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Nærværende lille arbeide er udført og udgivet efter opdrag af 
skibsmægler C. J. Kiønig i Trondhjem. Det var færdigt til trykning 
i 1918, men typografstreik og mangehaande vanskeligheder i bog* 
trykkerfaget har medført at det først foreligger nu.

Christiania 1919.
S. H. Finne * Grønn.



I schemaet betegner tallene generationerne og bogstaverne genera? 
tionens medlemmer.



EIDSVOLDSMANDEN, 
H0IESTERETSASSESSOR ANDREAS KIØNIG.



SLEGTEN KIØNIG



SLEGTEN KIØNIG.

1. Jens Bendixen Kiønig, født 1674 og død 19 novbr. 1730 i 
Kjøbenhavn, er den tidligst kjendte stamfar til den faatallige slegt 
af dette navn i Norge. Han er uden tvil dansk af fødsel, men 
hvor i Danmark han er kommet til verden og hvorfra han havde 
sit tilnavn er hidtil ubekjendt. Hele sit liv var han bosat i Kjø* 
benhavn. I 1703 var han blokdreiersvend ved verftet paa Holmen 
og boede da i Adelgade, fra 1704 havde han sit hjem i Borger* 
gaden og fra 1706 i Helsingørgaden; i 1712 var han kvartermand 
i dreierstuen, flyttede et par aar efter til Dronningens Tvergade, 
hvor han kjøbte huset nr. 313, det senere «Abel Cathrines Hospi* 
tal». Her forblev han boende og her døde han af kolik som 
mestersvend ved dreierstuen. Hans sidste bolig, der laa i St. 
Anna kvarters vestre del, blev skaanet af den store brand i 1728, 
og efter denne fik Jens Bendixen «qvartermand i blocke dreyerens 
vercksted paa Holmen» adskilligt indryk af brandlidte. Ikke mindre 
end 51 personer foruden ham selv med hustru og tre børn havde 
da ophold i huset; heraf var 11 matroser tildels med hustruer 
og børn.

Han blev begravet 25 novbr. 1730 paa Holmens kirkegaard, 
hvor hans enke lagde «en stor flise» paa hans grav, for hvilket 
hun under 24 mai 1732 betalte 2 rdl.

Gift omkring 1702 med Dorthe Marie Christiansdatter, der 
som enke forblev boende i det gamle hus og døde her i 1750, 
begravet 2 mai paa Holmens kirkegaard, 70 aar gammel.

Efter Jens Bendixen Kiønig blev afholdt skifte ved Under* 
admiralitetsretten 18 april 1736. Det lyder saaledes1:

«Niels Foss kongelige Majestets Etats* og Justice Raad, Præsi* 
dent i Underadmiralitets Retten og Skifteforvalter i Søe*Etaten, 
giør vitterligt, at Aar 1736 den 18de Aprilis, haver jeg ved Fuld* 
mægtig Hans Højer, i Følge af en hos mig skeede Anmeldning,

1 Underadmiralitetsrettens Skifteprotokol ved den 4de Division Nr. 4 (1715 
—1736) Danske Rigsarkiv, Kjøbenhavn.
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ladet paa Rettens Veigne fornemme hos forige Drejersvend ved 
Holmen afgl. Jens Bendixens efterladte og i Dronningens Tvergade i 
sin egen Ejeedom boende Enke Dorthe Marie Christensdatter, om 
hun havde nogen kongelig Dispensation at sidde i uskiftet Boe efter 
hendes afgangne Hossbonde, efterdi hun ej hidindtil mindre strax 
havde ladet berørte hendes Mands dødelige Afgang anmelde, paa 
det en lovlig Skifteforretning imellem hende og deres 5de felles Børn 
kunde været foretagen? Og da berørte Enke sig herpaa saaledes 
erklærede: At hun paa den eene Side ingen slig kongelig aller* 
naadigst Bevilgning havde, men paa den anden Side var tilfreds med, 
at en ordentlig Skifteforretning til jevnet imellem hende og hendes 
Børn blev nu efter hendes afgangne Mand foretagen, saa er og af 
berørte Fuldmægtig paa min Forordning straxen giort Begyndelsse 
med Registering og Vurdering over bemtc afgn. Jens Bendixens efter* 
ladte Midler og Formue: heldst efterdi baade Enken selv saavelssom 
den tilstædeværende Søn, Christian Jensen, samt den paa den fra* 
værende Søn Peder Jensen, da i Engelland, hans Veigne tilstæde* 
værende Fuldmægtig Sr. Jørgen Møller, Borger og Brygger her i 
Staden, sligt var begierende; til den Ende blev Sønnen Christian 
Jensen, Mestersvend i Drejerstuen paa Holmen, anordnet til Formynder 
for hans mandvoxne og tillige selv nærværende Søster Martha Jens* 
daatter. Og er da aid heele Stervboens forefundne Gods og Løsøre, 
saaviit Enken og Børnene have giort Anviisning paa eller i nogen 
Maade er forefunden, ordentligen bleven registeret og af de for* 
ordnede Mænd Bendt Nielsen og Hans Borchhart behørigen taxeret 
og vurderet........................................ til ialt 1 533 Rdl. 1 Mk. 372 Sk.
Bedroog sig saa denne Stervboets Gieid

og Udgift til den Summa................................801 Rdl. 2 Mk. 8 Sk.
Anno 1736 den 9 Novbr. var udi Skifte Retten forsamlede 

Dorothe Maria Christensdotter, si. Jens Bendixens, Christian Jen* 
sen som ældste Søn udi Stervboet, paa den anden nu udi Engel* 
land værende Søn Peder Jensens Veigne Sr Jørgen Møller, Borger og 
Brøgger her i Staden, og paa Daatteren Martha Jensdaatters Veigne 
hendes nu havende Hosbonde Ole Guttormsen de Wegen, Vagtmester 
ved Major Guddes Compagnie ved de[n] Kongl. Livguarde til Hest. 
Hvor da Enken Dorthe Marie Christensdaatter declarerede, at, for at 
see Skifteforretningen efter hendes si. Hosbonde eengang til Ende 
bragt og sig selv derved udreddet af de Fortrædeligheder, som hun 
i des Anleedning hidindtil har været underkast, var hun erbydig at 
udbetale til hver af hendes Sønner 200 Rdl. og til hendes Daatter, 
som sig nu udi Ægteskab haver indladt, 100 Rdl., som er en Søster 
der imod; hvorpaa hun hermed ville forvendte berørte hendes Børns
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Declaration og Erklæring? Sr Jørgen Møller paa den eene Søn Peder 
Jensens Veigne erklærede, efter den ham givne Fuldmagt, at naar 
Enken vil præstere hendes giorde Tilbud saaledes, at Pengene med 
første kand blive betalte og hans Principal til Engelland remittered, 
saa er han dermed fornøyed, og paa hans Veigne vil meddeele hende 
vedbørlig Qyitering uden nogen Slags videre Prætension, for saa viit 
hans Fæderne Arv angaar. Sr. Olle Guttormsen de Wegen paa hans 
Hustrue Martha Jensdatters Vegne erklærede ligeledes meget vel at 
være fornøyed med hans gode Svigermoders forhen giorde Tilbud 
angaaende hans Hustrues Fæderne Arv. Ligeledes tilkiendegav Mesters 
Blokkedrejersvend Christian Jensen, at han, saa vel som bemtc hans 
tvende Medarvinger, var fornøyed med de 200 RdL, som hans gode 
Moder udi Fæderne Arv hannem havde tilbudet, saa at Skifteforrets 
ningen i saa Maade kand vorde sluttet og til Ende bragt.

Dorthe Marie Christensdaatter. Paa Peder Jensens Veigne 
si. Jens Bendixens. Jørgen Møller.

Christian Jensen. Paa min Hustrues Veigne: Ole de Weggen.

— — — Saaledes er da Skifteforretningen, i Kraft af ovenanførte 
imellem Enken og Børnene indgangne Foreening og endelige Forliig, 
herved efter afgi. Mester Blokkedreyersvend Jens Bendixen afgiort 
og fuldbyrdet, som nu af samtlig vedkommende behørigen vorder 
underteigned, og det anførte i saa Maader, saa vel af Skifte Retten 
som af Dennern, i alle Maader uryggeligen stadfæsted og bekræftet. 
Og om Enken eller nogen af Børnene maatte forlange denne Fors 
eeningssSkifteforretning til deres Efterretning beskreven, bliver det 
dennem ogsaa herved bevilged.

At saaledes lovlig er passeret og forrettet bekræftes under min 
Haand og Seigl tillige med vedkommendes egenhændige Underskrift.

Kiøbenhavn den 6te Decembr. 1736. N. Foss.»

Jens Bendixen og hustru Dorthe Marie Christiansdatter havde 
fem børn [2 a—2 e]:

2. a. Bendix Jensen Kiønig, døbt 16 jan. 1703 i Holmens kirke, 
Kjøbenhavn, blev begravet 19 april 1706 paa Holmens kirkes 
gaard.

2. b. Christian Jensen Kiønig, døbt 24 jan. 1705 i Holmens kirke, 
Kjøbenhavn, fik sin haandverksmæssige uddannelse under faderens 
tilsyn paa dreierstuen og gjennemgik de samme grader fra bloks 
dreiersvend til kvartermand ved dreierstuen paa Holmen. Han 
havde sin bopæl i Nyhavn og afgik her ved døden 30 mai 
1745, begravet 2 juni paa Holmens kirkegaard.
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Gift 25 octbr. 1729, ifl. kgl. bevilling ved hjemmevielse i brygger 
Herman Schachs hus i Dronningens Tvergade nr. 302, med Inger 
Hansdatter. «Gud lade os bygge paa Guds ære og lyst og os til 
glæde og saligheds trøst», tilføier Kiønig i nogle efterladte bibel* 
optegnelser1. Inger døde 1772 i Dybensgade og blev begravet 27 
juni paa Holmens kirkegaard, 72 aar gl. Hun er maaske den Inger 
Hansdatter, der blev døbt 31 aug. 1701 i Holmens kirke som datter 
af baadsmand Hans Arvidsen og Bodil Nielsdatter.

Efter Christian Kiønig blev afholdt skifte ved Underadmiralitets* 
retten 19 juli 1745. Det lyder saaledes2:

«Aar 1745 den 4de Junii er efter Begiæring af Inger Hans* 
daatter foretaget forseigling og Annotation efter hendes den 30 May 
sidstleden afdøede Mand navnlig Christian Bendix Jensen, Qyarteer* 
mand ved Drejerne paa Holmen. — — — Anno 1745 den 19. Julii 
er efter Encken Inger Hans Datters Begiæring foretaged Aabning samt 
Registering og Vurdering udi hendes iboende Lejeværelse udi No. 
20 paa Charlottenborgs Side i Nye Havn efter hendes afgangne Mand 
Christian Bendix Jensen og det saavel til den bortskyldige Gieids 
Betaling som Skifftets nærmere Effterretning imellem Encken for* 
nevnte Inger Hans Daatter selv paa den eene og tvende hendes med 
den sahlig Mand tilsammen avlede Børn navnlig Jens Bendixen paa 
14de Aar gammel og Espen Christiansen paa 13 Aar gammel, hvis 
Formynderskab deres Farbroder Peder Jensen, Mester*Svend ved 
Holmens Skibsbyggerie, paatog sig, paa den anden Side — — — 
Anno 1751 den 21. Janv. er efter foregaaende Advarssel saa vel til 
Encken Inger Hans Daatter som til Børnenes Formynder og Far* 
broder Mester Baadebygger Peder Kønig foretaged Session og Sam* 
ling i Under Admiralitetet for at faae dette paa Enckens Begiering 
hidindtil henstaaende Skifte sluttet og afgiordt, og blev da i Enckens 
og Formynderens Overværelsse fremlagt een under Skiffte Skriverens 
Haand forfattet Bereigning over Stervboets Indtægt og Formue og 
Udgifft af Dags Dato med de derudi anførte Bielager — — —

Indtægt:
Summa Summarum Stervboets Indtægt og Formue 80 Rdl. 4 Mk. 15 Sk. 

Udgift:
Summa Summarum Stervboeds Gieid og Udgift 91 Rdl. 1 Mk. 10 Sk.

Ved Afligning befindes Stervboeds Gieid og Udgifft at overgaae 
dets Indtægt og Formue, hvorudover icke noged kan blive til Skiffte 
og Deeling imellem Encken og hendes med Avdøde avlede Børn.

1 Se tillægget bagerst i bogen.
2 Underadmiralitetsrettens Skifteprotokol 1748—1752. Danske Rigsarkiv, Kjø* 

benhavn.
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Og efter at ey noged videre er bleven andgivet, altsaa er Skiftet 
hermed sluttet og tilendebragt».

Christian Jensen Kiønig og hustru Inger Hansdatter havde fire 
børn [3 a—3 d]:

3. a. Jens Bendix Kiønig, født 30 juli 1731 i Kjøbenhavn, døbt 15 
aug. i Holmens kirke, døde 16 novbr. 1804 paa Opsal i Elve* 
rum. Foged i Solør og Odalen.

Gift 29 septbr 1768 i Brandval med Ingeborg Dorothea 
Aagaard, født 29 septbr. 1752 i Grue, hvor hun døde 17 aug. 
1771 paa barselseng; datter af sorenskriver i Solør og Øster* 
dalen Andreas Aagaard og Kirsten Flor.

Efter at have gjort tjeneste i flere aar som skriver og fuld* 
mægtig hos flere embedsmænd blev Jens Kiønig af Rentekam* 
meret sendt til Norge i 1764 for at foretage diverse regnskabs* 
undersøgelser for kasseembedsmænd. Saaledes fik han det hverv 
at bringe orden og rigtighed i de for to aar uafgjorte regn* 
skaber, som proviantforvalter ved Akershus fæstning Hans 
Biørring havde efterladt i kaotisk forvirring. Fra dette arbeide 
skilte han sig saa godt at han med generalmajor Peter Deich* 
mans rekommendation for at være «en tro, vigilant og hurtig 
person til at forrette hvad hannem i kgl. Majestæts tjeneste 
maatte betroes» blev udnævnt til foged i Solør og Odalen ved 
kgl. resolution af 11 febr. 1766, kundgjordt af Rentekammeret 
15 febr. s. a. Dette embede var uformodet blevet ledigt, idet 
Gregers Lund, som var blevet udnævnt 26 novbr. 1765, søgte 
sig fritaget for dets overtagelse, fordi han attraaede en anden 
embedsstilling, og fik dette indrømmet ved kgl. resolution av 
11 febr. 1766, hvorefter hans bestalling blev kassert 15 febr.

