlag på hybelen.
Petersen virket imidlertid meget nervøs og gikk tidlig på kvelden.
Samme natt — natten til 11. februar — ble postbonden Jørgen
Hammer myrdet og røvet på veien mellom Stor-Håve og Brunlaug,
en halv mils vei nordenfor Lillehammer. Mistanken falt snart på
Martin Petersen, og han ble dømt til døden på indisier. Den
unge kapellan W. A. Wexels fikk i oppdrag å berede ham til
døden, og under hans påvirkning tilsto Martin Petersen sin
grufulle forbrytelse. Han ble henrettet på samme sted hvor
udåden var begått. Hans lik ble lagt på steile, men kort etter
nedtatt — formentlig den siste morder i Norge som er blitt steilet.
De hadde 5 barn, se nedenfor.
V. 2. HANS CHRISTIAN MARCUS GEORG, født i Kragerø 2. no
vember 1807, døpt 20. november samme år, død 1832 (?).
V. 3. MARIE BOLETTE PETREA, født i Kragerø 26. mars 1809,
døpt 26. mai samme år, død i Ramnes 7. april 1833, begravd
15. samme måned. Hun var ugift.

Ad V. 1, se side 78.
PETER WILHELM L’ORANGE

OG HUSTRU INGEBORG, FØDT BUE
De hadde 5 barn:
VI. 1. JOHANNE MARIE, født på Herø i Sunnmøre 4. juni 1834, døpt
11. desember samme år, død i Trondhjem 26. desember 1918,
begravd på Tilfredshet kirkegård 31. samme måned. Hun ble
gift i Lillehammer 10. mai 1860 med veiingeniør Henrich Chri
stopher Sommerschild, født i Trondhjem 15. juli 1830, døpt i Vår
Frue kirke 10. oktober samme år, død i Trondhjem 18. november
1902, begravd på Tilfredshet kirkegård 24. samme måned.
De har 5 barn.
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VI. 2.

HANS PETER, født på
Herø i Sunnmøre 8. sep
tember 1835, døpt 4. ja
nuar 1836, død i Kristi
ania 31. januar 1907, be
gravd på Vestre Gravlund
6. februar samme år. Han
ble gift i Bergen, i Kors
kirken, 4. november 1863
med Alvilde Rosalie Chri
stiane Koren, født i Ber
gen 11. oktober 1841,
hjemmedøpt samme dag,
dåpen stadfestet i Dom
kirken 28. juli 1843, død
i Oslo 5. desember 1929,
begravd på Vestre Grav
lund 10. samme måned.
Hans L’orange kom med
Hans Peter L’orange, 1835—1907.
sine foreldre fra Herø til
Lillehammer i 1846, vokste opp der og gikk på Middel- og Real
skolen fra skolens opprettelse høsten 1849. Han var egentlig be
stemt for handelen, idet han skulle tre inn i farens forretning, men
hans hu sto en annen vei, — det var den militære bane som lokket
ham. Den 1. januar 1853 ble han kadett, som nr. 2 til opptagelsesprøven. Han tok offiserseksamen med utmerkelse og ble sekondløytnant i Infanteriet 12. desember 1856, premierløytnant 17. juli
1857, var en kort tid repetent ved Krigsskolen, tok høyskoleeksamen, likeledes med utmerkelse, i 1863. Etter kort tids tjenstgjøring som brigadeadjutant i Bergen ble han 1. februar 1864
aspirant i Generalstaben og gjennomgikk gradene der til og med
adjoint. Han ble kaptein 9. mars 1867. Etter å ha tatt gene
ralstabseksamen trådte han ut av Generalstaben og ble 1. august
1872 utnevnt til sjef for Kadettkompaniet. Denne stilling hadde
han helt til han 13. juli 1885 ble utnevnt til major ved Norske
Jegerkorps. 8. oktober 1888 ble han utnevnt til oberstløytnant
og sjef for Christiania Landvernsbataljon, 6. februar 1891 ble
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han oberst og sjef for 1. Korps av 2. Brigade (Christiania Korps),
7. april 1894 ble han utnevnt til generalmajor og sjef for Trondhjemske Brigade, 27. oktober samme år til generalstabsjef og
endelig 4. juni 1897 til Kommanderende General for Arméen,
fra 1. oktober 1899 tillike sjef for Arméstyrelsen. 11. juli 1899
ble han forfremmet til generalløytnant. Han tok avskjed 30. sep
tember 1903.
Ved siden av sin offisersstilling var han en lang årrekke lærer
i militær topografi og landmåling med geodesi ved Krigsskolen,
fra 1868 til 1894, og utga som sådan i 1873 den av alle den tids
offiserer vel kjente lærebok «Veiledning i Terrenget», som i flere
desennier var lærebok ved Krigsskolen og ved underoffiserskolene.
I mai 1868 var den prøyssiske general von Schweinitz på offi
sielt besøk i Norge. Løytnant L’orange ble ham da attasjert.
I 1871 var han adjutant hos Høystkommanderende over de
norske tropper under feltmanøvret i Skåne.
Blant de mange store og viktige saker som general L’orange
hadde til behandling i den militært betydningsfulle tid hvori det
falt i hans lodd å virke, som generalstabsjef og kommanderende
general, skal nevnes spørsmålene om arméens øverste styrelse,
generalstabsplanen, befestningssaken samt særlig hærorganisasjonsplanen. Hans inngående, helt gjennom saklige og dyktige
behandling av disse vanskelige spørsmål vil bli stående som
interessante og betydningsfulle innlegg. Hans arméorganisasjonsforslag med dets sammenslåen av linje- og landvernsårsklassene
til ett oppbud, overgang til regimentsinndeling og oppsetning
av høyere staber m. v. i fred utgjør et originalt og fundamentalt
verk. Forslaget kom også til i sine hovedtrekk å danne grunn
laget for vår hærorganisasjon av 1909. Denne er knyttet til
general L’oranges og generalkrigskommissær Bratlie’s navn og
er den uten noen sammenligning beste hærordning vårt land har
hatt før nedrustningen satte inn etter verdenskrigen 1914—18.
I forhold til den betegner vår hærordningsplan av 1927—33 et
skjebnesvangert tilbakeskritt.
I Militært Tidsskrift og ved foredrag i Militære Samfund, hvis
direktør han i en årrekke har vært, har general L’orange be
handlet forskjellige viktige militære spørsmål, bl. a. grensefor-
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holdene i våre nordligste landsdeler. Etter sin avgang som aktiv
offiser har han likeledes i Militært Tidsskrift gitt en utførlig og
motivert fremstilling av sitt hærordningsforslag. Han var i det
hele en flittig skribent både i fag- og dagspressen, om militære
spørsmål og forsvarsspørsmål i det hele. Særlig vakte hans 2
artikkelserier i Aftenposten «Vort Forsvar» og «Faren i Nord»
betydelig oppsikt, også utenfor landets grenser, og bidro meget
til at utviklingen av Nord-Norges forsvar ble påskyndet i begyn
nelsen av 1900-tallet.
General L’orange fikk også tid til i sine yngre år å beskjeftige
seg med praktisk virksomhet. Han var således byggeleder ved
flere store foretagender, således ombyggingen av «Eldorado» og
byggingen av «Viktoria Terrasse» med basarene og sjøbadene
der i 1880-årene. Til sjøbadene ble sjøvannet tatt opp fra jord
bunnen, et godt stykke utenfor Tyveholmen, og oppumpingen av
vannet bød på visse tekniske vanskeligheter. Det var derfor
med atskillig spenning pumpene ble satt på da de første gang
skulle prøves. En svensk ingeniør var til stede og har skildret
begivenheten i et tidsskrift jeg leste som gutt, og som gjorde et
varig inntrykk på meg. Så vidt jeg nå kan erindre det, skrev
han omtrent følgende: Pumpene ble satt på, men vannet kom
ikke. De ansvarshavende var urolige. Men «den geniale majoren»
lot seg ikke forskrekke. «Fyll pumpene med vann», befalte han.
Og dermed var situasjonen reddet. Sjøvannet kom fossende.
Da general L’orange 30. september 1903 tok avskjed som offiser,
ble han kalt til særskilt audiens på Kristiania Slott hvor Kong
Oscar II og dronning Sophie da oppholdt seg. Kongen over
rakte ham da Storkorset av St. Olavs Orden og ledsaget denne
høye utmerkelse med følgende håndskrivelse:
«Generalløitnant L’orange.

Naar De nu efter opnaaet aldersgrænse tar avsked som kom
manderende general for den norske armé, er det en meget kjær
pligt for mig at bevidne Dem min fulde anerkjendelse for den
udmerkede maade hvorpaa De har udført de embedspligter som
tilhører denne vigtige og ansvarsfulde post. Tiltrods for de
vanskeligheder som naturligvis er uadskillelige fra stillingen, har
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De altid optraadt som en ærlig og samvittighedsfuld forkjemper
for arméens og dens officerskorps’s sande vel.
Jeg takker Dem for Deres troskab og lange tjeneste, og idet
jeg som udtryk herfor tildeler Dem Storkors av St. Olavs Orden,
udtaler jeg mit hjerteligste ønske for Dem om en lykkelig alder
dom efter vel fuldendt livsgjerning.

Kristiania Slot den 30. september 1903.
OSCAR».

I den nekrolog som er inntatt i Norsk Militært Tidsskrift for
1907 og hvorfra ovenstående i alt vesentlig er hentet, heter det
også: «Budskapet om general L’oranges død vakte sorg og
dyp vemod i vide kretser, ti ved sin noble personlighet, sitt
humane, elskverdige og bramfri vesen, ved sin dyktighet og sin
varme uegennyttige interesse for deres vel med hvem han kom
i berøring, vant han alles høyaktelse og hengivenhet .... Han
var også den varmeste fedrelandsvenn og lojaleste undersått,
tro mot sitt land og sin konge. Han var en kunnskapsrik mann
med et sjeldent sunt omdømme og et saklig syn på tingene samt
med store evner som administrator og sjef.» Og Morgenbladet
skriver bl. a.: «General L’orange nød innen arméen den største
aktelse på grunn av sin hederlige karakter, sin grundige militære
innsikt og de kunnskaper han satt inne med.»
Han var Stk. St. 0. O., Stk. S. O., K.1 D. 0., R. Pr. Kr. 0. 2. kl.
De har 5 barn, se side 86.
VI. 3. GEORG EILERT CHRISTIAN, født på Herø 21. mai 1840,
døpt 30. juli samme år, død i Lillehammer 12. februar 1848,
begravd 19. samme måned.

