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Ni generationer Andresen gennem tre århundreder
Dette er fortællingen om en ubrudt række af mænd med navnet Andresen, som strækker sig fra
Slesvig i 1700-tallet over Norge i 1800-tallet til Danmark i 1900-tallet og ind i det 21. århundrede.
Det er også, og ikke mindst, en fortælling om de kvinder, de blev gift med. De var som saltet i
maden en uundværlige del af historien, og de har med hver deres meget forskellige baggrund sat
afgørende præg på slægten.

Den ældste Andresen i Ladelund

Beretningen kunne måske indledes således: Det var en tåget og kold vinterdag, havgusen drev lavt
ind fra vadehavet i vest og indhyllede det fattige bondesamfund i marsken …..
Men vi må hellere holde os til realiteterne!
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Første søndag i advent, den 3. december 1719 blev Andreas Christian Andresen døbt i landsbyen
Ladelunds St. Petri kirke lidt syd for Tønder i hertugdømmet Slesvig. Hans mor var Margaretha
Christenstochter, der stammede fra Humptrup, en anden landsby kun omkring 1 mil vest for
Ladelund. Barnets far var Andress Andresen, der havde været ”käthner” (husmand og landarbejder) i
Westre lige uden for Ladelund, men var død et halvt år før barnets fødsel, og blev begravet 24. maj
1719 i Ladelund.

2. generation: skræddermesteren i Tønder

Andreas Christian Andresen kom formentlig i lære hos skrædder Nicolay Siewertsen i Ladelund og
videreførte i 1739 dennes forretning sammen med sin kollega Hans Johannsen. Men i 1744 måtte de
som følge af en forordning fra amtmanden flytte til Tønder. Han opnåede borgerskab som skrædder
den 13. oktober 1749. Her opbyggede Andreas Christian en forretning som skræddermester og
klædehandler og boede fra før 1769 i Østergade.1

Tønder omkring 1780 (Erich Pontoppidans ”Den Danske Atlas”).
Østergade ligger øverst til højre på kortet.
Han døde først i 1795 og nåede at være gift 3 gange. Første ægteskab var med Anna Helena Petersen
Ell (1730-), der var datter af tobaksspinder Peter Petersen Ell og Cecilia Melchert Monk. Hun døde
40 år gammel i 1770, men havde forinden født 2 drenge og 2 piger. Tre børn døde som små, men
sønnen Peter Andresen (1755-) blev gæstgiver i Gerrebæk ved Tinglev og gift med Maria Helena
Henriette Starch.
Andreas giftede sig anden gang med Maria Catharina Volquartsen (1750-78), datter af Volquart
Brodersen og Anna Maria Andresen i Wimmersbüll syd for Tønder. Dette ægteskab resulterede i en
søn og en datter. Sønnen Andreas Andresen (1773-) fik tilsyneladende borgerskab 1797 i Tønder
som skræddermester mens datteren Maria Catharina Andresen fødtes i 1775 og døde samme år.
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Andreas giftede sig for tredje gang i 1780 i Tønder kirke med Cicilia Catharina Asmussen og i dette
ægteskab kom der fire børn. Den ældste, sønnen Nicolay kom til verden i Østergade 24. september
1781 og blev døbt i Tønder kirke 2 dage senere som det fremgår af kirkebogen:

Derefter fulgte tre døtre.
- Anna Maria, født 31. oktober 1783 Hun blev gift med med kantor og skoleholder Flüh i
Friedrichstadt. Efter sin mands død i 1822 flyttede Anne Marie med sine 3 børn op til Nicolay i
Christiania, hvor hun døde i 1842.
- Ingeburg, født den 12. marts 1787, død 1798.
- Margaretha, født den 11. marts 1789, død 1852. Hun blev gift med Martin Thomsen (1783-1851),
der var underretsadvokat i Tønder men senere blev landsfoged på øen Sild.