Dat. Fredrikshald 23 febr. 1766 fremførte Kiønig sin tak 
for udnævnelsen i følgende skrivelse: «Jeg nedlægger herved 
udj den allerdybeste Soumission min underdanigste og erkjendt* 
ligste Tack til samtlige det høi kongel. Collegio for den særdeles 
Naade det har ladet see imod mig, at jeg formedelst høi for* 
maaende Forestilling allernaadigst er bleven værdiget med denne 
Bestilling som al min Tiid i den dybeste Ydmyghed stedse lever 

Deres Excellences, samtlige Naadige og høitbydende Herrers 
underdanigste Tienner J. Kiønig —»

Samtidig bebudede han indsendelsen af den fastsatte kaution 
for 1 500 rdl., regnet fra aaret 1766’s begyndelse.

Ved sin ankomst til embedsdistriktet fandt Kiønig alt andet 
end behagelige forhold. Ved kgl. reskript af 14 novbr. 1763
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Ingeborg Dorothea Äagaards fædrene ahner.

Hr. Jens Aagaard, 
sogneprest til Langaa og Vinge i Jylland 1593. 

* Kirsten Lauritzdtr. Libbert.
__________________________ 1__________________________  
Hr. Lauritz Jensen Aagaard,

sogneprest til Graabrødre kirke i Viborg, Jylland, fra 1608 
til sin død 1628.

* Maren Schytte, død 1671, dtr. af compastor til Graabrødre 
kirke, hr. Anders Olsen Schytte og Anna Nielsdtr. Juul.

__________________________ I________ _________________  
Hr. Jens Lauritzen Aagaard,

f. 17 juli 1610, sogneprest til Hem i Viborg amt i Jylland 
fra 1640 til sin død 30 mai 1662.

__________________________ I__________________________  
Christen Jensen Hem [Aagaard],

f. 28 septbr. 1642, byskriver i Aarhus fra 9 juli 1667 
til sin død 29 marts 1724.

* Dorthe Mathiasdtr., f. 1663 og begr. 9 april 1700 i Aarhus.
_________________ 1_________________

Andreas Aagaard, 
døbt 22 octbr. 1699 i Aarhus domkirke. Sorenskriver i 
Solør og Odalen 1742 til 1772, død 25 decbr. 1782 i Grue. 
* 3 jan. 1746 i Hof med Kirs en Augustinusdtr. Flor, se s. 15. 

_I____________ _ 
Ingeboi'g Dorothea Aagaard.

* Jens Bendix Kiønig.
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Ingeborg Dorothea Äagaards mødrene ahner.

Hr. Frantz Frantzen Italus, 
sogneprest til Nannestad c. 1555 til 

c. 1582.
* Margrethe Olufsdatter.

Niels Jørgensen Frendesonius, 
antagelig født i Skaane, skipper i Oslo, 

død 28 febr. 1549.
* Hillebotg Johnsdtr. fra Moen i Eids? 

berg, død 29 marts 1578.
________________ 1________________

Hr. Augustinus Flor, 
sogneprest til Høland c. 1570, begr.

4 aug. 1604.
* Ingeborg Bjørnsdatter.

Hr. Christophel' Nielsen, 
sogneprest til Sande i Jarlsberg, død 

6 novbr. 1565.
* Christine Haard, dtr. af lagmand i 

Oplandene Bent Andersen Haard.
________________ I________________

Hr. Ambrosius Flor, 
sogneprest til Fet c. 1603 til sin død 

26 jan. 1623.

Hr. Bent Haard, 
sogneprest til Vaale.

* Maren Laugesdtr., dtr. af hr. Lauge 
Thomassen, prest i Modum.

_______________ 1________________
Hr. Augustinus Flor, * Ursula Bentsdtr. Haard.

f. 1608, sogneprest til Vaale 1635, død 14 jan. 1668.
_____________________________ I_____________________________
Hr. Ambrosius Augustinussen Flor, 

f. 27. sept. 1643, sogneprest til Vaale 1668 til sin død 28 mai 1683. 
* Karen Sørensdatter [Moss].

Hr. Augustinus Ambrosiussen Flor, 
f. 12 oct. 1670, sogneprest til Rollag 1703 til sin død 18 jan. 1735. 
* Ingeborg Opdal, dtr. af sogneprest til Rollag hr. Peder Lauritzen 
Opdal [f. 1638 og død 20 sept. 1713] og Gjertrud Winter, dtr. af 
sogneprest til Rollag hr. Knut Jørgensen Winter [f. 1618 og død 16 

febr. 1682] og Ingeborg Steffensdtr. Dringelberg.
__________ _______ I_________________

Kirsten Augustinusdatter Flor,
født 28 febr. 1723 i Rollag, død 15 decbr. 1792 i Grue.

* 3. jan. 1746 i Hof med Andreas Aagaard, sorenskriver i Solør 
og Odalen. Se s. 14.

Ingeborg Dorothea Aagaard.
* Jens Bendix Kiønig.
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var det store, udstrakte Solør og Østerdalens fogderi blevet delt og 
deraf som eget embede oprettet Solør og Odalens fogderi. Den sidste 
foged i det tidligere udelte embede havde været Lars Ruus, og baade 
han og hans forgjænger, foged Jens Juell, var kommet i store kasse? 
mangler, blevet afsatte og puttet i arrest. Medens Juell slap ud igjen 
efter to aars forløb, maatte Ruus i sin høie alderdom gaa i slaveri paa
Akershus, hvorfra han blev løsladt i 1783. Under Ruus’ suspension 
i 1763 og paafølgende retsforfølgning havde prokurator Hans Hiort 
været konstituert foged og paabegyndt oprydningen i regnskaberne, 
saaledes at Kiønig ved sin tiltrædelse af embedet ventede at faa 
kyndig assistance. Heri blev han imidlertid ganske skuffet, da det 
viste sig at Hiort var en af sygdom nedbrudt mand — han døde i 
1767 paa Svenneby i Hof — og Kiønig søgte da ved skrivelse til

Foged Jens Bendix Kiønig. 
Silhouette hos godseier 
Lindemann, Holleby.

forvaltning at faa 
mange aar, hvori

Rentekammeret af 29 april 1766 at blive fritaget 
for at befatte sig med Ruus’ restanceregnskaber, 
idet han henskjød sig under at hans tid var ganske 
optaget med «de mange og daglige forretninger» 
i et embede, som netop var oprettet. Dette blev 
ham da ogsaa i alt væsentlig indrømmet.

I de følgende 31 aar beklædte Kiønig foged? 
embedet med ære og værdighed og var tillige i 9 
aar betroet som kommissarius at deltage i de be? 
falede almennings?kommissioner for Solør og Øster? 
dalen og nedlagde heri et meget betydeligt og 
fortjenstfuldt arbeide. Det var for distriktet en 
velsignelse efter mange aars misligheder i embedets 
en ubestikkelig hæderlig mand til foged, og i de 
almuen kunde gaa til Kiønig med fuld tryghed til 

retsindig behandling, oprettedes og styrkedes et gjensidigt tillids? 
forhold, som havde sin store betydning for distriktets materielle tarv 
og fremgang. Da Kiønig i 1796 «formedelst alderdom og skrøbelig? 
hed» bestemte sig til at tage sin afsked var det derfor med oprigtig 
beklagelse fra alle hold.

I skrivelse, dat. Opager i Grue 12 novbr. 1795, søgte han om 
entledigelse og udbad sig 2A af gagen i pension med tillæg af 100 
rdl. aarlig «paa det at ieg kunde have det fornødne Soutien i min 
høie Alderdom, nu Kræfterne icke vil tillade mig at være længere i 
en for Staten nyttig Virkekreds». Rentekammerets Søndenfjeldske 
kontor expederte sagen til Finantskollegiet under 24 decbr. 1796 og 
siger i sin indstilling: «uagtet kammeret ønsker at denne aldrende og 
i saa mange aars tjeneste veludmerkede embedsmand fortrinlig maatte 
blive soulageret ved hans entledigelse, saa fordrister vi os dog
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ikke til at andrage for ham paa høiere pension end 2A dele af hans 
reglementerede gage, som er 450 rdl. aarlig».

Efter at sagen havde ligget i Finantskollegiet i omtrent et halvt 
aar, blev Kiønig endelig entlediget fra fogedembedet 14 juni 1797 
med en pension af 300 rdl. aarlig at udbetales fuldt ud. Til hans 
efterfølger blev s. d. udnævnt professor i statistik ved Kjøbenhavns 
universitet, Frederik Thaatup, som foruden de 450 rdl. i normeret 
gage fik et tillæg af 36 rdl. 52 skill, i godtgjørelse for indtægtstab 
ved forandringen i administrationen af skog* og sagvæsenet og der* 
hos 96 rdl. 12 skill, for leiermaalsbødernes m. m. afgang — extra* 
indtægter, som tidligere normalt havde tilkommet fogden.

I 1798 flyttede Kiønig fra Opaker i Grue til sin søn sorenskriver
Andreas Kiønig i Elverum og tilbragte sine sidste 
leveaar i hans hjem paa gaarden Opsal.

«Efterlevende», heder det i en bibeloptegnelse \ 
«lign hans Retskaffenhed, Ordentlighed og Gudsfrygt 
i gode Gjerninger, og Du kan være forvisset om 
Dine Medmenneskers Agtelse, som han af alle uden 
Undtagelse nød, men endnu mere end dette af Gud 
selv».

Foged Jens Kiønig og hustru Ingeborg Dorothea 
Aagaard havde tre børn, Christian, Kirsten og An* 
dreas Aagaard Kiønig [4 a—4 c]:

Sogneprest
Christian Kiønig. 

Silhouette hos godseier 
Lindemann, Holleby.

4 a. Christian Kiønig, født 22 juni 1769 paa Opaker i Grue, døde 
19 juni 1847 i Onsø. Sogneprest.

Gift 31 jan. 1801 i Christiania, hjemmeviet ifl. bevill., med 
Anne Kirstina Krag, døbt 11 octbr. 1776 i Christiania og død 
4 jan. 1834 i Onsø; datter af kjøbmand Johan Christopher Krag 
og 2den hustru Orslev Olsdatter, som blev viet 25 jan. 1776 i 
Christiania.

Efter at have nydt undervisning af privatlærer til sit 18 aar 
blev Kiønig student ved Kjøbenhavns universitet i 1787, tog 
examen philosophicum i 1788 og theologisk embedsexamen med 
bedste karakter i 1791. Han var saaledes endnu ikke 23 aar 
gammel, da han, dat. Kjøbenhavn 23 april 1792, indgav ansøg* 
ning om et residerende kapellani i Akershus stift og erholdt 
derfor «veniam ætatis» 3: fritagelse for at vente til den lov* 
befalede alder var naaet. Hans ansøgning lød saaledes:

1 Bibelen har tilhørt hans svigersøn Peter Elieson og tilhører nu major 
Eivind Elieson i Christiania.

2
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«For at danne mig beqvem til en værdig Lærer i Kirken, deels 
ved at anhøre samtlige Professorers Forelæsninger over forskjellige 
Deele af den Theologiske Videnskab, deels ved at forskaffe mig 
Kundskab i de Østerlandske Sprog, Philosophie og de levende Sprog 
som de fornemste Emner til at opnaae Fuldkommenhed i dette vig* 
tige Forehavende, har jeg nu opholdt mig her ved Universitetet i 
Kiøbenhavn udi 5 Aar.

Ved en uafbrudt Fliid opnaaede jeg saadan Kundskab at jeg ved 
at indstille mig for Facultetet til theologisk Embeds Examen, allerede 
for et Aars Tid siden, derunder blev tilkiendt Karacteren Laudabilem, 
hvilken jeg erholdt for min Demis Prædiken, hvorved jeg altsaa 
efter den allernaadigste Fundation have de Egenskaber at jeg aller* 
underdanigst kan haabe at blive allernaadigst beskikket som Sogne* 
præst, saa meget mere som de herved allerunderdanigst fremlagde 
Attester med videre bevidner: at mit Levnet har været saaledes be* 
skaffen at jeg ikke alleene derfor har forskaffet mig mine Læreres 
Yndest, men og mine Medmenneskers Agtelse. Men da mine Om* 
stændigheder icke tillader mig længere at være uden Leve*Brød, og 
det maaskee kunne vare nogen Tid inden jeg kunne opnaae den 
Lykke allernaadigst at blive kaldet til Sognepræst, saa nødes jeg 
herved allerunderdanigst at ansøge Deres Kongelige Majestæt om 
allernaadigst at blive forundt et residerende Capellanie i Aggershuus 
Stift som formodentlig vil blive ledig ved Nordrehoug eller Hoele 
Kalds Bortgivelse.

Jeg er fød i Deres Majestæts Rige Norge og saaledes har de 
Egenskaber Indfødsretten allernaadigst kræver».

Han blev 2 mai 1792 udnævnt til resid, kapellan til Aurdal, 
hvor hr. Peter Album s. d. blev befordret til sogneprest i kaldet, 
idet den hidtil værende sogneprest i Aurdal, hr. Jens Finne Borchgre? 
vink, søgte og fik Norderhov sognekald, som var blevet ledigt ved 
hr. Abraham Møllers død.

Allerede 12 sept. s. a. indsendte Kiønig ansøgning om forflyt* 
telse:

«Under den 9de (!) Mai sidst behagede det Deres Kongelige 
Majestæt at beskicke mig til residerende Capelian for Ourdals Mee* 
nighed i Aggershuus Stift. Ubekiendt med Stedet troede jeg mig 
dermed tient; Ved Opkomsten fandt jeg derimod Vanskeligheder, 
som jeg før icke kiendte. Besværlige Reiser til langt fraliggende 
Kirker fordrer en god Helbred, som Naturen har nægtet mig. Den 
Pligt at sørge for sin Helbreds Vedligeholdelse, foreenet med den at 
søge at forebygge Stands i Embeds Forretningerne byder mig at an* 
raabe Deres Majestæt om Forflyttelse, til hvis Opnaaelse Deres Maje*
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stæts forhen viiste Omhue for at sætte Embedsmænd paa det for dem 
selv og Staten mæst passende Sted giver mig Haab».

Han ansøgte derfor om Stange resid, kapellani, «naar samme 
ledig vorder ved den der nu værende Juells forfremmelse». Den 
resid, kapellan i Stange, hr. Niels Hansen Juell, blev imidlertid i 
dette embede endnu 1V2 aar, og da Grue sogneprestembede imidlertid 
blev ledigt ved hr. Jørgen Mandals død, indsendte derfor Kiønig 
ansøgning om dette, dat. Haadem i Aurdal 3 aug. 1793:

«Endskiøndt en lang Sygdom nyelig efter min Ansættelse til 
residerende Capelian for Ourdals Præstegield i Aggershuus Stift havde 
giort min Helbred mærkelig svagere, har jeg dog i denne Tid med 
største Fliid forrettet dette Embede, der ved Kirkernes lange Afstand 
saavel fra hinanden som fra Capelian Gaarden, er meget besværlig, 
hvilket ved Fremkomsternes Vanskelighed end meere forøges.

