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Forord.

Som det vil sees, har det ligget i forfatterens plan ved udarbeidelsen af denne stamtavle 
ogsaa at medtage spindelinjerne. Dette er skeet ifølge samraad med medlemmer af siegten, som 
fandt, at en saadan udvidelse af stoffet vilde give bogen forøget værd. Naar forfatteren har troet 
at burde rette sig efter dette ønske, uagtet han var sig bevidst, at en medtagen af spindelinjerne 
maaské vilde være stødende for genealoger af fag og af disse ansees for mindre rigtigt, har han 
søgt berettigelse dertil i den omstændighed, at hensigten med hans arbeide i første række var at 
levere et skrift for siegten, hvorfor hensynet til de strengere genealogiske krav først maatte 
stilles i anden række. For at oversigten ikke skulde lide for meget ved, at spindelinjerne er med
tagne, er disse overalt trykte med „petit“.

Til de mange, saavel i Danmark, som her i landet, der har bistaaet mig med oplysninger 
ved stamtavlens udarbeidelse, aflægger jeg herved skyldigst tak. Særlig maa Jeg nævne hr. arkiv
fuldmægtig E. A. Thomle i Kristiania, der har havt den godhed at meddele mig adskillige vink og 
oplysninger, som har været af betydning for slegttavlens fuldstændighed.

Trond hjem i december 1892.

Forfatteren.
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STAMTAVLE.



Siegten Weidemann er utvilsomt af tysk oprindelse og over Danmark naaet op til Norge. 

Her i landet har siegten optraadt i 2de grene, hvoraf den ældre, nu uddøde gren nedstammer fra 
den i slutningen af det 17de aarhundrede i Kristiania bosatte Hans Weidemann, medens den yngre, 
nulevende grens stamfader i Norge var foged i Nedenæs, Laurs (el. Lars) Weidemann, der fra 
Jylland kom op til Norge i 2den halvdel af forrige aarhundrede. Forbindelsen mellem begge disse 
grene af siegten er det antagelig lyktes at paavise i denne stamtavle, ligesom siegten i det hele taget 
kan forfølges helt op til begyndelsen af det 17de aarhundrede, da den havde sit sæde i Jylland. 
Sammenhængen mellem den danske sidegren af siegten og den norske er det derimod ikke lyktes 
nærværende forfatter at klargjøre, i hvert fald ikke med saa stor sikkerhed, at det syntes ham be
rettiget at forene begge i et fælles stamtræ, hvorfor de er behandlede hver for sig. Imidlertid turde 
muligens offentliggjørelsen af det her indsamlede materiale blive en spore til videregaaende under
søgelser og lede til fuld opklaring af dette punkt. Nogle „spredte“ personer af navnet Weidemann 
har forf. anseet det tjenligt at medtage tilslut, — som et afsnit for-sig. Maaské kan enkelte af dem 
senere paavises at tilhore siegten. — Det merke, der ovenfor er afbildet, er bevislig benyttet af den 
under j 7 omhandlede kammerherre Weidemann, ligesom det fremdeles benyttes af flere af slegtens 
nulevende medlemmer, men om det oprindelig har tilhørt siegten og saaledes er egte, tor kanske 
ansees tvilsomt.

a 1. Simon Weidemann. Om ham vides kun, at han sandsynligvis boede i Aalborg og mindst havde 2 born. 
a 2. Christopher Weidemann, f 1645. begr. 6/o, formodentlig kjøbmand i Aalborg. Gift med Dorthe 

Cleniensdatter, t 1661, begr. skifte holdt ]s/^ 1661. I skifteprotokollen nævnes 7 børn, 
a 3. Simon Christophersen Weidemann, kjøbmand „paa torvet“ i Aalborg, boede 1661 i Nibe, 

f. ca. 1622, f 1671, begr. 25/4. Det fortælles om ham, at da han i den store ildebrand 
1663 saa sit hus paa Gammeltorv omringet af ilden og allerede antændt i den vestre 
ende, tog han sin alen og vegt, gik dermed ud paa torvet og sagde: „Har jeg med 
vegt eller maal forurettet nogen mand, saa fortære ilden og mit hus, men har jeg der
imod gjort ret og skjel, saa bevare Gud og mit hus fra ildebranden!“ — hvorpaa ilden 
slukkedes. (Saml. t. jydsk. hist, og topogr. I, 186). Gift 1648 med Else Brinck, f. 1627, 
døbt 5/4 s. a., datter af raadmand Johan Brinck i Aalborg (f 1656) og hustru Kirsten 
Nielsdatter. 2 børn.
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a 4. Ane Weidemann, f. i Aalborg 1650, døbt 3% s. a., f sammesteds 1713, begr. i Frue 
kirke 18/io s. a., „6374 aar og 15 dage gl.“

b4. Christopher Weidemann, f. i Aalborg 1651, døbt 18/7 s. a., f 1668, begr. 26/4.
b 3. Clemens Weidemann, kjøbmand i Aalborg, senere i Nibe, f. ca. 1623, gift med Marie 

Wilhelmsdatter Paludan, datter af mag. Wilhelm (Willum) Johansen Paludan, sogneprest 
til domkirken i Viborg (f 1634), — der igjen var søn af dronning Dorothea’s livmedi
kus og kanonikus i Viborg, Hans Paludan den yngre, og 1ste hustru Helvig von Brouch- 
hoven — og hustru Dorothea Thøgersdatter (Thygesdtr.). Clemens W. havde i dette 
egteskab 5 børn.
a 4. Elisabeth (Elsebe) Clemensdatter Weidemann, f. 1650, f 20/i 1712 (62 aar gi.), gift 

med Laurits (Lars) Hieronimussen, f. i Nibe 1651, student fra Aalborg 1672, kand. 
3% 1674 mediocr, ansat som prest til Aars og Houbro i Viborg stift 22/g 1677. Han 
boede i Houbro til 1697, hvor han „byggede prestegaarden fra ny forinden den 
brændte ]2/g 1698“. Han døde i februar 1703, begr. 26/2. 3 børn.
a 5. Maren Hieronymnssen.
b 5. Sidsel llieronymussen.
c 5. Christopher Larsen, der sees at have antaget moderens navn Weidemann, f. 2% 

1685, student fra Aalborg 1703, kand. 1710 h. c., ansat som prest til østre og 
vestre Assels paa Morsø i Jylland 13/ô 1718, f 1759, begr. 24/2. Gift i vestre 
Assels kirke 18 ,7 1727 med den 14-aarige kjøbmandsdatter Elisabeth Andersdatter 
Kock fra Nibe, f. ca. 1712, f 22/i*) 1791 (79*] aar gi.), begr. 28/i*) paa østre 
Assels kirkegaard, datter af kjøbmand Anders Kock i Nibe. 12 børn.
a 6. Elsebeth Marie Weidemann, f. 1730, døbt % s. a., f 1731, begr. 9/5.
b 6. Andreas (Anders) Weidemann, f. 1732, døbt u/g s. a., f 24/n 1784 „i en alder 

af 52 aar, 7 mdr., 3 dage“. I et ved Morsø nørre og søndre herreders 
ting den 3% 1782 (formentlig i anledning af den yngste af brødrene, Conrad 
Weidemanns, kort forinden indtrufne død) ført tingsvidne angives Anders 
AV. (50 aar gi.) at opholde sig hos moderen i østre Assels prestegaard.

c 6. Laurs Weidemann, døbt IG/i 1735, begr. 10/b 1739.
d 6. Urban Weidemann, døbt 3/s 1736, student fra Aalborg skole 1753. Han lod 

sig hverve til soldat ved grenad er erne 1755, hvorfor faderen d. 4/g s. a. i 
en skrivelse til konsistoriet i Kjøbenhavn anholdt om bistand til at faa- 
ham udløst. Han blev senere kand. jur. og theol. (?), og døde som pro
kurator i Gudbrandsdalen i Norge ; ugift. I det ovenfor under b 6 nævnte 
tingsvidne omtales Urban W. som 46 aar gi. og boende i nærheden (?) af 
Kristiania. I „Personalhist. tidsskrift“, 4de kv. 1886 findes følgende notis : 
1756. Urban Weidemann. Philosophiæ studiosus, i kondition hos hr. Gron- 
bech paa Skiberg, berømmes af skikkeligt levnet, en behagelig omgang og 
rosværdig flid med børnenes information. 1757 bortreist.

e 6. Paul Christopher Weidemann, døbt 1G/a 1738, kand. theol. (?), omkom i sne
fog paa Jylland uden at efterlade sig livsarvinger.

f 6. Maren Elsebeth Weidemann, døbt 24/h 1740; angives i det ovennævnte tings
vidne fra 1782 at være 42 aar, ugift og tjene i Næsborg prestegaard.

*) Et andet sted angives hun at være død i en alder af 70 aar paa Moutrup (Blistrup sogn Y I Wiberg’s prestehist. 
angives -s/3 soin hendes begravelsesdag, medens kirkebogen 1044 — 1807 for o. og v. Assels sogne opfører 1/3 1791 
som hendes begravelses- eller dødsdag.
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g 6. Laurs (Lars el. Laurits) Weidemann, f. 712 1742 paa østre Assels preste- 
gaard paa Morsø i Jylland, døbt 29/i 1743, f 25/io 1826 af alderdomssvaghed 
hos sin datter Olava Fredrikke, som da boede paa gaarden Krosser paa 
Jeløen ved Moss, begr. paa Moss 31/io. Han boede efter sigende først i 
Gudbrandsdalen, var senere prokurator paa Toten og søgte gjentagende 
forskjellige embeder, bl. a. i 1782 det ledige fogedembede i Rakkestad, 
Heggen og Frøland, hvilket han dog ikke erholdt, men derimod ved kgl. 
resol. af 16de decbr. s. a. gaves kgl. løfte om det første ledige fogedembede 
i Norge. Rentekammeret udtaler ved nævnte ledighed, „at W. ved sin 
retsindige tjeneste i mange aar som prokurator ikke har erhvervet det for
nødne til sin og families underhold og derfor allerede i en del aar meget ofte 
har anholdt om befordring, lever nu med hustru, en søster af den fortjente 
amtmand Sommerfeldt, og børn her i staden i maadelige omstændigheder“. 
22/i2 1783 blev han udnævnt til foged i Raabygdelaget og % 1788 til foged 
i Nedenæs, fra hvilket sidste embede han efter ansøgning erholdt afsked 
20/s 1801. Han blev efter kongebrev hjemmeviet paa Toten 19/i2 1775 med 
Maria Sommerfeldt, f. 1/n 1754 (døbt 6/n) Paa Toten, f af krampetilfælde 
10/t 1823 paa Moss hos sin datter Olava Fredrikke, og begr. sammesteds 
18/t s. a. („70 aar gl.“ [?]). Hun var datter af sorenskriver og kancelliraad 
paa Toten, David S. (f 1773) og hustru Benedikte Kristine Hoff (f 1774). 
11 børn.
a 7. Laurits (Lars) Weidemann, amtmand, f. paa gaarden Sukkestad i Totens 

prestegjæld 27/n*) 1775, døbt (hjemmedaaben bekræftet) 22/i2 1775 i 
Totens hovedkirke, f paa sin eiendomsgaard Stenberg i vestre Toten 
*/s 1856. Han blev student 1790, tog latinsk-juridisk embedseksamen 
1793 — den theoretiske prøve 25/i med haud., den praktiske % med 
laud. — og bestyrede det følgende aar under faderens fravær i nogen 
tid Nedenæs fogedembede. I 1795 deltog han i en i Arendal nedsat 
kgl. kommission i anledning af trælasthandelen, og blev derfor under 
10/7 s. a. givet tilsagn om „passende befordring“. Dette løfte fik han 
ogsaa opfyldt allerede i 1797, da han efter først en kort tid (fra 23/i 
1797) at have været fuldmægtig hos by fogden i Østerrisør, Paul v. 
Aphelen, under n/s erholdt dette embede, som den forrige foged paa 
grund af sin høie alder (84 aar) og svaghed da havde nedlagt, og blev 
byfoged, byskriver, veier og maaler sammesteds. Foruden det givne 
løfte om befordring havde han en fordelagtig anbefaling fra stifts
befalingsmand Lewetzau at paaberaabe sig. Men allerede næste aar 
— under 12/i2 1798 — forflyttedes han herfra til sorenskriver i søndre 
Søndmør, hvor han kun ogsaa forblev kort, idet han under Yio 1802 
blev udnævnt til sorenskriver i Toten, Vardal og Biri, istedenfor da 
afdøde sorenskriver, regiments-kvartermester Johan Severin Hiort. 
Samtidig blev han medlem af den under s. d. anordnede vurderings
kommission paa Toten.

Som sorenskriver paa Toten var det, han i 1814 valgtes til rigs
forsamlingsmedlem som 3die repræsentant for Kristians amt. „Her 
hørte han“, ifølge en nekrolog over ham ved hans død, „til de hef-

*) I Langes forfatterleksikon staar feilagtig Viv
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tigste af det Falsenske parti eller hine djerve, sterkt troende patrioter, 
som for enhver pris vilde gjøre Norge til et absolut selvstændigt rige 
med prins Kristian Fredrik som konge“. Som eidsvoldsmand har 
Henrik Wergeland karakteriseret ham saaledes: „Heftig, egte natio
nal patriot af reneste skarlagen, der hverken vilde vide af Sverige 
eller Danmark, og en streng økonom. Han vilde — løb hans national
følelse engang af med ham — ,heller dø end kalde fremmede læger 
ind4“. Hertil føies, at han var „virksom i debatterne og med amende
ments“. Paa Eidsvold tilstillede han konstitutionskomitéen et motiveret, 
vidtløftigt konstitutionsudkast (trykt i rigsforsaml.s forh., 2det h., s. 
9—53, tilligemed en leds. skr. til kom.), som han havde forfattet i for
veien, og hvilket ogsaa i enkelte punkter blev benyttet i komitéens 
arbeide. Videre var han medlem af den komité, hvem det var over
draget at redigere de fattede grundlovsbeslutninger, og havde han 
saaledes, siges der i nævnte nekrolog, „en større del i tilblivelsen af 
denne vor konstitution, hvormed Norge hidtil er naaet til saa stort 
velvære“.

Paa stortinget i 1814 og 1815 deltog han som repræsentant; paa 
førstnævnte ting var han stortingets stadige sekretær (foruden medlem 
af fuldmagtskomitéen) og modtog i den anledning ved dets slutning 
— sammen med præsidenten, Christie — en takadresse fra stortinget, 
samt et sølvbæger som erkjendtlighedsgave fra sine medrepræsentanter. 
I 1815 var han præsident i odelstinget, sekretær i stortinget og med
lem af fuldmagts- og valgkomitéen. 24/i 1815 blev han medlem af 
lovkomitéen og fungerede som saadant til 14/o 1818, og ved hoved- 
matrikuleringskommissionens oprettelse i decbr. 1819 blev han dens 
medlem og formand, og entledigedes først derfra i januar 1822. Han 
var ogsaa forligelseskommissær paa Toten, samt deltog i den i sin tid 
nedsatte kommission angaaende en kjobstads oprettelse paa Oplandene.

Imidlertid var han under 3/s 1817 bleven amtmand i Hedemar
kens amt („med forbigaaelse af 7 andre dygtige mænd som ansøgere“; 
og 23/s 1821 amtmand i Kristians amt, i hvilket sidste amt han ogsaa, 
efter erholdt tilladelse, boede under sin funktionstid som amtmand i 
Hedemarken. Fra Kristians amt valgtes han da igjen til repræsentant 
paa stortingene i 1827, 28, 36, 37 og 39, men blev i 1828 fritaget fra 
at møde paa grund af sygdom. I 1827 var han præsident i stortinget, 
i 1836 præsident i lagtinget.

Med hensyn til politiske anskuelser maa amtm. W. henregnes 
til stortingets opposition. Dette viste sig maaské tydeligst i 1836, da 
han valgtes til medlem af den komité, der nedsattes straks efter under
retningen om at tinget skulde opløses, og som forfattede den i denne 
anledning til kougen indgivne adresse. Som lagtingsmedlem deltog 
han i afgivelsen af den rigsretsdom, hvorved Løvenskjold fældtes.

Først i 1851, efterat have tjent staten i 54 aar og i denne tid 
gjennemløbét en — selv for de tider — ualmindelig rask og frem
trædende embedsbane, søgte han paa grund af alderdom og øiensvag- 
hed (han blev omsider næsten blind) sin afsked, som han erholdt under 
3die november. Samtidig blev han udnævnt til St. Olafs ridder; siden
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27/t 1816 var han ridder af Nordstjernen og siden 6/2 1843 kommandør 
afWasa. Ved afskeden tilstodes ham, i betragtning af hans nidkjær
hed, dygtighed og lange og ansvarsfulde embedsvirksomhed, en gage 
af 1200 spd., hvilken stortinget i 1854 ogsaa bevilgede, uagtet komi
téen fandt, at 1000 spd. var den høieste pension, som embedsmænd 
udenfor statens høieste funktionærer kunde bevilges, og en repræsen
tant troede, ved at stemme for denne gage, at slaa ind paa den af 
amtmanden under hans stortingsfærd befulgte regel, at man burde være 
sparsom i bevilgninger.

I den før nævnte nekrolog fra 1856 skildres amtmand W. saa- 
ledes: „W. var en anerkjendt, dygtig embedsmand, der arbeidede mod 
det foresatte maal med bestemthed og kraft; men, maa man lægge til, 
han besad ogsaa et stivsind, der gjorde ham for lidet modtagelig for 
andres meninger og ofte uskikket til at gaa ind paa de reformer, som 
de forandrede tidsomstændigheder krævede. Desuden kom med hen
syn til reformerne den omstændighed til, at han var en meget sparsom 
mand med de off. penge, og saaledes maatte han af denne grund mod- 
staa, hvad der voldte særegne bekostninger. Han var en mand af et 
værdigt, alvorligt ydre, og af en sterk legemsbygning, hvilket synes 
at hore til familien“.

Foruden sit konstitutionsudkast har han udgivet i trykken trende 
pjecer, der var fremkaldte af hans deltagelse i det off. liv, nemlig:
1) Forslag til en anordning om jordbrugenes opmaaling i Norge.
2) Forslag til lov angaaende Norges bank- og pengevæsen, og
3) Forslag til anordning og reglement til høiesteret, — alle fra aaret 1815.

I det sidste forslag, der blev trykt efter odelstingets foranstalt
ning, hævdede han den skriftlige procedures fortrin for den mundtlige, 
hvis fortrin netop hr. Bredo Munthe af Morgenstjerne havde paavist. 
Men I. F. AV. Schlegel udtalte sig i en anmeldelse af skriftet (i „Dansk 
literaturtidende“ for 1816, no. 3) imod W.s mening, og i „National
bladet“, 2det hefte, knyttedes dertil under navn af „revision“ en hel 
del skarpe bemerkninger, hvilke endelig havde tilfølge, at bladets for
lægger, boghandler Hjelm, blev undergivet en trykkefrihedsaktion, som 
dog endte med hans fuldstændige frifindelse.

Amtmand W. lod indrette et eget gravsted for sig og familie*) 
paa sin gaard Stenberg i vestre Toten, ifølge ansøgning og

Kongelig resolution af 1ste mai 1807, saal. *•*):

Vor besynderlig bevaagenhed !
Vi give eder hermed tilkjende, at Vi, efter den af sorenskriver 

over Toten, Vardal og Biri udi Aagershuus stift, Lauritz Weidemann, 
derom allerunderdanigst gjorte ansøgning allernaadigst have bevilget 
og tilladt, at han udi den ham tilhørende ved vor kjøbstad Christiania 
beliggende gaard, Stenberg eller Grav, maa lade indrette .et begravel-

*) Foruden amtm. W. selv, hans hustru, 3 børn, der døde ganske unge, sønnen Ole Hannibal August (f 1887) og dat
teren Nahyda Nathalia (f 1830), er ogsaa en søster af amtm. W.s hustru (Herlovine Qvist) begravet paa nævnte 
gravsted.

**) Afskrevet her efter inskriptionen paa en trætavle, der er ophængt paa gravstedet.



14

sessted for sig og familie, dog at vedkommende kirke og dens betjente 
derved intet fragaa i deres lovlige rettigheder.

Derefter I eder allerunderdanigst have at rette og vedkommende 
saadant til efterretning at tilkjendegive.

Befalende eder Gud!

Se rescript til Aggershus stiftsdirection af bemeldte datum, 
Christians amts skrivelse af 30te mai 1807, afskrift til amtet af 1ste 
januar 1811.

Amtmand W. blev 1G/i2 1797 paa Sandstø ved Arendal gift med 
Ditlevine Marie Qvist, f. paa Sandstø 22/5 1774, døbt i Øiestads sogne
kirke 1774, y paa Stenberg paa Toten 18/3 1866. Hun var datter 
af foged i Nedenæs, Ditlev Qvist (f 1826; hans billede hænger paa 
Stenberg) og hustru Ingeborg Marie Herlofsen. — 10 børn, hvoraf 3 
sønner og 3 døtre overlevede forældrene.