VI. 4. WILHELMINE CAROLINE, født på Herø 21. desember 1841,
døpt 6. mai 1842, død i Lillehammer 10. februar 1848, begravd
19. samme måned.
VI. 5. WILHELMINE GEORGINE (MINA), født i Lillehammer 28. no
vember 1849, hjemmedøpt uten at dåpen kan ses stadfestet i
kirken (Fåberg), død i Bærum 17. august 1933, begravd på Vår
Frelsers Gravlund 21. samme måned.
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Ad VI. 2, se side 82.

HANS PETER L’ORANGE
OG HUSTRU ALVILDE ROSALIE CHRISTIANE,
FØDT KOREN

Disse har 5 barn:

VII. 1. JOHAN KOREN, født i Christiania 7. august 1864, hjemmedøpt
uten at dåpen er stadfestet i kirken, død i Christiania 11. april
1865, begravd på Krist kirkegård 15. april samme år, overført
til familiegravstedet på Vestre Gravlund i 1907.
VII. 2. ALVILDE (VIVI), født i Bergen 27. mai 1866, døpt i Kors
kirken 3. juli samme år. Hun drev i yngre år meget med porselensmaling. Hun er slektsinteressert og har samlet en bok med
avisutklipp om og av sin nærmeste slekt.

VII. 3. HANS WILHELM (WILHELM), født i Christiania 7. juli 1868,
døpt i Garnisonskirken 3. september samme år, gift i Uranienborg kirke, Frogner menighet, 8. november 1900 med Regine
Amalie Gulbranson (Ginni), født i Christiania 27. mars 1879,
hjemmedøpt 19. mai samme år, dåpen stadfestet i Vestre Akers
kirke 12. september samme år.
Wilhelm L’orange ble student fra Christiania Katedralskole
1886, latinlinjen, gikk inn på Krigsskolen, tok tilleggsprøven i
realfag 1887, og ble 5. august 1889 sekondløytnant i Infanteriet.
Han gikk imidlertid allerede det følgende år over i Kavaleriet,
hvor han 3. mai 1890 ble premierløytnant. Han tok militær
høyskoleeksamen 1892 og gikk så inn i Generalstaben, hvor han
har gått gjennom alle grader til og med avdelingssjef. Han ble
rittmester 1. oktober 1899, var sjef for Skoleeskadronen 1911 til
1913, ble major 1. juli 1915, oberstløytnant og sjef for Norden
fjeldske Dragonregiment 12. mai 1917, oberst (i samme stilling)
1. juli samme år, forsatt til sjef for Akershus Dragonregiment
1922. I 1928 var han en tid tillike forrettende generalinspektør
for Kavaleriet. 1. august 1928 ble han utnevnt til generalmajor
og sjef for 5. Divisjon, Trondhjem, 12. desember 1932 ble han
forsatt til sjef for 2. Divisjon og Kommandant på Akershus.
Han tok avskjed 1936.
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Vår kjære far, min kjære bi
Generalmajor

H. Wilhelm Lorange
døde julaften.

-tø.
Minda.
Hans Peter.
Else.
Rebekka L’orange Wingaard.
Svigerbarn.
Barnebarn.
Bi9ettes i Det gamle Krematorli
fredag 29. ds. kl. 14.40.

Min inderlig
vår kjære mor

kjære

hust

Ginni L’orange
født Gulbranson
døde torsdag 31. mars.

Wilhelm L’orange
Minda
Hans Peter
Else
Barnebarn.
Bisettelsen finner sted i d
Gamle Krematorium onsdag
april kl. 14.40.

Han var 1903 til 1905
adjutant hos Kong Oscar
II. Under krisen med Sve
rige i 1905 var han an
satt i Generalstaben, men
tj enstgj orde herunder som
taktisk instruktør ved det
første her til lands etab
lerte
mitraljøsekursus.
Underverdenskrigen 1914
—18 tjenstgjorde han i
Generalstaben.
Han har med stipen
dium tj enstgj ort ved 22.
franske Dragonregiment i
Rheims 1899 -1900, og var
i 1917 militærattasjé i Pa
ris. Han deltok i svenske
kavaleriøvelser 1901 og
Hans Wilhelm L’orange, født 1868.
felttjenesteøvelser 1931.
I 1893 fikk han Medaljen for edel dåd for utmerket forhold
under redningsarbeidet etter det store skred i Værdalen. I Indre
departementets innstilling av 25. oktober 1893 refereres bl. a. kava
lerikorpsets skrivelse av 27. mai, hvori fremheves «den dristighet
og dyktighet hvormed løytnant L’orange ikke blott ledet sine folk,
men også selv var med blant de forreste og mest utsatte». Det ut
tales også i skrivelsen at korpset har grunn til å anta at løytnant
L’orange er den offiser som har vært mest utsatt for personlig fare.
Han forteller selv: «Det var den 19. mai 1893 — før revelje — at det kom
bud til Rindenleret etter hjelp ved den grufulle ulykke, leirfallet i Værdalen.
Rekruttskolen som bare hadde vært inne i ca. 14- dager, satt opp og red avsted
så hurtig som mulig. Det var et fryktelig syn som møtte oss da vi nådde Vær
dalsøren. Hele dalen oversvømmet av en fossende leirmasse hvorigjennom
elva brøt seg vei, sopende med seg alt den traff på sin vei, bygninger, skog
og jorder. Skrik fra mennesker og dyr som kjempet for livet i leirmassene,
nedsunkne veltede hus, løsrevne jordlapper og over det hele svermer av ravner
og kråker som været bytte. 112 mennesker omkom ved den anledning og en
mengde gårder ble helt eller delvis ødelagt.
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Styrken var delt i 2 deler, en tropp under min kommando på nordsiden, en annen
tropp under rittmester Lowzow på sørsiden, med løytnant Isachsen som hjelper.
For å komme til ulykkesstedene der hvor skrik eller tegn viste veien, rev
vi dører og annet materiale Jøs av husene på stranden og bygde dermed bruer
utover i de flytende leirmasser. Dyra var det oftest uråd å få hjulpet, da de
satt inneklemt, men folk ble hjulpet ut og i land så sant det var mulig. Fra
et lite sted, Fergestuen, som lå dypt nedsunket, ble 7 meget forkomne men
nesker reddet ut derved at det ble brutt hull i taket. Arbeidet varte fra 19. til
22. mai, hele tiden under truselen av at elva som ble stemmet opp av leirmassene
høyere oppe, skulle sprenge demningen og oversvømme dalen. Også på den
annen side av elva ble det utført et stort og glimrende redningsarbeid.»

I sine yngre år var Wilhelm L’orange ivrig veddeløpsrytter.
Med sin ualminnelig vakre fullblodshest, gullfuksen «Luna», feiret
han på Gardermoen store triumfer. Luna hadde sin forse i ter
renget, hvor den gikk helt sikkert og lydig på alle slags hinder.
Sine beste meritter gjorde den derfor i terreng- og feltløp, hvor
den gikk mange løp og til stadighet slo sine konkurrenter. Best
gikk den vel i 1894 da den på samme dag, 26. august, først vant
overlegent 1. premie i hinderløp i terrenget, 4600 m, på forbau
sende kort tid, hva der innbrakte den Centralforeningens vakre
ærespremie. Deretter gikk den — med bare et løp imellom —
Thomas Stang Michelets 3000 m steeplechase, hvor den kom inn
som en god nr. 2 i konkurranse med vårt kavaleris beste hester.
Oberst Maurer skriver herom i Rytterkalenderen for 1894: «Rittet
var det smukkeste som noensinne er gått over Gardermosletten, men det utførtes også av vårt kavaleris mest fremragende
ryttere og hester.»
Han har skrevet en rekke artikler i Norsk Militært Tidsskrift,
og holdt flere foredrag i Det Militære Samfund. 2 ganger fikk
han Tidsskriftets medalje i sølv, 1911 og 1921, for besvarelse av
oppgaver vedkommende vårt kavaleri. Han har 2 ganger om
arbeidet og sendt ut i nytt opplag farens «Veiledning i Terrenget».
I 1922 utga han «Nordenfjeldske Dragonregiments Historie». I
flere år var han lærer i militær geografi samt i generalstabs
tjeneste, taktikk og anvendt krigskunst på Den Militære Høyskole.
Han har Med. f. e. D. II, Mil. Tidsskr. med. II, K.1 S. O.,
K. F. Æ. L., R.1 D. O., R.1 W. O., R. R. St. S. O. 3. kl.
De har 3 barn, se side 93.
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VII. 4. REBEKKA DOROTHEA, født i Christiania 3. juli 1870, døpt i
Garnisonskirken 10. september samme år, gift i Kristiania (Garni
sonskirkens menighet) 25. november 1907 med ingeniør og verks
eier Oluf Wilhelm Wingaard, født i Bergen 13. januar 1844,
døpt i Korskirken 27. mai samme år, død i Kristiania 25. no
vember 1919, begravd på Vestre Gravlund 1. desember samme år.
Hun ble i 1901 elev av Frøken Schønbergs husholdningsskole
og tok lærerinne-eksamen der. I 1903 opprettet hun sin egen
meget søkte husholdningsskole i Kristiania og drev den til hun
i 1907 giftet seg. De er barnløse.