Madam Cicilia Andresen i Tønder på sine ældre dage.
5

Cicilia Catharina Asmussen (kaldet Cilla) var født 1756 i Oksbøl på Als. Hun var datter af
Alexander Rasmussen Møller og Ingeburg Raben. Alexander, født 1720 i Tandslet på Sydals som
søn af Rasmus Rash, var formentlig gartner på godset Ruhmorsgaard, men blev senere møller i
Oksbøl og møllersvend i Rinkenæs. Han døde 1795 hos sin datter i Tønder.
Ingeburg var født 1733 Rinkenæs som datter af Marcus Raben og Sybilla Catharina Steensen.
Hendes bror Nicolai Raben blev herredsfoged i Tønder. Sybilla var datter af Nis Steensen i
Rinkenæs. Marcus Raben døde i 1754, og Ingeburg og hendes mor Sybilla døde begge i 1761 i
Rinkenæs med 2 ugers mellemrum, Sybilla den 12. juli og Ingeburg omkring 1. august.
Skræddermesteren døde 7. juni 1795 og hans forretning videreførtes i huset i Østergade af enken
med mestersvenden Johann Gottlieb Hoffmann som partner. Partnerskabet udviklede sig, og de blev
gift i 1799. Hun døde i 1829 og Hoffmann, der stammede fra Sachsen, fortsatte forretningen.

Sønnen Nicolay havde ikke lyst til at blive skrædder, han kom måske ikke så godt ud af det med sin
mors nye mand. I stedet rejste han efter sin fars død til Flensborg og kom i købmandslære der. Men
ved folketællingen i 1803 boede han dog hos moderen og hendes mand i Østergade i Tønder.

3. generation: en driftig ung mand i Christiania
Der var udlængsel i den unge Nicolay Andresen, og 22 år gammel forlod han Slesvig og rejste til
Christiania i Norge. Om der var tale udvandring/indvandring kan diskuteres, det var jo stadig inden
for ”kongens riger og lande”, men det var under alle omstændigheder et stort skridt for den unge
mand at tage i et uroligt og krigsplaget Europa.
Christiania havde på det tidspunkt omkring 9.000 indbyggere inden for bygrænsen, 8.000 i oplandet,
og var det administrative centrum i Norge.
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Den unge Nicolay Andresen ca. 1805.

Christiania omkring 1800.
Han blev kompagnon med købmand G. F. Hagemann, men fik i 1809 borgerskab som købmand og
etablerede sin egen forretning samme år. Og så begyndte det at gå stærkt for den driftige unge mand
fra Slesvig. Det var år med store forandringer i Norge, som jo i 1814 blev skilt fra Danmark og efter
en kort krig kom i union med Sverige. Udfordringer var der derfor nok af, og der var efterspørgsel
efter ham. Allerede i 1811 og til 1824 var han suppleant i statsrevisionen, i 1818 mødte han på
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Stortinget som 1. suppleant og blev medlem af budgetkomiteen, gage- og pensionskomiteen og otte
andre komiteer. Også i efterfølgende år frem til 1839 mødte han jævnligt som repræsentant eller
suppleant på Stortinget. 1828-48 var han medlem af styret for Norges Banks Christiania-afdeling og
1837-43 medlem af Christiania bystyre. Han regnes som grundlægger af børsen i Christiania i 1819.
For sin indsats blev han ridder af den svenske Vasa-orden.

Christiania omkring 1840.
Toldbodgade (i dag Tollbugata) nr. 24 ligger omtrent i centrum af byen.
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Christiania på Nicolay Andresens tid.

Havnen omkring 1800 (akvarel af John William Edy).

Byen med Akershus set fra øst 1814 (akvarel af Margr. Kr. Tholstrup).
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Hjørnet af Dronningensgade og Toldbodgade omkring 1830
(akvarel af Anna Diriks - Oslo Bymuseum).