(Kfr. nekrolog over amtm. W. i „111. nyhedsblad“ for 1856, no. 32 
og 36; B. Moe’s: „Efterretninger om Eidsvoldsrepræsentanter“, s. 146, 
og „Lith. portræt og biografi i Eidsvolds galleri“ I, s. 33—36, — fra 
hvilke kilder ovenstaaende biografi hovedsagelig er hentet).
a 8. Lars Ditlev Weidemann, f. i Østerrisør 19/3 1799, f paa Sandstø ved 

Arendal 24/s s. a.
b 8. David Christopher Weidemann, korpslæge, f. i Borgund paa Sønd- 

mør 19/o 1800, f i Holmestrand 29/3 1881. Han blev, privat dimitt., 
student 1819, tog decbr. 1821 anden eksamen — begge eksamina 
med karakteren haud. ill. — og 15/o 1827 medicinsk eksamen med 
laud. Under sin studietid gjorde han fra begyndelsen af 1824 
tjeneste som kanel, ved Akershus amtssygehus i Oslo, ved Kristiania 
civile sygehus og ved rigshospitalets filialafdeling, samt ca. 3 aar 
ved den midlertidige fødselsstiftelse. Han forrettede ligeledes i 
372 aar som lønnet fattiglæge i Kristiania. Fra høsten. 1823 var 
han konstitueret som kompanikirurg ved det norske jægerkorps 
og blev 29/t 1829 udnævnt til virkelig kompanikirurg ved 2den 
akerhusiske infanteribrigade med anciennitet fra eksamensdagen, 
men tog allerede 17/s 1830 afsked fra denne stilling. 1G/? 1832 ud
nævntes han til korpslæge ved numedalske korps, fra hvilket 
embede han 13/t 1855 efter ansøgning erholdt afsked. Siden høsten 
1829 boede han i Holmestrand og blev fra nytaar 1830 antagen 
som læge for denne by med tilsagn om, med hensyn til befordring, 
at stilles lige med embedslæger. Fra 1861 fungerede han som 
ordfører i sundhedskommissionen for Holmestrand og Botne.

Ved stortingene i 1842 og 1865 mødte han som repræsentant
- for Holmestrand, hvor han flere gange var ordfører i formand

skabet og kommunerepræsentant gjennem en række af aar. For
uden andre tillidshverv, der betroedes ham, var han ogsaa medlem 
af byens fattigkommission.
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Han har forfattet følgende opsatser:
1) I „Eyr“, I, s. 352—54: En særdeles merkelig désorganisation 

af maven.
2) I „Eyr“, II, s. 51 —55: Om en kronisk betændelse i nyren, og
3) I „Eyr“, IX, s. 320—22: Om kolera i Holmestrand 1833.

Han var 3 gange gift:
1) I Norderhoug 3O/io 1829 med Ludolphine Fredrikke Krohn, f. i 

Norderhoug 30/ii 1807, døbt s. st. 19/2 1808, f i Holmestrand 
*% 1835, datter af major Johan Jørgen Krohn paa Ringerike og 
hustru Anne Marie Selmer. - I dette egteskab 4 børn.

2) I Holmestrand 7/s 1836 med Hanna Fredrikke Poulsen, f. i Holme
strand 23/io 1817, døbt s. st. 11/s 1818, f i Holmestrand 2% 1844, 
datter af dansk vicekonsul s. st. Hans Peter Poulsen og hustru 
Fredrikke Müller. I dette egteskab 5 børn, af hvilke 2 døde tidlig.

3) I Holmestrand 19/i 1845 med Petronelle Andrea Holst, f. i Holme
strand 1G/n 1809, f s. st. lf,/io 1857, datter af kjøbmand dersteds 
Hans Holst og hustru Inger Kristine Backer. I dette egteskab 
3 børn.

a 9. Ludolphine Ditleviue Marie Weidemann, f. i Holmestrand % 
1830, f i Kristianssand 28/-2 1884, gift i Holmestrand 3% 1862 
med kand. theol. Halvor Johan Bagge. Han er født i Fre- 
drikshald 8/î 1828, søn af postmester dersteds Halvor Bagge 
og hustru Frederikke Kirstine Hiort (datter af regimentskvarter
mester, senere sorenskriver, Johan Severin Hiort og en datter
datter af kancellipræsident F. Kaas). Han indkom i 1842 som 
elev af Fredrikshalds lærde skole og blev student, privat dimitt., 
1847 med karakteren haud. ill., tog i decbr. 1849 eks. filos. 
med samme karakter, og 9/i2 1858 theologisk embedseksamen, 
ligeledes med haud. Som kandidat opholdt han sig sommeren 
1859 i 2 mdr. som stipendiat ved Asker seminarium. Fra 
jan. 1860 var han tredielærer, fra midten af febr. s, a. anden
lærer ved Fredriksstads borgerskole, og fra 1/g 1861 til udg. 
af 1863 var han førstelærer ved Modums høiere almuskole. 
I slutn. af novbr. 1863 blev han antaget som førstelærer og 
bestyrer af Egersunds nyoprettede lærerskole, i hvilken stil
ling han forblev, indtil han 5/i 1867 udnævntes til stiftskapel
lan i Kristianssands stift. ^îo 1870 blev han udnævnt til 
sogneprest til Bygland i Sætersdalen. Fra dette embede er
holdt han efter ansøgning afsked % 1874 med en aarlig pen
sion af 350 spd., og flyttede til Kristianssand senhøstes s. a. 
Paa sidstnævnte sted har han siden havt sit ophold, beskjæf- 
tiget dels med redaktørvirksomhed („Fædrelandsvennen“ fra 
7? 75—31/3 76, „Sennepskornet“ fra novbr. 76—1/^ 84), dels 
med privatundervisning, og i tiden fra oktbr. 82 til udg. at 
mars 85 som hjelpeprest i Kristianssand. Desuden bestyrede 
han Lyngdals sognekald fra 1/g—10/i2 85, og umiddelbart der
efter Fjotl ands sognekald indtil midten af april 1886. — 4 børn.
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a 10. Davida Fredrikke Bagge, f. i Egersund 9/7 1864.
b 10. Eleonora Marie Bagge, f. i Egersund 8/9 1865. Hun fuldendte juli 

1886 lærerindeprøve af høiere grad med hovedkarakteren 1,32’for 
den theoretiske og 1,90 for den praktiske prøve, og ansattes septbr. 
s a. som midlertidig lærerinde ved folkeskolen i Kristianssand, fra 
1/ll 1887 blev hun antagen som førstelærerinde ved almuskolen i 
Mandal, i hvilken stilling hun fremdeles virker.

c 10. Dagne Bagge, f. i Hvideseid 14/G 1867, f i Stavanger a)/7 1868.
dlO. Johan Fredrik Bagge, f .i Bamble prestegjæld 10/n 1868, f dersteds 

n/ii a.
b 9. Amalie Eline Weidemann, f. i Holmestrand 2% 1832, j- i Kri

stiania 6/2 1892. Hun blev gift i Holmestrand 14/3 1865 med 
amtmand Johan Kristian Georg Hvoslef, f. i Fredriksværn 13/2 
1819, f i Kristianssand 7c 1889. Han var søn af daværende 
auditør i marinen, senere ekspeditionssekretær og sorenskriver 
i nordre Jarlsberg, Jens Hvoslef, og hustru Elisabeth Kirstine 
Meilænder (datter af general M.). Han indkom som elev paa 
Drammens lærde skole 1832 og blev student derfra i 1837 og 
tog eks. filos. i juni 1838 — begge dele med laud. 4/7 1842 
tog han juridisk embedseksamen med hand, og 17 j2 1843 med 
laud., underkastede sig i 1844 den praktiske prøve med haud. 
ill. og i 1847 paany med laud. Fra mars til oktbr. 1844 var 
han kopist i finansdepartementet, og blev i novbr. s. a. edsv. 
fuldm. hos sorenskriveren i indre Sogn, i hvilken stilling han 
forblev til udg. af 1851. I denne tid var han flere gange, i 
det hele ca. 1 a ar, konstitueret som sorenskriver. I septbr. 
1851 fik han autorisation som underretssagfører og praktise
rede ved retterne i nordre Bergenhus amt til høsten 1856. 
25/s s. a. blev han udnævnt til byfoged i Hammerfest, overtog 
dette embede V4 1857 og bestyrede det til udgangen af januar 
1865, idet han under 14/i s. a udnævntes til amtmand i Jarls
berg og Larviks amt med bopæl i Larvik. 15;7 1882 blev han 
stiftamtmand i Kristianssands stift og amtmand i Lister og 
Mandals amt med bopæl i Kristianssand. 15/ic 1868 blev han 
ridder af St. Olafs orden for fortjenstlig embedsvirksomhed. 
4 børn.
a 10. Anna Hvoslef, f. i Larvik 5/io 1866, uddannet som lærerinde.
blO. Jon Hvoslef f. i Larvik 2,)/j 1868, student 1887, dimitt. fra Kristians

sands kathedralskole som krigsskoleaspirant, med karakteren meget 
godt, studerede jus ved universitetet i Kristiania, og reiste hosten 
1889 over til Amerika.

c 10. David Hvoslef. f. i Larvik 31 1870, stud. jur. og for tiden beskjæf-
tiget paa et sagførerkontor i Kristiania.

d 10. Margarethe Hvoslef, f. i Larvik r,/r> 1874, f dersteds 2G/2 1875.

c 9. Lars Weidemann, major, f. i Holmestrand 4/i 1834, f i Kri
stiania 18/2 1892, begr. paa Vor frelsers gravlund s. st. 24/2. 
Han var kadet fra */i 1850 og udnævntes 21/i 1856 til surnu- 
merær sekondløjtnant i trondhj emske brigade med anciennitet 
fra 2'7i2 1855, blev 2 3 s. a. virkelig sekondløitnant med be
hold af havende ane., og 5/g næstefter forsat som virkelig 
sekondløitn. til kristianssandske infanteribrigade; udnævntes
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28/ii 1857 til premierløjtnant, tog høiskoleeksamen 1863, var 
i fransk krigstjeneste fra april 1865 til april 1867 — den 
meste tid i Algier —, blev kaptein og kvartermester ved Nede- 
næs bataljon % 1867, chef for 2den landevæmsbataljon af 
kristianssandske bataljon 16/o s. a., chef for 1ste kompani af 
Stavanger bataljon 7/2 1873, chef for 2det depotkompani 13/e 
1874, fungerede som brigadeintendant ved artilleribrigaden 
fra 29/7 1874 til 27/7 1878, chef for 2det landeværnskompani 
af Stavanger bataljon 27/7 s. a., for 2det landeværnskompani 
af Telemarkens bataljon med bopæl i Kristiania 7s 1880, og 
udnævntes til brigadeintendant i kristianssandske brigades 
kommandodistrikt med bopæl i Kristianssand 1885, samt 
til major og distriktsintendant 2G/s 1889. I 1891 blev han 
konstitueret som hovedforvalter ved generalintendanturen i 
Kristiania, og henstod fra samme tidspunkt som surnumerær 
major i intendanturkorpset. — Ugift.

(Om hans deltagelse i den franske armés ekspeditioner 
i Algier i aarene 1865—67, i hvilken anledning han ved kgl. 
resol. af 14/i 1865 erholdt 2 aars permission med stipendium, 
kfr. C. I. Anker: Nordmænd i udenlandske krige efter 1814. 
Kristiania 1888. Pag. 144—47).

d9. Emilie Julie Augusta Weidemann, f. i Holmestrand 3/7 1836, 
j- i Kristiania 6/7 1886, begr. paa Vor frelsers gravlund. Ugift.

e 9. Hanna Fredrikke Weidemann, f. i Holmestrand 12/4 1837, 
hjemmedøbt, f dersteds lc/4 s. a.

f 9. Hanna Fredrikke Weidemann, f. i Holmestrand 3%i 1838. Gift 
s. st. 24/io 1863 med sit søskendebarn, kjøbmand i Kristiania 
Hans Poulsen Holst, f. i Holmestrand 14/7 1828, f i Kristiania 
8/i 1867, søn af skibskaptein Lars Frantsen Holst (f i Holme
strand 21/7 1889, 95 aar gi.) og hustrù Christine Poulsen. 3 børn.
a 10. Halfdan Holst, f. i Kristiania 12/0 1864, j- i Holmestrand 1G/7 1866. 
b 10. Hanna Fredrikke Holst, f. i Kristiania 2% 1865.
c 10. Ragnhild Holst, f. i Kristiania 8/12 1866, f dersteds 1G/3 1867.

g 9. David Christopher Ferdinand Weidemann, f. i Holmestrand 18/3 
1840. Han gik ud tilsøs i april 1855, fik, efter aflagt styr
mandseksamen, i 1867 skib at føre fra Holmestrand, men op
gav søen ved udgangen af aaret 1876. Vaaren 1877 etablerede 
han sig som skibshandler i London, hvor han fremdeles bor 
fra 1888 driver han en agenturforretning s. st. Ugift.

h9. Nils Berner Sorenssen Weidemann, ingeniør, f. i Holmestrand 
Vs 1842. Han blev uddannet til maskiningeniør paa Horten, 
var fra 1864—67 ansat som tegner ved Trondhjems mekaniske 
verksted, opholdt sig dernæst vekselvis i Kristiania og Eng
land, indtil han høsten 1875 kom tilbage til Kristiania, hvor 
han nedsatte sig som konsulerende ingeniør. Høsten 1882 
modtog han ansættelse som fast besigtigelsesmand i norsk
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veritas. Fra 1878 suppleant i tilsynskommissionen i Kristiania 
for tilsyn med dampskibe. — Ugift.

i 9. Et (lodfodt pigebarn, f. i Holmestrand 22/4 1844, efter hvis 
fødsel moderen afgik ved døden 26/4 s. a.

j 9. Hans Fredrik Weidemann, f. i Holmestrand 5/4 1846, f s. st. 
2/3 1855.

k9. Georg Washington Weidemann, kjøbmand, f. i Holmestrand 7i 
1848. Han etablerede sig i 1873 som kjøbmand i Kristiania, 
men ophørte med forretningen i 1884 og reiste samme sommer 
over til Amerika, hvor han siden har opholdt sig paa forskjel
lige steder. Ugift.

1 9. Inger Petronelle Andrea Weidemann, f. i Holmestrand 17/u 1849 
gift der J/5 1876 med ingeniør Christen Backer Roed, f. i Holme
strand ls/io 1847, søn af kjøbmand dersteds Richard Røed og 
hustru Laura Backer. Han blev uddannet i Zürich 1868—72 
som ingeniør, var derpaa ansat i Østerrig, forst i privat, senere 
i statens tjeneste, indtil han i 1874 modtog ansættelse ved 
jernbaneanlæggene i Norge. Ved disse var han først beskjæf- 
tiget som assistent ved Jæderbanens bygning og siden som 
sektionsingeniør ved Grevskabsbanen indtil høsten 1881, fra 
hvilken tid han blev ansat som driftsassistent ved trafikafde
lingen for jernbanens 2det trafikdistrikt med bopæl i Dram
men. — 3 børn.
a 10. Einar Roed, f. i Kristiana 2('/2 1S77.

b 10. Nelly Roed, f. i Drammen 3% 1883

c lo. Thorleif Roed, f. i Drammen l5“587-

c 8. Fredrik Sommerleldt Weidemann, sorenskriver, f. paa Sukkestad 
paa Toten 22/<j 1803, f paa embedsgaarden Berg paa Ørlandet 7/s 
1875, begr. paa Ørlandets kirkegaard-). Han blev student, privat 
dimitt., 1820, tog eks. filos. 1821, juridisk embedseksamen 12/ia 
1827 og aflagde den praktiske prøve 1835 — alt med karakteren 
haud. ill. I 1828 blev han kopist i justis- og politidepartementet, 
kst. fuldmægtig i samme departement 1829, virkelig fuldmægtig 
23/a 1830, bureauchef ved revisionskontoret for de offentlige stif
telsers regnskaber under kirkedepartementet 26/4 1832, og udnævn
tes til sorenskriver i Fosen 14/u 1840. Som saadan boede han fra 
begyndelsen af mai 1841 (da han overtog embedet) til vaaren 1845 
paa gaarden Aune i Rissen, men flyttede saa til den nye embeds- 
gaard Berg paa Ørlandet. Her døde han, efter i henved 35 aar 
at have bestyret dette dengang meget besværlige embede, idet de 
fleste embedsreiser maatte foretages i baad ad lang og tildels 
haard søvei.

-) Gravstedet er indhegnet med et jernstakit. Foruden sorenskr. W. ligger her begravet hans 1ste og 2den hustru,. 
2 born at* 1ste egteskab og 2 (tvillinger) af 2det, ialt 7.
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Han var 2 gange gift:
1) paa Ullern i vestre Aker 3% 1831 med Nathalia Adelaide Major, 

f. paa nedre Kongsgaard ved Kristianssand 10/i 1808, døbt 31/ia 
1810, f paa Berg paa Ørlandet 12/o 1851, begr. paa Ørlandets 
kirkegaard. Hun var datter af irlænderen Robert G. Major og 
hustru Sophie Benedikte Weidemann. I dette egteskab 9 børn.

2) paa Bustad i Rissen 10/ie 1853 med Mathilde Christine Horneman, 
f. i Holmestrand 21/7 1814, døbt 18/o s. a. (Faddere: fru Chri
stensen, mad. Poulsen, hr. G. Trane, hr. Christen Christensen, 
hr. Grønnerup, hr. Christen Baeker), f i Trondhjem 21/ö 1877, 
begr. paa Ørlandets kirkegaard. Hun var datter af kand. jur. 
Ebbe Carsten Horneman (f. 21/i 1784, f 1/q 1851), skibsreder 
i Holmestrand, senere landmand i Rissen, hvor han eiede gaar- 
den Bustad, og hustru Nicoline Andrea Christensen (f. 13/io*) 
1792, f 23/4 182 7). I dette egteskab 3 børn.

a 9. Lars Fredrik Weidemann, f. i Kristiania 15/7 1832. Han arbei- 
dede først paa Hortens mekaniske verksted, blev derpaa for
hyret som 4de maskinist paa korvetten „Nidaros“, men døde, 
forinden han overtog denne stilling, som fyrbøder ombord 
paa dampskibet „Nordkap“ mellem Vallø og Horten 1G/7 1852. 
Han ligger begravet paa Borre kirkegaard ved Horten.

b 9. Robert Hjalmar Weidemann, f. i Kristiania 10/2 1835, f 2/0 1883 
i Albany i Nordamerika. Han studerede først arkitektur i 
Kristiania, men reiste allerede i 18 aars alder, vaaren 1853, 
over til Amerika, hvor han forblev i en række af aar, og 
sluttelig erhvervede sig store skogeiendomme. Sommeren 
1866 kom han, som enkemand, over til Norge paa et kortere 
besøg. I 1871 kom han atter hjem til Norge, dennegang 
ledsaget af sin hustru af 2det egteskab og 2de børn. Vin
teren 1871—72 tilbragte han med familie i Dresden; høsten 
1872 kjøbte han sammen med broderen, Sophus A. Weide
mann, eiendommen Karlslyst i Hommelviken ved Trondhjem, 
men udløste denne allerede 6/i2 1875, fra hvilken tid han var 
eneeier. Høsten 1872 reiste han med familie over til Amerika, 
og kom først tilbage sommeren 1874. Vinteren 1876—77 til
bragte lians familie i Dresden, medens han selv foretog en 
tur til Amerika for at tilse sine eiendomme i Michigan. I 
mai 1877 kom de sammen tilbage til Karlslyst, hvor de for
øvrigt, med denne afbrydelse, boede fra høsten 1874 til høsten 
1880, da han med familie paany indskibede sig i Trondhjem 
for at drage over til Amerika, hvor forholdene ved hans skog
drift krævede hans nærvær. Han bosatte sig paa sit tidligere 
bosted i byen East-Saginow i Michigan, men døde nu efter 
faa aars virksomhed. Hans efterladte enke og børn lever 
fremdeles i East-Saginow. 15/4 1886 solgte enken eiendommen 
Karlslyst med tilhørende skogstrækninger, sagbrug, teglverk

*) Fødselsdagen angives et andet sted til 3/ir
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og underbrug til Jacob de Rytter Kielland for en kjøbesum 
af kr. 131 500.00.

Han var 2 gange gift:
1) 7/5 1863 i Amerika med Adeline Me. Cormick, f. i Albany, 

New-York, 19/s 1833, f paa barselseng 3/s 1864, datter af 
proprietær William Mc. Cormick og hustru Catherine Able
man. I dette egteskab kun et dødfødt barn.

2) 24/o 1867 i Chicago med Elizabeth Harroway Barrett, f. i 
Monroeville, Ohio, X1/io 1844, datter af kjøbmand i Chicago, 
Charles Barrett, og hustru .Margaret Jeroleman. I dette 
egteskab 8 børn.

a 10. Charles Fredrik Weidemann, f. i Amerika 27y 1868, stu
derede mekanik ved „Agricultural college“ i Lausing, 
Michigan, hvor han blev færdig august 1891. I decbr. 
s. a. modtog han ansættelse ved et jernbaneanlæg i nær
heden af Detroit.

b 10. Margaret Weidemann, f. i Amerika 27/2 1870. Hun gjen- 
nemgik først „Girls classical school“ i Indianapolis og 
kom sommeren 1891 ind paa universitetet i Ann Arbor.

c 10. Robert Major Weidemann, f. i Dresden 28/o 1871. Han 
har gjennemgaaet høiskolen i Saginow og kom sommeren 
1891 ind paa universitetet i Ann Arbor.

d 10. Nathalia Adelaide Weidemann, f. i Amerika 17/9 1873.
e 10. Alfred Wright Weidemann, f. paa Karlslyst i Hommel- 

viken 8/g 1875, døbt 1878 i Malvik kirke, Strinden.
f 10. Elisabeth Barrett Weidemann, f. paa Karlslyst i Hommel- 

viken 3/i 1878, døbt s. a. i Malvik kirke, Strinden.
g 10. Mary Louise Weidemann, f. paa Karlslyst i Hommelviken 

28/g "1879.
hlO. Harold Weideniann, f. i East-Saginow 9/i2 1882, f der

steds 15/g 1883.
c 9. Sophus August Weidemann, ingeniør, f. i Kristiania 31/i2 1836. 