Det theologiske Facultets Vidnesbyrd, at jeg ved den offentlige 
Examen blev tilkiendt bedste Characteer, tilligemed Attester fra 
Professorerne Riisbrigh, Kali, Hornemand, Moldenhaver og Adler, 
der beviise saavel min vedholdne Flid i Videnskaberne som gode 
Moralitet, fremlægges herved allerunderdanigst.

Det er en ganske uimodsigelig Sandhed: at jo større Kundskab 
Embedsmanden haver om det Sted, hvor Han er ansadt, og jo nøiere 
han kiender de Mangler, der lægge Hindringer i Vejen for hans Be* 
stræbelser, desto lettere kan han afhielpe dem og desto større er 
Nytten, det er derfor de bedste Embedsmænd umulig i deres første 
Betienings Tid at stifte det Gode, de siden kan giøre, naar de forhen 
ikke kiende Stedet eller Folket. Rigtigheden heraf skiønnes bedst i 
Henseende til Geistlige, hvis Forretninger fordre den nøiagtigste 
Kundskab om deres Meenighed, dersom de paa befalede Maade skal 
opfylde sine Pligter. Gemyts Beskaffenhederne, Beveggrundene, hvor* 
ved disse røres, ere især den Geistlige vigtige at kiende, da indvortes 
Roe i Huusstanden er en Green af Hans Pligter, men tilfulde at 
kunne disse er vanskelig og kræver Tid.

Da jeg i Grue Præstegield har tilbragt min Tid under privat 
Underviisning indtil det 18de Aar, hvorved jeg som tidlig ansaae 
Theologien for min Yndlings Videnskab, tillige lærte at kiende Stedet 
og arbeidede paa at opdage de herskende Mangler, deres Grunde og 
Midlerne til at afhielpe dem, ville ogsaa den Nytte, jeg som Præst 
kan virke, her blive størst.

Disse Grunde foreenede med den, at mit nuhavende Embede 
ikkun er af ringe Indkomster, giør at jeg allerunderdanigst ansøger 
det ved Sognepræsten Herr Jørgen Mandals Død ledig bievne Grue 
Kald».
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Samtidig søgte ogsaa den resid, kapellan i Stange, ovennævnte 
hr. Niels Juell, Grue sogneprestembede, og da han var ældre, blev 
han ogsaa udnævnt hertil 15 nov. 1793, men da Kiønigs ansøgning 
om Stange residerende kapellani fremdeles hvilede i Kancelliet, og 
dette embede nu blev ledig efter Juell, blev Kiønig udnævnt hertil 
s. d., den 15. nov. 1793.

I Stange residerende kapellani virkede Kiønig i nær 30 aar og 
røgtede sit embede med stor samvittighedsfuldhed. Skjønt helbreden 
oftere svigtede ham og som følge deraf en vis svaghed gav sig tik 
kjende i hans personlige optræden i sager, der krævede embedsmyn* 
dighed og en kraftig vilje, bevarede han dog altid det fint dannede 
menneskes overlegenhed og nød den respekt, som følger den kund* 
skabsrige mand. Ved visitatserne fandt biskopen altid at maatte er* 
klære sin tilfredshed, om end af og til med en liden bemerkning om 
en vis mangel paa praktisk sands; i 1807 noterte saaledes biskop 
Bech at Kiønig «cathechiserede med megen Følelse, men Maaden, han 
benyttede, var ei skikket til Eftertankens Øvelse».

Datert Lundgaard 22 marts 1823 indsendte Kiønig ansøgning 
om Onsø sogneprestembede, som var blevet ledigt ved presten Ludvig 
Lumholtz' befordring 8 marts til sogneprest i Drammen. Han skriver 
deri: «Flere Gange har jeg søgt saavel den forrige Danske Regjering 
som vort nuværende naadigste Dynastie om Befordring, men stedse 
forgjæves. Dog, da jeg haaber at ogsaa jeg i Betragtning af mine 
32 Aars uplettede Embedsførelse og af de mine i forrige Ansøgnin* 
ger anførte Grunde og fremlagte Testimonia, men fremfor alt i Tillid 
til Deres Majestets naadigste Omsorg for sine og Statens troe Tjenere, 
tager jeg mig den underdanige Friehed at ansøge om at Onsøe Kald 
i Smaalenenes Amt, der nu er ledig, maatte naadigst forlenes mig».

Til dette embede blev Kiønig udnævnt 2 juni 1823. Ved sin 
tiltræden skrev han i kaldsbogen: «Herren være stedse med ham og 
lade Livets Ord føres af ham i Tak og Gjerning til Guds Priis og 
Sielenes evige Frelse for Jesu Skyld».

Den aarlige indtægt,' som tilfaldt Onsø sogneprest, da Kiønig 
tiltraadte, var ansat til 400 spd., hvortil kom prestegaard. Senere 
blev det noget bedre, idet Kiønig i 1843 selv opgiver embedets sam* 
lede indtægter til 570 spd., hvoraf de 275 var faste og de 295, 
medberegnet alt offer paa 150 spd., var uvisse. Prestegaarden, hvis 
driftsoverskud han satte til 80 spd. aarlig, havde en skyld af 21 rdl. 
18 skill., en besætning paa 7 heste, 33 kjør og 12 faar, og en udsæd 
af V2 tønde hvede, 2 td. rug, 2 td. erter, 5 td. byg, 35 td. havre 
og 15 td. poteter; der var skog til brænde og gjærdesfang. Til 
driften holdt presten 2 tjenestegutter og 4 piger. Husene var i taalelig



Onsø gamle prestegaard. 
Efter tegning 1828, signert: F. D. B. 

(Tilhører godseier Lindemann, Holieby).



- 22 - 

god stand, og der tilhørte 5 husmandspladse, som tilsammen kunde 
føde 1 hest, 10 kjør og 15 faar, og som svarede en afgift af 39 spd. 
foruden arbeide mod betaling.

Sogneprest Kiønigs virksomhed i Onsø var den venlige og stil* 
farende mands, efterhaanden præget af en vis tungsindighed, som 
tiltog i hans sidste leveaar, da han fristede den tunge skjæbne at 
synet svigtede ham for tilslut ganske at svinde hen. Han døde 19 
juni 1847 i Onsø prestegaard, 78 aar gammel. Fem børn [5 a-5 e]:

5. a. Jens Kiønig, født 2 decbr. 1801 i Stange, døde 23 mai 1857 i 
Christiania. Kjøbmand.

Gift 24 marts 1831 i Kraakstad med Christine Holmsen 
døbt 14 juli 1805 i Kraakstad og død 11 juli 1844 i Christi* 
ania; datter af proprietær til Vevelstad i Ski, forligelseskom* 
missær Rasmus Holmsen og Dorthe Thorvaldsdatter Heyerdahl.

I en alder af fjorten aar kom Kiønig som handelsbetjent til 
sin morfar, kjøbmand Krag i Christiania, og fik hos ham en 
grundig oplærelse bag disken. Da han efter 7 aars tjeneste 
sluttede hos Krag i 1822, blev han erklæret for «kjøbsvend» 
og fik af sin principal attest, dat. 16 april 1822, «med det bedste 
vidnesbyrd for flittighed, retskaffenhed og duelighed i udførelsen 
af de ham paalagte pligter». Med denne i lommen gik Kiønig 
til kjøbmand Christian Heyerdahl, som strax antog ham til 
«krambodkarl» og beholdt ham som saadan i 472 aar til 1827, 
da Kiønig ønskede at nedsætte sig som selvstændig kjøbmand 
i Christiania. Heyerdahl gav ham 2 marts 1827 attest, hvori 
han udtaler at Kiønig «med redelighed og til min største til* 
fredshed har været mig behjelpelig i mine handelsforretninger, 
der med nøiagtighed ere udførte, og saaledes ønsker jeg ham 
held i sin fremtidige vandel».

Medens han var i Heyerdahls forretning havde Kiønig under* 
kastet sig kjøbmandsexamen 24 septbr. 1824 og besad saaledes 
nu alle de ved lov af 8 juni 1818 befalede egenskaber for at 
drive selvstændig handel.

Under 3 april 1827 aflagde han borgereden og modtog sit 
borgerskabsbrev som kjøbmand i Christiania, idet han herfor 
erlagde de vanlige gebyrer af 10 spd. til Borgervæbningskassen, 
10 spd. til Børsen og 8 spd. til magistraten. Han var siden 
kjøbmand til sin død.

Jens Kiønig og hustru Christine Holmsen havde børnene 
[6 a—6 c]:
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6. a. Christian Andreas Aagaard Kiønig, født 17 jan. 1832 i Chrb 
stiania, døde 16 april 1896 i Spydeberg, begravet i Oslo 23 
april. Sogneprest.

Gift 30 sept. 1862 i Andebu med Johanne [Hanna] Mathilde 
Otterbech, født 30 marts 1827 paa Hvaløerne og død 4 febr. 
1915 i Christiania, begravet i Oslo; datter af sogneprest senest 
til Andebu Jens Hovland Otterbech og 1ste hustru Johanne 
Cathrine Knap. Uden børn.

Efter at have frekventert Christiania Borgerskole i tre og 
Kathedralskolen i syv aar blev Kiønig student med laud, i 1849, 
tog examen philosophicum i 1850, ligeledes med laud., og i 1851 
hebraicum med udmerkelse. Han blev theologisk kandidat i 
1855 med haud illaud., men misfornøiet med denne karakter

Sogneprest C. A. A. Kiønig og hustru Hanna £ Otterbech.

underkastede han sig paany embedsexamen i 1856 og fik paany 
haud illaud., «men denne gang dog temmelig nær laudabilis». 
Denne karakter fik han ogsaa til practicum i jan. 1857. Under 
21 aug. 1857 blev Kiønig udnævnt til personel kapellan hos 
sin senere svigerfar sogneprest Otterbech i Andebu, og her 
forblev han til 7 april 1864, da han fik konstitution i Røb 
dals presteembede i Bergens stift. Da Kiønig i 1870 søgte 
videre befordring fik han sin provst H. Irgens’ erklæring for 
«at være saare vel skikket for den prestelige gjerning og at 
have arbeidet med megen flid og nidkjærhed og visselig virket 
med velsignelse»; da han var mindre stærk af helbred og kli* 
matet i Røldal havde vist sig skadeligt for ham, fandt provsten 
det naturligt at han søgte sig forflyttet og ønskede ham alt held 
hertil. Biskop Birkeland medgav sin anbefaling med tilføiende 
at Kiønig havde virket under mange savn i den afsides liggende 
bygd. Under 26 marts 1870 blev Kiønig udnævnt til sogne*
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prest til Rollag og fik 4 mai 1872 bestalling som valgt provst 
i Kongsberg provsti.

I Rollag fandt Kiønig intet blivende sted og han søgte efter 
et par aars forløb flere ledige kald, men først 30 sept. 1876 
blev han befordret til sogneprest i Rødenes med biskop Essens 
drops anbefaling «som en nidkjær og dygtig prest, der ogsaa 
i sit liv ærer sin stand». Men heller ikke i Rødenes fandt 
Kiønig sig tilfreds, væsentlig fordi embedsindtægterne var i 
aftagende. Medens de ved hans tiltrædelse kunde ansættes til 
2 000 kr. aarlig, var de i 1881 gaaet ned til 1 800, hvorhos 
prestegaarden ved bortforpagtning var kommet i daarlig hævd, 
saa nettoudbyttet var gaaet ned fra 1 400 til 1000 kr. Hertil 
kom at der trængtes en ny fjøsbygning, og da der paa for* 
haand hvilede et laan af 780 kr. paa embedet, vilde byrderne 
saaledes forøges og blive fast utaalelige. Klimatet i Rødenes 
var ogsaa ugunstigt for hans hustru, hvem lægerne tilraadede 
at opholde sig i et mildere klima. Kiønig søgte derfor i 1881 
og følgende aar en hel række ledige kald; provsten Lassen an* 
befalede ham stadig som «en kristeligsindet stille mand, der 
føler varmt for sit kald, men med et legeme, der visselig lider 
under det skarpe klimat paa prestegaarden, der ligger paa en i 
Rødenessjøen fremspringende odde og end mere er uheldigt for 
hans hustru, der lider af aandedrætsbesværlighed, ligesom reisen 
over fjeldet til Rømskogens annex er slem for ham». Biskop 
Essendrop anbefaler ham ogsaa til forflyttelse paa grund af 
helbredsforholdene, og udtaler at «Kiønig er en hæderlig prest 
af almindelig begavelse», men han kan ikke indstille ham til 
de embeder, som maatte kræve «større kræfter og større 
energi», og først 6 juni 1884 opnaaede Kiønig at blive ud* 
nævnt til sogneprest til Spydeberg. Hertil ankom han 7 jan. 
1885 og holdt sin tiltrædelsesprædiken den følgende 18 jan.

I Spydeberg virkede Kiønig i tolv aar, og i dette embede 
afgik han ved døden efter fem dages sygeleie af lungebetæn* 
delse, som han havde paadraget sig paa embedsreise. Han 
var en i sin gjerning særdeles afholdt, stilfærdig og elskværdig 
mand, som havde udrettet meget godt i sin menighed og ved 
sit gode exempel øvet megen indflydelse.

6. b. Anna Dorothea Kiønig, født 2 novbr. 1834 i Christiania, kom 
som pleiedatter i huset hos sin farbror presten Johan Christopher 
Kiønig i Skiptvet og forblev der til hans død i 1863, hvor*
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efter hun var hos sin bror. Efter dennes død i 1896 boede 
Anna Kiønig i Christiania og døde her 19 febr. 1916 paa 
Lovisenberg; begravet ved Skiptvet kirke 25 febr. Ugift.

6. c. Christine Holmsen Kiønig, født 3 juli 1844 paa Fødselsstif* 
teisen i Christiania, blev optaget som pleiedatter af sin morbror, 
skibsfører Christian Holmsen paa Løken i Kraakstad. Hun 
døde 21 marts 1909 i Christiania.

Gift 11 juli 1868 i Kraakstad med Fredrik Hesselberg Falken* 
berg, født 3 octbr. 1837 i Christiania, søn af direktør i Christiania 
Sparebank Baltasar Falkenberg og Anne Christine Valentine 
Kielsen.