VII. 5. JOHAN INGOLF KOREN, født i Christiania 11. september
1873, døpt i Garnisonskirken 29. mai 1874, gift i Uranienborg
kirke, Frogner menighet, 26. september 1899 med Constance
Wiel Anderssen, født på Rishougen i Id 29. august 1878, døpt i
Fredrikshald 29. september samme år.
"
7 r
Johan L’orange ble student fra Christiania Katedralskole 1891,
latinlinjen, gikk inn på Krigsskolen, tok tilleggsprøven i realfag
1892, ble utnevnt til premierløytnant i Infanteriet 3. august
1894, tok militær høyskoleeksamen 1897, tjenstgjorde som løyt
nant ved H. M. Kongens Norske Garde 1897 til 1899, gikk inn
i Generalstaben og gikk der gjennom alle grader til og med av
delingssjef. Han ble kaptein 1. oktober 1902, major og sjef for
Lista bataljon*) 1. april 1917, sjef for Garden 1924, oberstløyt
nant og nestkommanderende ved Vesterlen Infanteriregiment
nr. 8 1. juli 1925, oberst og sjef for Troms Infanteriregiment
nr. 16 1. desember 1928, forsatt til sjef for Vestopland Infanteri
regiment nr. 6 1932, og endelig generalinspektør for Infanteriet
9. august 1933.
Under krisen med Sverige i 1905 var han kvartermester ved
Valdres bataljon. Under verdenskrigen 1914—18 ble han straks
ved krigens utbrudd hjemkalt fra Stjørdalen, hvor han lå på
landmåling, og beordret til Bergen som stabsjef hos sjefen for
Bergens forsvar, en stilling han vedble i til våren 1915, da For
svarssjefens stab ble redusert. Høsten 1915 lå han i 3 måneder
*) Denne stilling kom han ikke til å tiltre, da han kort etter ble avdelingssjef
i Generalstaben.
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med sitt rekruttkompani av Kongsvinger bataljon på nøytrali
tetsvakt på Ulven ved Bergen.
I 1926 deltok han i danske feltmanøvrer i Jylland. I november
1932 tjenstgjorde han ved et kursus for høyere offiserer i Versailles
ved «Ecole d’Application de l’infanterie et de Chars, cycle
d’information des officiers généraux et colonels», og deretter
til våren 1933 ved 92. Infanteriregiment i Clermont-Ferrand,
Auvergne.
Han var i mange år lærer i norsk ved Garden. Fra 1912 til 1925
var han lærer i generalstabstjeneste, taktikk og anvendt krigs
kunst på Den Militære Høyskole. Fra 1904 til 1913 ledet han
Sanitetets krigsspilløvelser i Oslo. Som erkjentlighet herfor ble
det i 1915 overrakt ham en prektig æressabel. Han utga i 1920
«Prinsipper for Ordreutstedelse i Felt» som har vunnet stor
utbredelse som lærebok. I 1924 utga han «Taktikkens Hoved
prinsipper», begge bøker trykt ved forsorg av Forsvarsdeparte
mentet. Han har skrevet atskillig i Norsk Militært Tidsskrift og
i dagspressen og holdt mange foredrag i Det Militære Samfund,
bl. a. om kommunikasjonsforholdene i Nord-Norge og i Finnland.
Han var militær medarbeider i Aschehougs Konversasjonsleksikon
av 1922 og 1939, og medarbeider i Aschehougs verk «Den annen
Verdenskrig» av 1939.
I 1911 fikk han, samme dag som broren, Norsk Militært Tids
skrifts prismedalje i sølv for en strategisk avhandling om «Det
Tromsøske Operationstheater».
Som generalinspektør for Infanteriet falt det i hans lodd å
utarbeide en lang rekke nye krigsoppsetningsplaner og regle
menter for å bringe disse i overensstemmelse med hærordningen
av 1930, således Ekserserreglement for Infanteriet og Taktiske
direktiver for Infanteriet. Som samtidig sjef for Skyteskolen
ledet han på Terningmoen i den betydningsfulle tid før krigen
27 kurser, — stabsoffiserskurser, kompanisjefskurser, troppsjefskurser, mitraljøsekurser, bombekasterkurser, gasskurser og vinter
kurser, de fleste kurser av en måneds varighet. Samtlige disse
kurser ble inspisert av H. M. Kongen.
Hans anstrengelser for å skaffe vår hær et brukbart tankvernskyts var kommet så langt at prøvene var avsluttet, og samtlige
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militære autoriteter hadde gitt sin tilslutning til at vi snarest
skulle gå i gang med fabrikasjonen av den av generalinspektøren
foreslåtte 20 mm maskinkanon. Kongsberg sto fullt ferdig til
å overta fabrikasjonen høsten 1937 så vårt infanteri i løpet av
det følgende år skulle vært utstyrt med dette viktige våpen.
På dette tidspunkt besluttet imidlertid Forsvarsdepartementet
saken utsatt «for avholdelse av sammenlignende prøver». Dermed
var det hele skutt ut i det blå. I det avskjedsintervju som Morgen
bladet søkte hos ham ved hans avgang og som står referert i
nr. 255/1938 uttalte han bl. a.: «Jeg er glad over at jeg er uten
ansvar for at vår hær står uten tankvernskyts om storkrigen
bryter ut imorgen.»
Utviklingen har dessverre gitt disse ord en sørgelig aktualitet.
Oberst L’orange tok gjennom hele sin utdannelse konsekvent
sikte på divisjonssjefstillingen som sluttstilling. Når han likevel
endte som generalinspektør for Infanteriet, skyldes dette forhold
som vakte såpass oppsikt i pressen at en redegjørelse tør være
på sin plass også i denne slektsbok:
Våren 1933 skulle det utnevnes ny divisjonssjef på Halden (1. Divisjon)
med tiltredelse i oktober. Oberst L’orange hadde på det tidspunkt utnevnelsen
fant sted, ennå ikke fylt 60 år, den tidligere fastsatte aldersgrense for avanse
ment til general. Obersten ble innstilt som nr. 1 både av Kommanderende
General og av Forsvarsdepartementet. Imidlertid hendte det visstnok i militær
etatens annaler enestående at et regjeringsmedlem fikk samlet 5 stemmer
— av de 9 — om en kandidat hvis navn i det hele ikke sto på innstillingslisten og som da var 621/2 år gammel og følgelig bare kunne bli stående 2% år
i divisjonssjefstillingen. De 5 var Sunde, Liestøl, Lund, Five og Værland,
de 4 var Mowinckel, Mjelde, Meling og forsvarsministeren Kobro. Til fordel
for flertallets kandidat anførtes at han var allerede tidligere generalinspektør,
så det i realiteten bare dreide seg om en forscttelse. Til hans etterfølger ble
så utnevnt oberst L’orange.
Man skulle nå trodd at oberst L’orange var blitt behandlet på samme måte
da i 1935 3 generalstillinger ble ledige, — altså uten hensyn på avansementsalder og som en blott og bar forsettelse. Men så skjedde ikke. Monsen —
kjent som forfatter av tallrike antimilitære brosjyrer, — var nå blitt forsvars
minister. Nå het det at oberst L’orange var for gammel, og om forsettelsesprinsippet var det ikke lenger tale.
Forholdet ble skarpt påtalt av Protokollkomitéen i Innst. IV. A. 1936.
Det står der: «Dersom en stabil ordning av aldersgrensen for avansement var
blitt fastsatt på et tidligere tidspunkt, ville oberst J. I. K. L’orange allerede
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for ha vært utnevnt til general, mens han nå — tross Kommanderende General
hadde innstilt ham som nr. 1 — ble forbigått grunnet sin alder.»
Under den påfølgende debatt i Stortinget uttalte representanten Sollie
etter å ha redegjort for de foran omtalte fakta: «Takket være mangelen på
bestemte regler (nemlig for en avansementsalder) og takket være de forskjellige
regjeringers syn, er altså en så dyktig offiser som oberst J. I. K. L’orange ikke
blitt general. En sådan mangel på kontinuitet må vi komme bort fra. Vi må
få vedtatt bestemte regler. Det tjener kun til å skape berettiget misnøye at
avansementsreglene for de høyeste stillinger skal være overlatt til de skiftende
regjeringers individuelle fortolkninger.» Og representanten Sven Nielsen sa:
«Oberst L’orange er av alle meningsberettigede ansett som en fremragende
dyktig offiser, med en utdannelse og en militær tjeneste bak seg, så grundig
og allsidig som det overhode er mulig å skaffe seg hos oss. Det er beklagelig
at en mann med hans kvalifikasjoner ikke er nådd opp i generals stilling på
grunn av forhold som han selv ikke har kunnet være herre over . . .» Han
konkluderte med å henstille at stillingen som generalinspektør for Infanteriet
måtte tillegges generalmajors eller obersts grad slik at innehaveren kunne
avansere til general med sine jevnaldrende.
Med henvisning til Protokollkomitcens bemerkning og de i Stortinget falne
uttalelser søkte oberst L’orange så om å bli tildelt generalmajors grad. Kom
manderende General uttalte herom: «Oberst L’oranges kvalifikasjoner for
generalsstilling er utvilsomme og kun konjunkturene har hindret ham i å bli
divisjonssjef. Kommanderende General vil derfor anbefale på det beste at
det åpnes adgang for ham til à få generalmajors grad i den stilling han nå
har.» Forsvarsdepartementets sjef — fremdeles Monsen — ville ikke ta opp
forslaget. Derimot sluttet Militærkomiteens flertall seg til Kommanderende
Generals forslag. «Flertallet anser stillingen som en av Hærens viktigste stillinger.»
Under den påfølgende debatt i Stortinget uttalte hr. Monsen:

«Med hensyn til den nåværende generalinspektør for Infanteriet, oberst
L’orange, er jeg fullt oppmerksom på at det er en høyst fortjent og fremragende
offiser og en meget dyktig mann som visselig hadde fortjent å avansere til
general. Men omstendighetene har gjort at til tross for at han 2 ganger har
vært innstilt til general, er han ikke blitt det, og for så vidt kunne det være
sympatisk å følge forslaget om flytende grad for denne stillings vedkommende.
Men oberst L’orange er ikke alene om å være utsatt for de tilfeldigheter i livet
som gjør at man kan bli uheldig stilt på lignende måte, og innenfor Hæren er
det siett ikke noe særsyn at dyktige og meget fremragende offiserer på grunn
av like uheldige omstendigheter blir stanset i avansement til de øverste stil
linger. Det har man anledning til å se til stadighet. Til tross for all min respekt
og sympati for oberst L’orange personlig, vil jeg altså advare mot forslaget, da det
temmelig sikkert kan forutsies at det vil få konsekvenser også for de andre stillinger.»
Ved voteringen falt forslaget med 65 mot 50 stemmer. Ikke mindre enn
35 stortingsmenn var fraværende. For annen gang ble hans militære skjebne
avgjort ved simpel stemmegivning blant legmenn.
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Oberst L’orange er R. St. O. 0., Mil. Tidsskr. Med. II, K.1 S. 0.,
K.2 D. 0., R.1 Fini. Hv. R., R. R. St. A. 0. 3. kl., R. 0. J. 0. 3. kl.,
Siam. K. 0. 4. kl., Finsk Skydsk. Fortjenstkors.
De har 5 barn, se side 94.
Ad VII. 3, se side 86.