Uddannet paa Horten og senere i England som maskininge
niør, blev han */i 1862 ansat som bestyrer af Eidsvolds glas
verk og sagbrug og boede som saadan paa gaarden Berger 
i Eidsvold. 1/7 1864 blev han bestyrer af Trondhjems meka
niske verksted. Høsten 1871 fratraadte han denne stilling og 
udkastede samtidig planen til anlæg af en tørdok i Trond
hj em, baseret paa aktietegning, hvilken plan ledede til dan
nelsen af „Trondhjems dokselskab“, stiftet i generalforsamling 
23/io 1871, hvorefter dokanlægget straks blev paabegyndt. Fra 
denne tid fungerede han som bestyrer af dokselskabet, en 
stilling, han fremdeles indehar. Omtrent samtidig blev han 
teknisk konsulent og inspektør ved „Nordenfjeldske damp
skibsselskab“, men fratraadte denne stilling sommeren 1875. 
I samme tidsrum var han ogsaa veritasagent og arbeidede
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forøvrigt som konsulerende ingeniør i Trondhjem. I 1871 
grundede han i forening med ekspeditør i „Nordenfjeldske 
dampskibsselskab“, Carl Baumann, og kasserer i samme sel
skab, Ernst Tønseth, „Nordenfjeldske dykkerselskab“, af hvilket 
interessentskab den sidstnævnte snart efter udtraadte. Høsten 
1872 kjøbte han sammen med broderen, Robert H. W., eien
dommen Karlslyst i Hommelviken, men overdrog G/i2 1875 sin 
andel til broderen. I forening med advokat K. L. Bugge 
kjøbte han i december 1884 eiendommen Rosenborg ved Trond
hjem, hvilken overtoges 7i 1S85. Samme aar tilflyttede han 
denne eiendom og har senere fungeret som dens bestyrer. 
Han har været medlem af tilsynskommissionen for dampskibe 
i Trondhjem fra disse kommissioners oprettelse i 1866 til dato. 
Foruden andre offentlige og kommunale hverv, som han har 
indehavt, valgtes han i decbr. 1883 til medlem af Trondhjerns 
kommunebestyrelse, i jan. 1884 til midlertidigt medlem af 
formandskabet og i decbr. s. a. til fast medlem af samme. 
I 1882, 85, 88 og 91 mødte han som valgmand ved distrikts
forsamlingen for Trondhjems by. Fra 1887 er han medlem 
af tilsynskommissionen for Merakerbanen, valgt for Trond
hjems by.

6/s 1862 blev han paa Horten gift med Valborg Som
merfeldt, f. paa Flaar i Undrumsdal 19/io 1839, datter af sø
officer, skibsbygningsinspektør paa Horten, senere toldskriver 
i Kristiania, Haakon Adelsten Sommerfeldt og hustru Amalie 
Nielsen. — 6 børn.

a 10. Haakon Sommerfeldt Weidemann, ingeniør, f. paa Horten 
7/8 1863. Han gjennemgik 1879—82 den tekniske lære
anstalt i Trondhjem, arbeidede paa Nylands mek. verk
sted i Kristiania fra høsten 1882, paa sin faders kontor 
som tegner 1883— 84, og i samme stilling ved Akers 
mek. verksted i Kristiania fra mai 1884. I 1889 blev 
han ansat ved Thunes mek. verksted sammesteds.

Gift i domkirken i Trondhjem 10/ö 1884 med Ragna 
Sommerfeldt, f. paa Fredrikshald 1G/i 1846, datter af krigs
kommissær Halfdan Sommerfeldt og hustru Gregersine 
Christiane Nielsen. — Ingen børn.

b 10. Fredrik Sommerfeldt Weidemann, ingeniør, f. i Trondhjem 
27/o 1865. Han gjorde først en tur tilsøs vinteren 1882 
—83, gik derpaa ind paa Trondhjems tekniske læreanstalt, 
hvorfra han blev udeksamineret i 1886. Efter derpaa 
en tid at have arbeidet som tegner paa sin faders kontor 
samt en kortere tid arbeidet paa et mek. verksted, an
sattes han høsten 1887 som tegner ved Nylands mek. 
verksted i Kristiania. 1890—92 ansat som assistent ved 
bygningen af den nye tørdok i Trondhjem. Reiste der
paa en tur over til England; bor nu i Kristiania.
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c 10. Nathalia Adelaide Weidemann, f. i Trondhjem lö/ß 1868, 
t der % 1878, begr. paa Bakke kirkegaard i Trondhjem.

d 10. Sophus August Weidemann, ingeniør, f. i Trondhjem 3/9 
1870. Han gik ud tilsøs i 1887, men opgav, efter en 
reise over til England, søen, og fik om høsten s. a. ar
beide paa Ørens mek. verksted i Trondhjem. 1888—91 
gjennemgik han Trondhjems tekn. læreanstalt. Fra høsten
1891 blev han ansat som tegner ved Akers mek. verk
sted i Kristiania. Fra juli 1892 assistent ved Trondhjems 
dol <se lskab.

e 10. Sophie Amalie Weidemanu, f. i Trondhjem % 1878 (tvil
ling med en dødfødt søster), f 8/s s« a., begr. paa Bakke 
kirkegaard i Trondhjem.

f 10. Valborg Weidemann, f. i Trondhjem 7/n 1879, døbt i Bakke 
kirke 14 12 s. a.

d 9. Einar Weidemann, udskiftningsformand, f. i Kristiania 21/r> 1839. 
Han studerede landmaaling in. v. ved polyteknikum i Karls
ruhe 1856—61, blev i 1864 assistent hos udskiftningsformand 
Nils Holtermann, og udnævntes % 1869 som dennes efter
mand til amtsbeskikket udskiftningsformand i søndre Trond
hjems amt, hvor han tog bopæl i Orkedalen. 19/o 1885 blev 
han udnævnt til fast udskiftningsformand i samme amt.

Gift paa Molde ll/8 1870 med Johanne Tonder, f. paa 
Molde 10/‘2 1842, datter af bager dersteds Peter Mathias Tønder 
(f. 7/5 1813) og hustru Karoline Margrethe Thornæs (f. 25/s 
1820). — 5 børn.
a 10. Ragnhild Weidemann, f. i Orkedalen 3% 1871. Vaaren

1892 ansat ved postkontoret i Hammerfest.
b 10. Frida Nathalia Weidemann, f. i Orkedalen 4/o 1873.
c 10. Karoline Margrethe Weidemann, f. i Orkedalen 21/ß 1875. 
d 10. Einar Weidemann, f. i. Orkedalen 2% 1877.
e 10. Johanne Weidemann, f. i Orkedalen 3/4 1879.

e 9. Ditlevine Nathalia Dovra Weidemann, f. paa Stuen i Opdal 14/4 
1841, gift paa Ørlandet 2% 1867 med daværende skibsfører 
Fredrik Kristian Sejersted Major, f. i Størdalen n/n 1833, søn 
af ritmester og kommandant paa Munkholmens fæstning ved 
Trondhjem, Peder Isaachsen Major, og hustru Dorthea Mar
grethe Sejersted. — Han gik første gang ud tilsøs om vaaren 
1849 og gjorde 2 reiser, der sluttede ud paa sommeren 1850. 
I slutningen af oktbr. s. a. reiste han til Hamburg og gik ud 
tilsøs herfra 2/n s. a. Sommeren 1853 tog han styrmands
eksamen i Hamburg og reiste siden som styrmand, indtil han 
i mars 1861 fik skib at føre fra Hamburg. Efterat han i 
1867 var indtraadt i egteskab, gjorde han 1867—68, ledsaget 
af sin hustru, sin sidste reise til Kina, og vendte i juni 1868 
hjem til Trondhjem. Fra dette sted førte han saa med enkelte
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mellemrum forskjellige skibe, senest dampskibet „Agdanesu, 
hvori han selv var parthaver, indtil han i januar 1881 kom 
hjem og forlod søen. Fra ^3 s. a. blev han chef for mægler
firmaet Thorv. M. Moe i Trondhjem, men oprettede 7i 1889 
egen skibsmæglerforretning i Trondhjem. Siden 1884 er han 
suppleant i tilsynskommissionen i Trondhjem for tilsyn med 
dampskibe. Ligeledes medlem af Trondhjems havnekommis
sion. — 7 børn.
a 10. Dagny Major, f. i Saigon i Bagindien 7 '2 1868, beskjæftiget paa et 

kontor i Trondhjem med regnskabsførsel.
b 10. Fredrik Isaachsen Major, ingeniør, f. i Trondhjem 13/7 1870. Fra 

høsten 1887 beskjæftiget ved Ørens mek. verksted i Trondhjem som 
arbeider og tegner. Gjennemgik 1888- 91 Trondhjems tekn. lære
anstalt og ansattes sommeren 1891 som tegner ved Thunes mek. 
verksted i Kristiania. l/5 1892 fik han ansættelse ved jernbanens 
hovedkontor sammesteds.

c 10. Robert Major, f. i Trondhjem 15/(. 1873, student 1891, krigsskole
aspirant.

d lo. Dorthea Margrethe Major, f. i Trondhjem w/s 1875.
e lo. Ivar Harald Major, f. i Trondhjem 29/io 1877.
f 10. Alf Ragnvald Major, f. i Trondhjem 15/n 1880, f der S/G 1892, begr. 

13 (i paa Elgesæter kirkegaard.
g 10. Arne Waldemar Major, f. i Trondhjem 2-/7 1884.

f 9. Kristian Kristoffer Weidemann, skibsfører, f. paa Ørlandet 2% 
1845. Han gik ud tilsøs i 1861, og har efter aflagt styrmands
eksamen faret dels som styrmand, dels som fører af forskjel
lige skibe. Ud paa vaaren 1889 blev han fører af dykker
dampskibet „Stærkodderu af Trondhjem. Han har været bosat 
i Trondhjem siden 1874.

Gift paa Ørlandet 21/4 1874 med Sophie Alette Lemvig 
Hegge, f. paa Storfosen i Ørlandets prestegjæld 7s 1847, datter 
af proprietær sammesteds Nils Hegge (f i Hevne °/i 1890) og 
hustru Birgithe Lemvig. — 4 børn.
a 10. Nathalia Birgithe Mathilde Weidemann, f. i Trondhjem 4/4 

1876, f dersteds ^9 1877, begr. paa Bakke kirkegaard i 
Trondhjem.

b 10. Kristiane Sophie Weidemann, f. i Trondhjem 3% 1878.
c 10. Aagot Weidemann, f. i Trondhjem 31/5 1881, f s. st. 20/ii 

s. a., begr. paa Bakke kirkegaard i Trondhjem.
d 10. Nils Fredrik Weidemann, f. i Trondhjem 2% 1883.

g 9. David Herman Weidemann, f. paa Berg paa Ørlandet 2G/o 1847, 
f dersteds % 1849, begr. paa Ørlandets kirkegaard.

h 9. Aksel Harald Weidemann, f. paa Berg paa Ørlandet 19/o 1849. 
Han gik ud tilsøs i 1866 og reiste, efter aflagt styrmands
eksamen i Trondhjem, i adskillige aar som styrmand, senest 
med dampskibet „Agdanesu af Trondhjem, indtil han i januar 
1881 fik dette at føre. Ved skibets salg mistede han denne 
stilling og har siden 1886 faret som styrmand i det norden
fjeldske dampskibsselskabs tjeneste.
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Gift i Trondhjem 24/6 1876 med Kristiane Eleonore Grøn
vold, f. i Trondhjem 24/s 1850, datter af kjøbmand s. st. Kristian 
Grønvold og hustru Ulrikke Eleonore Pettersen. — 7 børn, 
a 10. Halfdan Thoralf Weidemann, f. i Trondhjem 13/o 1877. 
b 10. Fredrikke Kristiane Weidemann, f. i Trondhjem 21/6 1879. 
c 10. Nora Mathilde Weidemann, f. i Trondhjem 18/n 1881. 
d 10. Sverre Ragnar Weidemann, f. i Trondhjem 21/io 1883. 
e 10. Alf Reidar Weidemann, f. i Trondhjem 7/9 1885. 
f 10. Harald Kristian Weidemann, f. i Trondhjem Vs 1887. 
g 10. Aage Johannes Weidemann, f. i Trondhjem 14/5 1889, f 

s. st. 29/7 s. a.
i 9. Nathalia Adelaide Weidemann, f. paa Berg paa Ørlandet lc/s 

1851, f dersteds 28/o 1852, begr. paa Ørlandets kirkegaard.
j 9. Fredrik Sommerfeldt Weidemann, f. paa Berg paa Ørlandet 

15/i2 1854, f s. st. 29/g 1857, begr. paa Ørlandets kirkegaard.
k 9. Nathalia Adelaide Weidemann (tvillingsøster af foregaaende), 

f. paa Berg paa Ørlandet 15/i2 1854, f dersteds Vn*) 1870, 
begr. paa Ørlandets kirkegaard.

1 9. Lars Fredrik Horneman Weidemann, f. paa Berg paa Ørlandet 
27/io 1857. Han gjennemgik 1874—77 den tekniske læreanstalt 
i Trondhjem og studerede videre ingeniørfag ved polyteknikum 
i Hannover, hvorfra han høsten 1878 vendte hjem til Trond
hjem. Fra 1878—80 beskjæftiget paa forskjellig maade, dels 
i Trondhjem, dels i Kristiania, en kortere tid vikarierende 
lærer ved middelskolen paa Stenkjær, assistent hos konduk
tøren for statens opmaaling af Merakerbanen etc. Fra 1880 
tegnelærer ved forskjellige skoler i Trondhjem, bl. a. ved det 
offentlige døvstuminstitut, og foretog i denne stilling med 
off. stipendium en reise til Danmark og Tyskland for at stu
dere tegneundervisningens ordning. 1/7 1883 blev han ansat 
i fuld post ved nævnte institut.

Gift i Orkedalen 21/i2 1889 med Johanne Drejer Ram- 
becli, f. paa gaarden Grefstad i Meldalen n/3 1850 af forældre, 
daværende residerende kapellan, senere sogneprest til Mel
dalen, Nikolai Christian Krogh Rambech (f. paa Syrstad i 
Meldalen 15/io 1805, f i Orkedalen 5/i 1890) og hustru Caroline 
Holtermann (f. i Orkedalen 4/9 1820). — 1 barn.
a 10. Agnes Mathilde Karoline Weidemann, f. paa Heimstuen, 

Sindsager (Strindens prestegjæld) n/7 1891, døbt i dom
kirken i Trondhjem 3% s. a. (Faddere: fru Valborg 
Weidemann, fru Wilhelmine Weis, ingeniør Sophus A. 

. Weidemann, sen. og overretssagfører Markus Rambech).
d8. Ingeborg Marie Weidemann, f. paa Stenberg paa Toten 29/7 1805, 

hvor hun fremdeles bor. Ugift. Ved kgl. reskript af 11/io 1805

*) I kirkebogen staar formentlig feilagtig 2/n.
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blev sorenskr. Weidemann fritaget for at lade denne datters hjemme- 
daab konfirmere i kirken.

e 8. Nahyda Nathalia Weidemann, f. paa Stenberg paa Toten 18/io 1807, 
konfirmeret s. st. 26/io 1823, f s. st. 3l/s 1890, begr. paa familiens 
gravsted paa Stenberg. Ugift.

f 8. Ingeborg Andrea Lysgaard Weidemann, f. paa Stenberg paa Toten 
18/3 1810, f n/.5 s. a., jordfæstet paa gravstedet paa Stenberg 19/s 
s. a. „10 uger gammel“.

g 8. Sophie Weidemann, f. paa Stenberg paa Toten i december 1811, 
f samme dag, begr. paa gravstedet paa Stenberg. (Findes ikke 
opført blandt fødte og døbte i Totens kirkebog).

h8. Ferdinand Harald Weidemann, f. paa Stenberg paa Toten i 1813 (?), 
t straks, begr. paa gravstedet paa Stenberg. (Findes ikke opført 
blandt fødte og døbte i Totens kirkebog).

i 8. Ole Hannibal August Weidemann, gaardbruger og veiinspektør, f. paa 
Stenberg paa Toten 1G/c 1813, f dersteds 23/4 1887, begr. paa grav
stedet paa Stenberg. Han ansattes ved beskikkelse af 8/u 1846 
som veiinspektør i det daværende Totens fogderi, og ved beskik
kelse af 27/io 1857 i et distrikt omfattende tinglagene Vardal, Toten, 
Jevnaker, Gran og søndre Land. Han entledigedes fra denne 
stilling 7i 1870. Levede som gaardbruger paa Stenberg til sin 
død. Ugift.

j 8. Kristiane Laura Amalie Weidemann, f. paa Stenberg paa Toten 7i 
1818, hvor hun fremdeles bor. Ugift.

b 7. David Sommerfeldt Weidemann, veier, maaler og vrager, f. paa gaarden 
Lekvam i Gausdals prestegjæld, Gudbrandsdalen, 23/3 1 777, f i Dram
men 10/o 1847. Han gjorde først i nogle aar tjeneste paa faderens, 
daværende foged i Nedenæs, Lars W.s, kontor, underkastede sig derpaa 
2% 1794 ved universitetet i Kjøbenhavn dansk-juridisk eksamen med 
bedste karakter saavel for den theoretiske som for den praktiske prøve, 
hvilken sidste han aflagde 2S/ß 1794, hvorefter han 1 aars tid var ansat 
ved sorenskriver F. A. Sommerfeldts kontor paa Toten (gaarden Sten
berg). Derfra reiste han tilbage til Kjøbenhavn, arbeidede i rente
kammeret i 4 aar, og blev derpaa af det danske kancelli meddelt 
berettigelse til som prokurator at udføre sager for retterne i Kristians- 
sands stift, og senere, i 1803, beskikket „til prokurator for alle over- 
og underretter i Norge og Danmark — høiesteret alene undtagen“. 
Han havde sin bopæl i Arendal, hvis repræsentant han var paa stor
tingene i 1815 og 16, hvor han fungerede som sekretær i lagtinget og 
5te komités formand. I 1817 fik han naadigst konfirmation paa sin 
bestalling som prokurator i Norge, hvilken stilling han indehavde, indtil 
han 18/i2 1827 blev naadigst udnævnt til veier, maaler og vrager i 
Drammen. (Bestillingen var dengang embede). Fra 9/n 1809 til n/e 
1827 havde han derhos borgerskab i Arendal som kjøbmand og skibs
reder.

4
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Han var 3 gange gift:
1) 4/g 1802 i Arendal med Anne Anckermann Dedekam, døbt i Arendal 

19/i 1780, f dersteds 25/io 1802, datter af skibsreder i Arendal, Johan 
Collett Dedekam og 1ste hustru Johanne Margrethe Geelmuyden. 
I dette egteskab 1 barn.

2) 25/b 1810 i Arendal (viet „i huset“ ifølge kgl. bevilling af 17/s s. a.) 
med Mette Christine Dedekam (halvsøster af hans 1ste kone), døbt i 
Arendal 27/5 1790, f dersteds 10/i 1824, datter af Johan Collett Dede
kam og 2den hustru Sophie Hedvig Smith. — 1 dette egteskab 4 børn.

3) 12/i2 1829 hjemmeviet i Lillesand (i henhold til kgl. vielsesbrev, ud
færdiget n/i2 1829) til Ane Nielsen, — som dengang var i huset hos 
en enkefru Stenersen i Lillesand —, f. i Tvedestrand r7« 1796, dobt 
i Hok prestegjæld s. a., f i Kristiania */$ 1883, datter af skibsfører 
Nils Nielsen og hustru Marie Kristiansdatter. — T dette egteskab 
ingen børn.

a 8. Anne Anckermann Dedekam Weidemann, f. i Arendal lo/io 1802, f 
dersteds i 1803, ca. ]/2 aar gi. (Dødsdatum findes ikke angivet i 
kirkebogen).

b 8. En gut, som døde straks, formentlig udøbt, da han ikke findes 
opført i Arendals kirkebog og heller ikke i Øiestads.

c 8. Johan Collett Weidemann, f. i Arendal 22/c, 1813, f dersteds 7/ki 1822.

d8. Christopher Weidemann, kgl. fuldmægtig, f. i Arendal Vi 1824, 
student fra Kristianssands kathedralskole 1841 med haud. ill., tog 
eks. filos. i juni 1842 med laud., blev juridisk kandidat 22/i2 1846 
og tog den praktiske prøve i 1848, begge dele med haud. ill. Han 
var først et aar fuldmægtig hos amtmanden i Akershus amt, E. R. 
Møinichen, blev i 1853 kopist i kirkedepartementet og udnævntes 
til fuldmægtig i samme departement 1G/4 1862. Bor paa sin eien
dom Fagerli i Bækkelaget ved Kristiania.