Fredrik Falkenberg blev secondløitnant 11 febr. 1859, pre*

Anna Kiønig. 
S. 24,

Christine Falkenberg f. Kiønig.
S. 25.

mierløitnant i Artilleribrigaden 30 jan. 1864 og kaptein 1 juli 
1876. Under sidstnævnte dato blev han stabskaptein ved 9. 
batteri, 28 septbr. 1878 ved 6. batteri og 28 octbr. 1883 ved 
2. batteri; fra 1 jan. 1889 blev han chef for 2. linjebatteri og 
fra 1 octbr. 1897 for 2. landværns*parkkompani. Den 23 
marts 1899 fik han afsked i naade fra 1 octbr. s. a. at regne, 
og under 11 novbr. 1899 blev han udnævnt til oberstløitnant i 
landstormen og chef for 2. feltartilleribataljon af landstormen 
med anciennetet fra 1 octbr. s. a.

Den 11 novbr. 1910 blev Falkenberg konstituert som krigs* 
kommissær i Akershus kommissariat med standkvarter i Chri* 
stiania fra 1 jan. 1911 at regne, og fra dette embede blev han 
entlediget 1 octbr. 1915. Ridder af St. Olavsorden for for* 
tjeneste af det militære udskrivningsvæsen 21 jan. 1905. Bosat 
i Christiania.
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5. b. Johan Christopher Kiønig, født 6 april 1804 i Stange, døde 7 
juni 1863 i Skiptvet. Sogneprest.

Gift 17 jan. 1831 i Onsø med Cathrine Matzen, født 16 jan. 
1803 i Christiania og død 25 jan. 1884 i Tune prestegaard; 
datter af snedkermester Andreas Matzen fra Slesvig og Christina 
Maria Bellin.

Dimittert fra Christiania Kathedralskole blev Kiønig student 
i 1824 med haud illaud., tog examen philos, med laud, i 1825 
og den theologiske embedsexamen i 1828 med haud illaud., 
hvilken karakter han ogsaa erholdt for den homiletiske prøve 
samme aar. I sin studietid havde han frit ophold hos sin 
morfar, og farbroderen assessor Kiønig betalte hans undervisning. 
De følgende to aar tilbragte Kiønig hos faderen i Onsø med at 
øve sig i geistlige forretninger og underviste privat bl. a. kam* 
merherre Wedebjarlsbergs sønner Anton og Christian paa 
Ellingaard, og den senere prokurator John Collett Elieson di? 
mitterte han til examen artium. Under 17 aug. 1830 blev 
Kiønig af 32 ansøgere, hvoriblandt Bjørnstjerne Bjørnsons far 
Peder Bjørnson, udnævnt til sogneprest til Saltdalen og blev 
ordinert i Vor Frelsers kirke i Christiania af biskop Sørenssen.

«Reisen til Saltdalen tiltraadte han i marts 1831 gjennem 
Østerdalen forbi Røros til Trondhjem, hvor han maatte forblive 
28 dage for at erholde skibsleilighed til Bodø. Denne sjøreise 
regnes for 50—60 miil og foregik langsomt og besværlig, ja, 
den sidste nat, i hvilken jægten kom til Bodø, endog i øien? 
synlig livsfare formedelst storm med sne og bælgmørke. Fredag 
før pintse ankom han lykkelig til Saltdalen og holdt 1ste pintse? 
dag sin tiltrædelsesprædiken. Medens han var prest i Saltdalen 
maatte han ofte bestyre nabokaldene Folden og Bodø i vacancer 
og Gilleskaal under sogneprestens fravær paa Storthinget. Reisen 
til sidste sted med annexet Bejeren udgjorde 18—20 mil tildels 
haard sjøvei. Paa disse sjøreiser havde han ofte meget stærk 
storm, især engang paa tilbagevei fra Gilleskaal til Bodø, da 
baaden seiledes løs, saa den ei kunde styres med roret førend 
seilet var 2 gange taget ned, hvorved luften under baaden for? 
svandt. En anden gang paa reise fra Foldens prestegaard til 
annexet Kjærringø indtraf der en storm, der i Nordland kaldes 
«rok», og som driver sjøvandet som støv.

Paa sin første reise til Bejeren maatte han i mai maaned gaa 
paa ski over Bejeren?fjord, fordi isen var meget svag; hans 
tøi blev trukket paa en kjælke. To dage efter var isen ganske 
forsvundet.
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Med mørke tanker om Nordland, dets haarde klima og ufrugt* 
bare jordbund var han draget did, og vel bestyrkedes disse; men 
skjønt klimatet er koldt og pludselig foranderligt, idethele forholdsvis 
koldere om sommeren end om vinteren, befinder sig dog menneskene 
der bedre end søndenQelds og opnaar almindelig en høiere alder. 
Jordbunden er langtfra ufrugtbar, men frost og undertiden tørke 
ødelægger sæden; men hvad der tabes ved kornavlen, erstattes rige* 
ligen ved fiskerierne. Forskjellen paa menneskenes leve* og tænke* 
maade i Nordland og søndenfjelds er rigtignok stor, men hine er 
mere gudfrygtige og fornuftige samt lever mere i overensstemmelse 
med forholdene. I Saltdalen sees solen baade dag og nat i 6 uger 
ved midtsommer og er lige længe usynlig ved juletid.

Johan Kiønig nød, som flere af hans formænd, den lykke at

Sogneprest Johan Kiønig og hustru Cathrine f. Matzen.

erholde til læsning en mængde skrifter af sogneprest til Skjerstad, 
Boye Junghans, der fortjener at berømmes som en af sin tids lærdeste 
og mest belæste prester1».

Under sin virksomhed i Saltdalen modtog Kiønig 21 aug. 1837 
provsten Heffermehls erklæring for at være «en nidkjær og duelig 
embedsmand, som med tro og held opfyldte de forskjellige til hans 
embede hørende forretninger. Hans foredrag var grundigt og popu* 
lært, lige som hans kateketiske underholdninger med ungdommen 
spredte lys og liv. Hans levnet beseglede ved sin renhed de høie 
lærdomme, han forkynder, hvis aarsag han ogsaa høiagtedes og 
elskedes af sin almue. Med utrættelig flid havde han taget sig af 
skolevæsenet, hævet og forbedret det, ligesom prestegjeldet skyldte 
hans kraftige, ufortrødne bestræbelser oprettelsen af en fast skole. 
Ved hans omsorg var Saltdalens prestegaard en af de bedst vedlige*

1 Biografi i Skiptvet kaldsbog.
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holdte i hele Nordland». Han valgtes ogsaa til 1ste forligelseskonv 
missær og indlagde sig som saadan megen fortjeneste. Biskop Kjer* 
schow udtalte samtidig, at «det var ham bekjendt at Kiønig havde 
fortsat sine studeringer og derved søgte mere at dueliggjøre sig for 
sit kald, hvortil presten paa Skjærstad af sit gode Bibliothek vel* 
villigen havde meddelt ham de fornødne hjelpemidler, hvilke Salt* 
dalens sognekalds indtægter ikke tillod presten der at anskaffe sig».

Med disse anbefalinger søgte Kiønig om befordring til et bedre 
embede, idet Saltdalen var et af de ringeste i landet med en aarlig 
indtægt «i det høieste» af 280 spd. og derfor maatte regnes for et 
promotionskald. En prest med familie kunde der neppe finde tarve* 
ligt udkomme, især naar flere misvextaar indtraf umiddelbart efter 
hinanden, hvad netop dengang var tilfældet. Biskopen anbefalede 
derfor «ret indstændig at Kiønig maatte blive befordret til et bedre 
kald, paa det at denne brave mand ikke skal formedelst nærings* 
sorger blive mindre skikket til at tjene staten og forsørge sin familie».

Under 29 marts 1838 blev Kiønig befordret til Skiptvet, et kald 
som vistnok var af de ringeste i landet, men som i klimatisk hen* 
seende dog var at foretrække for Saltdalen og langt mindre besvær* 
ligt. Her forblev Kiønig i resten af sit liv, hvad dog ikke var over* 
ensstemmende med hans ønsker. Fra 1848 af søgte han adskillige 
gange om befordring, bl. a. til Drøbak, Kraakstad og Aasnes, og 
provsten Maschmann i Øvre Borgesyssel gav ham hver gang sin an* 
befaling, idet han paapegte «den flid og nøiagtighed, hvormed Kiønig 
opfylder sine embedspligter, og de ringe indtægter han i sine mange 
embedsaar havde nydt». Selv skriver Kiønig at «hans økonomiske 
forfatning altid har været saa kummerlig, at han trods al mulig spar* 
sømmelighed ikke havde kunnet bestride sine udgifter uden at være 
i en bestandig gjeld og det endskjønt han havde betjent sig af tiggeri 
og derved ogsaa erholdt smaa bidrag». — Det var isandhed værdige 
forhold for en geistlig embedsmand! Men trods denne skam for den 
norske statskirke og tiltrods for Kiønigs ganske vist lidet bemerkelige, 
men dog af al evne respektable og pligtopfyldende arbeide i sine 
embeder stillede biskop Arup, som dog var en baade dygtig og med 
menneskelige følelser udstyret mand, sig altid kjølig overfor hans 
befordring til bedre brød: til Drøbak fandt biskopen ikke at kunne 
indstille ham, fordi hans evner og gaver ikke laa for en bymenighed, 
og forøvrig hed det kun, at biskopen fandt «ikke at burde nægte ham 
anbefaling til at komme i naadigst betragtning». Ved sine visitatser 
«bestyrkedes biskopen i sin formening om ansøgeren som en retsindig 
og med troskab i kristelig retning virkende mand, med hæderlig 
vandel og upaaklagelig embedsførelse», men han syntes ikke Kiønig
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besad begavelse stor nok, kraft og varme til at komme i fortrinsvis 
betragtning. Tilslut var han for gammel til forflyttelse! Saa forblev da 
Kiønig i Skiptvet.

Her tog han sig med held af skolevæsenet, saa flere faste skoler 
blev oprettet ved hans tilskyndelse, fremmede den huslige andagt og 
arbeidede ivrig for ædrueligheden. Den ved hans ankomst forfaldne 
prestegaard, hvor ingen biskop nogensinde havde overnattet paa visi^ 
tatsreiser, fordi der intet beboeligt værelse kunde skaffes ham, blev 
istandsat, og biskop Sørenssen blev den første biskop som overnattede 
i Skiptvet prestegaard. Den vanbrugte jordvei kom i god hævd, 
fordi Kiønig interesserte sig for gaardsbrug og nedlagde betydeligt 
arbeide paa dette. I 1857 søgte han regjeringen om at faa et offentlig 
ansat postbud i Skiptvet, men denne forbedring blev ikke fundet 
nødvendig, hvorfor han ansøgte om erstatning for sine egne udgifter 
til postbefordringen i sognet, og dette blev ham tilstaaet i 1859 med 
12 spd. aarlig. Ogsaa i Skiptvet valgtes han til 1ste forligelseskonv 
missær, var i 4 aar formandskabets ordfører og valgtes 2 gange ti] 
valgmand.

Med sine smaa indtægter havde Kiønig i aarenes løb været haardt 
plaget af økonomiske bekymringer, og det blev ham derfor en 
umaadelig glæde, da han ved sin gamle farbror, assessor Kiønigs død 
i 1856 fik en arv paa vel 7 000 spd., saa han kunde betale sin gjeld 
og skaffe sine sønner uddannelse.

Efter 25 aars virksomhed i Skiptvet sognekald afgik Kiønig ved 
døden i 1863. En gammel bonde fortalte i 1860 Kiønig, at han 
havde levet i Skiptvet under 9 prester. Da Kiønig hertil bemerkede 
at han selv havde været der i 22 aar, sukkede bonden noksaa trybelt 
og sagde: «ja, ja, De kan vel blive salig her ogsaa, pastor!» —

Sogneprest Johan Kiønig og hustru Cathrine Matzen havde fem 
børn [6 a—6 e]:

6. a. Annette Christine Kiønig, født 11 novbr. 1831 i Saltdalen, 
døde 15 jan. 1915 paa Stenbæk ved Holleby i Tune hos sin 
yngste søn.

Gift 12 decbr. 1855 i Skiptvet med Hans James Lindemann, 
født 4 octbr. 1801 paa Holleby og død 2 april 1876 paa 
Borregaard i Tune; søn af godseier, titul. major Paul Peter 
Lindemann og Karen Collett f. Elieson. I 1831 overtog James 
Lindemann den fædrene eiendom, godset Holleby, som han 
siden drev med stor dygtighed. I 1875 nedbrændte gaardens 
store bygninger under eierens fravær, og mange familieportrætter 
og slegtshistorisk interessante ting gik tabt. Lindemann flyttede
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efter branden til Borregaard hovedgaard og her afgik han ved døden. 
Han blev begravet i det af hans mor anlagte familiegravsted «Mindet» 
paa Holleby.

Lindemann var Tunes første ordfører efter formandskabslovens 
vedtagelse i 1837.

Den adelige sædegaard Holleby paa 20 tønder hartkorn og 
underliggende gods havde i lange tider tilhørt forskjellige adelst 
mænd, af hvilken Peder Bagges enke fru Margrethe Nettelhorst, be* 
falingsmanden over Id og Marker lehn Gjerlov Nettelhorsts datter, 
eiede den til sin død i 1680. Ved det efter hende d. 15 og 16 sept. 
d. a. afholdte skifte blev Holleby udlagt til hendes 2den søn Pros 
Bagge. Allerede i 1681 døde denne paa en udenlandsreise, og Holleby 
blev da ved skiftet 10 sept. s. a. af hans søskende tilskjødet hans 

ældste søster Vibeke Birthe Bagge med ægtefælle 
ritmester Christian Mechlenburg, som brugte og 
beboede godset til 1706.

Ved skjøde af 27 april 1706 solgte ritmesteren 
Holleby til oberst og kommandant i Fredrikstad 
Arvid Christian Storm, hvis søn igjen, oberstløit* 
nant ved Dragonerne Ulrik Fredrik Storm med 
frue, Helvig Werenskiold, solgte godset til gene* 
ralmajor Ove Ramel Sehested ved skjøde af 13 
mai 1726. Sehested brugte og beboede Holleby 
til 1745 og solgte godset ved skjøde af 11 juni

Annette Lindemann f. Kiønig. 1753 til justitsraad Christian Ancher.
Da Anchers handelsvirksomhed i Christiania 

forbød ham at bebo Holleby, og da den forrige eier, Sehested, heller 
ikke havde havt sin bopæl paa godset siden 1745, fordi det laa for 
langt borte fra hans regimentsdistrikt, blev gaardens skattefrihed som 
adelig sædegaard suspendert indtil den priviligerte eier atter flyttede 
derhen. Skatterne blev nu beregnet fogden til ansvar fra aaret 1745 
og erlagdes siden til aaret 1765, da generalmajor Sehesteds søn, oberst 
Frantz Wilhelm Sehested anlagde odelsproces mod Ancher og op* 
naaede dom til godsets indløsning for 6 750 rdl. den 16 febr. 1765.