HANS WILHELM (WILHELM) L’ORANGE

OG HUSTRU REGINE AMALIE, FØDT GULBRANSON

De har 3 barn:
/TIL 1. MINDA JUELL, født i Kristiania 15. oktober 1901, døpt i
Garnisonskirken 24. november samme år. Hun er 2 ganger gift’
1) I Garnisonskirken 27. mai 1926 med Gunnar Otterbech Larsen,
født i Kristiania 5. februar 1900, døpt i Uranienborg kirke,
Frogner menighet, 8. april samme år. Han er redaktør. De har
2 barn. Ekteskapet er oppløst.
2) Ved Oslo byfoged, Frogner menighet, 5. oktober 1940 med
kaptein i Festningsartilleriet Carl Håkon Langlie, født i Hølen
30. juni 1897, døpt 15. august samme år. '/.’<.<?
r.'.
/TIL 2. HANS PETER, født i Kristiania 2. mars 1903, døpt i Garnisons
kirken 10. mai samme år, gift i Paris, i legasjonen, 3. mars 1933
med Berit Fredrikke Engebrigtsen, født i Kristiania 31. mai 1915,
døpt i Vasser kapell 1. august samme år.
Hans Peter L’orange ble student fra Frogner skole 1921, real
linjen, tok magistergraden i filosofi, gresk og kunsthistorie ved
Oslo Universitet 1927 og doktorgraden 1933. Fra 1930 til 1936
var han universitetsstipendiat. I 1934 ble han valgt til medlem
av Det Tyske Rikes Arkeologiske Institutt. I 1940 ble han
medlem av Vetenskapssosietäten i Lund og av Videnskapsaka
demiet i Oslo.
Studiet av gresk filosofi dannet innledningen til hans klassiske
forskninger som senere samlet seg om den gresk-romerske arkeologi
og kunsthistorie. Fra 1927 til krigsutbruddet 1939 befant han
seg på stadige studiereiser i Italia, Grekenland, Lilleasia og Jugo
slavia, bare avbrutt av kortvarige vinteropphold hjemme, bl. a.
for å holde forelesninger ved Universitetet. I denne tid vant
han internasjonal anerkjennelse ved sine forskninger på sen-

93

antikkens kunstområde. Disse har fremfor alt brakt oppsikts
vekkende resultater på det religionshistoriske område. Grunn
leggende ble hans studier til senantikkens portretthistorie, utgitt
av Instituttet for sammenlignende kulturforskning i 1933. I
1939 kom det store verk om Konstantinbuen, — utgitt av Det
Tyske Rikes Arkeologiske Institutt. Foruten disse arbeider har
han offentliggjort en lang rekke arkeologiske avhandlinger og
artikler i innen- og utenlandske tidsskrifter. I 1940 gikk han i
gang med sitt store arbeid: «Innsamling og bearbeidelse av det
arkeologiske materiale fra folkevandringstiden i Middelhavs
landene». For denne svære oppgave har han etablert skandi
navisk samarbeid.
I 1941 fikk han i Videnskapsselskapets møte 2. mai Fridtjof
Nansens belønning. Denne utdeles etter statuttene for «særlig
fremragende videnskapelig arbeid». Dr. L’orange fikk sin be
lønning for sitt arbeid om Konstantinbuen.
Han deltok i krigen i Norge i 1940 som ulønt løytnant ved
avdeling underlagt 4. Feltbrigade. Han er R. It. Kr. 0.
De har en sønn:
IX. 1. HANS WILHELM, født i Oslo 4. oktober 1938, døpt i
Riis kirke 20. november samme år.
VIII. 3. ELSE, født i Kristiania 23. november 1904, hjemmedøpt 15. ja
nuar 1905, dåpen stadfestet i Garnisonskirken 21. mai 1905,
gift sammesteds 29. juni 1926 med dr. phil, lektor Peter Emil
Steen Schjøth, født i Christiania 28. mai 1885, døpt i Trefoldighet
kirke 28. juni samme år.
Hun ble student fra Hallings skole 1922, latinlinjen. Hun stu
derer til magistergrad i litteraturhistorie med spesialfag fransk
litteratur.

Ad VII. 5, se side 89.
JOHAN INGOLF KOREN L’ORANGE

OG HUSTRU CONSTANCE WIEL, FØDT ANDERSSEN

Disse har 5 barn:

VIII. 1. HANS PETER, født i Kristiania 14. mai 1901, hjemmedøpt
8. juni 1901, dåpen stadfestet i Garnisonskirken 27. oktober
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samme år, gift sammesteds 21. desember 1927 med Borghild
Arndora Jacobsen, født på Skotfoss i Solum 17. mars 1906, døpt
3. juni samme år.
Hans L’orange ble student fra Hallings skole 1919, reallinjen,
gikk inn på Krigsskolen, ble utnevnt til premierløytnant i In
fanteriet 1. september 1922, tok militær høyskoleeksamen 1925,
begge eksamina som nr. 1 av sitt kull. Han gikk deretter inn i
Generalstaben, hvor han gikk gjennom gradene til og med kaptein
og kontorsjef. Han ble kaptein 16. april 1937. Han deltok i
krigen i Norge 1940 som stabsjef ved 4. Feltbrigade. I 1919
oppholdt han seg i studieøyemed i Frankrike. I 1939 var han
med stipendium på svensk skyteskole og i svensk regimentsamling.
Fra 1925 til 1927 var han kasserer og forretningsfører i «For
eningen til Skiidrettens Fremme». Fra 1938 til 1941 var han
sekretær i Embedsmennenes Landsforbund. Han var medarbeider
i Aschehougs verk «Den annen Verdenskrig», og har oversatt
Siilasvuos bok «Kampene om Suomissalmi».
I 1932 fikk han Norsk Militært Tidsskrifts prismedalje i sølv
for en strategisk avhandling om Bergensavsnittets forsvar. Han
har idrettsmerket i gull. De har 3 barn:
IX. 1. HANS PETER, født på Kvinneklinikken i Oslo 23. mars
1929, hjemmedøpt samme dag, død på Roa 9. juli 1929
og begravd på Vestre Gravlund 12. samme måned.
IX. 2. JOHAN GERHARD, født i Oslo 24. mars 1931, døpt i
Prestenes kirke 10. mai samme år.

IX. 3. HANS ALFRED, født i Oslo 25. oktober 1935, døpt i
Garnisonskirken 29. mars 1936.
VIII. 2. ALETTE, født i Kristiania 16. juni 1903,*) døpt i Garnisons
kirken 5. juli samme år, gift sammesteds 10. oktober 1925 med
Edward Isak Hambro Bull, født i Kristiania 12. mai 1897, døpt
i Trefoldighet kirke 30. mai samme år. Han er grosserer i Oslo.
Hun ble student fra Hallings skole 1922, latinlinjen. Hun er kjent
som strikkeekspert og har i 1933 utgitt en bok om strikking,
«Alette Bulls Strikkebok». Hun er fast medarbeider i «Urd»,
hvor hennes ukentlige «Spørretimer» er vel kjent. De har 2 barn.
*) I kirkeboken står feilaktig 15. juni.
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VIII. 3. JOHAN, født i Kristiania 9. juni 1905, døpt i Garnisonskirken
9. juli samme år, gift sammesteds 30. september 1931 med Hedda
Marie Mathilde Hagemann, født i York, Pennsylvania, U. S. A.
25. april 1908, døpt i Kristiansands Domkirke 25. april 1909.
Johan L’orange ble student fra Hallings skole 1923, reallinjen,
gikk inn på Krigsskolen, ble utnevnt til premierløytnant i In
fanteriet 2. september 1926, gikk over i Feltartilleriet 1. oktober
1927, tok militær høyskoleeksamen 1930, ble kaptein 1. januar
1936. Han tjenstgjorde 1926—1927 ved 131. franske infanteri
regiment i Orléans og ved Centre d’étude de l’infanterie, Versailles.
Han tok i 1928 eksamen ved Handelsgymnasiet i Stavanger.
Fra 1931 til 1934 studerte han med Statens stipendium kjemi
ved Den Tekniske Høyskole i Zürich og tok eksamen der som
diplomingeniør, som bestemann av samtlige kullets elever og
med «utmerket» i hovedkarakter. Ved sin hjemkomst ble hantatt
opp i Hærens Våpentekniske Korps og arbeidet til å begynne
med ved administrasjonen i Oslo, senere på Raufoss. Fra 11. ok
tober 1938 ble han direktør for «Norges Økonomiske Selvhjelpsråd», og fulgte dette ved krigsutbruddet 1939 over i Forsynings
departementet. På dettes vegne hadde han fra våren 1940 le
delsen av omleggingen til gassgeneratordrift av motorkjøretøyer,
motorfartøyer m. v. og ledet i samband hermed gjenreisningen
av den gamle norske trekullproduksjon.
De har 2 barn (tvillinger):
IX. 1. JOHAN HERMAN
J født i Zürich 19. juni 1932,
IX. 2. CHRISTIAN FREDRIK ( døpt der 30. sept, samme år.