Gift i Stockholm 21/n 1867 med Louise Henriette Ehrenswärd, 
f. 27/? 1839 paa gaarden Närlunda i Södermanland, datter af oberst, 
friherre Fredrik Ehrenswärd (f. 8/o 1791, f 10/n 1859) og hustru 
Anna Wilhelmine Schmidt (f. 17/« 1805, f n/i2 1856). — 4 børn.

a 9. David Kristoffer Ferdinand Ehrenswärd Weidemann, f. i Kristi
ania 2S/4 1868, student 1887, privat dimitt., gik ud tilsøs i 1888, 
men opgav igjen søen og frekventerer nu den tekniske skole 
i Kristiania.

b 9. Anna Wilhelmine Weidemann, f. i Kristiania n/i2 1869. 
c 9. Fredrik Ehrenswärd Weidemann, f. i Kristiania 17/i 1871. 
d 9. Adolf Emil Weidemann, f. i Kristiania 23/h 1875.

e 8. David Weidemann, f. i Arendal Vi 1824 (tvillingbroder af d 8), f 
paa rigshospitalet i Kristiania lu/i 1847. Han blev student 1842, 
privat dimitt., tog eks. filos. i juni 1843, begge dele med haud. 
ill., og studerede jus.
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c 7. Christopher Christian*) Weidemann, sorenskriver, f. paa gaarden Mellem- 
Rustad paa Toten 14/4 1779, f paa sin eiendomsgaard Billerud paa Toten 
27/s**) 1858, begr. paa gravstedet paa Billerud***). Han blev student 
fra Kristiania kathedralskole i 1795 med laud., tog 2den eksamens 
filologiske prøve 5/* 1796 og den filosofiske prøve 12/io s. a., begge 
dele med laud., samt var blandt de 14 kandidater, der blev indkaldte 
for konsistoriet og offentlig berømmede, tog latinsk-juridisk eksamen 
— den theoretiske prøve 18/i 1800****), den praktiske i 1802 — begge 
med laud. Han var kaptein i det af studenterne i Kjøbenhavn i 1801 
dannede liv jægerkorps, hvis høiere officerer udnævntes af kongen, og 
overvar Kjøbenhavns bombardement i 1807. I 1800 blev han kopist, 
senere fuldmægtig i rentekammeret i Kjøbenhavn og udnævntes 19/2 ♦****) 
1809 til byfoged, politimester og notarius publicus i Kristiania. 27/ß 
1809 blev han medlem af det under s. d. oprettede kgl. sundheds
kollegium i Norge, og i 1810 assessor i priseretten i Kristiania. Som
meren 1814 tog han afsked som politimester og byfoged. I sin afskeds
ansøgning anfører han, „at man havde tilkjendegivet ham, at han skulde 
ansættes som assessor i rigets høiesteret, naar samme blev organiseret, 
og at han forinden denne ansættelse ønskede i behørig orden at kunne 
aflevere de ham betroede embeder, som i flere aar vare bievne over
vældede med arbeider, uforholdsmæssig vidtløftige for én slet lønnet 
embedsmand, som uagtet hans gjentagne erindringer derom hverken 
var forsynet med de til hans embedsførsel høist nødvendige under
betjente, ei heller tillagt de pekuniære hjelpemidler, som politimester
embedets natur syntes at udfordre, og som mænd i lignende embeds
stilling vare tillagte“. Den egentlige grund til at han søgte afsked 
var nok imidlertid den, at han ved sin embedsførsel havde gjort sin 
stilling som politimester og dommer meget tvilsom. Han var bleven 
sigtet for at have aftvunget en inkvisit en falsk tilstaaelse „ved at 
slaa ham med et træ“, og under den i anledning af sigtelsen reiste 
sag blev det oplyst, at han havde optaget forhørerne paa løst papir 
og siden under urigtige datoer indført dem i forhørsprotokollen. Ved 
underretten blev han frifunden for tiltalen i anledning af den paa
klagede mishandling, der ikke ansaaes bevist, men derimod for den 
anden forseelse idømt en mulkt af 200 rigsbankdaler (14/i2 1815). Ved 
overretsdom af 1/a 1816 blev han fældet i begge poster og ilagt 400 
rds. mulkt foruden procesomkostninger. Efter denne dom, ved hvilken 
baade han og det offentlige acqviescerede, kunde der naturligvis ikke 
være tale om at give ham den plads i høiesteret, som var ham lovet 
af Kristian Fredrik, og som virkelig ogsaa var bleven holdt aaben for 
ham. I 1816 ansøgte han forgjæves regjeringen om vartpenge, og

*)

***)

Navnet Christian anføres flere steder først, men (lette er antagelig ikke rigtig.
I Holmsens politih. staar 2S/S.
Gravstedet paa Billerud blev, saavidt vides, oprettet af en tidligere eier, oberst Darre. Foruden denne familie 
ligger antagelig ogsaa en senere eier af Billerud, Eckhof, med familie begravet der. Af medlemmer og paa
rørende af familien Weidemann er følgende jordfæstet paa Billerud: Sorenskr. Weidemann, dennes hustru og 
svigermoder (Inger Marie Lycke, f. Rees), samt Dagrid Weidemann og Inga Sommerfeldt.
I Holmsens politih. staar feilagtig 1809.
Sammesteds staar 24/a-
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senere, men ligeledes forgjæves, om at blive assessor i Kristianssands 
stiftsoverret. */9 1817 blev han- imidlertid udnævnt til sorenskriver i 
Toten, Vardal og Birid efter broderen, Lars W., der samme aar var 
udnævnt til amtmand. Han var stortingsmand fra Kristians amt i 
aaret 1824 og var da præsident i odelstinget. 8/2 1853 fik han ifølge 
ansøgning afsked fra sit embede og udnævntes til ridder af St. Olafs 
orden. Han boede paa sin gaard Billerud paa Toten lige til sin død. 
Han skildres af sin samtid som en baade i aandelig og legemlig hen
seende rigt udstyret personlighed.

iKfr. Holmsen, Kristiania politis historie, p. 130—32, og B. Moe, 
Efterretn. om Eidsvoldsrepræsentanter, p. 147).

29'9 1806 blev han gift i Holmens kirke i Kjøbenhavn med 
Marie Magdalene Christiane Jacobine Lycke, f. paa Christianshavn i Dan
mark 3/s 1784, f paa Billerud 8/b 1867, begr. paa gravstedet dersteds. 
Hun var datter af bogholder i Kjøbenhavn Kristian Jacob Lycke (eller 
maaske Lyche, da navnet er skrevet saaledes i Lengnick, Uddrag af 
kirkebøger, Geheimearkivet) og hustru Inger Marie Rees. — Ingen børn.

d 7. Joachim Godske Weidemann, f. i Kjøbenhavn 2% 1782, døbt i Hellig- 
geist kirke 29/? 1782, f 22 uger gammel (dødsdag ikke angivet i kirke
bogen), begr. paa Holmens kirkegaard i Kjøbenhavn 1782.

e 7. Sophie Benedicte Weidemann, f. paa gaarden Hval paa østre Toten 27/io 
1783, f i Kristiania 28/b 1859. Gift (hvor og naar vides ikke) med 
irlænderen Robert Gonsalvo Major, f. i Belfast 9/s 1766. Han deltog i 
den irske opstand i 1798 og flygtede 1799 til Norge, hvor han under 
dette — som det heder, antagne — navn (Major) bosatte sig som han
delsborger i Kristianssand. Han eiede gaarden nedre Kongsgaard ved 
Kristianssand og anlagde der store garverier, ligesom han ogsaa eiede 
gaarden Ullern i vestre Aker ved Kristiania. Han grundede tillige et 
garveri i Lillesand, hvor han 25/e 1839 frivilligt endte sit liv. (Kfr. 
digtet „Robert Major“ i Henr. Wergelands udv. skr., 2den forøgede 
udg, s. 101). Han blev begravet 29/g 1839 paa vestre Molands kirke
gaard. Hans grav er dækket med en jernplade, hvorpaa staar: „Robert 
Major, født i Belfast aar 1766 den 9de august, f i Lillesand aar 1839 
den 25de juni“. (I vestre Molands kirkebog findes blandt „døde“ ind
ført: „Robert Major, fabrikeier paa Lillesand, død 25/ß 1839, begr. 2% 
1839, 75 aar gl.“ Alderen er vistnok feilagtig opgivet til presten 
istedenfor 73 aar). — 9 børn.

Fra ham nedstammer den i Norge nulevende siegt Major.

a 8. Peder Isaachsen Major, ritmester, f. paa nedre Kongsgaard ved Kristianssand 
19/i 1802, hjemmedøbt 4/12 1804, hjemmedaaben stadfæstet i kirken 24 2 1805, 
f i Trondhjem 4/6 1676, begr. paa domkirkegaarden sammesteds. Han blev 
officer i 1821, premierløitnant og adjudant ved trondhjemske ridende jægerkorps 

4i/8 1831, sekondritmester ved stangeske eskadron af oplandske jægerkorps 21/9 
1849, ritmester og chef for sparboske eskadron af trondhjemske ridende jæger
korps ^/g 1854, og udnævntes 1/9 1858 til kommandant paa Munkholmens fæst
ning ved Trondhjem.

Gift i Størdalen 28/3 1831 med Dorothea Margarethe Sejersted, f. i Stør
dalen 2% 1804, j- paa Stenkjær 2*/7 1885, datter af oberstløitnant Fredrik Kristian 
Sejersted og hustru Jakobea Margrethe Lund (f. 23/5 1768, 18/8 1847. — 5 børn.
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a 9. Robert Gonsalvo Major, f. paa Kvithammer i Størdalen 2,/j 1832, f der
steds 19/2 1833.

b 9. Fredrik Kristian Sejersted Major, skibsmægler, f. paa Kvithammer i Stør
dalen n/n 1833. Gift med Ditlevine Nathalia Dovra Weidemann. (Se e 9, s. 22).

c 9. Elisabeth Dorothea Augusta Major, f. paa Lynum i Skogn 19/4 1835, f paa 
Atlanterhavet 2(}/9 1854. Ugift.

d 9. Sophie Margarethe Major, f. paa gaarden Lynum i Skogn -% 1837, f paa 
Stenkjær 24/3 1885. Gift 19/2 1861 paa Munkholmens fæstning (viet i den 
indviede parol stue) med Hans Juell Borchgrevink, f. i Kristiania 29/9 1834, 
søn af oberstløitnant Carl Fredrik Borchgrevink og hustru Sara Carethe 
Sofie Juell. — Han udnævntes (i/2 1858 til sekondløitnant i trondhjemske 
infanteribrigade med ane. fra 21/12 s. a., 8/12 1859 til premierløitnant, % 
1870 til kaptein kvartermester ved Indherreds jægerbataljon, % 1875 
til chef, først for 1ste, senere for 3die linjekompani af samme bataljon, 
og 8/10 1888 til oberstløitnant og chef for Indherreds landeværnsbataljon 
fra i/4 1889 at regne. Bor paa Stenkjær. — 2 børn.
a 10. Bjarne Major Borchgrevink, f. i Vardø 15/5 1863, døbt der 8/7 s. a 

Opholder sig nu i Venezuela, hvor han først var ansat ved en tysk 
handelsforretning i Guasipatti, senere i Caracas, hvor han har op
rettet egen agenturforretning.

b 10. Eivin Major Borchgrevink, f. i Vardø 15/4 1866, hjemmedøbt samme 
t 1;’,4 s- {l-

e 9. Naliyda Major, f. paa Lynum i Skogn 3()/(. 1840. Gift i Frue kirke i Trond
hjem 27 4 1864 med Patroklus Fredrik Grundt Berg, f. paa Lille-Huseby i 
Eidsberg 1(i/4 1832, søn af korpsmajor Fredrik Nannestad Berg og hustru 
Petronelle Helene Grundt. Han blev kadet i 1848, sekondløitnant 1850, 
premierløitnant 1862, ritmester i kavalleribrigaden 4 j2 1869, stod i denne 
stilling længe surnumerær som bestyrer af staldmesterposten i brigadens 
manege, korpsmajor ved trondhjemske ridende jægerkorps 29/4 1882, oberst
løitnant og chef for samme korps G/12 1886, forsattes 13/7 1888 til chef for 
oplandske ridende jægerkorps og udnævntes 29/10 s. a. til oberst og chef 
for nævnte korps fra l/t 1889. Senere chef for akershusske kavallerikorps 
og for sammes liniekorps med bolig i Kristiania. Høsten 1857 til vaaren 
1858 gjenneingik han et ridekursus ved „hestgarden“ og deltog i øvel
serne ved det gymnastiske centralinstitut i Stockholm; 1861—63 deltog 
han i et toaarigt kursus ved militærrideskolen i Preussen, og var 1858— 
61 og 1864—79 lærer ved manégen i Kristiania. Han blev ridder af Sverd- 
ordenen i 1872, og ridder af St. Olaf 2l/i 1889. 1841—81 boede han i Kri
stiania (Stockholm, Preussen), 1882—88 paa Stenkjær og paa Kvam ved 
Stenkjær, fra august 188S paa Hamar og nu i Kristiania. — 1 barn.
a 10. Gudrun Berg, f. i Kristiania r,/9 1866, y der H/2 1867.

b 8. Naliyda Major, f. paa nedre Kongsgaard ved Kristianssand 1804, døbt 20/12 
s. a. (Faddere: Moderen, jfr. Augusta Weidemann (siden gift med professor 
Sørenssen), fru Isaach Isaachsen, kjøbmand Peder Isaachsen og kapt. Job. Di- 
drichsen), y i Kristiania 14/c 1882.

Gift i Kristiania i decbr. 1820 med generalkonsul Otto Holger Rahbek, 
f. i Kjøbenhavn 2s/3 1784, f s. st ll/n 1851. Han blev i 17 aars alder ansat 
som dansk konsul i Amsterdam, hvor han forblev i 18 aar. Herfra forHyttedes 
han i 1819 til Kristiania som dansk generalkonsul, hvilken stilling han inde
havde til 1830, da han tog afsked; efter den tid levede han som pensionist i 
Kjøbenhavn til sin død. — 3 børn.
a 9. Fanny Rahhek, f. i Kristiania ,r7ii 1821, hvor hun fremdeles bor. Ugift, 
b 9. Jacob Holger Rahbek, f. i Kristiania 28/7 1824, j- i Kjøbenhavn 27/4 1850. 
c 9. Anna Sophie Rahbek, f. i Kristiania 2G/4 1827, f paa øvre Ullern ved Kri

stiania 2g/4 1828, begr. 3/5.
c 8. Robert Major, f. paa nedre Kongsgaard ved Kristianssand 17/2 1806, døbt 2/7 1807. 

(Faddere : Provstinde Sørenssen, moderen, stiftsprovst Sørenssen og Peder 
Isaachsen). Han drev garverierne paa Kongsgaard, bestemte sig derpaa til at 
udvandre til Amerika, men forliste paa reisen 2G/9 1854 sammen med sin datter 
Sophie Mathilde (Illa', broderdatteren Augusta Major, broderen Herman Wedel 
Major, dennes hustru og tvende børn.

Gift i Kristianssand 27/7 1836 med Emilie Kristiane Matthiessen, f. i Kri
stianssand 1812*), f paa Kongsgaard 8/10 1850 af lungetæring. Hun var

•) I kirkebogen findes anført, men formentlig feilagtig, at hun ved indtrædelsen i egteskab var 221/2 aar ffl.
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datter af kjøbmand, dansk konsul og dispacheur i Kristianssand, Christian 
Marcus Emil Matthiessen og hustru Christine Mathea Berentsen. — 3 børn.
a 9. Daniel Otto Isaaclisen Major, sømand, f. paa nedre Kongsgaard ved Kri

stianssand 12/5 1837, f dersteds 20/5 1371.
Gift l4/2 1865 i Fjære kirke (Grimstad) med Ottilia Pharo, f. i 

Øvrebø (hvor faderen" da var prest) 15/i 1846, for tiden bosat som enke i 
Stockholm. Hun var datter af sogneprest til Fjære og Grimstad, Axel 
Christian Pharo -(f. 1809, f 1884) og hustru Anne Margrethe (’rawfurd 
(f. 1810; - 2 børn.

a 10. Sophie Mathilde Major, f. i Kristianssand 3/G 1869, f der 23/2 1870.

b 10. Robert Major, f. i Kristianssand 20/2 1871, f der 24/.> 1372.

b 9. Sophie Mathilde (Illa) Major, f. paa Kongsgaard ved Kristianssand *), døbt 
i Oddernæs ls/() 1838, konfirmeret i Kristianssand 23/, 1854, f paa Atlanter
havet 2% 1854.

c 9. Emil Matthiessen Major, sømand, f. paa Kongsgaard ved Kristianssand 8/(. 
1840; han reiste som styrmand og druknede i Nordsjøen i december 1869.

Gift i Kristianssand */i 1868 med Henriette Margrethe Jäger, den
gang 18 aar gi., datter af seilmager Jäger i Bergen. Som enke gik hun 
over til scenen og optraadte som skuespillerinde paa Bergens theater. 
Senere blev hun i Kristiania 2den gang gift med kjøbmand 0. Roren, 
bosat i Kristiania. — 2 børn.
a 10 Emilie Henriette Major, f. i Kristianssand ir,/9 1868, døbt 11 I0 s a , 

f i Kristiania 4 aar gi.
b 10. Robert Daniel Emil Major, sømand, f. i Kristianssand 19/4 1870. Han 

kom i 7 aars alderen i huset hos sin slegtning doktor O. Matthies
sen i Kvindherred, og drog ud tilsøs i 15 aars alderen fra Bergen. 
Han blev konfirmeret af en svensk prest i Hamburg, og farer nu 
som sømand fra Bremen i sydafrikanske farvande.

d 8 Nathalia Adelaide Major, f. paa nedre Kongsgaard ved Kristianssand 1()/1 1808, 
f paa Berg paa Ørlandet 12 9 1851. Gift med sorenskr. Fredrik Sommert'eldt 
Weidemann. (Se c. 8, s. 18).

e 8. Harald Emil Major, sorenskriver, f. paa nedre Kongsgaard ved Kristianssand 
29/i2 1309, døbt 31/12 1310. Han blev student 1829, kand. jur. 1834 og 1839, 
kopist, senere fuldmægtig i kirkedepartementet, derpaa kst. prokurator i Flekke
fjord og kst. foged sammesteds. 7/5 1845 udnævntes han til prokurator ved 
underretterne i Lister og Mandals, Stavangers samt Nedenæs og Robyggelagets 
amter, blev lr,/G 1848 prokurator ved samtlige over- og underretter i Kristians- 
sands stift, og 1853 konstitueret og 1(!/4 s. a. udnævnt til sorenskriver i
Namdalen. Fra dette embede erholdt han 1 aars permission for at foretage en 
reise til Amerika og Kina. n/7 1860 blev han byfoged i Porsgrund, og ud
nævntes 3 t 1870 til sorenskriver i søndre Østerdalen med bopæl i Elverum, 
hvor han selv byggede sig bolig. Fra dette embede erholdt han efter ansøg
ning afsked 711 1379 fra 29z 12 s a. at regne. Som pensionist har han senere 
opholdt sig paa forskjellige steder i udlandet, saaledes i Italien, i Lissabon, 
hvor en af hans broderdøtre er gift og bosat, og bor for tiden i Paris. — Ugift.

f 8. (leorgus Major, f. paa nedre Kongsgaard ved Kristianssand.................  j- 1811,
ca. 9 mdr. gi. (Han findes ikke opført i kirkebogen).

g 8. Herman W’edel Major, læge, f. paa nedre Kongsgaard ved Kristianssand 23/2 
1814, hjemmedøbt 2B/G s a , hjeminedaaben stadfæstet i kirken 4/5 1817. (Fad
dere : Moderen, frk. Oline Smith, grosserer G. J. Moe, løitnant J. Smith og 
faderen), j- paa Atlanterhavet 2R/ft 1854. Han tog, privat dimitt., 1832 eks. 
artium, decbr. 1833 anden eksamen og 25/n 1842 medicinsk eksamen med laud. 
I 1845—48 foretog han med aarligt stipendium af 300 spd. en reise til Tysk
land og Frankrige for at studere sindssygdomme. Ved kgl. resolution af 2/12 
1848 erholdt han for 3 aar en aarlig gage af 500 spd. for at fortsætte sine 
undersøgelser vedk. sindssygevæsenet, og undersøgte, paa foranstaltning af 
indredepartementet, efter sin hjemkomst Norges indretninger for sindssyge, 
ligesom han har væsentlig del i de arbeider, der forberedede loven af 1?/8 1848 
og stortingets bevilgninger til anlæg af et sindssygeasyl paa Gaustad. Han 
deltog derpaa ifølge kgl. resol. af 18/6 1849 i bestyrelsen af og tilsynet med 
dette asyls opbygning, ligesom han var udseet til at blive direktør for samme; 
7/3 1851 fik han ansættelse som bestyrer af Oslo sindssygeindretning, men blev 
efter ansøgning lG/9 1854 fritaget for begge disse hverv. Kort forud var han

") Fødselsdatum findes ikke angivet i Oddernæs kirkebog.
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med dampskibet „Arctic“ afreist over Liverpool til Nordamerika, men omkom 
med hele, sin familie ved dettes undergang i Atlanterhavet 2% 1854.

Han har forfattet følgende skrifter:
1) Indberetning om sindssygeforholdene i Norge i 1846. Kristiania 4°, 37 s. 

Med 7 grundplaner.
2) I „Ugeskrift for medicin og pharmacie“, IV, s. 49— 74: Forslag til et sinds- 

^ygeasyl i Norge.
3) I „Norsk mag. f. lægev.“, 2den r. VIII, s. 26—59: Oversigt over Oslo sinds

sygeafdelings virksomhed 1847—52.
4) I „Bergenske blade“, 1850, no. 234 og 235: Betænkning ang. mentalsyge

husets organisation og fremtidige virksomhed i Bergen.
(Kfr nekrolog over dr. Major i „Morgenbladet“ f. 1854, no. 297).
1 mai 1850 blev han i Kristiania gift med Ida Grilning, f........... , y paa

Atlanterhavet 2:i/9 1854. datter af generalkonsul i Kristiania Andreas Grilning 
(y der i jan. 1842) og hustru Johanna Turretill. — 2 børn.

a 9. Emina Major, f. i Kristiania.............. ... f paa Atlanterhavet 26/9 1854.
b 9. Ida Major, f. i Kristiania.............. , y paa Atlanterhavet 2G/9 1854.

h 8. Hugo Balduin Major, f. 12 6 1819. Han gik ud tilsøs i 14 aars alderen, var senere 
i mange aar skibskaptein i Amerika og døde omkring 1877 i Goa i Forindien, 
hvor han af den portugisiske regjering havde faaet overladt en landstrækning 
til plantning af kaffe.