Allerede 17 septbr. 1765 solgte imidlertid obersten Holleby til 
kammerraad, sorenskriver Jens Ziegler, som i Anchers tid havde brugt 
og beboet godset, for 11 600 rdl. Efter ham fulgte sønnen, assessor 
Reinhold Ziegler, som i 1800 solgte Holleby til kjøbmand Peter Col* 
letts enke Karen Elieson for 40 000 rdl. Hun var født i Christiania 
1760 og saaledes i en alder af nær 40 aar, da hun 29 april 1800 
ægtede den smukke holstener, løitnant Paul Peter Lindemann, som 
var født 1771 i Tellingstedt i Ditmarsken og saaledes 11 aar yngre



Holleby.
(Efter en tegning fra før branden i 1875).



- 32 -

end sin frue1. Han blev i 1792 fændrik ved Norske Jægerkorps 
og fik i 1800 secondløitnants karakter, men tog kort efter afsked 
fra militærtjenesten for at kunne drive Holleby. I 1804 blev han 
veimester og titul. kaptein, blev i 1814 tillagt en kommando i 
almuevæbningen og fik da titel af major; han var storthingsmand 
i 1830 og døde i 1845, 22 aar efter sin hustru, som var afgaaet 
ved døden i 1823.

Hans søn James Lindemann overtog, som ovenfor nævnt, 
Holleby i 1831, og efter hans død i 1876 blev enken, Annette 
Kiønig, siddende i uskiftet bo til 1893, i hvilket aar hendes 
sønner Paul og Carl Lindemann overtog Holleby.

6. b. Caroline Andrea Kiønig, født 21 febr. 1834 i Saltdalen, døde
8 febr. 1880 paa Assberg ved Borås i Sverige.

Caroline Bertheau f. Kiønig.

Gift 23 decbr. 1856 i Skiptvet med 
Julius Herman Bertheau, født 4 octbr. 1828 
paa Torp ved Sarpsborg og død 18 febr. 1911 
i Ely, Wisconsin; søn af mægler Herman 
Bertheau [født 9 decbr. 1800 i Hamburg 
og død 25 octbr. 1864 i Skjeberg] og 1ste 
hustru, bispedatteren Albertine Bech. Sine 
første ungdomsaar tilbragte Herman Bertheau 
i Tyskland, hvor han opholdt sig i fire 
aar, i Frankrige og England. Han var der* 
efter mr. Pellys bogholder paa Borregaard 
i flere aar og blev saa bestyrer af Gellivara

gruber, var en tid direktør for Odals verk og senere disponent 
for flere brug i Sverige, hvor han kjøbte det store gods Vaxäng. 
Efter i nogle aar at have drevet dette nedsatte Bertheau sig som 
trælasthandler i Piteå. Ved sin hustrus død tabte han energi 
og arbeidslyst og reiste over til Amerika, hvor han tilbragte sine 
sidste leveaar hos sin søn Ferdinand Bertheau, som er handske* 
fabrikant i Wenatekar i Washington.

6. c. Christian Jens Kiønig, født 3 septbr. 1836 i Saltdalen, døde 
8 febr. 1893 i Christiania. Læge.

Privat dimittert tog Christian Kiønig examen artium i 1854 
med haud illaud., examen philosophicum i decbr. 1855 med 
samme karakter og medicinsk examen med laud. 16 decbr. 1861.

1 Se forøvr. Norges Land og Folk: Smaalenene s. 212. Familien Collett (2) 
s. 163 og Familien Elieson s. 25.



- 33 -

I aarene 1860 til 1862 fungerte han i flere maaneder som kandidat 
ved Rigshospitalets hovedafdeling, var fra midten af februar 1862 i et 
halvt aar konstituert som distriktslæge i Stjørdalens og Søndre Ind? 
herreds lægeembeder med bopæl i Nedre Stjørdalen og modtog 
derpaa ansættelse som underlæge og inspektør ved Nordre Trondhjems 
amtssygehus i Skogn, hvilken post han indehavde i omtrent 3 A aar. 
Kiønig blev derefter ansat som overlæge ved Nordre Trondhjems 
amtsygehus ved Namsos, men tiltraadte ikke denne post, idet han 
foretrak at overtage stillingen som brugslæge ved Hafslund og 
Borregaards brug ved Sarpsborg. Her blev han tillige ordfører i 
Sundhedskommissionerne i Skjeberg, Tune og Borge.

Som brugslæge fungerte Kiønig til han høsten 1868 nedsatte sig 
i Fredrikstad. I octbr. 1869 blev han læge ved og bestyrer af Smaa? 
lenenes amtssygehus ved samme by.

Doktor Christian Kiønig og hustru Bolette f. Krefting.

I 1871 anlagde han Torsøkilens bad og bestyrede dette som 
badelæge i fire aar, indtil han høsten 1874 nedsatte sig som prakti* 
serende læge i Christiania.

Fra 15 aug. 1876 var Kiønig i et aar ansat som reservelæge ved 
Rigshospitalets medicinske afdeling A, blev i decbr. 1878 læge ved 
Smaalensbanen og var sommeren 1880 i to maaneder konstituert som 
direktør ved Rigshospitalet. Fra juni 1881 fungerte han som læge 
ved Norges geografiske Opmaaling, og fra October s. a. blev han 
læge ved Bodsfængslet. I nogle aar var han ogsaa medlem af Chri? 
stiania Sundhedskommission.

Fra septbr. 1865 foretog Kiønig en videnskabelig reise paa et 
aars varighed til Tyskland og Frankrige og studerte i Wien, Berlin 
og Paris fornemmelig kirurgi, øiensygdomme og pathologisk anatomi; 
høsten 1868 besøgte han i henved fire maaneder Edinburgh og Lon? 
don for at udvide sine kundskaber i gynækologi og kirurgi. Høsten 

3
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1873 studerte han atter i Wien og derefter under den berømte 
massagelæge dr. Mezger i Amsterdam. Høsten 1874 besøgte 
han Stockholm for at studere kvindesygdomme, og i august og 
september 1884 drev han i Kjøbenhavn og Berlin specielle 
undersøgelser paa fængselsvæsenets og fængselshygienens oms: 
raade.

Kiønig deltog i 1870 i det nordiske lægemøde i Göteborg, 
i 1872 i de tyske naturforskeres og lægers møde i Leipzig og 
i 1884 i den internationale lægekongres i Kjøbenhavn.

Ved siden af alle sine gjøremaal og tiltrods for en meget 
udbredt privatpraxis fandt Kiønig ogsaa tid til et ganske betyde*' 
ligt medicinsk forfatterskab, hvorom henvises til Kiær’s og til 
Kobro’s: Norges Læger.

Doktor Kiønig var en meget anseet læge, 
med grundige kundskaber, en sikker og 
tillidvækkende optræden og i besiddelse af 
den for patienterne uvurderlige forstaaelse 
og menneskelige medfølelse. Mangfoldige 
mennesker bevarede ham og hans virke i tak* 
nemmelighed, og de af samfundets ulykke* 
lige, som han fik at gjøre med i egenskab 
af fængselslæge, nærede blind tillid til hans 
gode hjerte.

Doktor Kiønig døde pludselig, rammet 
af hjerneslag, medens han under et sygebesøg 
undersøgte patienten.

Gift 1 octbr. 1869 i Fredrikstad med Boleite Helene Dorothea 
Hansen, født Krefting, enke efter grosserer i Fredrikstad, konsul 
Thomas Peter Plansen, og født 7 octbr. 1839 paa Næs herre* 
gaard i Borge. Hun døde 16 juni 1906 i Marstrand. Datter 
af infanterikaptein, kammerherre Axel Motzfeldt Krefting og 
2den hustru Haagine Mathiesen. Uden børn.

Dyrlæge Peter Kiønig. 
(Se nedenfor.)

6. d. Carl Peter Kiønig, født 11 octbr. 1838 i Skiptvet, døde 23 
novbr. 1901 i Sarpsborg; begravet i Skiptvet. Dyrlæge.

Før konfirmationen gjennemgik Peter Kiønig Christiania Bor* 
gerskoles øverste klasser og var derefter i tre aar elev af 
Kathedralskolen. Han frekventerte i 1861 til 1863 Aas høiere 
Landbrugsskole, gjennemgik derpaa Krigsskolens nederste klasse 
og blev secondløitnant i Trondhjemske brigade 18 juni 1864. 
Den 5 mai 1865 gik han ind som elev af Kiøbenhavns Vete*
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rinærskole, hvorfra han blev udexaminert som dyrlæge vaaren 
1868 med 2. karakter.

Kiønig nedsatte sig derpaa som praktiserende dyrlæge i Sarps* 
borg og blev 1 octbr. 1877 amtsdyrlæge i Sarpsborgs distrikt, 
omfattende Tune og Varteig, Skjeberg hovedsogn, Glemminge 
og Borge.

I aarene 1871 til 1887 forpagtede Kiønig Tune prestegaard. 
Han foretog studiereise i Sverige 1883 og deltog i Dyrlæge* 
mødet i Kjøbenhavn 1888 og gjennemgik i 1896 et af de sæd* 
vanlige fortsættelseskurser for dyrlæger ved Statens veterinær* 
pathologiske laboratorium i Christiania. Han var medlem af 
Smaalenenes Landhusholdningsselskab, indehavde flere kommu* 
nåle ombud og tog som medlem af Den norske Dyrlæge* 
forening livlig del i dennes møder og sammenkomster. Ugift.

Forstmester Wilhelm Kiønig og hustru Dina f. Nilsen.

6. e. Wilhelm August Kiønig, født 24 septbr. 1840 i Skiptvet, døde 
18 mai 1902 paa Jensvold i Bodin. Forstmester.

Efter at have været elev af Christiania Kathedralskole i tre 
aar, af Holts privatskole i tre aar og af Qyams skole i to aar 
agtede Wilhelm Kiønig sig ind paa Krigsskolen, men paadrog 
sig paa en jagttur en legemsskade, som vistnok ikke senere kom 
til at genere, men dog gjorde ham udygtig til militærtjeneste. Han 
gik da til universitetet i Giessen og studerte her forstvidenskab 
i aarene 1858 til 1860.

Under 1 juli 1861 blev Kiønig forstassistent i Saltdalens 
forstrevier i Nordlands amt. I 1875 fik han en meget god 
attest fra sin overordnede, forstmester Berbom, der roser ham 
for «den største orden, nøiagtighed, punktlighed og dygtighed» 
og for «megen administrativ dygtighed». Ved kgl. resolution af
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18 decbr. 1876 blev han derefter beskikket til forstmester i Nord* 
lands amt.

Ved omregulering af forstetaten blev Kiønig af Indredepartementet 
ansat som skogforvalter i Nordre Salten forvaltningsomraade fra 1 
jan. 1896 at regne, og denne stilling beholdt han til sin død. Det 
viste sig senere at han var kommet i et større ansvar til det offentlige.

Kiønig var fra 1877 bosat paa sin eiendom Jensvold i Bodin.
Gift 21 aug. 1867 i Saltdalen med Arnoldine [Dina] Christine 

Nilsen, født 15 febr. 1848 i Saltdalen; bosat i Trondhjem. Datter 
af lensmand Simon Kildal Nilsen og Pauline Emilie Bing Hals. Fem 
børn [7 a—7 e]:

7. a. Johan Christoffer Kiønig, født 16 marts 1868 i Trondhjem. 
Ingeniør ved Norsk Veritas i Harstad; konsulent i maskin* og 
skibsbygning.

Gift 6 febr. 1896 i Kjøbenhavn med Kirsten Gudrun Rønning, 
født 26 juni 1896 i Skogn; datter af lensmand i Strinden Georg 
Fredrik Rønning og Valborg Schive. Tre børn [8 a—8 c]:

8. a. Leif Kiønig, født TI novbr. 1896 i Kjøbenhavn.

8. b. Hjørdis Kiønig, født 19 febr. 1900 i Trondhjem.

8. c. Arne Kiønig, født 10 octbr. 1911 i Harstad.

7. b. Kathrinus Emil Kiønig, født 12 novbr. 1869 i Saltdalen, hvor 
han døde 7 novbr. 1870.

7. c. Kathrine Emilie Kiønig, født 17 aug. 1872 i Saltdalen; bosat 
i Trondhjem. Ugift.

7. d. Annette [Nanna] Caroline Kiønig, født 15 febr. 1876 i Salt* 
dalen. Malerinde.

Gift 1. gang 26 octbr. 1907 i Gamle Aker, Christiania, med 
Hans Andersen, afdelingschef i papirfirmaet Halvorsen & Larsen, 
født 19 marts 1881 i Sollien, søn af sogneprest Anders Ander* 
sen og Ingeborg Andrine Hansdatter Jordbrek. Ægteskabet blev 
opløst ved kgl. resolution af 7 juni 1917.

Gift 2. gang 28 juni 1918 i Hollen med svensk landskabs* 
maler Ture Fredrik Holm, f. t. bosat paa Tufte ved Ulefoss; 
født 28 april 1890 i Stockholm og søn af fabrikant Carl 
Leonard Holm og Greta Sofia Hekkaala.

7. e. Wilhelma Kiønig, født 7 octbr. 1879 i Bodin; ugift.
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5. c. Ingeborg Dorothea Kiønig, født 14 aug. 1805 i Stange, hvor 
hun døde 16 novbr. 1807.

5. d. Margrethe Kiønig, født 20 juli 1807 i Stange, hvor hun døde 
19 juni 1808.

5. e. Andreas Aagaard Kiønig, født 22 febr. 1810 i Stange, kom i 
sin ældre bror, kjøbmand Jens Kiønigs kolonialforretning i 
Grænsen i Christiania og fik her sin uddannelse for handelen. 
Han nedsatte sig derefter i Fredrikstad og drev handelsforreh 
ning i Storgaden, hvor han kjøbte sig gaard. I 1855 opgav 
han butikhandelen og begyndte trælastforretning med export af 
bjælker til Holland, og denne drev han til sin død 15. septbr. 1864.

Thrine Kiønig f. Monsen. Dora Munthe f. Kiønig.

Gift 21 jan. 1836 i Onsø med Torine [Thrine] Monsen, født 
15 oetbr. 1814 i Tønsberg og død 20 jan. 1867 i Fredrikstad; 
datter af bagermester O/e Monsen og Birgitte Halvorsdatter. Fem børn.

6. a. Ingeborg Dorothea [Dora] Kiønig, født 3 juli 1837 i 
Fredrikstad, hvor hun er bosat.