Marked på Stortorvet 1843
(maleri af L. W. Th. Bratz - Oslo Bymuseum).
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Christiania omkring 1850.

Nicolay Andresen omkring 1850.
Det var dog først og fremmest i Christianias erhvervsliv, at Nicolay Andresens virke satte sig
langvarige spor. Sideløbende med den traditionelle købmandsaktivitet og mindre rederivirksomhed,
etablerede han en bankierforretning, grundlagde en sæbefabrik og en teglværksproduktion, og han
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drev tillige rederivirksomhed sammen med Christian Heyerdahl. Bankiervirksomheden udviklede sig
hurtigt og blev i 1844 videreført af hans søn Nicolai August Andresen under navnet Andresens
Bank, der i 1980 blev fusioneret med andre banker og i dag er en del af Nordea.
Nicolay havde fortsat god kontakt til sin familie i Slesvig, og da hans søster Anna Marias mand døde
i 1822 flyttede hun som tidligere nævnt med sine 3 børn op til Nicolay, hvor hun døde i 1842, 58 år
gammel. Det vides ikke, om hun har nulevende efterkommere.
Nicolay blev gift 13. juli 1810 i Akershus slotskirke med Engel Johanne Christiane Reichborn og
købte samme år ejendommen Toldbodgade 24 af sin svigermor for 26.000 Rigsdaler Dansk Courant.
Familien Reichborn havde boet der siden 1807. Efter pengeombygningen i 1813 svarede beløbet til
ca. 4.350 Rigsbankdaler, efter 1816 benævnt Speciedaler og en ganske betydelig sum på den tid.
1838 købte han gården Skøyen i udkanten af Christiania for 7.000 Specidaler og familien bosatte sig
der.2

Tollbodgade 24, fotograferet 1863.
Bortset fra gaslygten og brolægningen, havde stedet
nok ikke forandret sig meget siden 1820’erne.
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Engel Johanne Reichborn havde en interessant familiemæssig baggrund, der omfattede både gamle
sydnorske købmands- og skipperslægter og indvandrede tyske slægter. For at berette om hendes aner
må vi springe tilbage i historien.

Arkitekten fra Hamburg

Bergen var 1756 i blevet ramt af en omfattende brand, der lagde store dele af byen øde. Stiftamtmnd
Ulrik Fr. de Cicignon indkaldte derfor den dygtige arkitekt Johan Joachim Reichborn fra Hamburg
for at forestå genrejsningen af byens offentlige bygninger. Det blev til mange forskelligartede
bygninger, der også præger byen i dag: Nykirken, Mariakirken, rådhuset, toldkammeret, latinskolen
og manufacturhuset, byens arbejdsanstalt for dømte personer. Han var født 1715 i Hamburg som søn
af snedker Joachim Reichborn og Lucia Scheuffling. Begge forældrene var ud af håndværksfamilier,
idet Joachims far var orgelbygger og Lucias far var snedker.
Johan Joachim Reichborn etablerede sig i Bergen, blev 1763 beskikket som stadsbygmester med 80
rigsdaler i årligt vederlag og blev optaget i snedkerlauget uden at forevise svendeprøve. Han var
kommet til Bergen med sin hustru Elisabeth Mitsesselin (ca. 1718-85), der formentlig stammede fra
Berlin, hvor han havde virket som snedkermester i nogle år, indtil han 1746 fik borgerskab i
Hamburg som ”Zeichenmeister” (arkitekt). Med sig havde de fire børn, alle født i Hamburg: Conrad
Friedrich (1744-90), der blev regimentskvartermester og auditør ved 2. Bergenhusiske Regiment og
gift med Abel Catharina Hvid; Johan Hermann (1747-), der formentlig forblev ugift og muligvis
rejste tilbage til Hamburg; Heinrich Wilhelm, der bliver nærmere omtalt neden for, samt datteren
Margaretha Agatha (1752-78), der blev gift med parykmager Johan Adam Nagel (ca. 1742-1805).