Han blev gift i New-Orleans, antagelig i 1840, med Fanny G nil et, y i 
1889 (?). Hun var datter af en fransk, emigreret, søofficer af dette, navn (bosat 
i New-Orleans. men død før datterens giftermaal). — I dette egteskab 2 døtre 
og 1 søn.
a 9. Sophie Benedicte Major, f................. ..  gift med en englænder ved navn Ellis,

der var bosat paa Madagaskar, y paa barselseng samme aar.
b 9. Jane Fanny Major, f.................  , gift samtidig som søsteren med en broder

af dennes mand, Ellis, med hvem hun tik 2 sønner. Da hendes mand døde 
efter faa aars forløb, indtraadte hun i nyt egteskab med portugisisk oberst 
og deputeret i Lissabon, Osorie d'Albuquerque, med hvem hun har 2 døtre. 
a 10. Hugo Ellis, nu antagelig noget over 20 aar gi., ansat ved et handels

hus i New-York.
b 10. Nikolas Ellis, antagelig nu over 20 aar gi., ligeledes ansat ved et 

handelshus i New-York.
c 9. En son, der døde, antagelig kun nogle maaneder gi.

i 8. Sophie Ottilia Major, f. paa Ullern i vestre Aker 9/3 1821 y i Kristiania 2G/n 
1861 **). Hun blev i mars 1842 gift i Kristiania med arkitekt Heinrich Ernst 
Schirmer, f. i Leipzig 27/H 1814, y i Giessen i Tyskland (712 1887. Han var son 
af mølle- og gaardeier Johan Gottlieb Schirmer og hustru M.. Kühne. Fra 
1831—34 var han elev af akademiet i Dresden, hvor han nød Mere udmerkelser. 
Senere studerede han i 3 aar ved akademiet i München, men kom igjen tilbage 
til Dresden, hvor han traadte i nær berørelse med landskabsmaleren, professor 
Dahl, som da var lærer ved akademiet dersteds. Paa foranledning af denne 
reiste Schirmer i mai 1838 op til Norge, hvor han fik ansættelse paa slotsinten- 
dant Linstows kontor, og udførte lier tegninger til indredning og dekoration 
af Kristiania slot. I 1841 opsendtes han af kirkedepartementet til Trondhjem 
for at undersøge Trondhjerns domkirke. Han udførte her de første rekonstruk
tionstegninger og foreslog kirken underkastet en grundigere undersøgelse for 
derpaa at grundlægge dens restauration. Stortinget bevilgede ogsaa i 1842 
midlerne til disse forarbeider. Som frugt af Schirmers studier over domkirken, 
hvortil ogsaa hørte en i 1843 foretagen besigtigelse af lignende kirker i Eng
land og Normandi, fremkom et omfangsrigt plancheverk med tekst af P. A. 
Munch, trykt 1859, samt en række af planer, sigtende til kirkens gjenopreis- 
ning. Forskjellige planer hertil forkastedes dog af de følgende storting indtil 
1868, da en paabegvndelse af arbeidet fandt sted under Schirmer som ledende 
arkitekt. I 1871 fratraadte han dog denne stilling efter at have tilendebragt 
kapitlets restauration. Schirmer har som arkitekt forestaaet opførelsen af flere 
af vore betydeligste byggearbeider, hvoriblandt kan nævnes: Bodsfængslet i 
Kristiania 1843—49, Gaustad sindssygeasyl 1849 - 55 og det nye rigshospital i 
Kristiania 1874—83. Han har desuden udarbeidet fuldstændige arbeidstegninger 
til hospitalerne Reitgjerdet ved Trondhjem, Reknæs ved Molde og Lungegaarden 
ved Bergen, samt opført en række af distriktsfængsler udover landet.

*) I en biografi af Schirmer i „Ny ill. tid.“ f. 1883 er hendes fødselsaar feilagtig angivet til 1822. 
♦♦) I nekrologen over Schirmer i „Tekn. ugeblad“ f. 1887 staar feilagtigt 1862.
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I forening med afdøde arkitekt v. Hanno har han leveret tegninger til 
arsenal, verkstedsbygning, skolebygning samt gymnastiklokale paa Akershus 
fæstning, til Stavanger domkirkes istandsættelse, til børsen og realskolen for 
piger i Trondhjem, og til flere private gaarde i Kristiania, som : Generalkonsul 
P. Petersens, enkefru Hoppes og kreditkassen. Desuden har Schirmer alene 
udført tegninger til flere af Kristiania rigmænds bygaarde og villaer, samt til 
mere end 30 landskirker osv.

% 1860 udnævntes hau til ridder af St. Olafs orden for fortjenstfuld 
udførelse af ham overdragne off. hverv. Sine sidste aar tilbragte han, næsten 
blind, i Giessen, hvor han døde.

(Kfr. biografi i „Ny ill. tidende“ f. 1883, no. 22 og 23, samt nekrolog 
med billede i „Teknisk ugeblad“ f. 1887, no. 50).

Schirmer var 2 gange gift. I 1ste egteskab 4 børn. 17/4 1877 indgik 
han i Giessen (Hessen-Darmstadt) i nyt egteskab med Charlotte Louise Weber, 
f. 23/5 1830, datter af medicinalrath Friedrich Weber og hustru Friederike Schöpf 
fra Heilbronn. I dette egteskab ingen børn.

a 9. Sophie Schinner, f. i London 7/12 1843. Hun debuterede i 1870 som skue
spillerinde ved Kristiania theater, blev 17/12 1877 i Kristiania gift med 
dr. filos Jan Henrich Stoltz. Han er født i Bergen 4/a 1843, søn af kjøb
mand der, Gerhard Stoltz (f. i Leer i Hannover) og hustru Hendrikke 
Kramer (f. i Dortrecht i Holland). Han studerede maskinfag i Zürich og 
Berlin fra 1861—65, arbeidede derpaa et aars tid paa Hoppes maskin
verksted i Berlin, og havde siden i 1 aar ansættelse som maskinkonstruk- 
tør ved Bergens imk. verksted.

Fra liøsten 1867 til høsten 1868 opholdt han sig som student ved 
bergakademiet i Freiberg og studerede derpaa til høsten 1869 kemi i Hei
delberg, hvor han ogsaa absolverede doktorgraden i dette fag. Fra 1869 
—73 drev han nikkelgruber i Bamble, samt i forening med arkitekt Her
mann M. Schirmer stenbrud paa forskjellige steder i det sydlige Norge. 
I 1878 havde han kgl. ansættelse ved verdensudstillingen i Paris. Fra 
mai 1882 til mai 1883 var han kopist i statsrevisionen, og har senere 
drevet marmorbrud i Nordland, indtil han i 1888 solgte sin andel i samme, 
tilbragte 1 aar med sin hustru i Italien og er nu bosat i Kristiania.

Han har deltaget adskilligt i pressens diskussioner om tekniske 
og nationaløkonomiske spørgsmaal. — 4 børn.

a 10. Mimi Stoltz, f. i Kristiania 15/-, 1879.
b 10. Luise Stoltz, f. i Kristiania 2*/n 1880.
c 10. Sigrid Stoltz, f. i Kristiania 251 1882.
d 10. Eyvind Stoltz, f. paa Fineidet i Skjærstad i Nordland 1884.

b 9. Hermann Major Schirmer, arkitekt, f. i Kristiania 1845. Hans uddan
nelse soin arkitekt begyndte paa faderens, arkitekt Heinrich Schirmers, 
kontor, samtidig med at han gik paa Nissens skole i Kristiania. 1 1860 
kom han til landskabsmaler F. W. Schiertz i Bergen, som dengang prak
tiserede som arkitekt. Her nød han undervisning i tegnekunstens forskjel
lige grene, paa samme tid som han fortsatte sin skoleuddannelse ved privat 
undervisning. Sommeren 1861 blev han sendt ud for at opmaale og tegne 
Borgunds gamle stavekirke i Sogn. Sommeren efter fortsatte han sine 
studier over Norges middelalderlige bygningskunst. Høsten 1862 reiste 
han tilbage til Kristiania og fik der arbeide paa faderens kontor til decbr. 
1866, i hvilket tidsrum han ogsaa overtog enkelte selvstændige arbeider 
og gjorde flere studiereiser, bl. a. til Trondhjem for at studere domkirken 
og til Tyskland for at studere middelalderlig arkitektur. I decbr. 1866 
reiste han til akademiet i Dresden, hvor han til vaaren 1868 studerede 
kunsthistorie, arkitektur m v. Sidstnævnte aar faldt han i en svær syg
dom, som han først efter 1 aars ophold ved forskjellige badesteder over
vandt. Han gjorde derpaa en studiereise gjennem Italien, Schweiz og 
Tyskland, og kom over Sverige hjem til Kristiania, hvor han siden har 
været fast bosat.

Han har paa egen haand udført følgende byggearbeider: Hamar 
kirke. Frognersæteren ved Kristiania, Solbergs privatgaard i Ullevolds- 
veien, hotel Royal, Kristiania, Kreditbanken i Bergen og overretssagfører 
Scjiirmers bygning ved Hønefos, foruden endel mindre arbeider.

Han har forfattet følgende selvstændige skrifter:
1) „En fortælling om Einar, meddelt af en aandsbeslegtet“, — anonym 

1871, paa Mallings forlag.
2) „Stationssagen, et bidrag til Kristiania kommunale historie“. 1879.
3) „Regler og vedtægter paa bygningsadministrationens omraade“. 1880.



33

4) „Bidrag til fremstilling af Kristiania arkitektur i 19de aarh. Slottet, 
universitetet, logen“. Udg. af Kr.a kunstnerforening 1880.

5) „Kristkirken i Nidaros“. 1885.
6) „Rapport om det artistiske undervisningsverk i Storbritannien og Ir

land“. Udg. paa kirkedep.tets foranstaltning. 1887.
7) „Femti daterede norske bygninger fra middelalderen, opførte i tiden 

996—1531“. 1887.
Han har desuden i dagspressen og i fagskrifter deltaget i diskus

sionen af tekniske, kunstneriske og nationaløkonomiske emner og leveret 
en stor mængde indlæg i dagens aktuelle spørgsmaal paa disse omraader. 
Ogsaa en række politiske artikler, særlig i „Kristianiaposten“ i den sidste 
del af 1887, og i 1888, skal skrive sig fra hans haand.

Han var medlem af den kgl. kommission af 9Ï/1 1875 for tegne
skolens omdannelse til en kunst- og haandverksskole, hvortil motionen var 
udgaaet fra ham. Foruden andre gjøremaal har han ved den kgl. kunst
og haandverksskole forestaaet undervisningen i bygningslære i tiden 1873 
—84, senere den fra 1884 etablerede undervisning i ornamentlære. 1/7 1888 
udnævntes han til overlærer ved samme anstalt. — Ugift.

c 9. Effy Schirmer, f. i Kristiania 2~/1 1847, f der i decbr. s. a.
d 9. Adolph Schirmer, arkitekt, f. i Kristiania Vo 1350. Han blev uddannet som 

arkitekt, først under sin faders, arkitekt H. E. Schirmers, ledelse 1867—71, 
derpaa i Berlin og Paris 1872—73. De betydeligste af ham udførte ar
beider er: Trondhjems sparebanks bygning, som er den første bygning 
fra nyere tid, hvor arkitekturen er gjennemført udelukkende med anven
delse af bugne stenmaterialier, skulpturmusæet i Kristiania og privat
bankens bygning i Trondhjem. Han har gjentagende været formand i 
den norske ingeniør- og arkitektforening. Han har været medlem af den 
kgl. kommission til udarbeidelse af en samlet plan for det tekniske under
visningsvæsen, under dens sidste sammentræden i 1884, samt af flere af 
det offentlige nedsatte kommissioner og komitéer til bearbeidelse af for
skjellige regulerings- og bygningsspørgsmaal. I 1887 ansattes han som 
bygningsinspektør for statens bygninger i og ved Kristiania og tillige 
som konsulent for regjeringens departementer i byggesager. I juli 1888 
blev han ridder af Dannebrog i anl. af Kjøbenhavnerudstillingen.

Gift i Braunschweig 1878 med Hildur Koch, f. i Braunschweig 
13/3 1856, datter af Vermessungsrevisor August Koch og hustru Hildur 
Sonnnerfeldt (f 10/5 1892;. Hun er uddannet som koncertsangerinde hos 
sin moder, en tidligere elev af Leipzigerkonservatoriet, samt hos madame 
Viardot-Garcia i Paris. " Hun optraadte offentlig første gang i 1877. — 
4 børn.
a 10. Ernst August Schirmer, f. -:,/o 1879.
b 10. Signe Schirmer, f. 9/10 1880.
c 10. Robert Schirmer, f. 9/5 1882. 
d 10. Alfhild Schirmer, f. 23/6 1884, f 2/t 1886.

f 7. Joakim Godske Weidemann, f. i Kristianssand 7/g 1786, kl. 9 form., blev 
hjemmedøbt af dr. og provst Smith 12/n og døde 14/-> s. a. — „Begravet 
paa kirkegaardens sydøstre side“.

g 7. Elisabeth Dorothea Augusta Weidemann, f. i Kristianssand 14/s 1787, døbt 
15/9 s. a., f i Kristiania 24/2 1866. Hun blev 14A 1807 gift med pro
fessor Nils Berner Sorenssen. Han var født i Kristianssand 14/7 1774, 
kl. 3 efterm., døbt 21/7 s. a., f i Kristiania 19/o 1857, og var en yngre 
broder af biskop Kristian Sørenssen og søn af smedemester i Kristi
anssand, Søren Christensen (f 1798) og hustru Christence *) Abrahams- 
datter Just. — Han tog, dimi tt. fra Kristianssands skole, 1790 eks. 
artium og april 1791 anden eksamen, hvorpaa han reiste hjem og stu
derede i 2de aar nyere sprog. I 1793 vendte han tilbage til Kjøben- 
havn, tog 1800 medicinsk eksamen med laud, og 23/c 1804 doktorgraden 
i medicin» Fra 1799—1802 var han ansat som medicinsk kandidat og

♦) I Langes forfatterleksikon angives hendes navn feilagtig som Anna Just.
5
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fra 1802—1807 som reservemedikus ved Fredriks hospital, fungerede 
tillige i 5 aar som distriktslæge ved Kjøbenhavns fattigvæsen, og fra 
7n 1806 til 13/3 1807 som læge ved opfostringshuset. I 1804 blev han 
valgt til medlem af det kgl. medicinske selskab i Kjøbenhavn og for
rettede i ca. 172 aar som dets sekretær. 2% 1807 blev han konsti
tueret som fysikus i Jarlsberg med bopæl i Tønsberg, fungerede fra 
mars 1808 tillige som læge ved det norske jægerkorps under rekrut
skolen, og bistod ved oprettelsen af et samtidig indrettet lazaret for 
den østre afdeling af roflotillen, med hvilket han senere førte læge
tilsyn. Paa grund af en sygdom fritoges han for at overtage en læge
post ved arméen, hvortil han var beordret, og 8/n 1809 blev han ud
nævnt til landfysikus i Bratsberg samt til læge ved amtssygehuset med 
bopæl i Skien. 3/G 1814 udnævntes han til professor ved Norges uni
versitet og begyndte i novbr. s. a. sine forelæsninger over farmakologi; 
senere foredrog han pathologi og therapi for de studerende. Fra 1815 
gav han tillige klinisk-medicinsk undervisning, først paa Kristiania 
by’s sygehus og fra 1826 paa rigshospitalet. Fra begyndelsen af 1815 
overtog han i forening med prof. Thulstrup lægetilsynet ved Kristiania 
kommunale sygehus, og paatog sig alene s. a. overtilsynet med be
handlingen af de syge paa Akershus amtssygehus i Oslo. 2 aar efter 
ansattes han som overlæge ved dette sygehus og vedblev som saadan 
indtil dets nedlæggelse 1/n 1826. Ved rigshospitalets oprettelse blev 
han n/i 1826 ansat som overlæge ved sammes medicinske afdeling og 
ved filialafdelingen, hvor han fungerede fra sygehusets aabning 16/io 
1826 til oktober 1839, da han paa grund af sygdom efter ansøgning 
erholdt afsked fra dette hverv, medens han endnu vedblev at virke 
som universitetslærer, indtil han n/s 1840 blev afskediget med pen
sion. Fra septbr. 1814 til udgangen af 1817 var han tillige kst. som 
stadsfysikus i Kristiania, fra 1814 til 1/7 1815 medlem af det norske 
sundhedskollegium; 19/o 1837 beskikkedes han til medlem af en i an
ledning af spedalskheden nedsat kgl. kommission. Han blev 1820 
ridder af Wasa og 1832 af Nordstjernen.

Han har forfattet følgende skrifter:
1) Dissertatis inaug. anatom, sistens, neurologiam uariom intemarum. 

Havn 1804. 8°, 65 p. (Anm. i „Lærde efterretn.“, 1806, no. 44; 
jfr. Pfaffs nord, archiv IV, 2 st.).

2) Programma. De affectione quadam faucium ulceribus syphilitici 
simillima. Chr.æ 1817. 4°, 16 p. (En omarbeidelse af et foredrag, 
holdt i 1805 i det medicinske selskab i Kjøbenhavn og udgivet i 
anl. af F. Holst’s doktorpromotion, hvis autobiografi er indtaget 
s. 9—16).

(Se nekrolog over prof. Sørenssen af P. Botten-Hansen i „Illustr. 
nyhedsblad“, 1857, s. 138).

" Sørenssen havde i sit egteskab 9 børn, hvoraf kun 5 overlevede 
ham, nemlig 1 søn og 4 døtre.
a 8. August Sørenssen, f. i Tønsberg % 1808, f 1821.

b 8. Julie Marie Sørenssen, f. i Tønsberg 2/3 1810, f i Paris 1858. Ugift.
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c 8. Laura Emilie Sørenssen, f. i Skien 15/4 1812, f i Stralsund 29/5 1888, gift i Kri
stiania 1832 med .bureauchef, senere statsraad, Erik Roring Møinichen, f. i 
Trondhjem 15/i2 1797, f 7/a 1875, søn af daværende byfoged i Trondhjem, senere 
sorenskr. i søndre Gudbrandsdalen, Thomas Møinichen, og hustru Ingeborg 
Birgithe Røring. — Han blev student fra Trondhjems skole 1816, kand. jur. 
1824, kopist 1827, fuldm. i justisdep.tet 1829 og bureauchef i samme departe
ment 1831; i 1837 blev han kst. og i 1839 virkelig ekspeditionssekretær i revi
sionsdepartementet, og mars 1843 amtmand i Akershus amt, samt 15/1 1855 
statsraad, og har som saadan bestyret dels justis-, dels finansdep.tct.

I 1846 foretog han paa off. bekostning en reise til Tyskland for at 
gjøre sig bekjendt med de nyere fængslers indretning, og i 1850 til England 
i anledn. af et jembaneanlæg i Norge. Han var 1851 stortingsmand fra Kri
stiania, blev 1843 ridder af Nordstjernen, 1849 af St. Olafs orden samt 1857 
kommandør af samme orden. Han frat^aadte som statsraad og afløstes af 
Falsen 2«/n 1869.

Han har forfattet:
1) Om det af statsrevisor Daa udgivne skrift : „Har Amerikas erfaring bevist 

de pensylvanske fængslers fortrinlighed?“ Chr.a 1845, 55 s. 8°» (Optryk 
af „Morgenbladet“, 1843).

2) Medudgiver af „Departements-tidende“ fra dens begyndelse i 1829 til juli 1843.
3) Som medlem af den i 1837 nedsatte kommission ang. strafanstalternes bedre 

indretning, har han havt den væsentligste del i sammes : „Betænkning om 
beskaffenheden af Norges strafanstalter og fangepleie, samt betænkning og 
indstilling om en reform i begge efter fremmede staters mønster“. Chr.a 
1841, 707 s. 8° med 7 stentryk.

4) I „Den konstitutionelle“, 1836, no. 321 og 323: Indstillingen om udgifts
budgettet betræff. strafanstalterne; 1842, no. 113 : Om strå fanstal ts-reformen 
(ogsaa trykt i „Morgenbladet“ s. a. no. 30, og tillæg i anl. nogle mod refor
men fremkomne bemærkninger, jfr. P. C. Lassens svar i no. 124) ; no. 134: 
Mere om strafanstalts-reformen.

5) I „Morgenbladet“, 1843, no. 96: Om bodsfængselsstraflen.
6) I „Christiania-posten“, 1848, no. 15 : Om veiloyen, 6 sp.

1 søn.
a 9. Thoralf Nialv Møinichen, toldbetjent, f. 30 n 1833, f i Trondhjem 2/c 1883, 

begr. paa domkirkegaarden s. st. Han blev student, privat diinitt., 1854, 
var en tid proprietær i Bærum. senere opholdt han sig længere tid i Øster- 
rig, tilsidst toldbetjent i Trondhjem.