VIII. 4. GERHARD, født i Kristiania 10. januar 1908, døpt i Garnisons
kirken 10. mai samme år, gift i Sarpsborg 2. september 1938 med
Gerd Margareta Oulie Andersen, født i Sarpsborg 14. mars 1913,
døpt 25. mai samme år.
Gerhard L’orange ble student fra Kongsgård skole i Stavanger
1926, reallinjen, studerte på maskinlinjen ved Norges Tekniske
Høyskole i Trondhjem fra 1927 til 1932, og tok eksamen med
beste karakter, 1,3 innstilling. Etter et kortere opphold på Moelven Cellulosefabrikk praktiserte han ved Saugbruksforeningen
i Halden et år. Med godseier Herman Wedel-Jarlsbergs sti96

pendiuin studerte han sa i et år papir- og cellulosefabrikasjon i
Tyskland, 2 semestre ved Den Tekniske Høyskole i Darmstadt
samt kortere opphold ved I. G. Farbenindustrie i Ludwigshafen.
Herman Voit. Heidenheim a. d. Brenz. Fra 1934 til 1935 var
han ansatt ved Hunsfoss fabrikker og reiste sa med oppdrag
av A/S Borregård til Waterfall Paper Mills i Mecanic Falls.
U. S. A. for der a innføre moderne kalkulasjonssystemer.
I 1936 ble han ansatt som ingeniør ved Borregårds fabrikker
i Sarpsborg og fra høsten 1939 som driftsbestyrer for Borregårds
Cellulosefabrikk i Lillestrøm. 1. januar 1942 ble han ansatt som
overingeniør ved den cellullfabrikk som Borregård omkring den
tid begynte å bygge i Sarpsborg. Han reiste i den anledning til
Tyskland for i et år å studere cellullfabrikasjon ved forskjellige
cellullfabrikker, bl. a. Hirschberg i Riesengebirge, Phrix A/S.
De har en datter:

IX. 1. MARGARETHE, fodt i Oslo 5. november 1941. dopt i
Sarpsborg 25. januar 1942.
V III. 5. WILLIAM, født i Kristiania 6. september 1909, dopt i Garni
sonskirken 31. oktober samme år, gift i Frogner kirke 25. no
vember 1938 med Maud Elisabeth Skogstad, født i Kristiania 6.
mars 1917. dopt i Høvik kirke 8. juli samme år.
William L’orange ble student fra Kongsgård skole i Stavanger
1927, reallinjen, studerte medisin og tok medisinsk embetseksamen
med laud i 1936, ble i 1937 ansatt som amanuensis hos distrikts
lægen i Nittedal, vikarierte så for praktiserende læge i Elverum
fra 1938 til 1939, gjorde kandidattjeneste på Hedmark Fylkes
sykehus i 1940, var deretter et år på Sanitetsforeningens sykehus
i Oslo. Fra 1. januar 1942 fungerer han som assistentlæge hos
doktor Christensen, Ljan.
1931—1932 var han i studieoyemed i Frankrike og i 1937 med
major Eckbos legat i Tyskland, Rudolf Hess Krankenhaus.
Dresden. Han er utskrevet sanitetsoffiser fra 1935.
De har en sønn:

IX. 1. TRULS WILLIAM, født i Elverum 8. september 1940
dopt i Frogner kirke i Oslo 23. februar 1941.
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TILFØYELSER
etter bokens innlevering til trykning pr. 1. juni 1942.
Ad side 74:
VIII. 2. KARSTEN TANK LORANGE har fått en sønn:
IX. 1. KARSTEN JOHAN LORANGE, født i Gjøvik 6. juni
1942.

Ad side 86:
VII. 2. ALVILDE (VIVI) L’ORANGE døde på Diakonhjem
met, Vestre Aker, 27. juni 1942 og ble bisatt i Oslo
Krematorium 2. juli s. å.

Ad side 96:
VIII. 3. JOHAN L’ORANGE søkte sommeren 1942 avskjed
fra sin stilling som direktør for Norges Økonomiske
Selvhjelpsråd og mottok 15. august s. å. ansettelse
som kontroll- og forsøksingeniør ved Nordisk Alu
miniumindustri A/S, Holmestrand.
Ad side 97:
VIII. 5. WILLIAM L’ORANGE var fra 10. juni—15. august
1942 assistentlæge ved Modum Bad.

østen 1935 feiret slekten sitt 250 ars jubileum, — det var
250 år siden dens første kjente stamfar her i Norden kom
til Danmark. Slekten kunne med berettiget stolthet se til
bake på et kvart årtusen i sitt nye fedreland. Den var gått veldig
fram og hadde, fra det opprinnelige frø, utviklet seg til et mektig
tre. Dettes grener strakte seg vesentlig over det østenljelske Norge.
Vestfold og Østfold, men grenene rakk også langt utenfor, til
oversjøiske land. Slekten var gått helt opp i sitt nye fedreland.
Dens virksomhet spenner over de forskjelligste områder: gård
brukere, skipskapteiner, skipsbyggere, skipsredere, kjøpmenn, tre
lasthandlere, sagbrukseiere, offiserer — hvorav én nådde den
høyeste kommandostilling i vår hær — jurister, læger, ingeniører,
pedagoger, kunstnere, vitenskapsmenn med skandinavisk og endog
internasjonal berømmelse.
Slektsfesten holdtes i Oslo Militære Samfund 30. oktober 1935.
I spissen for innbyderne sto kommandanten på Akershus, general
major H. W. L’orange. De øvrige innbydere var fru Beate Konow
Søeberg, fru Agnes Røhr, kaptein Karsten Lorange og premierløytnant H. P. L’orange. Den siste fungerte tillike som sekretær.
Bordet var smukt dekorert i våpnets farger, blått og sølv.
Toastmaster var sjefsinspektør Olai Lorange. Hovedtalen ble holdt
av generalmajor L’orange. De øvrige offisielle talere var kaptein
Karsten Lorange, professor George L’Orange (Kjøbenhavn),
oberst Johan L’orange, oberst Karl Engelstad, fru Beate Konow
Søeberg, ingeniør R. Lorange og premierløytnant Hans L’orange.
Menyen var:

H

Potage aux Champignons
Filet de Cabillaud, aux Asperges et Crevettes, Sauce Hollandaise
Caneton rôti, Salade de Saison
Parfait praliné
Friandises
Malmsey Madeira
Chateau Liversan
Amontillado
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Under middagen ble sunget en rekke sanger som var diktet i
dagens anledning. En av dem gjengis nedenfor:
AV SLEKTEN LORANGE’S SAGA
Mel.: Millom bakkar og berg utmed havel.

Mer til Norden i ufred og feide
kom en landsmann av herr d’Artagnan.
Kun sitt navn og sin kårde han eide —
nous voici, les cadets de Gascogne.

Du kan treffe på skudd av Lorangcr
gjennom alle de soner på jord’n
Øst fra Halden og vest fra Stavanger
Honolulu. Alaska, Kap Horn.

Under åtti års fredsperiode
slo sydlendingen rot her i Nord.
Og han pløyde og sådde og grodde
og fikk kraft fra den Vestfoldske jord.

Nå de hvite seil er forsvunnet
og trelastens tid er forbi.
Andre baner har slekten dog funnet
og ei minket er dens energi.

Men da Norge løftet sin bringe
og fikk syn for sin rang som nasjon,
fikk vår ætt også luft under vinge
og tok del i vårt lands ekspansjon.

Vi har navner i embetsmannsyrket,
medisin, juss og pedagogikk.
Og Loranger studerte og dyrket
både vitenskap, kunst og teknikk.

Langsmed vassdraget tømmeret ruveL.
vi det skipet til fremmede havn.
Og så mangen en skute der duvet,
hvor Lorange var skipperens navn.

Vi har fortidens undre beskrevet
item jernalder, botner og bre.
Vi har jernbaner bygget og drevet
samt plantasjer for sukker og te.

Og vi vokste jevnsides med landet:
På Lorange-saga sagblader hven.
Fra Lorange-verven skip gikk på vannet
med saluttskudd ifra Fredriksten.

I arv fra vår stamfar i graven
fikk vi troskap mot Norges armé:
Far og sønn nådde marsj alstaven
under splittflagget seilte vi med.

Men for dem av vår ætt som fôr ute
var Kanalen og Nordsjøen ei nok:
Lorange seilet Lorange-bygget skute
på rekordtid til Wladivostok.

Fast ble etten plantet i Norge.
Etter evne vi bygget vårt land. —
Vi var les cadets de Gascogne.
Nå er vi les enfants de Norvège.
R. L.

Etter middagen ble det spilt opp til dans, og denne gikk med
liv og lyst til langt over midnatt.
Festen var besøkt av ca. 100 medlemmer, — derav mange fra
Danmark.
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HENVISNINGER
(Tallene viser til sidetall.)
Alsing, Hans Frederik, Danmark 28
— Catharine Alette, født Lorange 28
Backer, Carl Nils 78
— Anne Margrete, født Lorange 78
Bentsen, Mathias 15
Bergh, Håkon Ludvig 72
Bloch, P., Danmark 35
— Cathinka, født Lorange 35
Bowers, Jay Dale, U. S. A. 46
— Abbie Elizabeth, født L’Orange 46
Bull, Edward Isak Hambro 95
— Alette, født L’orange 95
Carstensen, Carl, Danmark 74
— Mary Louise, født Lorange 74
Dammann, Johannes Rudolf 40
— Christiane (Kitty) Thomine, født
Lorange 40
Engelstad, Karl Johan Fredrik 39
— Johanne, født Lorange 39
Frølich, Peter Grønn 37
— Henriette Benedicte, født Lorange 37
Gjerulf, Hans Juul, Danmark 35
Hald, Ole, Danmark 42
— Agnes Rigmor, født Lorange 42
Hals, Peter Snorre 25
— Susanna Cathrine, født Lorange 25
Halvorsen, Helge Christian 66
— Anne Cathrine, født Lorange 66
Hassel, Alf 41
— Regine (Regie), født Lorange 41
Hérpin, Alphons, Frankrike 58
— Cathrine Georgine, født Lorange 58
Holmblad, Josva From, Danmark 37
— Georgine Wilhelmine, født Lorange
37
Holmboe, Hans Peter 24, 50