Gift 16 juni 1870 i Hafslo med Gerhard Munthe^ født 
4 januar 1795 paa Ytre Kroken i Hafslo, hvor han døde 15 
deebr. 1876; søn af major Hartvig Kaas Munthe til Kroken 
og Bolette Christine Paveis1. Kaptein; fortjent historiker.

1 Gerhard Munthe var tidligere gift tre gange:
1ste gang 1831 med Thorborg Hansen, født 1810 og død 1842, datter 

af eier af handelsstedet Lærdalsøren i Indre Sogn Tøger Hansen. 2den 
gang 1843 med Ragnhild Susanne Hansen, født 1812 og død 1853, fore* 
gaaendes søster. 3die gang 1855 med Catharine Pauline Suhrland, født 
1823 og død 1869, datter af sogneprest til Sælbu Gerhard Busch Suhrland.

Kun af 2det ægteskab var der børn, 3 døtre, af hvilke én blev gift: 
Bolette Marie Munthe, født 1845 og død 1917; gift 1877 med læge Niels 
Gregers Ingvald Wulfsberg, født 1847 og død 1888.



Kjøbmand Andreas Kiønigs gaard i Færgestedgaden, Fredrikstad.
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Munthe blev i 1807 elev af Landkadetakademiet, d. v. s. Krigsskolen 
i Kjøbenhavn, og udgik herfra som officer i 1811. Under 1 juli s. a. 
blev han secondløitnant ved Valdres’ske skarpskytterbataljon, tjenst* 
gjorde i 1811 til 1813 ved Den geografiske Opmaaling og blev 20 
april 1812 premierløjtnant ved Bergenhusiske skarpskytterbataljon, der 
ligesom Valdres’ske dengang var henlagt under Norske Jægerkorps. 
I felttoget 1814 deltog Munthe ved forpostkjæden i Rødenes under 
daværende oberstløitnant Fredrik Stabelis kommando og fik efter kon* 
ventionen til Moss kommandoen over Tjugum’ske kompani, hvis chef 
var taget til fange af Svenskerne i affæren ved Rakkestad. I 1815 
blev han atter beordret til tjeneste ved Den geografiske Opmaaling, 
gik i 1816 til Stockholm som deltager paa norsk side i udarbeidelsen 
af det store skandinaviske generalkart. Efter hjemkomsten blev han 
5 aug. 1816 lærer i tegning ved Krigsskolen, en post han indehavde 
til 1841.

Ved arméforandringen i 1818 gik Munthe over til Bergenske 
brigade og udnævntes 11 octbr. 1825 til stabsadjutant og kaptein. 
I 1830 udtraadte han surnumerær i armeen for helt at kunne ofre 
sig for topografiske og historiske arbeider og erholdt efter ansøgning 
afsked med pension fra krigstjenesten 31 octbr. 1845.

Kaptein Munthes navn vil for alle tider være knyttet til det 
rydnings* og forskningsarbeide, han med eminent dygtighed har ud* 
ført paa det historiske og geografiske omraade vedrørende Norges 
middelalder. Som resultater af utrættelig flid og aldrig slappet krav 
til grundighed har han leveret afhandlinger af den største viden* 
skabelige værdi, og hans vidtløftige kildestudier er kommet al senere 
norsk*middelaldersk historieforskning tilgode.

Munthe var fra 1835 medlem af direktionen for «Tegne* og 
Kunstskolen» i Christiania og det dermed forbundne «National* 
Galleri», direktør i «Kunstforeningen» og for fiskeriklassen i «Selska* 
bet for Norges Vel» etc. Han var medlem af flere videnskabelige 
selskaber hjemme og i udlandet, blev ridder af den svenske Sværd* 
orden i 1839 og fik ved St. Olavsordenens oprettelse i 1847 ridder* 
korset af denne orden.

Helbredshensyn og særlig et svækket syn tvang kaptein Munthe 
til at ophøre med sine videnskabelige arbeider i 1841. Han forlod 
da Christiania og flyttede til sin fædrenegaard Kroken i Hafslo, 
hvor den aandrige og joviale herre siden viste en storartet gjest* 
frihed, særlig overfor de mange kunstnere og videnskabsmænd, som 
her søgte ham. Og lige op i sin høie alderdom var han besjælet af 
levende interesse for den videnskab, han havde ofret sin ungdoms 
og manddoms glædefyldte arbeide til fædrelandets ære. [Se forøvr.
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bl. a. Hartvig Munthe: Efterretn. om Familien Munthe og I. B. 
Halvorsen: Norsk Forfatter*Lexikon.]

Fru Dora Munthe kom efter sin ægtefælles død til sin yngre 
bror Ole Christian Kiønig, hvis hus i Sylling prestegaard hun 
styrede til hans død i 1912. Siden har hun været bosat i 
Fredrikstad.

Ole Christian Kiønig.

sognepresten til Borge,

6. b. Ole Christian Kiønig, født 30 marts 1840 i Fredrikstad, døde 
13 marts 1912 i Sylling. Residerende kapellan.

Privat dimittert tog Kiønig examen artium i 1860, absolverte 
examen philosophicum i 1861 og theologisk embedsexamen i 
1866, alle med karakteren haud illaudabilis. Til hebraicum i 
1862 fik han laud, og til practicum i 1867 haud. I sidstnævnte 

aar blev han personel kapellan hos sogne* 
prest Stabeli i Onsø og blev her til prestens 
død i 1868, hvorefter han bestyrede kaldet 
i enkens naadensaar til 1869. Fra 1869 til 
1871 bistod han
Hans Strømsøe, i hans embedsforretninger 
og.blev 13 juli 1871 udnævnt til residerende 
kapellan til Vaage. Herfra blev Kiønig 6 
aug. 1873 personel kapellan hos sogneprest 
Lund i Tune og befordredes 26 juni 1877 
til stiftskapellan i Hamar stift og udnævntes 
10 juli 1880 til residerende kapellan i Lier, 
med bopæl i Sylling, fra 1 novbr. at regne.

Dette embedes faste aarlige indtægter var 1 800 kr., hvortil kom 
udbyttet af embedsgaarden, 1 000 kr.

I Kiønigs embedstid blev kapellangaarden Kirkerud reducert, 
idet Brækkejordet med pladsene Røkaas og Gampedalen fra* 
solgtes prestegaarden, som kun beholdt tilbage hovedbølet med 
en husmandsplads, Boshammeren. Efter Kiønigs initiativ blev 
pladsen udenfor kirken ryddet og planert og et lidet jordstykke 
af prestegaarden, hvorpaa en kirkestald er opført, mageskiftet 
med en urtehave, der tilhørte kirken som begravelsesplads for 
koleralig. Han lod anbringe en stor stenhelle foran kirkedøren 
og anskaffede bænke udenfor kirken, gaver fra ham til menig* 
heden.

Kiønig var en nidkjær kirkens tjener, som særlig under de 
to stormløb, mormoner*emissærer fra Utah foretog for at faa 
indpas i hans menighed, optraadte med mandig klarhed og 
kraft, hvorved de paagaaende udsendinge maatte vende tilbage
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med uforrettet sag. Paa sin 50*aars fødselsdag modtog han en 
smuk erkjendtlighedsgave fra menigheden.

I den sidste tid led Kiønig under svigtende helbred, hvorfor 
han søgte og erholdt afsked fra embedet 1 juli 1911 med 
2 000 kr. i aarlig pension. Han forblev ugift og havde sin 
ældre søster fru Munthe som husbestyrerinde.

6. c. Anna Birgitte Kiønig, født 30 octbr. 1842 i Fredrikstad, døde 
3 jan. 1869 i Fredrikshald.

Gift 3 juli 1866 i Onsø med Theodor Emil Lefevre Grimsgaard, 
født 2 jan. 1835 i Aker og død 20 novbr. 1918 paa Gjøvik; 
søn af bogholder Marthinus Grimsgaard og Hanna Christiane 
Holtt.

Anna Grimsgaard f. Kiønig. Petrea Lorenzen f. Kiønig. 
[Se side 42.]

Emil Grimsgaard gjennemgik Krigsskolen og blev 20 decbr. 
1855 secondløitnant i 1. Akershusske infanteribrigade, hvori 
han avancerte til premierløitnant 16 mai 1860. Fra 1 febr. 
1864 til 30 april 1867 tjenstgjorde han som aspirant i General* 
staben og blev adjoint 28 mai 1872.

Den 21 decbr. 1872 blev Grimsgaard befordret til kaptein 
og kvartermester ved Smaalenenes Jægerbataljon af 1. Akers* 
husske brigade, dog saaledes at han fremdeles indtil videre ved* 
blev at tjenstgjøre som adjoint i Generalstaben. I denne blev 
han under 15 juni 1878 beordret at forblive i tjeneste 1 aar 
over den fastsatte maximumstid. Den 14 octbr. 1880 blev han 
kaptein i Generalstaben, 1 octbr. 1897 kommandant paa Kongs* 
vinger fæstning, og udnævntes 1 octbr. 1899 til oberstløjtnant og 
chef for Østerdalens landstormsbataljon. Fra dette embede erholdt 
han afsked 1 octbr. 1903.

I 1882 blev Grimsgaard ridder af den svenske Sværdorden.
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6. d. Petrea Wilhelmine Kiønig, født 6 mai 1844 i Fredrikstad, afgik 
her ved døden 1 april 1918.

Gift 12 aug. 1868 i Onsø med Fredrik Bernhard Lorenzen, 
født 22 juli 1835 i Slesvig by og søn af hoteleier Nicolaj Peter 
Lorenzen. Efter at have gaaet paa skole hos sin onkel presten 
Flod i Angeln fra 1848 kom Lorenzen i 1851 i kjøbmandslære 
til M. Gress i Bredsted i Husum. Da han var færdig her i 
1856, blev han kommis i et aars tid og fik saa plads i firmaet 
Hans Peter Faye i Drammen. I 1860 kom han til brødrene 
Bordier i Hamburg og fra October 1861 atter til Faye, hos hvem 
han blev til 1866. I dette aar nedsatte han sig som kjøbmand 
i Fredrikstad og havde her sin forretning i Storgaden og sin

Jahn Kiønig og hustru Thora f. Schultz.

familiebolig i Nygaardsgaden. Her afgik han ved døden 5 
decbr. 1881.

6. e. Carl Johan (Jahn) Christopher Kiønig, født 14 novbr. 1846 
paa Onsø prestegaard. Bryggeribestyrer i Fredrikstad. Efter at 
have frekventert Borgerskolen i Fredrikstad til 1861 og derefter 
Qyams skole i Christiania til 1864 fik Jahn Kiønig plads ved 
Odals verks kontor. Herfra kom han i 1867 til Christiansen 
& Co. i Larvik, gjennemgik et kursus i ølbrygning og bestyr 
rede derefter for firmaet i tre aar «Agnes Brænderi», hvor der 
fremstilledes sprit af korn, poteter, renmose og sagflis. Firmaet 
anlagde i 1872 «Laurvig Glasverk», og hertil blev da Kiønig 
knyttet indtil 1874, da han overtog bestyrelsen af «Hafslunds 
Glasverk». I 1877 foretog han en fire maaneders ferietur til 
London, og ved tilbagekomsten gik han igang med anlæg af 
bryggeri i Fredrikstad. Allerede i juli maaned s. a. paabegyndtes 
grundmuren og i septbr. 1878 kunde det første øl sendes ud.
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«Fredrikstad Bryggeri», som Kiønig fremdeles bestyrer, har vundet 
betydeligt terræn og udviklet sig til en meget god forretning.

Gift 3 juli 1883 i Østre Fredrikstad med 7 hora Dorothea Schultz, 
født 24 decbr. 1854 i Vaage; datter af kapteinvagtmester CarZ Johan 
Schultz og Jeanette Dorothea Høyer.

I Fredrikstad var familien bosat paa bryggeriet til 1901, da Kiønig 
tilflyttede egen gaard «Godt Haab», Færgestedsveien 8. Efter at 
have solgt denne til kommunen kjøbte Kiønig i 1918 Glacisgaden 1 
og tilflyttede denne eiendom vaaren 1919. Ti børn, alle født paa 
bryggeriet. [7 a-7 j]: 

7. a. Carl Johan Andreas Kiønig, født 14 novbr. 1884 i Fredrikstad.
Efter middelskoleexamen i 1901 var Carl 

Johan Kiønig volontør i Fredrikstad Han* 
delsbank fra 1 aug. 1901 til decbr. 1902 og 
kom derefter til et af Bremens største raa* 
tobakshuse, hvor han allerede efter to aars 
læretid fik sit «lehrbrief». Han var derpaa 
i to aar korrespondent i norsk og tysk i 
det store export* og speditionsfirma Ger* 
hard & Hey i Libau og i to aar ansat 
ved en mægler* og speditionsforretning i 
Trondhjem. Den 1 jan. 1909 aabnede 
Kiønig egen forretning i Trondhjem som 
skibsmægler og speditør.

Gift 10 aug. 1912 i Trondhjems domkirke med Hilma (Molla) 
Lydia Hanssen, født 29 jan. 1887 i Trondhjem; datter af gros* 
serer Hans Hanssen og Mathea Larsen. To børn [8 a—8 b]:

8. a. Per Jahn Aagaard Kiønig, født 3 aug. 1913 i Trondhjem.

8. b. Tore Schultz Kiønig, født 11 april 1916 i Trondhjem.

7. b. Thrine Jeanette Kiønig, født 16 febr. 1886 i Fredrikstad.
Gift 23 juni 1906 i Vestre Fredrikstad med Kurt Klawitter, 

rechtsanwalt i Danzig, hvor han er født 23 octbr. 1875; søn 
af verftseier Julius Klawitter og Marie Will.

7. c. Ebba Hermana Kiønig, født 31 decbr. 1887 i Fredrikstad.
Gift 28 novbr. 1907 i Vestre Fredrikstad med Otto Bjørneby, 

født 23 marts 1882 i Fredrikstad og søn af trælastgrosserer 
Halvor Bjørneby og Hildur Louise Bredesen. Bjørneby tog 
latinartium i 1901, blev 20 decbr. 1902 beskikket til værnepligtig
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secondløitnant i 2. Akershusske brigade og er fra 1 jan 
1914 ulønnet premierløitnant ved Østoplandske regiment. 
Gaardbruger paa Kongelbæk i Aasnes.

7. d. Esther Emilie Kiønig, født 1 febr. 1889 i Fredrikstad.
Gift 8. april 1914 i Vestre Fredrikstad med Hans 

Klawitter, løitnant, bosat i Graudenz i Vest*Preussen; født 
21 jan. 1877 i Danzig, bror af ovennævnte Kurt Klawitter.

7. e. Thora Jeanette Kiønig, født 26 april 1890 i Fredrikstad. 
Ansat ved Fredrikstad Bryggeris kontor.