Nykirken i Bergen, et af Johan Joachim Reichborns hovedværker i Bergen.
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Bergen midt i 1700-tallet.

Militærlægen

Johan Joachim Reichborn døde 1783. Hans yngste søn var som nævnt Heinrich Wilhelm Reichborn,
født i Hamburg 1749. Han fik en uddannelse som kirurg og kom i lære som stads- og hospitalskirurg
i Bergen omkring 1764, var en overgang skibslæge og havde 2 års studier i Berlin, før han i 1772
blev kompagnifeltskær (kirurg) ved militæret på Bergenhus fæstning. Derpå fulgte studier i
København ved Theatrum anatomico-chirurgicum, der afsluttedes med ”tentamen chirurgicum”.

Han blev ansat som overkirurg i den dansk-norske flåde, men rejste til Holland for yderligere studier
og tog kirurgisk og medicinsk eksamen. Det medførte en kort periode som overkirurg i den
hollandske flåde, hvorefter han vendte tilbage til Bergen. Efter endnu et ophold 1785 i København,
hvor han tog eksamen fra det nyoprettede kirurgiske akademi, blev han bataljonsfeltskær i Bergen.
Efter en kort krigsdeltagelse mod Sverige i 1788 kom han 1789 til Frederiksværn fæstning og blev i
1790 regimentsfeltskær ved 1. Akershusiske Nationale Regiment i Christiania og tillige læge ved
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byens civile hospital. I 1802 fik han afsked fra miltæret med 144 rigsdaler som pension men fortsatte
som overlæge ved byens hospital til sin død i 1809.
Familien Reichborn i Bergen omgikkes nok mest det tysksprogede borgerskab og embedsmænd,
herunder militærpersonerne på Bergenhus. Heinrich Wilhelm Reichborn var gift to gange, første
gang med Eva Elisabeth Hochkirchens, datter af barberer (kirurg) Johan W. Hochkirchens og Eva
Elisabeth Gude, og de fik i 1769 sønnen Conrad. Nærmere detaljer kendes ikke om denne hustru og
sønnen.
Hans andet ægteskab i 1787 bragte ham ind i en kendt militærfamilie med adelige aner fra
Mecklenburg. Hustruen hed Kirstine Elisabeth Cathrine von Koss, hun var født 1766 i Beitstad nord
for Trondheim, og hun døde først i 1831 i Christiania. De fik sammen to sønner og seks døtre,
herunder den ovenfor omtalte Engel Johanne Christiane Reichborn, der blev gift med Nicolay
Andresen.
Sønnerne var Johan Henrik (1792-1866), der blev kaptajn i hæren og gift med Charlotte Lunde, og
Herman Christopher (1798-), hvis videre skæbne er ukendt.
Udover Engel var der døtrene Marie Hendriche, der døde efter fødslen i 1791; Marie Elisabeth
(1793-1853), gift med sognepræst Michael Schwarzkopf Bull (1790-1837) i Kolvereid nord for
Trondheim; Johanna Maria (1796-1867), der boede som ugift i Frederikstad og blev kaldt ”tante
Hanna”; Wilhelmine Charlotte (1801-67), også ugift og kaldt ”tante Lotte”; samt Josephine
Margrethe (1805-66), gift med købmand og senere toldbetjent Fredrik Heubsch (1804-75.
Men tilbage til Elisabeth von Koss og hendes aner.