Gift med Eugenie Plinger fra Prag, f i Tyskland 1884 (?). — 2 børn, 
a 10. Eugenie Moinichen, skuespillerinde.
b 10.‘ Emilie Moinichen, f som barn, begr. paa Haslund kirkegaard i Bærum. 

d 8. Søren Ainiar Sørenssen, f. i Kristiania 23/10 1814, f dersteds -r,/8 1819.
e 8. Ainiar August Sorenssen, f. 1815. f 1820.
f 8. Blanka Augusta Sørenssen, f. i Kristiania 19/10 1817, bor der, ugift, 
g 8. Ennua Augusta Sørenssen, f. i Kristiania % 1820, j- dersteds 22/G 1831.
h 8. Ainiar August Sørenssen, statsraad, f. i Kristiania G/i 18'23, student 1841, kand. 

jur. 1846. Efter en kortvarig ansættelse i et af departementerne, flyttede han 
til Smaalenene, hvor han nedsatte sig som gaardbruger paa sin eiendom, Gip- 
sunde, ikke langt fra Moss. Herfra valgtes han til stortingsmand i 1862 og 
vedblev at indtage denne stilling indtil 1879. I 1868 valgtes han til sekretær 
i stortinget, i 1871 til medlem af fuldmagtskomitéen og valgkomiteen, samt i 
1874 til præsident i c delstinget. Som stortingsmand var han for det meste 
formand i protokolkomitéen, men ogsaa enkelt gang medlem af vei- og kon
stitutionskomitéen. I 1874 blev han udnævnt til foged i Smaalenene, og i 1881 
til sorenskriver sammesteds. Han var i længere tid medlem og formand i til
synskommissionen for den høiere landbrugsskole paa Aas, samt medlem af 
bestyrelsen for den i 1877 stiftede forening til diskussion af landbrugsanlig
gender. Ved siden af sine embedsforretninger har han vedblivende styret sin 
gaard, hvor han stadig boede, indtil han 2,i/6 1884 blev udnævnt til statsraad 
og chef for justisdep.tet. Under 1888 blev han ifølge ansøgning meddelt 
afsked i naade med kr. 6000.00 aarlig pension af statskassen. 1876 blev
han udnævnt til ridder af St. Olafs orden for statsborgerlig fortjeneste.

Gift 1857 (?). Flere børn.
(Kfr. biografi i „Ny illustr. tidende“, no. 3 for 1886).

i 8. Vally Augusta Sørenssen, f. i Kristiania 7/n 1824, f dersteds 1881, gift i Kri
stiania 27/7 1859 med grosserer Heinrich Meyer, f. 7/J2 1822 i staden Buxtehude 
(Hannover), f i Kristiania V12 1889, søn af fabrikeier Joachim Heinrich Nico-



laus Meyer og hustru Marie Catharine Eppen. — Han drev i sin tid grosserer
forretninger i Trondhjem. men flyttede i begyndelsen af syttiaarene ned til 
Kristiania, hvor han boede til sin død. — 4 børn.
a 9. Joachim Heinrich Nicolaus Meyer, f. 12/8 ISGO, kand. jur. 1884, kopist i 

jnstisdep.tet 1886.
b 9. Nils Berner Serenssen Meyer, f. % 1862, kand. jur. 1884, kopist i indre

departementet 1888, overretssagf. fra 1886.
c 9. Julie Marie Meyer, f. 22/2 1865. 
d 9. Marie Catharine Meyer, f. 5/7 1868.

h7. Olava Fredrikke Weidemann, f. paa Vrængen ved Arendal 4/n 1790, 
døbt i Øiestads kirke 18/g 1791, f i Kristiania 12/i 1867. Gift 2% 1808 
i Totens hovedkirke med prokurator, senere sorenskriver, Hans Som- 
merfeldt, f. paa Rokvam i Gausdal 5/* 1783, døbt 12/4, t paa Moss 30/8 
1822 (paa hans gravplade staar feilagtig 1823), søn af amtmand Ole 
Hannibal Sommerfeldt (f. f)/3 1753, f % 1821) og hustru Trine Karine 
Olsdatter Böe. — Han blev student 1802, kand. jur. 19/o 1807, var fra 
1808 prokurator i Valders og i nogen tid kst. sorenskriver, samt fra 
1811 prokurator i Gausdal; blev 1816 stiftsoverretsprokurator i Kri
stiania og boede paa Hæggebakken i Oslo ved broen over Loelven. 
1819 blev han sorenskriver paa Moss. — 7 sønner.
a 8. Lars Hannibal Sommerfeldt, f. paa Sørum i søndre Aurdal i Valders 21/9 1808, 

f i Kristiania 23/2 1834. Han blev student 1826, kand. jur. 1831 med hand, og 
1832 med laud. Var kopist i justisdep.tet. — Ugift.

b 8. Hakon Adelsten Sommerfeldt, toldskriver, f. paa Bauker i Gausdal 1811, f i 
Kristiania ’22/l 1888. Han blev sekondløitnant i søetaten 1831, premierløitnant 
1836, ansattes i 1839 som konstitueret skibsbygnings-inspektør paa Horten, 
efter at have med off. stipendium studeret skibsbyggeriet et par aar i Frankrig, 
England, Holland, Danmark og Sverige, og udnævntes 1846 til virkelig skibs
bygnings-inspektør ved marinen. 4/7 1854 blev han ridder af St. Olafs orden 
for fortjenester af skibsbygningsvæsenet. Høsten 1869 blev han toldskriver i 
Kristiania, fra hvilken stilling han paa grund af vedvarende sygelighed tog 
afsked vaaren 1885.

Han har forfattet følgende skrifter:
1) Kapport om sin reise til udlandet 1837 39 for at erhverve kundskab i kon

struktionsvæsenet (trykt i ,.Magazin for søvæsen“, I, s. 172—79).
2) Om handelsskibes konstruktion. Kristiania 1845.
3) On the construction of merchant ships. London 1846.
4) Haandbog for praktiske skibsbyggere. Kristiania 1855.
5) Lærebog i skibsbygningskunsten. Kristiania 1857.
6) Elementary and practical principles of the construction of ships. London 

1860—61.
Gift paa Flaar i Undrumsdal, anneks til Vaale, 27/ia 1^3^ med Sophie 

Amalie Nielsen, f. 1815, f i Kristiania 8/3 1874, datter af sorenskriver i 
søndre Jarlsberg, Bothel Nielsen, og hustru Else Stranger. — 4 børn.
a 9. Thora Sommerfeldt, f. 7/io ^S37 paa søndre Horten ; bori Kristiania; ugift, 
b 9. Valborg Sommerfeldt, f. 19/10 1839 paa Flaar i Undrumsdal, gift med inge

niør Sophus A. Weideniann (se denne s. 20).
c 9. Gyda Sommerfeldt, f. 18/x 1842 paa Horten; bor i Kristiania; ugift.
d 9. Hakon Adelsten Sommerfeldt, bureauchef, f. '^/n 1843 paa Horten. Han blev 

1G/8 1865 surn. sekondløitnant i kristianssandske brigade, hvorfra han senere 
gik over til virkelig sekondløitnant i 2den akershusske brigade. 1866 tog 
han eks. artium, blev kand. jur. 1869 med haud. og 1870 med laud., ud
gik sidstnævnte aar som sum. officer paa 2 aar, og ansattes som edsvoren 
fuldm. hos sorenskr. Fleischer i Sogn. Vaaren 1873 traadte han atter ind 
i nummer i brigaden og tjenestgjorde ved Kristiania garnison. 22/ll 1873 
blev han udnævnt til premierløitnant, og beskikkedes i 1877 til kontorchef 
hos jernbanens trafikdirektør. Ifølge ansøgning erholdt han afsked fra 
krigstjenesten i 1881, og ansattes 1/4 1883 som bureauchef ved styrelsen 
for Norges statsbaner i Kristiania. I 1889 var han i nogle maaneder (til %) 
konst, trafikdirektør. Bor fra 1889 i egen gaard („Fjeld0) i Bækkelaget.
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Gift i Bergen 1G/10 1871 med Magdalene (Magda) Helland, f. i Bergen 
2fi/7 1848, datter af kjøbmand s. st. Hans Helland og hustru Karen Folke
dal. — 6 børn.
a 10. Eivind Sommerfeldt. f. 21/8 1872 paa Fredhéim i Lekanger i Sogn, 

student 1891, tog telegrafisteksamen vinteren 1892, nu ansat ved 
jernbanen.

b 10. llaakon Adelsten Sonnnerfeldt, f. 1874 i Kristiania, student 1891. 
c 10. Inga Sonnnerfeldt, f. 3% 1876 i Kristiania.
d 10. Amund Helland Sonnnerfeldt, f. n/io 1877.
e 10. Vilhelm Preuss Sonnnerfeldt, f. 7/n 1881.
f 10. Sofie Amalie Sommerfeldt, f. 22/5 1884.

c 8. Halfdan Fredrik Sonnnerfeldt, f. i Gausdal 12/G 1813, f s. st. 12/5 1814.
d 8. Halfdan Kristoffer Fredrik Sommerfeldt, f. i Gausdal 18/3 1815, f i Oslo 2% 1816. 
e 8. Halfdan Kristoffer Fredrik Sommerfeldt, krigskommissær, f. i Oslo 17/2 1817. Han 

blev 9/9 1836 sekondløitnant i 1ste akershusske infanteribrigade og garnisone
rede som saadan indtil vaaren 1838 paa Fredrikshald og senere i Fredriksstad ; 
2ö/3 1840 premierløitnant ved gausdalske kompani af hedemarkske korps, og 
senere samme aar forflyttet til frølandske kompani af fredriksstenske korps. 
Boede først paa gaarden Sødtland, men fra 1841 paa gaarden Haakaas i Trøg
stad som lærer for lensmand Mellbye’s børn. Blev om vaaren 1842 brigade
adjudant og flyttede til Fredrikshald, hvor han var indtil han 17/r> 1850 blev 
kaptein og chef for Solørs landeværns-division af østerdalske jægerkorps. V2 
1855 chef for tønsetbke kompani af samme korps, og 27/G s. a. forsat til løi- 
tenske kompani af hedemarkske musketerkorps. Han boede fra sommeren 1850 
til mars 1856 paa gaarden Grinder i Grue og fungerede i denne tid som vei- 
inspektør i distriktet. I mars 1856 flyttede han til chefsgaarden Nørseng i 
Løiten. Blev 28/9 1857 oberstløitnant og chef for nordtjordske musketerkorps 
af bergenske brigade, og tog fra februar 1858 ophold i Aalesund. Komman
deredes vaaren 1864 til Bergen som kommandør for de to bataljoner, som 
sammendroges i anledning af krigen mellem Danmark og Tyskland, og som 
en tid laa i leir paa Ulven i Os prestegjæld. Senere samme aar kommandør 
for den midlertidig organiserede 1ste bergenhusiske halvbrigade. Fra 1867 
chef for fjordenes bataljon, hvortil nordtjordske korps gik over ved infanteriets 
reorganisation. 24 G 1860 ridder af Sverdordenen og 22/8 1864 ridder af St. Olafs 
orden for militær fortjeneste. Flyttede i april 1873 fra Bergen til gaarden 
Møklebust i Eid i Nordtjord. Udnævntes 10/G 1876 til krigskommissær i norden- 
tjeldske distrikt med bolig i Trondhjem; fra dette embede tog han afsked */6 
1887 og flyttede 3% s. a. til Kristiania, hvor han fremdeles bor.

Han har udarbeidet og udgivet i trykken en stamtavle for siegten 
Sommerfeldt*), trykt i Bergen 1873.

Gift paa Flaar i Undrumsdal, anneks til Vaale, 8/4 1841 med Greger- 
sine Christiane Nielsen, f. 4/3 1813, f paa Fredrikshald 12/4 1847, datter af soren
skriver i søndre Jarlsberg, Bothel Nielsen, og hustru Else Stranger. — 2 børn 
a 9. Gudrun Sonnnerfeldt, f. og f 21/i 1845 paa Fredrikshald.
b 9. Ragna Sonnnerfeldt, f. paa Fredrikshald 16/t 1846, gift med ingeniør Haakon 

Sommerfeldt Weidemann (se denne s. 21).

f 8. Hans Sverre Sommerfeldt, foged, f. paa Moss 19/3 1820, gift med Thora Welde- 
mann (se hende s. 40).

g 8. Olaf Hagbart Sommerfeldt, f. paa Moss 5/3 1822; har gjennemgaaet et kursus i 
skibsbyggeri paa Horten, men paa grund af monomani aldrig opnaaet nogen 
livsstilling; bor paa Toten; ugift.

i 7. Joachim Godske Moltke Weidemann, kapteinløitnant, f. paa Vrængen 
i Øiestads sogn ved Arendal 17/2 1793, blev officer i marinen 1810, 
kapteinløitnant i søetaten 1824, ridder af S. o. 27/i 1826, og døde % 
1829 paa Ullern i vestre Aker hos søsteren, Sophie Major.

Han har forfattet:
1) Bemerkninger over det udkomne skrift : Om marine-etablissementet 

paa Horten og om den norske flaade. Chr.a 1825. 24 s. 8°.

9 Adskillige oplysninger om de i nærværende stamtavle forekommende „Sommerfeldter“ er hentet derfra.
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2) Svar fra en norsk søofficer til forfatteren af de udkomne skrifter: 
Om Horten-etablissementet og den norske flaade. Chr.a 1825. 36 s. 8°. 

Gift 10/n 1820 med Maren Karine Nilsen, f. 17/io 1799, f 2/i 1853, 
datter af overbirkedommer i Sæm, Jarlsberg, Nils Kristian Nilsen (f. i 
Jylland 1773, f paa Berg i Sæm 18/i 1842) og hustru Johanne Petro- 
nelle Winge Platlie, datter af overinspektør i Jarlsberg, Hans Plathe. — 
4 børn.
a 8. Lauritz Weidemann, f. paa Berg i Sæms sogn, Jarlsberg, 14/8 1821, 

y samme dag.
b 8. Johanne Marie Fredrikke Weidemann, f. paa Berg i Sæm 2/8 1823, 

f i Holmestrand 25/d 1853. Gift i Holmestrand 24/ia 1844 med da
værende kand. jur. Vilhelm Nielsen, som var en tremenning af 
hendes moder. Han var født i Holmestrand 4/i 1816 og søn af 
skibskaptein Nils Nielsen og hustru Bodel Backer. Han blev stu
dent i 1834, kand. jur. 1840 med laud., overretsprokurator i Holme
strand 1846, byfoged s. st. 1859, og udnævntes i 18G7 til soren
skriver i Bamble sorenskriveri, fra hvilken stilling han */i 1887 
tog afsked. Siden 1868 var han bosat i Kragerø, hvor lian døde 
4/2 1889, 73 aar gi. — Han var repræsentant for Holmestrand paa 
de ordentlige storting i 1857, 1859—60 og 1863, samt paa de over
ordentlige i 1858 og 1864. I første egteskab 4 børn.

25/o 1855 indgik han for anden gang egteskab med Marthe 
Christine Thrane, f. i Kristiania 2% 1814, datter af kjøbmand Gustav 
Thraiie og hustru Martha Christine Christensen. I dette egteskab 
ingen børn.
a 9. Nils Kristian Nielsen, f. i Holmestrand 17/9 1844, f dersteds 24/s) 1845.
b 9. Bodil Nielsen, f. i Holmestrand 14/12 1845; ugift.
c 9. Godske Joachim Weidemann Nielsen, sagfører, f. i Holmestrand 11 s 1847, 

student 1866, diniitt. fra Kristiania kathedralskole, kand. jur. 1871 med 
laud. Fra Vi 1872 til mai 188G var lian edsv. fuldmægtig lios faderen, 
sorenskr. Willi. Nielsen, fra 1873 overretssagfører i Kragero (otf. sager 
fra 1874). Fra mai 188G konstitueredes lian under sin faders sygdom som 
sorenskriver i Bamble til 4/i 1887, og senere ligesaa under ledigheden i 
embedet indtil 1G/7 1887, efter hvilken tid han udelukkende har drevet sag
førervirksomhed. Vintrene 1878 og 1879 bestyrede han, ved siden af sin 
stilling som soren skriverfuldmægtig, Kragerø byfogedembede som kon
stitueret under byfoged Christies fravær paa stortinget. Fra 1890 er han 
off. forsvarer ved meddoms- og forhørsretterne for Kragerø by og Bamble 
sorenskriveri.

Gift i Kragerø 2t/4 1875 med Marie Schjelderup, f. i Ullensaker 
30/c, 1855, datter af daværende residerende kapellan, senere sogneprest, 
Peter Vilhelm Schjelderup (f. 27/8 1816) og hustru Dorothea Marie Lysholm 
(f. n/-2 1838) — begge døde. — 6 børn.
a 10. Dorothea Godske-Nielsen, f. i Kragerø 17/10 1876.
b 10. Wilhelm Godske-Nielsen, f. i Kragerø 121878.
c 10. Johanne Godske-Nielsen, f. i Kragerø 17/n 1879.
d 10. Fridthjof Godske-Nielsen, f. i Kragerø 7/7 1882.
e 10. Bodil Godske-Nielsen, f. i Kragerø 24/8 1885.
f 10. Alf Godske-Nielsen, f. i Kragerø 24/7 1890.

d 9. Nils Christian Nielsen, sogneprest, f. i Holmestrand 23/7 1849. Han blev 
student, dimitt. fra Gjertsens skole i Kristiania, 1867, kand. theol. 1874 
med laud, personel kapellan hos sognepresten i Kragerø, Hvosléf, 1875, 
kaldskapellan til Sandeherred i Jarlsberg 1881, sogneprest til Drangedal 
og Tørdal i Bamble provsti høsten 1882.
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Gift i Kragerø 2% 1877 med Katharine (Kate) Ditlefine Hvistendahl, 
f. dersteds 4/s 1-857, datter af skibsreder s. st., Christian Hvistendahl, og 
hustru Marie Dims. — 7 born.
a 10. Fridthjof Boinhotf Nielsen, f. i Kragerø 30/7 1879.

b 10. Marie Dims Nielsen, f. i Kragerø u/9 1880.

c 10. Anna Helene Nielsen, f. i Sandefjord 16/8 1882.

d 10. Martha Nielsen, f. i Drangedal 3% 18S4.

e 10. Wilhelm (Hand Nielsen, f. i Drangedal 15/10 1886.

f 10. Kate Nielsen, f. i Drangedal 27/a 1889.
g 10. Jacob Hvoslef Nielsen, f. i Drangedal i august 1891.

c 8. Christian Ferdinand Weideniann, gaardbruger, f. 3% 1825 paa Berg 
i Sæm. Han tilbragte sin tørste barndom i Fredriksværn, men efter 
faderens død flyttede moderen med børnene til sine forældre i 
Jarlsberg. I 1832 flyttede hun til Holmestrand, hvor han kom ind 
paa den Tordenskjoldske borgerskole, hvor han gik til sit 12te aar. 
I 1839 kom han ind paa søkadetinstitutet i Fredriksværn som no. 1 
af 16 konkurrenter om 3 pladse, var derpaa søkadet til 1841, da 
han paa grund af indisposition til at blive sømand søgte afsked. 
I hans testimonium fra skolens chef heder det, „at bemeldte Chri
stian Weidemann, medens han var søkadet, stedse viste sig som 
en udmerket ordentlig, flittig og brav yngling, er det korpset en 
fornøielse at bevidne“. Derfra reiste han til Kristiania og gik i 
murerlære, aflagde svendeprøve i Kjøbenhavn høsten 1844, arbei- 
dede her dels som murer, dels som elev af kunstakademiet til 
høsten 1846, da han reiste til Berlin. Efter at have flakket om 
paa forskjellige steder i Tyskland, kom han til München, hvor 
han efter aflagt prøve blev optaget som „Zögling der Academie 
der bildenden Künste“, deltog i oprøret dersteds i 1848 og reiste 
samme aar hjem. Arbeidede derefter som arkitekt og murer til 
høsten 1851, da han kjøbte gaarden Hekshus paa Toten og blev 
landmand. Høsten 1887 solgte han Hekshus og flyttede i midten 
af april 1888 over Mjøsen til Hamar, hvor han nu er bosat.