Holmboe, Marie Gustava, født Lorange
24, 50
Iversen, Carlos 70
— Augusta, født Lorange 70
Janssen, Carl Johan Fredrik, Dan
mark 37
— Antoinette Wilhelmine, født Lorange
37
Juell, Johan Fredrik 72
— Emma Ingeborg Gade, født Lorange
72
Jørgensen, Johan 15
— Ursula Dorothea, født Lorange
13,15
Kellermann, H. J., Danmark 27
— Georgine Birgitte, født Lorange 27
Kielland, Jonas Schancke 38
— Helene Christiane, født Lorange 38
Knudsen, Eric Alfred, Hawaii 41
— Cecilie Beta Alexandra, født L’Orange
41
Krohn-Hansen, Thorvald 76
— Gunvor, født Lorange 76
Langlie, Carl Håkon 93
— Minda Juell, født L’orange 93
Larsen, Gunnar Otterbech 93
Lindemann, Carl Catharinus 40
— Thora, født Lorange 40

Lorange, L'orange, L’Orange.
Agnes, født 1942 77
Agnes Alvilda, Danmark 46
Alette, født 1874 40
Alf Carsten, født 1851 63
Alvilde (Vivi) 86
Alvilde, født Valeur 51
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Alvilde Rosalie Christiane, født Koren
82, 86
Amund, revisor 77
Anders Lund, konservator 60, 71
Anders Lund, født 1910 72
Andreas Melchior Glückstad 70, 76
Anna, født Raahauge, Danmark 35
Anna Christiane, født Collett 56
Anna Jacobea Lyngaas, født 1772 17
Anna Sigruna, Island 47
Anne Amunda, født Gabrielsen 39, 44
Anne Katrine, født 1939 77
Anne Marie, født 1735 16
Anne Sophie, født 1766 21
Anne, født Talke 10
Anne Tonetta (Antonette), født Eiesland 70, 76
Antonette Gunhilde 77
Arthur Carl, Cardiff, fodt 1876 73
Arvid Jean, født 1931 46
Arvid Knudsen, ingeniør 41, 46
Aubrey Charles, U. S. A. 46
Aubrey Faye, Hawaii, 41, 45
Aubrey Faye, jr. U. S. A. 46
Barbara Ann, U. S. A. 45
Berit Fredrikke, født Engebrigtsen
93
Berthe Marie, født 1768 22
Berthe Olsdatter, født Tufte 16, 17
Birger Faye, Hawaii 41
Borghild Arndora, født Jacobsen 95
Borghild Margareth Helene, født Tor
gersen 42, 46
Bredine Elise, født 1814 20
Bredine Juliane, født 1804 18
Brita, født Holmgren 75
Carl, lektor 76
Carl Franklin, U. S. A. 45
Carl Georg («Lorange sønner») 26, 55,
58, 69
Carl Johan, foged 16, 51
Carl Johan, student 69
Caroline, født Faye 32, 41

Carsten Ludvig, innrulleringssjef 48,
50, 63
Carsten Tank, født 1915 75
Cathrine Olsdatter, født Tufte 16, 26
Charles von Lorang 9
Charlotte Otilia, født Schrøder 30
Christen, født 1919 77
Christian, født 1725 15
Christian Arboe, født 1774 8, 17, 18, 19
Christian August, ingeniør 38
Christian Fredrik, født 1932 96
Christiane Thomine, født Faye 27, 30
Christine, født Stang 59
Clara Sophie, født Friberg, Danmark 37
Constance Wiel, født Anderssen 89, 94
Constantia Alexandrine, født Hahn,
Danmark 20, 27
Dagny, født Lühnenschloss 65, 74
Dora, født Filtenborg, Danmark 44
Elsa Wencke, U. S. A. 45
Emilie, født Brodersen 67, 75
Emilie, født Møller, Island 43
Emma, født Gade 60, 71
Emma Elizabeth, født Faircloth, U.S.A.
41, 45
Erik Emil, født 1919 75
Eric Percy, Cardiff, født 1879 74
Eva Dell, født Cutts, U. S. A. 46
Eva Faye, U. S. A. 45
Fanny Fredrikke Wilhelmine, født Ol
lendorff 59, 70
Finn Edvard, født 1921 75
Finn Faye, U. S. A. 45
Florence Regina, født Teed, U. S. A.
45
François, Sverige 8
Fred Juel, U. S. A., født 1914 46
Fred Juel, U. S. A., født 1940 46
Fredy Alette Marie, født Juel 41
Fredrik Berg, født 1870 65
Fredrik Gade, ingeniør 71
Fredrik Grundtvig, født 1913 74
Fredrik Nannestad Berg, født 1857 64
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Fredrik Nannestad Berg, født 1859 64
Friederich Otto «Lorang» (Rappe) 13—15
Frithjof, landbruksingeniør 70, 77
Georg Carsten, Cardiff 74
Georg Eilert Christian, født 1840 85
Georg Fredrik («H. & G. Lorange») 48,
52, 58, 64
Georg Hahn, Danmark, riksdagsmann
28
Georg Otto, major 68, 76
Georg Otto, født 1918 76
Georg Robert, overingeniør 67, 75
George Henrik, Danmark, professor 43
Georgine Fredrikke, født 1875 59
Georgine Fredrikke, født Lund 47, 54
Georgine Petrine Constance (Constance),
født 1837 32
Gerd Margareta Oulie, født Andersen 96
Gerda Hildesheim, født Ludvigsen,
Danmark 46
Gerda Sofie Wilhelmine, Danmark 43
Gerhard, overingeniør 96
Ginni, født Gulbranson, se Regine 86, 93
Gjertrud, lærerinne 52
Gjertrud Georgine, født Jacobi 16, 22,
47
Gjertrud Petronelle Georgine, født
Lorange 34, 64
Gudrun, født Tandberg 76
Gudrun Emmy, født Francke 55
Gunvor Marta, født Holm 74
Hans, født 1939 77
Hans Alfred, født 1935 95
Hans Andreas, født 1734 13, 16, 20, 26
Hans Andreas, født 1779 13, 25, 26, 78
Hans Andreas, født 1806 («H. & G.
Lorange»), 16, 24, 47, 54, 58
Hans Andreas, født 1850, premierløytnant 26, 62, 72
Hans Andreas, født 1873, grosserer
55
Hans Christian Marcus Georg, født
1807 81

Hans Fredrik George, Danmark, gros
serer 36
Hans Georg, født 1862 64
Hans Johan, Danmark, grosserer 28
Hans Junchum, født 1727 15
Hans Peter, generalløytnant 26, 82, 86
Hans Peter Holmboe, proprietær 26,
58, 70
Hans Peter, kaptein OdHans Peter, dr., kunsthistoriker 93
Hans Peter, født 1929 95
Hans Peter, Hawaii 42
Hans Peter Faye, Hawaii 42
Hans Wilhelm, generalmajor 86, 93
Hans Wilhelm, født 1938 94
Harald, født 1852 64
Harry Hahn, Danmark, født 1905 47
Hedda Marie Mathilde, født Hagemann
96
Hedevig Beathe, født Wetlesen 31, 40
Hedevig Beate, født 1871 40
Helga, født Lund 71
Henrich Christian, født 1737 16
Henrich Christian, månedsløytnant,
født 1765 13, 20, 26, 27
Henrich Nicolai, kjøpmann 27, 30
Henrik, født 1875 40
Henrik Christian, Hawaii 26, 32, 41
Henry Baymé 62
Henry Christian, U. S. A. 46
Hillegard, født Höntsch 47
Hjalmar Gerhard, Cardiff 63, 73
Inge Spørck, født 1919 78
Ingeborg, født Bue 78, 81
Ingegerd, født Spørck 72, 77
Inger, født Nielsen, Danmark 47
Ingrid, født Busck-Nielsen, Danmark
38
Jack, Danmark, født 1910 43
Jan, Danmark, født 1940 47
James Howard, høyesterettsadvokat 69
Jason William, U. S. A., født 1940 46
Jean, slektens stamfar 7, 10, 11
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Jean Aage, født 1923 76
Johan, direktør, kaptein 96
Johan Anders («Lorange sønner») 19,
23, 54
Johan Anthon, født 1817 20
Johan Anthoni, født 1732 8, 13, 16, 17
Johan August Fredrik Carl, kunstmaler,
Danmark 36
Johan Christian, politimester 65, 71
Johan Christopher, født ca. 1723 11
Johan David, driftsbestyrer 26, 30
Johan David Faye, født 1867 38
Johan Gerhard, født 1696 8, 10, 13,
15, 26
Johan Gerhard, losoldermann, født 1770
13, 20, 22, 47
Johan Gerhard, født 1783 10, 18
Johan Gerhard, født 1861 64
Johan Gerhard, født 1902 74
Johan Gerhard, født 1931 95
Johan Herman, født 1932 96
Johan Ingolf Koren, oberst 89, 94
Johan Koren, født 1864 86
Johan Otto, ingeniør, U. S. A. 44
Johan Philip, født 1728 11
Johan Philip, død 1728 10, 11
Johanne Marie, født Toft 25, 78
Johanne Sophia Lyngaas, født 1768 17
Johanne Sophie, født 1781 18
Joseph Windle, konsul 31, 40
Josephine Amalie, født Tybring 54
Jørgen Hahn, Danmark, født 1937 43
Karen, født 1872 65
Karsten, Danmark, født 1939 43
Karsten Tank, oberstløytnant 26, 56
Karsten Tank, kaptein 66, 74
Karsten Tank, født 1909 74
Kay Hahn, Danmark, født 1879 43
Kay Harder, Island, født 1904 47
Kirsti, født 1941 75
Kirstine Cathrine, født Harder, Dan
mark 35, 42
Kitty Margrethe, født Sørensen 74