7. f. Ingjerd Dorothea Kiønig, født 21 decbr. 1891 i Fredrik* 
stad.

Gift 5 decbr. 1914 i Vestre Fredrikstad med August 
Emil Dessen Tobiesen, født 6 febr. 1885 i Christiania; søn 
af fabrikeier August Emil Tobiesen og Dagny Dessen. 
August Tobiesen blev student 1903, premierløitnant i 
Bergenske brigade 1905, ved Lærdalske kompani af Sogns 
bataljon 1909. Generalstabsexamen 1909; officer ved Ber* 
genske brigades underofficersskole fra 1 octbr. 1909.

7. g. Agnes Gottfrida Kiønig, født 29 novbr. 1893 i Fredrik* 
stad. Student 1913, bankkorrespondent.

7. h. Thoralf Kiønig, født 7 mai 1895 i Fredrikstad. Ud* 
dannet i bryggerfaget.

7. i. Gotfred Christopher Kiønig, født 11 juli 1897 i Fredrik* 
stad. Student 1915, bankkorrespondent.

7. j. Jahn Christian Kiønig, født 3 decbr. 1899 i Fredrikstad. 
Forstmand.

4. b. Kirsten Kiønig, født 8 juli 1770 paa Opaker i Grue, døde 4 
jan. 1848 paa Evje i Rygge. Hun mistede som aarsgammel sin 
mor og kom da til sine morforældre, sorenskriver Aagaard og 
hustru, og senere til justitsraad Christian Anchers enke, Karen 
Elieson i Christiania.

Gift 29 april 1793 paa Opaker med krigsassessor Peter Elieson 
til Evje, født 29 decbr. 1770 paa Hafslund i Skjeberg og død 
7 juni 1833 paa Moss, søn af justitsraad Peter Elieson til Hafs* 
lund og Anna Collett.

Ved forældrenes død kom Peter Elieson tre aar gammel som 
pleiebarn til sin fars fætter presten Elias Andersen Elieson i
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Tune og efter dennes død i 1778 til sin morbror, kammerraad 
Johan Collett i Kjøbenhavn. I 1787 blev han student ved 
Kjøbenhavns universitet, læste derpaa et par aar til juridisk 
examen, men opgav saa studierne og kjøbte i 1792 den gamle 
adelige sædegaard Evje i Rygge af generalmajor Michael Sundt 
for 21 500 rdl. Samme aar kjøbte han titelen af krigsassessor 
for 500 rdl., som indbetaltes til Krigsskolen i Christiania.

Som eier af Evje, hvortil laa 17 gaarde med skog, fiskerier 
og 10 pladse, roses han for sit «gode schäferi». For et rationelt 
landbrug nærede han megen interesse og har som frugt af sine 
iagttagelser udgivet en «Haandbog for begyndende Landmænd 
i Norge», 1817, med nyt oplag i 1835.

I 1820, 1821 og 1822 repræsenterte Elieson Smaalenenes amt 
paa Storthinget, hvor han i nogen tid var sekretær i Lagthinget. 
I debatterne optraadte han meget hyppig cg med stor iver og 
var en frugtbar forslagsstiller. I 1811 skjænkede han 500 rdl. 
til Universitetets oprettelse.

Under 21 aug. 1821 blev Elieson ridder af den svenske Wasa* 
orden, og 30 marts 1831 blev han udnævnt til postmester paa 
Moss. Paa hans gravsten paa Rygge kirkegaard staar indhugget: 
«Hans lyse Aand stræbte efter Sandhed, hans varme Hjerte efter 
Dyd. Hans Liv var fuldt af gavnende Virksomhed».

Kirsten Kiønig blev som enke bosiddende paa Evje og var i 
sine tre sidste leveaar berøvet synsevnen. Paa hendes gravsten 
staar: «From Christen, trofast Hustru, øm Moder, elskelig 
Kvinde». Af deres otte børn var sorenskriver John Elieson, 
Anna Dorothea Elieson, gift med baron Wilhelm Fredrik Wedel* 
Jarlsberg til Ellingaard, og Caroline Andrea Elieson, gift med 
amtmand Lars Stabeli. [Se forøvr. Alf Collett: Familien 
Elieson.]

4. c. Andreas Aagaard Kiønig, født 8 aug. 1771 paa Opaker i Grue, 
døde 1 marts 1856 paa Opsal i Elverum. Høiesteretsassessor. 
Ugift.

Efter at have taget examen artium ved Kjøbenhavns univers 
sitet i 1787 og den latinsk*juridiske embedsexamen med lauda* 
bilis 22 octbr. 1790 blev Kiønig i 1793 ansat som kopist i det 
Danske Kancelli og tjenstgjorde her i tre aar. Under 19 jan. 
1798 blev han udnævnt til sorenskriver i Østerdalen, med bopæl 
i Elverum, og fik samme dag meddelt kancellisekretærs karakter.

I henhold til regenten, prins Christian Frederiks kundgjørelse 
af 19 febr. 1814 samledes 17 mænd i Elverum med sogneprest
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Gude i spidsen i kirkens sakristi 25 febr. 1814 for at vælge to i 
sognet bosatte mænd, som skulde møde som befuldmægtigede for 
Elverums menighed ved den af amtet nærmere bestemte forsamling 
til valg af repræsentanter til Rigsforsamlingen paa Eidsvold. Valgt 
blev sorenskriver Kiønig og bonden Peder Hansen Grundset.

Ved møde 15 marts 1814 paa Gaarder i Elverum af samtlige 
valgmænd for Hedemarkens amt blev derefter til medlemmer af Rigs* 
forsamlingen paa Eidsvold valgt amtmand Claus Bendeke, sorenskriver 
Kiønig og lensmand Ole Evenstad Den 10 april mødte Norges 
riges repræsentanter paa Eidsvold, og den følgende dag aabnede 
prinsregenten forhandlingerne. Kiønig sluttede sig til det saakaldte 
selvstændighedsparti, hvis fører var Falsen, og dennes votum fulgte 
han, da han den 17 mai valgte prins Christian Frederik til Norges konge.

__  Under 27 septbr. 1814 blev Kiønig udnævnt til 
assessor i Norges Høiesteret (med 2 000 rbdl. sølv* 
værdi i aarlig gage), flyttede fra Elverum til Christiania 
31 mai og tiltraadte embedet 30 juni 1815. Som 
høiesteretsassessor var han medlem af rigsretterne i 
1815-1816, 1821-1822 og 1836. Ved justitiarius 
Jørgen Mandix’s død i 1835 blev Kiønig fungerende 
justitiarius og søgte embedet efter ham; han blev 

Assessor ogsaa som ældste assessor indstillet af regjeringen 28 
Andreas Kienig. juli, men kong Carl Johan foretrak, efter gjentagne

Silhouette paa J i i i r i i i
Holleby. gange at have ladet afgjørelsen udsætte, statssekretær 

Georg Jacob Bull. Da saa denne blev udnævnt 21 
septbr., følte Kiønig sig forurettet og indleverte sin ansøgning öm 
afsked som høiesteretsassessor, hvilken blev ham bevillet 14 febr. 1837. 
I aarene 1816 til 1821 fungerte Kiønig som statsrevisor.

Den 29 aug. 1832 blev Kiønig ridder af den svenske Nord* 
stjerne*orden og udnævntes 28 jan. 1837 til kommandør med storkors 
af samme orden.

Efter sin afsked fra Høiesteret slog Kiønig sig ned i Elverum, 
hvortil han ankom 27 juli 1837 og boede siden paa gaarden Søndre 
Opsal, som han havde kjøbt i 1800 af den daværende eier, prokurator 
Johan Eilert Fougner.

Her havde Kiønig, skjønt ungkarl al sin tid, en stor husholdning 
med husbestyrerinde, husjomfru, tre mandlige og fire kvindelige tje* 
nere, og som pensionert tilbragte hans gamle far, foged Jens Kiønig 
sine sidste leveaar i sønnens hus.

Assessor Kiønig var en fra alle sider respektert og høiagtet 
herre, som særlig i Elverum vil erindres som en for bygden paa 
mangfoldig vis nyttig og varmt interessert mand, hvis arbeide bl. a.
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for ædruelighedens fremme fik stor betydning. Derimod 
var han ingen duelig jordbruger; baade huse og jordvei 
var i temmelig daarlig forfatning, da han i 1857 afgik ved 
døden. «Taknemmelige Brodér* og Søsterbørn» reiste et 
granitmindesmerke paa hans grav paa Elverum kirkegaard. 
Under inskriptionen staar: «En Retfærdigs Ihukommelse 
er til Velsignelse». Hans portræt efter Jacob Munchs maleri 
i Bymuseet i Christiania er anbragt foran i denne bog.

3. b. Esben Kiønig, født 17 april 1733 i Kjøbenhavn og døbt 21 
april i Holmens kirke, døde 16 decbr. 1767 som kaptein paa 
fregatskibet Fredensborg og blev begravet paa Christiansborg i 
Guinea. Ugift.

Kiønig kom tidlig tilsjøs og fik 6 octbr. 1762 borgerbrev 
som skipper. Han traadte i det «Kgl. Octroyerede danske* 
guineiske Compagnie»s tjeneste og førte fregatskibet «Fredens
borg», som seilte paa Kjøbenhavn—Christiansborg paa Guinea* 
kysten—St. Croix—Kjøbenhavn. Da han her ombord var afgaaet 
ved døden 16 decbr. 1767, blev hans eiendele den følgende 
morgen registrert af skibsassistenten. Der forefandtes af sølv* 
sager en tobaksdaase, en punschøse, et mahognyskrin med sex 
theskeer, en sukkertang og en spiseske samt et par ærmknapper; 
et gulduhr og en guldring med en hvid sten blev hans mor 
tilstillet. Ved auktionsforretning, afholdt paa skibet 23 decbr. 
1767, udbragtes Kiønigs eiendele til 232 rdl. 5 mk. 3 sk., hvortil 
kom sager til henved 500 rdl.s værdi, som Kiønig personlig 
havde kjøbt ved auktion i Guinea efter skibets afdøde overstyr* 
mand Lundberg. Paa tilbagereisen under sin nye chef, kaptein 
J. Ferentz, forliste «Fredensborg» ved Tromøen udenfor Arendal 
1 decbr. 1768, og den største del af Kiønigs eiendele gik 
derved tabt. Ved det endelige skifte i boet, som blev aabnet i 
Kjøbenhavn 29 aug. 1769 og sluttedes 4 febr. 1772, blev de 
efterladte beholdne midler udbragt til 255 rdl., hvorfra imid* 
lertid gik gjeld og udgifter paa 438 rdl., saa boet blev fallit 
paa 183 rdl.1.

3. c. Dorothea Christine Kiønig, født 25 jan. 1735 i Kjøbenhavn, 
hjemmedaaben stadfæstet i Holmens kirke 1 febr., blev begravet 
14 marts 1735 paa Holmens kirkegaard. Flun var tvilling med 
en søster, der døde udøbt strax efter fødselen.

1 Kjøbenhavns Skiftekommission. Originale Skiftebreve 1772, Nr. 6. — Danske 
Rigsarkiv, Kjøbenhavn.
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3. d. Dorothea Christine Hedvig Kiønig, født 21 mai 1736 i 
Kjøbenhavn, døbt 24 mai i Holmens kirke, blev begravet 
2 aug. 1736 paa Holmens kirkegaard.

2. c. Bendix Kiønig, døbt 10 septbr. 1707 i Holmens kirke i Kjø* 
benhavn, blev begravet 15 decbr. 1710 paa Holmens kirkegaard.

2. d. Esben Kiønig, døbt 10 juli 1710 i Holmens kirke i Kjøben* 
havn, blev begravet 23 decbr. 1710 paa Holmens kirkegaard.

2. e. Peter Kiønig, døbt 2 juli 1712 i Holmens kirke i Kjøbenhavn, 
var først mestersvend ved dokken og senere materialforvalter 
ved Holmen i Kjøbenhavn og druknede ved et ulykkestilfælde 
26 decbr. 1775; begravet 3 jan. 1776 paa Holmens kirkegaard. 
Han beboede sin egen gaard nr. 366 i Hummergaden, hvor der 
efter Holmens chef, kontreadmiral Reiersens mundtlige ordre 
blev foretaget forsegling i hans ringe bo 29 decbr. 1775.

Hans hustru Elisabeth Plendge blev boende i gaarden til sin 
død 24 octbr. 1791; hun blev 76 aar gi. Skifte i fællesboet 
blev aabnet paa hendes dødsdag og sluttedes 21 juni 1792 med 
udlæg af 100 rdl. til hver af tre efterlevende sønner1. Fire 
børn [3 a—3 d]:

3. a. Nicolai Kiønig, døbt 9 septbr. 1744 i Holmens kirke i 
Kjøbenhavn, blev begravet 5 mai 1745 paa Holmens kirke* 
gaard.

3. b. Fredrik Christian Kiønig, døbt 26 april 1746 i Holmens 
kirke i Kjøbenhavn, gik tidlig tilsjøs og var ved faderens 
død i 1775 styrmand i Det asiatiske Compagnis tjeneste 
og paa den tid i Bengalen. Han var ved moderens skifte 
i 1791 fraværende og familien havde ikke paa mange aar 
hørt noget fra ham, men den ham tilkommende arvelod 
paa 100 rdl. blev dog afsat. I 1793 og i 1796 søgte hans 
yngre bror Christian Magnus Kiønig at faa arven udbetalt, 
men forgjæves, og først i 1799 erklærte skifteretten i hen* 
hold til kgl. reskript af 16 marts 1799 at Fredrik Christian 
Kiønig maatte ansees for afgaaet ved døden, hvorfor arven 
blev udbetalt til broderen2.

1 Hob og Stadsrettens forseglingsprotokol, række 2 litr. A, 1771—1776 side 
266-268, samt Hob og Stadsrettens Skiftekommission, protokol 2 D. 1789 
—1792; bogrække 2/1247.

2 Hob og Stadsrettens Repartitionsprotokol, 1799, litr. U. s. 790; sammes 
Korrespondanceprotokol, D. s. 361 og E. s. 406.
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3. c. Christian Magnus Kiønig, født 17 sept. 1751 i Holmens 
sogn i Kjøbenhavn, blev student i 1767 og juridisk kan* 
didat i 1773. Efter at have tjenstgjort ved embedskontor 
paa Fredrikshald fik han en post ved Notarialembedet i 
Kjøbenhavn, virkede ogsaa som translatør og afgik her 
ved døden 20 juni 1809. I henhold til kgl. reskript af 
16 marts 1799 fik han udbetalt den hans to brødre Fredrik 
og Ludvig Kiønig efter forældrene tilfaldne arv, da brødrene 
aldrig havde meldt sig i skifteretten og maatte ansees bort* 
døde uden livsarvinger. Ved skifte i Christian Kiønigs 
bo, aabnet paa hans dødsdag, blev samtlige ringe efter* 
ladenskaber udlagt til begravelsesomkostninger. Ugift.