Gift 10/5 1856 med Karoline Vilhelmine Thellesen, f. i Dram
men 2% 1820, datter af toldskriver Wolfgang Thellesen (f. i Jyl
land, f i Drammen 1824) og hustru Anneken Karlstad (f. i Haabel 
ved Moss, f i Drammen i 1833). — 5 børn.
a 9. Joachim Godske Moltke Weidemann, f. paa Hekshus paa Toten 

10/4 1857. Han gik ud tilsøs i 15 aars alder. I 1877 tog han 
styrmandseksamen, i 1878 den høiere styrmandseksamen samt 
skippereksamen, alle med udmerket karakter. Han reiste der
paa som styrmand med forskjellige skibe indtil han, efterat 
have opgivet søen, 31/i2 1886 fik ansættelse som ingeniør ved 
kabelbanerne i San Francisco. For tiden er han bosat i Brad
ley, en liden by i Monterey County, syd for San Francisco, 
hvor han har beskjæftigelse ved en trælast- og korn vare
forretning, dels som modtager af varerne, dels som regn
skabsfører.
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Gift ’'YB 1889 med Clara Christine Shadbolt, f. 15/s 1871. 
Hendes fader var forretningsmand i London (f for flere aar 
siden), hendes moder heder Nora Emely Spawford (bor for nær
værende i San Rafael ved San Franciscobugten).

b 9. Aagot Weidemann, f. paa Hekshus paa Toten 29/i2 1859, f der
steds 8/s 1885.

c 9. Dagrid Weidemann, f. paa Hekshus paa Toten 22/2 1861, f der
steds % 1864, begr. paa gravstedet paa Billerud.

d 9. Dagmar Weidemann, f. paa Hekshus paa Toten 3% 1864, f 
dersteds 13/2 1880.

e 9. Eigil Weidemann, f. paa Hekshus paa Toten u/5 1866. Han 
gik ud tilsos i 1882, tog styrmandseksamen med bedste karak
ter i 1884, reiste derpaa som styrmand indtil 1887, da han 
emigrerede til Australien, hvorfra han senere kom over til 
Kalifornien. Her fik han beskjæftigelse som „gripman“ ved 
en kabelbane i San Francisco. Agter nu at drive en farm, 
som brødrene har kjøbt i nærheden af Bradley.

d8. Thora Weidemann, f. i Fredriksværn 10/5 1826, f paa Gjøvik 23/s 
1883. Hun blev gift 22/o 1848 med sin fætter, Hans Sverre Sommer- 
feldt, f. paa Moss 19/3 1820, søn af sorenskriver Hans Sommerfeldt 
og hustru Olava Fredrikke Weidemann. — Han blev student 1839, 
kand. jur. 1843, og var fra 1843 til 1847 kontorbetjent og fra 1847 
til 1853 edsvoren fuldmægtig hos morbroderen, Christopher Chri
stian Weidemann, der var sorenskriver paa Toten og boede paa 
gaarden Billerud. Han var konst, som sorenskriver paa Toten 
under vakancer i embedet 1853 og 1859—60. I 1854 levede han 
som gaardbruger paa gaarden Bakke paa Toten, hvilken gaard 
han kjøbte i 1849 og solgte i 1870. Fra 1855 til 1860 var han 
sagfører, men udnævntes i 1861 til foged i Totens fogderi samt 
til magistrat og politimester i Gjøvik. I en række af aar og frem
deles formand i direktionen for oplandske dampskibsselskab, og 
blev 21/i 1887 ridder af St. Olafs orden for embedsfortjeneste. — 
9 børn.
a 9. Thorolf Sommerfeldt, toldbetjent, f. paa Toten 19/7 1849, student 1868, dimit

teret fra Lillehammers latinskole, var først i flere aar fuldmægtig hos sin 
onkel, toldskriver Hakon Sommerfeldt, og under dennes sygdomsforfald 
flere gange konst, toldskriver i Kristiania. Han udnævntes % 1880 til 
undertoldbetjent i Trondhjem, men tiltraadte ikke denne post, da han alle
rede det følgende aar under 1881 blev udnævnt i lignende stilling i 
Kristiania.

Gift i Kristiania 2% 1880 med Thrine Karine Sonnnerfeldt, f. 13/i 
1856 i Holmestrand, datter af skibsfører Harald Vilhelm Sommerfeldt og 
hustru Maren Dorthea llilen. — 3 børn.
a Dagny Sommerfeldt, f. i Kristiania 12/t 1881.
b 10. Thormod Sommerfeldt, f. i Oslo 30/n 1883. 
c 10. Harald Sommerfeldt, f. i Oslo 1886.

b 9. Inga Sommerfeldt, f. paa Bakke paa Toten 6/4 1851, f dersteds 8/9 1860, 
begr. paa gravstedet paa Billerud.

c 9. Gyda Sommerfeldt, f. paa Bakke paa Toten 18/7 1853, f paa Gjøvik 15/5 1879. 
Hun blev gift i Gjøvik 25/G 1874 med gaardbruger og agronom Jacob Jacob-
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Sen, f. i Løiten 7/o 1844- Fra 1887 eier af gaarden Mustad i Vardal samt 
til 1889 tillige forpagter af Vårdals prestegaard. — 3 børn, 
a 10. Thora Jacobsen, f. 18/4 1875 paa Mustad i Vardal, 
b 10. Sverre Jacobsen, f. 6/n 1876 paa Mustad i Vardal, 
c 10. Vilhelm Jacobsen, f. 5/ia 1878 paa Mustad i Vardal.

d 9. Asta Sommerfeldt, f. paa Bakke paa Toten 12/3 1855, gift 29/13 1880 med 
sin afdøde søsters mand, agronom Jacob Jacobsen. De bor paa gaarden 
Mustad i Vardal. — 3 børn.
a 10. Gyda Jacobsen, f. paa Mustad 12/8 1882, f dersteds 27/io s- a-
b 10. Halfdan Jacobsen, f. paa Mustad 23/3 1885. 
c 10. Helga Jacobsen, f. paa Mustad 27/2 1887.

e 9. Einar Sommerfeldt, ingeniør, f. paa Bakke paa Toten ß/5 1858. Han blev 
uddannet som ingeniør i Göteborg og England, og fra l5/t 1883 ansat som 
skibskonstruktør ved Akers mek. verksted i Kristiania.

Gift i Froland pr. Arendal 3/5 1886 med Hanne Jacobine Sverdrup, 
f. 24/6 1861, datter af flødningsinspektør Jacob Christian Sverdrup og 
hustru Fredrikke Antonette Augusta Nilsen. — 2 børn.
a 10. Sigurd Sommerfeldt, f. i Kristiania 10/8 1887. 
b 10. Einar Sommerfeldt, f. i Kristiania 1G/7 1889.

f 9. Sverre Sommerfeldt, toldassistent, f. paa Gjøvik 19/4 1861. Fra 1881 var 
han fuldmægtig hos toldskriveren i Kristiania, og blev under 8/t 1890 
beskikket til toldassistent i Kristiania tolddistrikt.

Gift i Drøbak n/9 1888 med Aagot Helene Botolfine Dahl, f. dersteds 
31/s 1868, datter af skibsfører Julius Michaelsen Dahl (f) og hustru Amalie 
Karoline Arnestad (gift paany med skibsfører Hans Otto Hansen i Drø
bak). — 1 barn.
a. 10. Trygve Sommerfeldt, f. i Kristiania 10/0 1889.

g 9. Helga Sommerfeldt, f. paa Bakke paa Toten 28/9 1864, gift 2/.2 1888 (viet i 
Oslo kirke) med kjøbmand og græsk konsul i Kristiania, Otto Christian 
Holter, f. dersteds n/9 1859, søn af grosserer Halvor Holter og hustru 
Mariane Hansine Jacobine Schjelderup. Han blev ansat som græsk konsul 
i 1886. — 2 børn.
a 10. Hjordis Holter, f. i Bækkelaget ved Kristiania 2/2 1889.
b 10. Alfhild Holter, f. «/ii 1890.

h 9. Halfdan Sommerfeldt, ingeniør, f. paa Bakke paa Toten 12/4 1866. Han 
gjennemgik først den tekniske skole i Kristiania og udvandrede derpaa 
sommeren 1887 til Australien, sammen med fætteren Eigil Weidemann. 
Han kom senere over til Kalifornien, hvor han fik beskjæftigelse paa et 
tegnekontor i San Francisco.

i 9. Thormod Sommerfeldt, f. paa Gjøvik lö/t 1869, j- dersteds 14/2 1871.

j 7. Konrad Ferdinand Weidemann, kammerherre, f. paa Vrængen i Øiestads 
sogn ved Arendal 15/s 1795, f i Kristiania 15/ii 1867. Han kom til 
Stockholm i 1817 som løitnant ved norske eskadron, der indkomman
deredes til Stockholm, og fik som saadan, som bierhverv, plads paa 
Karl Johans private bureau, i begyndelsen i en meget underordnet 
stilling, men steg efterhaanden til bureauets chef allerede i Karl Johans 
tid. Samme stilling indehavde han ogsaa hos kong Oscar I, indtil 
han i 1852 udnævntes til enkekasse-kasserer i Kristiania. Han var 
først sekondritmester ved oplandske jægerkorps, blev major i arméen, 
adjudant hos Karl Johan, og 4A 1824 ridder af Sverdordenen. 11/s 
1831 blev han sekondritmester ved skognske eskadron af trondhjemske 
ridende jægerkorps, 19/s 1833 kabinetskammerherre hos Karl Johan, 
710 1835 oberstløitnant i arméen, 21/s 1837 underceremonimester ved 
Hans Majestæts ordener i Norge og ridder af Nordstjernen, 21/i 1840 
forsat som sekondritmester til vardalske eskadron af oplandske ridende

6
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jægerkorps, og 6/5 s« a« udnævnt til chef for vardalske eskadron med 
hans havende ritmesters anciennitet i brigaden. Som saadan gjorde 
han ingen krigstjeneste, idet hans eskadron kommanderedes af premier- 
løitnanten. 24/s 1844 blev han kabinetskammerherre hos kong Oscar I 
og foredragende for hofanliggenderne, og 2% 1852 sekretær og kas
serer ved den almindelige enkekasse i Kristiania. Han var tillige ridder 
af sp. C. III o.

Gift i Stockholm med Inger Marie Lönberg, f. dersteds % 1799, 
hvor hendes fader var officer, f i Kristiania 3/s 1887. — 2 børn.

a 8. Sophie Ferdinandine Weideniann, f. i Stockholm 22/9 1825, f i Mo
skau 25/s 1855. I en alder af 5 a 6 aar kom hun i huset hos sin 
tante, Louise Theresia Weidemann, der da boede i Kristianssand. 
Senere flyttede de til Kjøbenhavn (omkr. 1830). Hun blev kon
firmeret paa Toten hos sorenskr. Christopher Weidemann og boede 
derefter flere aar hos sin førnævnte tante, Louise W., i Kristiania, 
indtil hun i 1845 flyttede til Stockholm til forældrene. I 1851 
blev hun gift sammesteds med sin fætter, kjøbmand (?) Karl Johan 
Bergström. Som nygifte reiste de til St. Petersburg, hvor B. fik 
arbeide paa sin faders kontor, men flyttede allerede efter aars 
tid (i 1852) til Moskau, hvor han ogsaa fik beskjæftigelse med 
kontorarbeide. Her døde først hans hustru af kolera & tyfus, og 
flere aar senere han selv paa et fattighus. De havde ingen børn.

b8. Kristoffer Frithjof Weidemann*), læge, f. i Stockholm 17/2 1828. 
Han opdroges i huset hos general Moltke Sørenssen i Kristiania, 
tog 1846, privat dimitt., eks. artium, decbr. s. a. anden eksamen, 
og 4/ä 1852 medicinsk eksamen med haud. Samme aar var han 
ansat som kandidat ved rigshospitalets hovedafdeling. Han op
holdt sig i Kristiania indtil 1853, da han flyttede til vestre Toten, 
og i 1856 til Hamar*"). Her var han kommunelæge og fra 1861 
fungerede han som ordfører i sundhedskommissionen. 3% 1864 
blev han udnævnt til kompanikirurg ved trondhjemske brigade, 
men erholdt allerede 2/ö s. a efter ansøgning afsked. I 1887 tog 
han afsked som kommunelæge paa Hamar og flyttede ind til Kri
stiania, hvor han er beskjæftiget som privat regnskabsfører.

3% 1857 blev han gift paa Hamar med Jorgine Margrethe 
Arentz, f. i Skipthvet 25/5 1828, f paa Hamar 4/io 1886, datter af 
sogneprest til Nannestad, Jørgen Meldahl Arentz og hustru Marie 
Margrethe Zernikow. — 4 børn.

a 9. Marie Margrethe Weidemann, f. paa Hamar lo/io 1858, f der
steds 22/io s. a.***).

b 9. Sofie Weidemann (tvillingsøster af foregaaende), f. paa Hamar 
lo/io 1858, y dersteds 9/n 1859***).

♦) Skriver forøvrigt sit navn „Wejdemann“.
**) I Kjær: „Norges læger“ staar feilagtig, at han i 1854 opholdt sig i udlandet.

♦♦*) Efter faderens opgivende, der ikke stemmer med kirkebogen, døde den første af tvillingerne 5 dage gammel, den 
anden 28/n 1859.
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c 9. Ferdinand Weidemann, f. paa Hamar 7/3 1862, f i Kristiania 
18/i2 1890. Han blev student 1880, tog anden eksamen og 
studerede realfag. Ved siden heraf praktiserede han som pri
vatlærer i Kristiania.

Gift i Sandefjord 1883 med Josefine Franzisca Frantzen, 
f. dersteds */i 1859, f i Kristiania 10/ii 1889. Hun var datter af 
underfoged i Sandefjord, Frantzen, og hustru Hanna. — 5 børn, 
a 10. Fernanda Franzisca Weidemann, f. paa Hamar 10/i2 1883, 

f der 23/i2 s. a.
b 10. En dødfødt gut, f. paa Hamar 12/4 1885.
c 10. Frida Arense Weidemann, f. paa Hamar 10/4 1886, f s. 

st. 4/g s. a.
dlO. )
e 10 5 døde ganske unge.

d 9. Ingeborg Weidemann, f. paa Hamar 4/i 1868, bor nu i Kristiania. 
k7. Louise Theresia Weidemann, f. i Kjøbenhavn 2% 1798, f i Moskau 22/i 

1854. Hun boede en tid i Kristianssand, flyttede saa omkring 1830 
til Kjøbenhavn, tog senere bopæl i Kristiania, indtil hun i 1853 reiste 
til broderdatteren, Sophie Ferdinandine, i Moskau, hvor hun døde af 
„sorte kopper“. Ugift.

h6. Conrad Weidemann, døbt 2G/io 1746. Ifølge det før (under b 6, s. 10) omtalte 
tingsvidne, var han skibsassistent og døde lr711 1781 paa St. Thomas i Vest
indien.

i 6. Anne Kirstine Weidemann, døbt n/? 1748. Ifølge det samme tingsvidne (kfr. 
justisprotokollen 1778/83 for Morsø, nordre og søndre herreder) ugift og tjente 
i 1782 hos generalmajor Numsen i Randers.

j 6. Dorethe Catrine Weidemann, )
ke. Mare,, Cecilie Weidemam,, j ‘v‘llinger’ d“bt “/s 1750’ b6SI' s' *'

1 6. Ulricha Augusta Weidemann, døbt 17/« 1751, opholdt sig 31 aar gi. som ugift 
hos moderen i østre Assels. (Efter en optegnelse, hvis paalideJighed ikke 
har kunnet kontrolleres, blev hun senere gift med en kjøbmand i Randers). 

b4. Lucas Weidemann. Han var gift med Else Corneliidatter og havde med hende 3 børn *), 
a 5. Marie Weidemann.
b5. Clemens Weidemann.
c 5. Gedske Weidemann.

c 4. Povel Weidemann. Han var kjøbmand i Nibe og gift med Maren Urbansdatter. De 
havde 5 børn*).
a 5. Anne Weidemann.
b 5. Marie Weidemann.
c 5. Conrad Weidemann.
d5. Maren Weidemann.
e 5. Gedske Weidemann.

*) Kfr. „De Paludaners genealogie og stamme register“ — manuskript i det danske geheimearkiv.
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d4. Dorothea Weidemann. Hun var gift med kjøbmand i Nibe, Jens Sorensen. De havde 
11 børn*).
a 5. Clements Sørensen.
b 5. Karen Sørensen.
c 5. Søren Sørensen.
d 5. Marie Sorensen.
e 5. Lucas Sorensen.
f 5. Reinholt Sørensen.
g 5. lians Sørensen.
h 5. Christopher Sorensen.
i 5. Karen Sørensen.
j 5. Peder Sørensen.
k 5. Peder Sorensen.

e 4. Maren Weidemann.
c 3. Johannes Weidemann, f. 1630, — „borger i Aalborg“.
d 3. Carl Christian Weidemann, f. 1632, — „borger i Aalborg“.
e 3. Margrethe Weidemann, døbt n/i2 1634. Ved skifte holdt 18/4 1661 omtales hun som 26 

aar gammel.
f 3. Abraham Weidemann, døbt 18/i 1637, — „borger i Aalborg“. (Maaské den Abraham 

Weidemann — „en fremmed kjøbmand“ —, der 1664 opholdt sig paa Bragernes).
g 3. Else Weidemann, døbt 7/o 1638. Ved skifte holdt 18/4 1661 omtales hun som 22 aar gi. 

b2. Jorgen Weidemann, begr. 4/o 1659, borger (kjøbmand) i Aalborg. Gift med Annike Thie(l)s- 
datter, begr. 25/i2 1660. Skifte holdt 21/2 1661. — 4 børn.
a 3. Simon Jorgensen Weidemann, f 1671, kjøbmand i Aalborg. Gift 1654 med Maren Tho- 

gersdatter, f. 1634, døbt 12/i, datter af raadmand i Aalborg, Thøger Christensen, f 1654, 
og hustru Ane Hansdatter, f 1673. — Skifte holdt n/7 1672. — 7 børn.
a 4. Ane Weidemann, f. 1655, døbt 25/n, begr. 19/6 1659.
b4. Thøger Weidemann, f. 1659, døbt 17/4. Gift med Cathrine Niemand, der døde paa 

barselseng i Aalborg 1683, begr. 3/io. — 2 børn.
a 5. Cathrine Weidemann, døbt i Aalborg 3O/io 1683.
b5. Maren Weidemann (tvillingsøster af foregaaende), døbt i Aalborg 3O/io 1683, f 

dersteds 1684, begr. 17/2, 20 uger gi.

c 4. Ane eidemanil, f. 1660, 1 levede sandsynligvis 1688 paa Læsø i en temmelig
d4. Jorgen Weidemann, f. 1662, døbt 7/0, j reduceret stilling (kfr. „Jydske saml.“ IX, 252).

e4. Cathrine Weidemann, f. 1664, døbt 15/c>-
f 4. Hans Weidemann, f. 1666, døbt 16/3. Han var bosat i Kristiania, hvorfra han i 1701 

skulde reise til Danmark, men omkom paa reisen med skibet. Gift i Kristiania 7/o 
1692 (viet hjemme i huset) med Anne Aalemand**) (Oidemand), f. i Kristiania 1675, 
døbt 2/g s. a., datter af borger dersteds Anders Jacobsen Aalemand og hustru Catha
rina Thygesdatter Lang. — I dette egteskab 2 børn. Anne Aalemand egtede 2den

*) Kfr. „De Paludaners genealogie og stamme register“ — manuskript i det danske geheimearkiv.
**) I klokker B. Svendsens optegnelser over Kristiania stifts geistlighed (findes som manuskript i universitetsbiblio- 

tlieket) angives hendes navn feilagtig som Antonette Oderniann.
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gang % 1704 i Kristiania Sofren Hansen, der indsatte konens 2de børn af 1ste egte
skab til sine arvinger.

Denne Hans Weidemann er stamfader her i Norge til den i indledningen til denne stamtavle 
omtalte, nu uddode, gren af siegten Weidemann.

a 5. Andreas (Anders) Weidemann, døbt i Kristiania 18/n 1693. Han blev ordineret 
til prest 22/e 1698, men i hvilket kald er ubekjendt. I 1718 blev han sogne
prest til Skjeberg, efter først i nogen tid at have været kapellan sammesteds 
og bestyret kaldet, medens sognepresten, hr. Rumohr, var bortført som fange 
til Sverige af Karl XII. Da Rumohr døde i fangenskabet, fik han kaldet efter 
ham. Han døde i dette embede „meget hastig“ % 1744. Han indrettede stedets 
kaldsbog og gjorde i denne de første antegnelser.

19/g 1725 blev han gift paa Hafslund i Skjeberg med Anne Louise*) de 
Sene, f. 2r7s 1691, datter af Nicolaus de Seue, oberst af infanteriet og komman
dant paa Akershus fæstning (f i Oslo 1706), og hustru Margrethe Kristiane 
Mecklenburg. — 9 børn.
a 6. En dødfødt son, begr. i Skjeberg s/3 1727.
b6. Hans Weidemann, døbt i Skjeberg 8/s 1727, begr. s. st. 2S/g 1730.
c 6. Margrethe Kristiane Weidemann, døbt i Skjeberg % 1729, begr. s. st. 2H/o 1730. 
d6. Anna Cathrine Weidemann, døbt i Skjeberg 22/6 1730, f i Ramnæs 23/2 1 749.

Hun blev gift i Ramnæs i mai 1748 med vicepastor til Ramnæs, Fredrik 
Christian Styhr. Han var født 23/i 1720 og var søn af kommandør Andreas 
Styhr og hustru Gjerthrud Lange. Han blev student 1736, tog eks. filos. 
19/5 1737, fra 1737—42 præceptor for Andreas og Ole Sclijerven, blev kand. 
theol. 3/s 1743, personel kapellan hos Gerhard Winge i Sande 4/i 1744 og 
vicepastor til Ramnæs 12/i 1748, hvor han døde 1761, begr. 2/i 1762.

Han blev gift 2den gang 17/? 1750 med Karen Hohnboe, f 1805. I 
Iste egteskab 1 søn.
a 7. Andreas Styhr, døbt i Ramnæs 17/2 1749; hans senere skjebne vides ei.

e 6. Nicolai Wilhelm Weidemann, sogneprest, f. i Skjeberg prestegjæld 16/i 1730, 
døbt s. st. 21/o 1731, f l3/2 1766. Efterat have modtaget undervisning dels 
hjemme, dels i Helsingør og dels paa Tønsberg skole, deponerede han 1747 
og tog eks. filosoficum 1748, hvorefter han tilbragte tiden som huslærer 
hos sognepresten til Eidsberg, Lauritz Bjerregaard. 1754 absolverede han 
attestats og kaldtes 5/3 1756 til personel kapellan hos sogneprest Archtander 
i Borge, hvortil han blev ordineret 18/g 1756. 27/2 1761 kaldtes han til sogne
prest til Hvaløerne, og 16/n 1764 til Borge (Tosnæs) i nedre Borgesyssels 
provsti som 11te prest efter reformationen. Her døde han efter kort tids 
virksomhed.