Konstance Sofie, født 1870 38
Lars Johan, Danmark, født 1911 47
Lisbeth Christophersdatter 10, 11
Louis Georg, født 1861 63
Magna Sofie, Danmark, født 1909 43
Magnus Pauli, Danmark, født 1878 43
Maren, født Clausen, Danmark 28
Maren Halvorsdatter, født Hunde
stuen 17
Margareth, født Hickson, U. S. A. 45
Margarethe, født 1941 97
Margrethe Fredrikke, læge 52
Marie, født Simensen (Nygaard) 64
Marie Bolette Petrea, født 1809 81
Marie Gustava, født Jacobi 18—19
Marie Margaretha, født Grundtvig 66, 74
Martha Margrethe Johanne Sophie, født
Kragh 50, 63
Mary Maud, født Fisher, Cardiff 63, 73
Maud Elisabeth, født Skogstad 97
Maud Cecilie, født 1937 46
Maud Grethe, Cardiff, født 1877 73
Maud Kate Mathilde, født 1890 42
Mele, født Williams, Hawaii 42
Munda, født Gabrielsen, se Anne
Amunda 39, 44
Nicolay August («Lorange el Apenes»)
34, 64
Nicolay Harder, Danmark, født 1875
43, 46
Olai, sjefsinspektør 72, 77
Olai, født 1936 77
Olav von Stackelberg, Hawaii 42
Ole, født 1776 25
Ole Johansen Lyngaas, født 1770 17
Olga, født Wiel 58, 69
Olga Elisabeth, født Johnsen 55
Oline Cathinka, Danmark, født 1844 35
Oscar Hjalmar, Cardiff, født 1891 74
Otilia Josephine Margarethe, født Olsen
62, 72
Otilie, født 1873 65
Otto Henrik, ingeniør 39, 44
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Per, født 1916 77
Per, født 1939 77
Peter Reinholdt, Danmark, proprietær
35, 42
Peter Wilhelm, Lillehammer, kjøpmann
78, 81
Petra Marie Ursula, født Berg 52, 64
Petronelle (Petra), født 1841 32
Philip Anthon, født 1810 20
Prosper, dr. ing., Stuttgart 9
Ragnhild, født Etholén, Hawaii 42
Ragnhild Olivia, født Due 68, 76
Randi, født Heyerdahl 77
Rasmus Hendrik, Danmark 35
Regine Amalie (Ginni), født Gulbranson 86, 93
Reinholdt Harder, Danmark, født 1905
46
Robert, ingeniør 75
Rudolf Ferdinand Jacobi, født 1854 64
Sigrid, født Ollendorff 70, 77
Sigurd Nils, født 1853 63
Sofie, født Jensen, Danmark 43
Sophie Marie, Danmark, født 1840 35
Stella, født Ørholm, Danmark 43
Susanna Hansdatter, født Molbech 12,
13, 26
Thomas Stang, født 1887 41
Thora Søvndahl, født Petersen. Dan
mark 43, 46
Thorvald Lund, født 1900 71
Tove Merete, Danmark, født 1902 43
Truls William, født 1940 97
Vibeke, født Hansen, Danmark 43
Vidar, født 1939 75
Wilhelm Andreas, Danmark, proprietær
26, 28
Wilhelm Christian, født 1727 15
Wilhelmine, født 1880 52
Wilhelmine, født Schenkel, Danmark 28
Wilhelmine Caroline, født 1841 85
Wilhelmine Georgine (Mina) født 1849
85

William, læge 97
Aage, depotsjef 68
Aage Pauli, Danmark, født 1911 47
Aage Reinholdt, Island, født 1876 43
Aage Reinholdt, Island, født 1907 47
Aase Charlotte Emilie, født Pettersen
(Hutchinson) 74
Aasta, født Øvrcgaard 44
Madsen, Niels Thorvald, Danmark 37
— Constantia Alexandrine (Constance)
født Lorange 37
Mowinckel, Magdalon Müller 72
— Inga Georgine (Inni), født Lorange
72
Morch, Nils W. 25
— Karen Olea, født Lorange 13, 25
Næste, se Bentsen, Mathias 15
Ohl, Ludvig, Danmark 44
— Villy Christine, født Lorange 44
Petersen, Carl Christian, Danmark 35
— Ida Johanne, født Lorange 34
von Pretorius, Andreas August 12
Randrup, S. R., London 43
— Harriet Frida, født Lorange 43
Rankin, Guy, Hawaii 42
— Ida
Constance Gabrielle, født
L’Orange 42
von Rappe, Friederich Otto, geheime
råd 13, 14
Rappe («Lorang»), se Friederich Otto
«Lorang» 13—15
Riiber, Claus Nissen 34
— Sigrid Ursula, født Lorange 34
Røhr, Paul Knoph 39
— Agnes Constance, født Lorange 39
Roer, Harald Andreas 69
— Johanne Christine Ambrosia, født
Lorange 69
Schjøth, Peter Emil Steen 94
— Else, født L’orange 94
Sommerschild, Henrich Christopher 81
— Johanne Marie, født L’orange 81
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Suhrke, Wilhelm Christian 65
— Ursula, født Lorange 65
Svendsen, August 44
— Solveig (Sylvia), født Lorange 44
Synnestvedt, Magnus Urbanus, Dan
mark 35
— Wilhelmine Constance, født Lorange
35
Søeberg, Thomas Konow 40
— Hedevig Beate, født Lorange 40
Sørenssen, Aimar August 71
— Else, født Lorange 71
von Tangen, Christoffer Georges Johan
41
— Petra, født Lorange 41

Teien, Hans Christensen 15
— Margrethe Sophie, født Lorange 13.
15
Waldau, Georg, Stockholm 43
— Ida Marie, født Lorange, Danmark 43
Weiss, Georg, Danmark 44
Wetlesen, Aage Schult 65
— Helene Petronelle, født Lorange 65
Wiel, Mads 40
— Magdalene Eleonore, født Lorange 40
Wingaard, Oluf Wilhelm 89
— Rebekka Dorothea, født L’orange 89
Ørtz, se Jørgensen, Johan 15
Østensen, Østen, New-York 32
— Cathrine, født Lorange 32

Tabell 1.

DE ELDSTE LEDD

I.

Jean L’Orange,
1651 (?>—
* Anne Talke.

II.

Johan Gerhard Lorange,
1696—1772.
* Susanna Hansdatter Molbech.

III«

3 sønner,
Dorothea,
døde som
1729—1786.
* 1) Mathias Bentsen.
små.
* 2) JohanJ ørgens en.

IV.

Margrethe,
1730—1784.
* Hans Christensen
Teien.

3 barn,
Christian Arboe,
døde som
1774—1827.
små.
* Maren Halvorsdatter.

V.

Datter,
død ung.

Johan Anthoni,
1732—1790.
* Berthe Olsdatter
Tufte.

Datter,
død som
liten.

Johan Gerhard,
1783—1871.
* Marie Gustava
Jacobi.
3 barn,
døde som små.

Hans Andreas,
1734—1825.
* Cathrine Olsdatter
Tufte.

Henrich Christian,
1765—1819.
* Constantia
Alexandrine Hahn.
Linje A.

Datter,
død som
liten.

Johan Gerhard,
2 døtre,
1770—1824.
døde som
* Gjertrud Georgine
små.
Jacobi.

Linje B.

Sønn,
død som
liten.

Susanna,
Karen Olea,
Sønn,
1771—1831.
1775—1878.
død som
* Peter Snorre * Nils W. Møreb.
liten.
Hals.

Hans Andreas,
1779—1814 (?).
* Johanne Marie
Toft.
Linje C.

Tabell 2.

LINJE A

IV.

V.

VI

Georgine,
1802—185..
* H. J. Kellermann.

Henrich Christian Lorange,
1765—1819.
* Constantia Alexandrine Hahn.

Danmark.
Catharine,
1805—1868.
* Hans Fredrik Alsing.

Henrich Nicolai,
1803—1861.
* Christiane Thomine Faye.

Johan David,
1834—1905.
* Otilia Schrøder.

Joseph Windle,
1836—1891.
* Beathe Wetlesen.

Constance,
1837—1923.

Cathrine,
1839—?
* Østen Østensen.

Petra,
1841—1917.

Henrik Christian.
1843—1916.
* Caroline Faye.

Se Tabell 4.
VU

Henriette,
1865—.
* Peter Frølich.

Sønn,
død som
liten.

Helene,
1868—1925.
* Jonas S.
Kielland.

VIII.

Datter,
død som
liten.

Christian August,
1872—1937.
* Ingrid BusckNielsen.

Solveig (Sylvia),
1904—.
August Svendsen.

IX.

Otto Henrik,
1873—1939.
* Munda
Gabrielsen.

1

Johanne,
1875—1933.
* Karl Johan
Engelst ad.

Johan Otto,
1908—.
* A as ta Øvregaard.

Eva Faye,
1937—.

Elsa Wencke.
1938—.

Agnes,
1878—.
* P. Røhr.

Finn Faye,
1911* Margareth Hickson.

Thora,
Datter,
1870—.
død som
* Carl
liten.
Lindemann.

Christiane
(Kitty),
1872—1923.
* Johannes
Dammann.

Datter,
død som
liten.

Henrik,
1875—1913.

Magdalene
(Magga),
1878—.
* Mads Wiel.

Beate,
1879—.
* Thomas
Konow
Søeberg.

Petra,
1883—.
* Georges
von Tangen.

Begine,
Sønn,
(Regie)
død som
1886—.
liten.
* Alf Hassel.

August,
1846—1903.
* Gjertrud
Lorange.

Sigrid,
1882—.
* Claus Riiber.

Wilhelm Andreas,
1806—1881.
* Maren Clausen.
Se Tabell 3.
August,
1833—1875.

Georg Hahn,
1808—1892.
* Wilhelmine Schenkel.

Hans Fr. George,
1841—1932.
* Clara Sophie
Friberg.

Antoinette,
1874—.
* Carl Johan
Janssen.

Georgine,
1843—1875.
* Josva From
Holmblad.

Hans Johan,
1810—1864.

Constantia Alexandrine,
1850—.
* Niels Th. Madsen.

Tabell 3.

LINJE A, Danmark.

V. Wilhelm Andreas Lorange,
1806—1881.
* Maren Clausen.

VI.

Ida Johanne,
1835—1872.
* Carl Chr.
Petersen.