3. d. Ludvig Kiønig, døbt 23 april 1753 i Holmens kirke i 
Kjøbenhavn, blev maanedsløitnant i den danske sjøetat. 
Han var ved skiftet i 1799 efter forældrene i Surinam, og 
siden hørte familien intet fra ham. Som ovenfor nævnt 
blev der afsagt dødsformodningsdom i 1799, og hans efter 
forældrene tilfaldne arv blev da udbetalt til hans eneste 
gjenlevende bror, Christian Kiønig. Ugift.

2. f. Martha Jensdatter Kiønig, døbt 5 novbr. 1715 i Holmens 
kirke i Kjøbenhavn, blev 18 septbr. 1736 gift i moderens hjem 
i Holmens sogn med Ole Guttormsen de Weggen, som da var 
vagtmester ved Hestgarden. De synes at have fraflyttet Kjøben* 
havn.

Navnet Ole Guttormsen er neppe dansk; det er udpræget 
norsk, og de Weggen kunde være en skriveform for Dev eggen, 
hvorfor det med ikke ringe grund kunde antages at Ole er 
kommet fra gaarden Devegge i Nes i Hallingdal til Kjøbenhavn 
som soldat. Det er derfor muligt at Ole kan være den Ole 
Guttormsen, som var døbt 12. juli 1710 i Nes, og hvis far 
dengang var bosat paa gaarden Tromald.

4



Fortegnelse over illustrationerne.
. 1. Eidsvoldsmanden, høiesteretsas? I 

sessor Andreas Kiønig, heliotypi I 
efter Jacob Munchs maleri i Chri? 
stiania Bymuseum.

16. Foged Jens Kiønig, efter silhouette 
hos godseier Lindemann paa 
Holleby.

17. Sogneprest Christian Kiønig, eiter 
silhouette hos samme.

21. Onsø gamle prestegaard, efter 
tegning af F. D. B., hos samme.

23. Sogneprest Christian Ancreas 
Kiønig og hustru Hanna, f. 
Otterbech. Efter fot.

25. Frøken ^4nna Kiønig. Efter fot.
25. Fru Christine Falkenberg f. Kiønig. 

Efter fot.
27. Sogneprest Johan Kiønig og 

hustru Cathrine f. Matzen. Efter 
fot.

30. Fru Annette Lindemann f. Kiønig. 
Efter fot.

31. Holleby, før branden 1875. EL 
ter tegning hos godseier Linde? 
mann paa Holleby.

32. Fru Caroline Bertheau f. Kiønig. 
Efter fot.

S. 33. Læge Christian Kiønig og hustru 
Bolette f. Krefting. Efter fot.

» 34. Dyrlæge Pi iet Kiønig. Efter fot.
» 35. Forstmester Wilhelm Kiønig og 

hustru Dina f. Nilsen. Efter fot.
» 37. Fru Thrine Kionig f. Monsen. 

Efter fot.
» 37. Fru Dora Munthe f. Kiønig. Efter 

fot.
» 38. Kjøbmand Andreas Kiønigs 

gaard i Færgestedgaden i Fred? 
rikstad. Efter fot.

» 40. Resid, kapellan Ole Christian 
Kiønig. Efter fot.

» 41. Fru /Inna Grimsgaard f. Kiønig. 
Efter fot.

» 41. Fru Petrea Lorenzen f. Kiønig. 
Efter fot.

» 42. Bryggeribestyrer Jahn Kiønig og 
hustru Inora f. Schultz. Efter 
fot.

» 43. Skibsmægler Carl Johan Kiønig. 
Efter fot.

» 46. Eidsvoldmanden, høiesteretsas? 
sessor Andreas Kiønig. Efter 
silhouette hos godseier Linde? 
mann paa Holleby.
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Aagaard, Andreas, sorenskriver 
13, 14,

— Christen Hem, byskriver . . 
— Ingeborg Dorothea * Kiønig 13, 
— Jens, prest..............................  
— Lauritz, prest..........................

Album, Peter, prest.......................
Andersen, Anders, prest...............

— Hans, afdelingschef...............
Ancher, Christian, justitsraad . . . 
Arvidsen, Hans, baadsmand i Kjø? 

benhavn .........................
Bagge, Vibeke Birthe * Mechlenburg 

— Peder..................................  
— Pros......................................

Bech, Albertine * Bertheau....
Bendeke, Claus, amtmand .... 
Bellin, Christina Maria * Matzen . 
Bertheau, Ferdinand.......................

— Herman, mægler...................
— Julius Herman.......................

Birgitte Halvorsdatter * Monsen . 
Bjørneby, Halvor, trælasthandler .

— Otto, gaardbruker...................
Bjørnsdatter, Ingeborg * Flor . . .
Bjørnson, Peder, prest...................

— Bjørnstjerne...........................
Bodil Nielsdatter * Arvidsen . . . 
Borchgrevink, Jens Finne, prest 
Bredesen, Hildur * Bjørneby . . . 
Bull, Georg Jacob, høiesteretsjusti?

tiarius......................................
Christiansdatter, Dorthe Marie * 

Kiønig.............................
Collett, Anna * Elieson...............  

— Johan, kammerraad...........  
— Peter, kjøbmand. ... ...........

! Side
1 Deichman, Peter, generalmajor . . 13 

Dessen, Dagny * Tobiesen .... 44
I Dorthe Christiansdatter * Kiønig 9
I — Mathiasdattcr * Aagaard ... 14 

Dringelbcrg, Ingeborg * Winter. . 15
I Elieson, Anna Dorothea * Wedel 

Jarlsberg................... 45
• — Caroline Andrea * Stabell . . 45

— Eivind, major.........................17
— Elias, prest............................ 44

; — John, sorenskriver............. 45
! — John Collett, prokurator . . 26

— Karen * Lindemann ... 29, 30
I — Peter, justitsraad . . . . 17, 44

Evenstad, Ole, Eidsvoldsmand . . 46 
Falkenberg, Baltasar, bankdirektør 25 

— Fredrik Hesselberg, oberstløitn. 25 
Ferentz, L, skipper..............................47

' Flor, Ambrosius, prest.......................15
— Augustinus, prest.......................15

i — Kirsten * Aagaard . . 13, 14, 15
i Fougncr, Johan Eilert, prokurator 46 

Frendesonius, Nils Jørgensen . . 15
1 Grimsgaard, Marthinus, bogholder 41 

— Theodor Emil Lefevre oberst?
løitnant......................................41

Grundset, Peder Hansen...................46
Haard, Bent, prest.............................. 15

— Christine * Christopher Nielsen 15 
— Ursula * Flor.............................. 15

Hals, Pauline Emilie Bing * Nilsen 36 
Halvorsdatter, Birgitte * Monsen . 37 
Hansdatter, Inger * Kiønig .... 12 
Hansen, Ragnhild Susanne * Munthe 37 

— Thomas Peter, konsul .... 34 
— Thorborg • Munthe............... 37
— Tøger, Lærdalsøren...................37
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Side
Hanssen, Hans, grosserer i Trond?

hjem............................................. 43
— Hilma * Kiønig.......................... 43

Hekkaala, Greta Sofia * Holm . . 36 
Hem, se Aagaard.............................. 14
Heyerdahl, Christian, kjøbmand . 22

— Dorthe * Holmsen...................22
Hillcborg Johnsdatter * Frende?

sonius.......................................... 15
Hiort, Hans, prokurator................... 16
Holleby gods i Tune.......................29
Holm, Carl Leonard, fabrikant i

Stockholm.................................. 36
— Ture Fredrik, kunstmaler . . 36 

Holmsen, Christine * Kiønig . . . 22
— Rasmus, proprietær...................22

Holtt, Hanna Christiane * Grims?
gaard..........................................41

Høyer, Jeanette Dorothea * Schultz 43 
Ingeborg Bjørnsdatter * Flor ... 15 
Inger Hansdatter * Kiønig . .12
Italus [Flor], Frantz, prest .... 15
Johnsdatter, Hilleborg * Frende?

sonius.................................... 15
Jordbrek, Ingeborg Andrine * An?

dersen....................................36
Juell, Jens, foged........................ 16

— Niels, prest...........................19, 20
Junghans, Boye, prest.................27
Juul, Anna * Schytte.................14
Kielsen, Anne Christine Valentine

* Falkenberg........................ 25
Kiønig, Agnes Gottfrida.............44

— Andreas Aagaard, assessor i
Høiesteret.......................17, 29, 45

-- Andreas Aagaard, trælasthand? 
ler............................................ 37

— Anna Birgitte * Grimsgaard . 41 .
— Anna Dorothea................... 24 |
— Annette Christine * Lindemann 29 ।
— Arne....................................... 36
— Bendix Jensen................... 11, 48
— Carl Johan Andreas, skibs? 

mægler.................................... 43
— Carl Peter, dyrlæge...................34
— Caroline Andrea * Bertheau . 32 ;
— Christian, prest...........................17
— Christian Andreas Aagaard, 

prest........................................ 23

Side
Kiønig, Christian Jensen, verfts? 

dreier............................. 10, 11
— Christian Jens, læge...............32
— Christian Magnus, translatør . 49
— Christine * Falkenberg ... 25
— Dora * Munthe.......................... 37
— Dorothea Christine...................47
— Dorothea Christine Hedvig . 48
— Ebba Hermana * Bjørneby . 43
— Esben Christiansen, skipper 12, 47
— Esben Jensen.............................. 48
— Esther Emilie * Klawitter . . 44
— Fredrik Christian, styrmand . 48
— Gotfred Christopher...................44
— Hjørdis......................................... 36
— Ingeborg Dorothea * Munthe 37
— Ingjerd Dorothea * Tobiesen. 44
— Jahn, bryggeribestyrer .... 42
— Jahn Christian.......................... 44
— Jens, kjøbmand.......................... 22
— Jens Bendix, foged 12, 13, 14, 15
— Jens Bendixen, verftsdreier . 9
— Johan Christoffer, ingeniør . 36
— Johan Christopher, prest . . 26
— Kathrine Emilie................... 36
- Kathrinus Emil.......................... 36

— Kirsten * Elieson.......................44
— Leif............................................. 36
— Ludvig, maanedsløitnant ... 49
— Margrethe.................................. 37
— Martha * de Weggen .... 49
— Nanna * Holm.......................... 36
— Nicolai......................................... 48
— Ole Christian, prest...................40
— Per Jahn Aagaard...................43
— Peter, materialforvalter. ... 48
— Pctrea Wilhelmine * Lorenzen 42
— Wilhelm August, forstmester . 35
— Wilhclma......................................36
— Thora Jeanette.......................... 44
- Thoralf......................................44
— Thrine Jeanette * Klawitter . 43
— Tore Schultz.............................. 43

Klawitter, Hans, tysk løitnant . . 44
— Julius tysk verftseicr .... 43
— Kurt, tysk jurist................43

Knap, Johanne Cathrine * Otter?
bech...................................23

Krag, Anna Kirstina * Kiønig . . 17
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Side
Krag, Johan Christopher, kjøbmand 

17, 22
Krefting, Bolette * Kiønig .... 34

— Axel Motzfeldt, kammerherre 34
Larsen, Mathea * Hanssen .... 43
Laugesdatter, Maren * Haard ... 15
Libbert, Kirsten c Aagaard .... 14
Lindemann, Carl..................................32

— Hans James til Holleby ... 29
- Paul............................................. 32
— Paul Peter.................................. 29

Lorenzen, Fredrik Bernhard, kjøb? 
mand i Fredrikstad.......... 42

— Nicolaj Peter, hoteleier i Slesvig 42
Lumholtz, Ludvig, prest...................20
Lund, Gregers, foged.......................13
Mandal, Jørgen, prest.......................19
Mandix, Jørgen, justitiarius i Høie# 

steret.....................................46 j
Maren Laugesdatter * Haard ... 15
Margrethe Olufsdatter * Italus [Flor] 15 ' 
Mathiasdatter, Dorthe * Aagaard . 14 
Mathiesen, Haagine * Krefting . . 34 
Matzen, Andreas, snedker .... 26 

— Cathrine * Kiønig.................. 26
Mechlenburg, Christian, ritmester . 30
Monsen, Ole, bager i Tønsberg . . 37 j

— Thrine * Kiønig.......................37 i
Moss, Karen * Flor...........................15
Munthe, Bolette * Wulfsberg ... 37 1

— Gerhard, kaptein.......................37 ।
— Hartvig Kaas, major .... 37

Møller, Abraham, prest................... 18
— Jørgen, i Kjøbenhavn . . 10, 11 (

Nettelhorst, Gjerlov.......................... 30
— Margrethe * Bagge...................30 1

Nielsdatter, Bodil * Arvidsen. . . 12 ‘
Nielsen, Christopher, prest .... 15 I

Side
Nilsen, Dina * Kiønig.......................36

— Simon Kildal, lensmand ... 36
Olsdatter, Orslev * Krag................... 17
Olufsdatter, Margrethe * Italus [Flor] 15
Opdal, Ingeborg * Flor................... 15

— Peder Lauritzen, prest .... 15
Otterbech, Hanna * Kiønig. ... 23

— Jens Hovland, prest............... 23
Paveis, Bolette * Munthe...............37
Plendge, Elisabeth * Kiønig ... 48
Ruus, Lars, foged.............................. 16
Rønning, Georg Fredrik, lensmand 36

— Kirsten Gudrun * Kiønig . . 36 
Schach, Herman, i Kjøbenhavn . . 12 
Schytte, Anders Olsen, prest ... 14

— Maren * Aagaard.......................14
Sehested, Frantz Wilhelm, oberst . 30

— Ove Ramel, general...................30
Stabeli, Lars, amtmand.......................45
Storm, Arvid Christian, oberst . . 30

— Ulrik Fredrik, oberstløitnant . 30
Sundt, Michael, general...................45
Sørenssen, Christian, biskop ... 29
Thaarup, Frederik, professor ... 17
Thomasen, Lauge, prest................... 15
Tobiesen, August Emil, fabrikeier. 44

— August Emil Dessen, løitnant 44
Wedehjarlsberg, Anton...................26

— Christian......................................26
— Wilhelm Fredrik, baron ... 45 

de Weggen, Ole Guttormsen, vagb
mester i Kjøbenhavn ... 10, 49 

Werenskiold, Helvig * Storm ... 30 
Will, Marie * Klawitter...................43
Winter, Gjertrud * Opdal .... 15

— Knut, prest..................................15
Ziegler, Jens, kammerraad .... 30

— Reinhold, assessor.......................30