I „Personalhist. tidsskr.“, 4de kv. 1886, findes følgende notis: „1756. 
Nicolai Wilhelm Weidemann, i kondition hos hr. Archtander paa Heje preste- 
gaard, har sustineret eks. theologicum, er af et stille gemyt og har gode 
gaver til prædikestolen. Ao. 1756 den 4de juli indsat som pers, kapellan 
til Tosnæs prestegjæld. 1761 dom. 8 a trinit. indsat som sogneprest til 
Hvaløers prestegjæld. — 1 søn.

*) Navnet anføres i klokker Svendsens optegnelser urigtig som Margrethe Kristiane.
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a 7. Andreas Fredrik Weidemann, sogneprest, f. paa Hvaløerne 1761 (?), døbt 
12/9 1763, f 17/io 1847. Han tog theologisk attestats 13/i 1790 med 
karakteren non contemnendus, og kaldtes 23/7 samme aar til personel 
kapellan hos sognepresten til Lier, N. B. Bloch. Han blev ordineret 
i Oslo kirke. I samme egenskab kom han til Kongsberg 1793, blev 
sogneprest til Hvaløerne 7h 1798 og endelig 7n 1804 i samme egen
skab til Hof, Aasnæs og Vaaler under Solør og Odalens provsti, hvor 
han døde 84 aar gi. (begr. 711 1847), efterat have tjent som prest i 
57 aar, og var ved sin død den ældste geistlige i landet. Paa hans 
ansøgning skrev biskop Schmidt: „Hr. A. F. Weidemann fortjener det 
bedste vidnesbyrd for flid, duelighed og utrættelig virke i sin embeds
førelse samt for en udmerket vandel“. Oberst Gjedde vidner saaledes 
om ham: „Sognepresten til Hvaløeme i Norge, velærværdige Hr. 
Weidemann, har i aaret 1801 med ualmindelig nidkjærhed antaget sig 
landalmuens bevæbning paa Hvaløerne, af egne midler anlagt batterier 
for at beskytte landet, som paa denne side mest var udsat for fiendt- 
ligt anfald, og, da adskillige frygtsomme mennesker var paa veien til 
at drage dybere ind i riget, har han med eksemplariske forhold ind
gydt dem mod og standhaftighed, at forsvare fædrelandet. Ligesom 
han mod matrostransporten til orlogsflaaden i Kjøbenhavn traf de ide
ligste og virksomste midler“.

I „Personalhist. tidsskr.“, 4de kv. 1886, findes følgende notis: 
„Andreas Friederich Weidemann, en søn af velærv. Weidemann til 
Tosnæs. Har eks. filosoficum, karakter laudabilis, øver sig i at præke. 
Lever anstændig“.

I 1814 deltog han som repræsentant for Hedemarkens amt i 
det overordentlige storting, idet han mødte som suppleant for skibs
kaptein A. Steen.

Gift 1795 med Barbara Abigael Lange, f. 1768, døbt i Kongs- 
bergs kirke K/7 s. a., f 2<,)/s 1846*), begr. s/o s. a., datter af justisraad, 
amtmand i Buskeruds amt, Herman Lange. — 1 barn.

a 8. Anne Marie Weideniann, f. 13/i 1796, døbt i Kongsbergs kirke 72 
s. a., f i Holmestrand 22/2 1877. Gift i 1814 med Johannes Nor- 
grenn, kaptein og kompanichef for eidsvoldske kompani af Akers
hus skarpskytterregiment, døbt i Grue i Solør 5/io 1782, f 4/2 1834, 
begr. 14/2, „49 aar gi.“**). Han var søn af Ole Johansen Ranum 
fra Vaaler i Solør og hustru Eli Haakensdatter Sorknes. — 6 børn, 
hvoraf 5 døde i en tidlig alder.
a 9. Fredrik Wilhelm Weidemann Norgrenn, sorenskriver, f. i Eidsvold n/j. 1818. 

Han tog, privat dimitt., eks. artium 1835, blev kand. jur. 1841 (?), var 
derpaa fuldmægtig hos forskjellige juridiske embedsmænd, blev 1845 
kopist, 1849 sagfører i Buskeruds amt, og 5/i 1855 foged og sorenskriver 
i Tanen. Fra 1868 var han sorenskriver i nordre Østerdalen og blev i 
1879 udnævnt til sorenskriver i Solør. Han mødte som repræsentant for 
Finmarkens amt paa stortingene i-1862—63 og 1865—66, samt for Hede
markens amt i 1874—76.

*) Hun opgives død 1846 i klokker Svendsens optegnelser, derimod „1844 i en alder af ca. 77 aaru paa et andet sted. 
**) Alderen angives i en anden meddelelse, vistnok med rette, til 52 aar.
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e 9. I
f 9.

Han har forfattet:
1) 1 „Bien“, ny saml., forskjellige digte, hvoriblandt i VIII, 1, s 126 f. : 

„Skjønhedens rest“, i VIII, 3, s. 120—25: „Kristianias omegn“; i X, 
3, s. 124—26: „En fantasi“.

2) I „Norske læsefrugter“ („Bien“s forts.) ligesaa enkelte digte.
Gift 24/10 1846 med Emilie Christiane Heidenreich, f. 1,r,/4 1819, f i 

Solør 19/8 1889, datter af provst og sogneprest til Thrygstad, Carl Fredrik 
Heidenreich og hustru Johanne Christine Augusta Holst Michelet. — 4 børn, 

a 10. Fredrik Weidemann Norgrenn, f. 1849, student, privat dimitt., 1870, 
kand. jur. 1877, underretssagfører i Hof, Solør, 1881. (O. s. i Aas- 
næs fra 1884).

b 10. Johanne Norgrenn, gift med ingeniør Nils Kristian Aas, f. 1853, søn 
af toldkasserer i Trondhjem, Johannes Henrik Aas og hustru Petrine 
Bolette Nissen (j- 23/7 1888). Han blev i 1873 assistent ved Jarls- 
bergbanens anlæg, og fra 1886 driftsassistent ved jernbanernes 
trafikafdeling i Kristiania. — 4 børn.

c 10. Vilhelmine Norgrenn.

d 10. Laura Norgrenn.

b 9. Anne Marie Norgrenn, gift med provst Severin Fredrik Sorensen, sogneprest 
til Tin, f. 1813, j 19/8 1879. Han var da 2den gang gift med Dorothea Gjems.

c 9. Oluf Norgrenn, f ugift.

d 9. Elise Norgrenn, gift med Christian Hals, med hvem hun havde 4 børn.

døde i sin spædeste barndom

f 6. Hans Weidemann, døbt i Skjeberg 28/n> 1732, f før 1763.

g 6. Andreas Weidemann, sømand, døbt i Skjeberg 3(l/n 1733. (Sandsynligvis 
skibsfører og død 1791 i Fredriksstad. Ugift).

h6. Anne Marie Weidemann*), døbt i Skjeberg n/2 1735, gift med Johan Henrik 
Rye, kaptein. Flere børn.

i 6. Margrethe Kristiane Weidemann *), levede i 1761 som umyndig; død ugift.

b 5. Marie (døbt Maren) Weidemann, døbt i Kristiania -r,/i2 1694, opholdt sig 1763 
som enke i Kjøbenhavn. Gift i Skjeberg 2!}/5 1724 med løitnant Jorgen (Ovesen) 
Wangensteen, f. i Vang i Valders 169(2), y paa Fredrikssten 1747, søn af sogne
prest til Vang i Valders, Ove Ovesen Wangensteen og hustru Kirsten Lars- 
datter Riis. — Han blev 7/g 1720 fænrik i 2det kompani af oberst Poulsens 
gevb. dragonregiment, 7/? 1727 sekondloitnant, u/i2 1733 forsat til 1ste komp., 
fik 3/3 1734 premierløitnants karakter af dragonerne, 1G/i 1736 blev han virkelig 
premierløitnant ved 6te komp., og 2/? 1740 kapteinvagtmester paa Fredriks- 
stens fæstning. — 1 datter.
a 6. Karen Fredrikke Wangensteen, døbt i Fredriksstad 17 4 1725, begr. der lf,/9 1730.

g 4. Maren Weidemann, f. 1669.
b3. Margrethe Weidemann, gift 1637 med Peder Jespersen (Jørgensen [?]), raadmand i Aal

borg, begr. 13/s 1676 (1671 [?]). — 1 søn og 3 døtre.
c 3. Bothil Weidemann, gift med Peder Pedersen i Aalborg.

*) I Skjebergs ministerialbog angives presten Andreas Weidemanns 2 yngste børn at være: h 6. Margrethe Kristiane, 
døbt n/2 1735; i 6 En dodfodt datter, begr. 9/3 1736. Hvordan hermed forholder sig, vides ikke.
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d 3. Ernst Weidemann, bosat i Aalborg, var 1672 værge for broderen, Simon Weidemanns, 
børn. Han døde i Aalborg 1682, 51 aar gi., begr. 18/e.

Gift med Maren Jacobsdatter og havde mindst 6 børn (maaské flere børn 
døbte før 1663).
a 4. Cathrine Weidemann, døbt i Budolphi kirke i Aalborg 6/s 1663.
b4. Ellen Weidemann, døbt s. st. ,o/io 1664, begr. 29/ii 1665.
c 4. Margrethe Weidemann, døbt s. st. 24/3 1667.
d4. Bodil Weidemann, døbt s. st. 13/g 1668.
e4. Jacob Weidemann, døbt s. st. 14/î 1671.
f 4. Marichen Weidemann, døbt 18/io 1672.



En gren af siegten Weidemann i Danmark, som det ikke er lyktes nærværende forfatter 
at føre sammen med den foran angivne stamtavle, anføres her, idet familietraditionen vil hævde et 
fælles stamtræ, ligesom det er sikkert, at medlemmer af den norske og danske gren nogle slegtled 
tilbage betragtede hinanden som temmelig nær beslegtede.

Den lier nævnte gren nedstammer fra

a 1. en Weidemann, der var inspektør og økonom ved St. Hans hospital, en sindssygeanstalt i Dan
mark. Hospitalet er nu beliggende i Roskilde, men laa tidligere ved Belvedere og Ladegaarden 
(hvor nu St. Johannes kirke er) ved Kjøbenhavn. Arkivet vedkommende dette hospital (under 
fattigvæsenet) og hvorfra oplysninger om denne Weidemann muligens kunde være indhentet, er 
brændt i 1807. Sandsynligheden taler dog for, at han var en sønnesøn af den under c 4 (s. 43) 
opførte Povel Weidemann, der var kjøbmand i Nibe og gift med Maren Urbansdatter, og en søn 
af dennes søn, Conrad Weidemann, og at han efter bedstefaderen har baaret navnet Povel eller 
Poul*). En sønnesøn af ovennævnte Weidemann, inspektør og økonom ved St. Hans hospital, 
sees nemlig ogsaa at hede Poul, og da dette navn ellers ikke forekommer i siegten, tør nævnte 
antagelse ikke være usandsynlig. Han var gift med Othilie Magdalene Qrone og havde 3 børn, 
a 2. Maren Weidemann, gift 1784? (el. 85?) med P. Petersen, slotsgartner ved Fredriksberg slots

have. Flere børn.
b2. Eli son, der som ungt menneske druknede i Ladegaardsaaen ved St. Hans hospital.
c 2. Conrad Weidemann, søkrigsprokurør og overretsprokurator i Kjøbenhavn, f. 1(’/i2 1761, f n/io 

1808 i Kjøbenhavn (gravminde paa Assistents kirkegaard). Gift i 17 aar med Erasmine Karine 
Lampe, f 1854. — 5 børn.
a 3. Elise Cathrine Francisca Weidemann, f. 2/i 1792, f 19/3 1863, gift % 1810 med dr. theol. 

Valdemar Henrik Rothe, f. % 1777. f 2% 1857, sogneprest til Trinitatiskirken i Kjøben
havn. — 6 sønner og 2 døtre. Fra dem nedstammer en talrig familie Rothe, hvor
iblandt stiftsprovsten af dette navn i Kjøbenhavn.

b3. Poul Fredrik Weidemann, justisraad og overretsprokurator, f. 3% 1793, f 2% 1851, gift 
med Julie Moldenhawer. — 1 barn.
a 5. Margrethe Christine Weidemann, gift 1850 med kunstmaler, professor Vilhelm Nicolai 

Marstrand, f. 24/i2 1810, f 1873, ridder af Db. og Æreslegionen 1849. — 1 søn.

*) I en af Kjøbenhavns kirkebøger findes ogsaa virkelig en Poul Weidemann, gift ca. 1762 med en Qrone. Han an
gives imidlertid som „kjøbmand“, og hustruens fornavn ikke Othilie Magdalene, men derimod Hanne Henrica. 
Muligens tør dog dette være samme person.
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c 3. Marius Kristian Weidemann, f. 4/i 1796, f 18A 1883, underbogholder i statsbogholderiet, 
gift med Caroline Liitken. — 2 døtre.
a 4. Hanna Weidemann, f 1? aar gi.
b4. Karoline Weidemann, gift med etatsraad, grosserer Georg Petersen. Ingen børn.

d 3. Johanne Weidemann, gift med justisraad, godseier Heinrich Callisen, eier af Raadegaard 
ved Præstø, t 15/12 1853. — 1 barn.
a 4. Erasmine Callisen, f. ri/2 1818, f 4/12 1859, gift med etatsraad, overlæge i søetaten, Peter Laurits 

Seidelin, f. ™/io 1806> t 1(>/i 1Ö79.

e 3. Conrad Weidemann, østerrigsk generalkonsul i Kjøbenhavn, f. 12/n 1798, f 1/7 1864, gift 
med Wilhelmine Manthey, f. 13/n 1811. — 2 børn.
a 4. Conrad Daniel Weidemann, f. 19/7 1837, var først fuldmægtig og ekspeditionssekretær 

i finansministeriet i Kjøbenhavn, men blev 7/n 1886 udnævnt til amtsforvalter paa 
Bornholm. Ugift.

b4. Erasmine Lucie Weidemann, f. 21/2 1842. Ugift.



„Spredte“ personer med navnet Weidemann.
1. I „Personalliist. tidsskr.“, 4, 162, omtales en generalmajor Weiuemann ved „det fynske landfolk“, formod, i begyn-1 

delsen af det 18de aarh. Ligesaa i 6te bind og 2den rækkes 1ste bind forskjellige personer af navnet Weidemann.J
2. I „Danske saml.“, udg. af C. Brunn m. fl., 2den r., 6, 112, omtales en borgerkaptein i Kjøbenhavn 1695, Evert Weidemann.
3. I Stolpe: „Dagspressen i Danmark“, 3, 201, omtales en bogbinder i Bergen, Henrik August Weidemann, som 1739 fik

bevilling paa at holde aaben boglade. Samme omtales ogsaa i „Bergens borgerbog, 1550—1751“, af N. Nikolaysen, 
1878, p. 169 saal. : 13/9 1735 tog Hendrich Augustus Weideman borgerskab i Bergen som mesterbogbinder, akkor
deret frihed efter forordningen af 1G/12 1707 med revers. Var født i fyrstendømmet Waldeck.

4. I Stolpe: „Dagspressen i Danmark“, 4, 104, omtales en Just Weidemann, faktor hos bogtrykkerenken Wieland i 
Kjøbenhavn.

5. I Cawallin: „Lunds stifts herdaminne“, 10, 540 f. omtales en prest i Gladsax i Skaane, Johan Gotfrid Weidmann, 
f. 1710, f 1750, søn af borgermester i Sølvitsborg, Lars Weidemann og hustru Magdalene Hyp ho ff, og fader til 10 børn, 
af hvilke 5 sønner og 1 datter overlevede ham; af sønnerne var Oluf Elias Weidmann, f. 1741, kammerraad og adlet 
med navnet Lagerhejm, Per Gotfrid Weidmann, f. 1743, provst i Fulltofte i Skaane, f 1821, samt Tlmrr Weidmann, 
f. 1744, f 1828 som biskop i Skara.

6. Kristoffer Weidemann (el. maaské Wiedemann), f. 13/n 1754, f 2G/3 1826 i Bergen, gift med Anna Beate Harmens, f. n/i 
1766, f 23/n 1857.

7. Marie Elisabeth Weidemann, f 2/3 1873, 8OV2 aar gi., i Bergen, ugift; hendes søster, Dorthea Weidemann, var gift med 
Kristian D. Blytt.

8. Omkring 1840 boede en sadelmager i Tønsberg ved navn Weidemann. Han vidste nok intet andet om sin siegt, end 
at hans fader var polak, og kom til Norge som regiments-sadelmager. Han havde mange børn, hvoraf antagelig ét 
eller to senere var bosat i Kristiania.

9. Morten Weidemann, handelsmand i Kristiania, begr. s. st. 11/10 1769, 40 aar gi. Han fik 23/s 1765 kgl. bevil. til vielse 
uden trolovelse og lysning med Kristine Bendike. De havde et barn, Maria Weidemann, døbt i Kristiania 13/lt 1767.

10. En anden Morten Weidemann var gift med Inger Hedevig Binderup. De havde 3 børn : 1) Dorothea Maria Weidemann, 
døbt i Kristiania 5/10 1742, f 1744, begr. 25/fi, 2) Anna Laurentia Weidemann, døbt i Kristiania 17/io 1743, og 3) Inger 
Hedevig Weidemann, døbt i Kristiania 27/8 1744, begr. s. st. 7/9 s. a.

11. En fætter af den ovenfor (under 9) nævnte Morten Weidemann var den kjøbmand Jens Weidemann*), der døde i 
Kristiania l0/u 1786; ugift. Han havde 2 søstre, der opholdt sig i Nibe, 2 mile fra Aalborg i Jylland. At disse 
tvende kjøbmænd Weidemann har hørt til den jydske siegt Weidemann bestyrkes derved, at Jens W. sees at have 
staaet i pengeforbindelse med foged Laurs (Lars) Weidemann (g 6, s. 11).

12. For ca. 200 aar siden var en bogtrykker Willum (el. Wilhelm) Weidemann**) bosat i Kristiania. Han blev forste 
gang gift i Kristiania G/j 1681 (viet hjemme i huset iflg. kgl. bevill. af % s. a.) med Agnethe Hansdatter Hoff, f. i 
Kristiania, f s. st. 1694, begr. 18/u, datter af „bogfører“ (o: bogtrykker) i Kristiania, Hans Hoff, og hustru Margrethe 
Clausdtr. Møller. Hun efterlod ved sin død 3 børn og havde ialt 5, nemlig: 1) Johan (Johannes)**) W., f. i Kri
stiania 1681, døbt 12/10 s. a., skoleholder. Han blev student i 1731 „i sit 47de aar“, boede da paa Sangene ved Kri
stiania, da han søgte om at blive klokker i Skedsmo. Havde i 1729 i 2l/2 aar været huslærer for Christen Nilsen 
Leeres børn i Aalborg, og senere blev han 1 aar huslærer hos Oluf Dorph paa lillevold og 1/.2 aar hos sognepresten 
til Næs paa Romerike, Jonas Colstrup. Han skrev sit navn „Wædemann“. Gift 1) med Judithe liansdatter, der døde 
1735 i Kjøbenhavn, og 2) med Johanne Maria Hansdatter Moss, fra hvem han blev skilt ved rescript af lK/10 1737. 
1 datter Elisabeth W. -- 2) Elisabeth W., døbt i Kristiania 12/2 1690, f før 1694. — 3) Just W., var 33 aar gi. i 
1718 — 4) Margrethe W., f. i Kristiania 1691, døbt 10/2 s. a., f s. st. 1694, begr. 23/7. — 5) Cathrine W., gift 1) med 
bogbinder i Aalborg, Henrik Ladendorph, y 1726, og 2) 25/lt 1727 i Aalborg med Christen Nilsen Leere.

♦) Nævnes ogsaa i Holmsen, Kristiania politis historie, p. 67.
**) Hørte sandsynligvis til den jydske siegt Weidemann, da de sees at have havt forbindelse med Jylland.
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13. En Jacob Weidemand i Aalborg var gift med Anne Pedersdatter. 1 søn, Nils W., døbt i Budolphi kirke i Aalborg 
w/4 1640.

14. En Rasmus Weidemand blev begravet i Aalborg 18/2 1668.
15. Olemens Weidemand (muligens b3, s. 10), gift med Maria Lucas datter; de havde en datter, Maria Dorothea W., døbt i 

Budolphi kirke i Aalborg 18/n 1664.
16. Jomfru Helene Christine Weidemann, gift u/j 1828 i Kristiania med Johan Jochen Voss, bygmester.
17. Christen Laursen Weidemand, gift med Cathrine Evertsdatter. 1 søn, Arent W., døbt i Kristiania 2% 1683.
18. Margrethe Christiansdatter Weydemann, f 1733, gift med Erik Eriksen, feldbereder i Tønsberg.
19. I „Kristiania adressebog for 1887“ findes opført en enkefru E. Weidemann, f. Cold, samt en Fr. Weidemann, malermester.
20. S. Weidemann, postdampskibsfører, leder af istransporten paa Sjællandssiden, fører af dampfærgen „Korsør“, n/4 1881 

ridder af D.br, 14/10 1876 D. md. — lian antager selv, at hans familie er kommet fra Norge (?), og oldemoderen døde 
i Slagelse kloster for ca. 85 aar siden.

21. En skipper Jorgen Weidemann havde 23/4 1797 i Hurums kirke et uægte barn, Caroline, til daaben. Moderen var 
Ingeborg Maria Holm.

22. I egnen omkring Roskilde, navnlig paa det Scheel-Plessenske gods Lindholm, lever personer af navnet Weidemann. 
En mand af dette navn har i en aarrække været bestyrer af den, dette gods tilhørende, avlsgaard „Bognæsgaarden“, 
og en søn af ham er for tiden skovfoged ved „Bognæsskoven“.