Wilhelmine Constance,
1836—1921.
' 1) Hans Juul Gjerulf.
1 2) Magnus Urbanus
Synnestvedt.
VIL

Rasmus Hendrik,
1838—?
* Anna
Raahauge.

Cathinka,
1864—.
*P. Bloch.

VIII.

Sophie Marie,
1840—1862.

Aage Reinholdt,
(Island).
1876—1907.
* Emilie Møller.

Nicolay Harder,
Agnes
Rigmor,
1875—.
1874—.
* Thora Søvndahl
Petersen.
* Ole Hald.

Reinholdt
Agnes
Harder,
Alvilda,
1905—.
1906—.
* Gerda
Ludvigsen.

Lars Johan,
1911—1918.

Peter Reinholdt,
1845—1900.
* Kirstine Cathrine Harder.
1

Oline Cathinka,
1844—1879.

Aage
Pauli,
1911—.
* Inger
Nielsen.

Kay
Harder,
1904—.
Island.

Harry
Hahn,
1905—.
* Hilleg ard
Höntsch.

1
IX.

Jan,
1940—.

Magnus Pauli,
1878—,
* Sofie Jensen.

Aage Reinholdt,
1907—.
Island.
* .... (?)

1
i1

Anna
Sigruna.

Datter.

Tove
Merete,
1902—.

Kay
Hahn,
1879—.
* Vibeke
Hansen.

Magna
Sofie,
1909—.

Ida Marie,
1880—1935.
* Georg
Waldau.

Jack,
1910—.
♦ Stella
Ørholm.

Jørgen
Hahn,
1937—.

Karsten.
1939—.

Gerda Sofie,
1881—1906.

Harriet Frida,
George
1882—1904.
Henrik,
*S.Revsgaard 1885—.
Randrup.
* Dora
Filtenborg.

Villy Christine,
1889—.
* 1) Georg Weiss.
* 2) Ludvig Ohl.

Tabell 4.

LINJE A, Hawaii, U.S.A., Oslo.

VI.

VII.

Birger Faye,
1878—1881.

VIII.

Carl Franclin,
1910—.
* Florence R.
Teed.
1

IX.

Barbara Ann,
1935—.

Cecilie Beta,
1880—.
* Eric Alfr.
Knudsen.

Aubrey Faye,
1882—.
* Emma
Faircloth.

Abbie Elizabeth,
Fred Juel,
1912—.
1914—.
* Jay Dale
* Eva Dell
Bowers.
Cutts.

Aubrey
Charles,
1938—.

Fred
Juel,
1940—.

Henrik Christian L9 Orange,
1843—1916.
* Caroline Faye.

Arvid,
1884—.
♦ 1) Fredy Juel.
* 2) Borghild f. Torgersen.

Aubrey Faye,
Henry
1916—1919. Christian,
1919—.

Jason
William,
1940—.

Arvid Jean,
1931—.

Maud Cecilie,
1937—.

x

Ida Constance,
1887—.
* Gui Rankin.

Maud,
1890—.

Hans P. Faye,
1892—.
* Mele Williams.

Hans Peter,
1934—.

Olav v, Stackelberg,
1895—.
* Ragnhild Etholén.

Tabell 5.

LINJE B

IV.

V.

Hans Andreas,
1806—1896.
* Georgine Fredrikke Lund.

Johan Gerhard Loran
1770—1824.
* Gjertrud Georgine Ji

Marie Gustava,
1808—1897.
* Hans P. Holmboe.

x

VI.

VII.

Johan Anders,
1836—1910.
* Josephine Olsen.

Hans Andreas,
1873—.
* l)01ga f. Johnsen.
* 2) Gudrun Francke.

VIII.

Karsten Tank,
1838—1909.
* Anna Collett.

Johan
Christian,
1875—.
* Dagny
Lühnenschloss.

Anne
Karsten
Cathrine,
Tank,
1878—.
1879—.
* Helge
* Marie
Halvorsen. Grundtvig.

Johan
Karsten Tank,
Gerhard,
1909—.
1902—.
* Aase
* Gunvor
Pettersen
Holm.
(Hutchinson).

Fredrik Carsten
Grundtvig, Tank,
1913—. 1915—.
* Kitty
Sørensen.

IX.

Vidar,
1939—,

Georg Robert,
1881—.
« Emilie Brodersen.

Robert,
Erik Emil,
Fin
1916—.
1919—. Edvard,
* Brita
1921—.
Holmgren.

1i
i

Kirsti,
1941—.

Carl Georg,
1840—1894.
* Olga Wiel.
1

A age,
1883—.

Jean
Aage,
1923—.

Georg Otto, Johanne,
1885—.
1887—.
* Ragnhild * Harald
Due.
Røer.

Gunvor,
1914—.
* Th. KrohnHansen.

Cathrine,
1842—1918.
* Alphons
Hérpin.

Andreas
James
Carl Johan,
Melchior,
Howard,
1875—1893.
1874—1922.
1877—1937.
4‘ Antonette
Eiesland.

Georg
Otto,
1918—.

Thorvald
Augusta, Frithjof,
Georgine
Lund,
Fredrikke,
1885—.
1888—.
1900—1924.
* Sigrid
1875—1886. * Carlos
Iversen. Ollendorff.

Carl,
Antonette
1905—. Gunhilde,
* Gudrun
1909—.
Tandberg.

Hans,
1939—.

Per,
1939—.

Agnes,
1942—.

Anders Lund,
1847--1888.
* Emma Gade.

Hans Peter Holmboe,
1844—1919.
* 1) Christine Stang.
* 2) Fanny Ollendorff.

Per,
1916—.

Christen,
1919-

Hans Andreas,
1850--1883.
* Otilia Olsen.

Inga (Inni),
Olai,
Fredrik Gade,
1882—1933.
1876—.
1878--1932.
* Ingegerd
* Helga Lund. •*‘ 1) Magdalon
Spørck.
Mowinckel,
4‘ 2) Ludvig Bergh.

Emma
Else,
Anders Lund,
1909—.
1910--1912. Ingeborg,
1913—.
* Aimar
« Johan
Sørenssen.
Fr. Juell.

Amund,
1909—.
♦ Randi
Heyerdahl.

Henry
Baymé,
1856—18<

Arthur
Carl,
1876—.

Anne Margrete,
1914—.
* Nils Backer,

Olai Anne Katrine.
1936—.
1939—.

M
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IV.

Johan Gerhard Lorange,
1770—1824.
* Gjertrud Georgine Jacobi.

Carsten Ludvig,
1813—1898.
* Johanne Kragh.

d,
1.
de.

Hans Andreas,
1850--1883.
* Otilia Olsen.

i (Inni),
Olai,
2—1933.
1876—.
agdalon
* Ingegerd
Spørck.
owinckel,
idvig Bergh.

na
org,
—.
an
teil.

Amund,
1909—.
* Randi
Heyerdahl,

Henry
Hjalmar Gerhard, A If Carsten, Sigurd
1843—1914.
Baymé,
1851—1882.
Nils,
1856—1894.
* Mary Maud
1853—?
Fisher.

Arthur
Carl,
1876—.

Maud
Grethe,
1877—.

Anne Margrete,
Inge
1914—.
Sporck,
* Nils Backer.
1919—.

Olai Anne Katrine.
1936—.
1939—.

Georg Fredrik,
1819—1895.
* Ursula Berg.

Carl Johan,
1817—1902.
* Alvilde Valeur.

Louis
Georg,
1861—?

Eric
Mary Louise, Georg Carsten,
Oscar
Percy,
1879—.
1886—1929. Hjalmar,
1879—.
* Carl
1891—.
Carstensen.

Gjertrud, Wilhelmine,
1879—. 1880—1885.

Margrethe,
1884—.

Harald,
1852—1893.

Fredrik
Gjertrud,
Fredrik
Johan
Hans Georg,
Helene,
Ursula,
Rudolf,
Nannestad
1855—1935. Nannestad
Gerhard,
1862—1887. 1865—1921.
1867—.
1854—1936.
Berg,
Berg,
1861—1861.
* Marie Simensen * August
* Aage Schult ♦Wilhelm
Lorange.
1857—1859. 1859—1860.
Wetlesen.
(Nygaard).
Suhrke.

Fredrik
Karen,
Berg,
1872—1874.
1870—.

Otilie,
1873—1901.

Tabell 6.

LINJE C.

IV.

Hans Andreas Lorange,
1779—1814 (?).
* Johanne Marie Toft.
I

V.

VI.

Johan Koren,
1864—1865.

VIII.

Johanne,
1834—1918.
* Henrich Chr.
Sommerschild .

Alvilde
(Vivi),
1866—.

Peter Wilhelm,
1806—1871.
♦ Ingeborg Bue.

Hans Peter,
1835—1907.
* Alvilde
Koren.

Hans Christian
Marcus,
1807—1832 (?).

Georg Eilert,
1840—1848.

Hans Peter,
Else,
Minda Juell,
1903—.
1904—.
1901—.
* 1) Gunnar Larsen.
* Berit
* Peter Emil
Engebrigtsen.
Schjøth.
* 2) Carl Langlie.

.Hans Wilhelm,
1938—.

Wilhelmine
Caroline,
1841—1848.

Rebekka,
1870—.
* Oluf W.
Wingaard.

Hans Wilhelm,
1868—.
* Regine (Ginni)
Gulbranson.

IX.

Marie Bolette
Petrea,
1809—1833.

Hans Peter.,
1901—.
* Borghild
Jacobsen.

Hans Peter, Johan
1929—1929. Gerhard,
1931—.

Wilhelmine
(Mina),
1849—1933.

Johan I. K.,
1873—.
* Constance
Wiel Anderssen.

Alette,
1903—.
* Edward
Bull.

Hans
Alfred,
1935—.

Johan,
1905—.
♦ Hedda
Hagemann.
i

Gerhard,
1908—.
* Gerd Oulie
Andersen.

William,
1909—.
* Maud
Skogstad.

Johan Christian
Herman, Fredrik,
1932—. 1932—.

Margarethe,
1941—.

Truls
William,
1940—.

i
i