Slægten von Koss fra Mecklenburg

Den lille by Cammin sydøst for Rostock i Mecklenburg dannede gennem flere århundreder centrum
for den uradelige slægt Koss. Den ældst kendte mand i slægten var ridderen Hermann von Koss, der
levede fra ca. 1230. Han blev slået til ridder i 1274 af fyrst Henrik af Werle og fik i 1276
landsbyerne Teschow og Kossow i Mecklenburg som len. Teschow gik i arv til hans søn Hermann
og dennes søn Johannes von Koss (ca. 1300-1375), og sidstnævnte er markeret med hans meget
velbevarede ligsten, der stadig findes i kirken i Cammin, som slægten også var i besiddelse af.
Inskriptionen på stenen lyder på dansk: Her hviler Johannes Koss og Ermengard hans hustru hans
søn Gerhard og dennes hustru Gertrud. Hr. Heinrich Koss denne kirkes præst har rejst denne sten,
bed for dem.

Slægten von Koss våben.
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Slægten Koss bredte sig over hele det nordlige Mecklenburg og erhvervede landsbyer og godser
mange steder, ikke mindst gennem giftermål med andre adelige familier. Men for den gren af
slægten, som her følges, var Cammin hjemstedet gennem mindst 500 år. Vi stopper ved et tip-6
oldebørn af Johannes von Koss: Johann von Koss (ca. 1600-1667), gift med Sophie von Lowtzow,
datter af Eler von Lowtzow og Barbara von Winterfeldt.
Hans søn, Adam Joachim von Koss (1634-1712) giftede sig med Catharina Elisabeth von Heinen,
datter af Hans Albrecht von Heinen og Metha Elisabeth von Cramon. Von Heinen var også en
mecklenburgsk adelsfamilie, og Catharinas 10 år yngre bror Albrecht von Heinen (1651-1712) var
officer. Albrecht kom til Norge og deltog 1675-79 i den skånske krig, blev 1681 oberstløjtnant ved
Akershusiske Regiment, fra 1685 ved Oplandske Regiment, 1689 oberst, kommandant på Bergenhus
og chef for Bergenhusiske Regiment, 1704 brigadier, 1710 generalmajor og 1712 udnævnt til
kommanderende general nordenfjelds, men døde samme år.
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Adam Joachim von Koss og Catharina von Heinen fik tre sønner, der alle var født i Cammin og alle
blev officerer i den norske hær; Gustav (ca. 1665-1728), afskediget 1725 efter at have dræbt en
officerskollega, formentlig i en duel; Hans Albrecht (ca. 1670-92); og endelig Johan Christopher, der
var født 1668.

Kirken i Cammin (foto 2002).
Johan Christopher von Koss begyndte, formentlig på anbefaling af sin morbror Albrecht von Heinen
som sergent ved 1. kompagni af Akershus Nationale Infanteriregiment og blev 1683 udnævnt til
fenrik ved 8. (Folloske) kompagni og 1686 til sekondløjtnant ved Ullensakerske kompagni. I 1688
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blev han fritstillet for at tjenestegøre ved de danske tropper under hertugen af Württemberg i den
pfalziske arvefølgekrig (1688-97) mellem Frankrig på den ene side og en koalition af den tyske
kejser, Nederlandene, England og Spanien på den anden side. Han vendte tilbage til Norge 1690 som
premierløjtnant, men fik 1691 tilladelse til at rejse til Paris for uddanne sig i fortifikation
(fæstningsbyggeri) og deltage i den franske hærs forestående krigshandlinger. Fra 1692 gjorde han
tjeneste hos kronprinsen, den senere kong Frederik IV under dennes ophold i Bruxelles, og han
indtrådte 1693 i regimentet ”Royal Danois” under Christian Gyldenløve. Med regimentet deltog han
på fransk side i slagene ved Drogheda i Irland og Steenkerke i Nederlandene, og under slaget ved
Neerwinden i 1693 blev han hårdt såret.

Scene fra slaget ved Neerwinden efter et gammelt stik..
Han kom sig og blev 1695 udnævnt til kaptajnløjtnant ved Akershusiske Infanteriregiment, fra 1698
som kaptajn og chef for Skedsmoeske kompagni med bopæl på gården Solberg i Skedsmo lidt nord
for Christiania. 1707 blev han forfyttet til Ekerske kompagni med bopæl i Modum. Da den Store
Nordiske krig udbrød fik han kommandoen over grenadererne på Akershus fæstning, der blev
belejret af svenskerne. Under en træfning blev han ramt og dræbt af en svensk kugle, men hans lig
blev bjærget ind af sønnen Christian von Koss, der også tjenestegjorde på Akershus. Han blev
begravet i Modum kirkes kapel, og i en rappport til kongen omtalte fæstningens kommandant ham
med stor anerkendelse.
Johan Christopher von Koss var under sit ophold i Frankrig blevet gift 1694 med Maria Josepha de
Butscher (ca. 1670-1724), der var datter Adam de Butscher, parlamentsråd i Lille, og Elisabeth de
Calle. Ægteparret fik 5 døtre og 6 sønner. Døtrene døde enten som børn, eller de blev ikke gift, men
af sønnerne fik de 5 en militær karriere af forskellig længde: Christian (1698-1758) forblev
ugift og endte som oberst ved 1. Vesterlenske Regiment og senere ejer af et kobberværk ved
Porsgrunn; Johan Christopher (1699-1778) blev også oberst ved 2. Vesterlenske Regiment og var
gift med Maren Dorothea Falck; Friedrich (1701-82) var ugift og sluttede som generalløjtnant og
kommandant på Bergenhus fæstning; Gustav Heinrich, som vi følger nedenfor; den sidste søn var
Joseph Albrecht (1706-66), der endte som major ved 1. Vesterlenske Infanteri Regiments bataljon i
København, og var gift første gang med Anna Hedens og anden gang med Frederikke Tønder.
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Overtoldbetjenten i Flekkefjord

Gustav Heinrich von Koss blev født 1704 i Skedsmo, hvor hans far havde tjenestebolig som
kompagnichef. Han indtrådte som ganske ung fenrik ved Vesterlenske Regiment, men i 1729 blev
han toldvisitør, vejer og måler i Flekkefjord mellem Kristiansand og Stavanger, udnævnt 1746 til
kancelliråd og 1762 til overtoldbetjent.
Hans familiære forhold blev noget kaotiske. Hans første hustru, Christine Henriksdatter Beer (ca.
1698-1753), kom fra en meget anset købmands- og skipperfamilie i Kristiansand. Hun var født ca.
1698 som datter af Henrik Larsen Beer og Martha Nielsdatter Haanes, og de blev gift 1728 i
Kristiansand domkirke, fik 5 børn; Martha Marie (1729-85), gift med Lyth Ørum; Elisabeth Marie,
født 1730, formentlig ugift; Johan Christopher, som vi følger nedenfor; Christian Frederik, født 1731
og ugift; Adam Butscher (1734-1810), der blev oberstløjtnant i København og gift med Dorothea
Grønkier.
Men i 1745 blev de atter skilt som følge af hustruens store drikfældighed, og Gustav Heinrich
giftede sig anden gang 1754 med Elisabeth Christence Kloed fra Nes ved Flekkefjord, med hvem
han fik 3 sønner og 2 døtre. Efter denne hustrus død i 1763 giftede han sig tredje gang i 1764 med
Margrethe Marie Storck (1720-1800), med hvem han fik en datter og en søn.
Undervejs i forløbet var Gustav Heinrich imidlertid involveret i en uhyggelig sag. I 1753 blev hans
hans tjenestepige Guri Taraldsdatter dømt skyldig i at føde et barn i dølgsmål. Gustav Heinrich von
Koss klarede frisag, da Guri påtog sig al skyld. Efter en lang og omstændelig rettergang dømtes hun
til døden, dommen ekskveredes den 15. januar 1754, pigen blev halshugget, og hendes sidste ønske
om at blive begravet i kristen jord nægtedes, og hun blev begravet på retterstedet i Tjørsvågstrand.
Gustav Heinrich von Koss døde i Nes ved Flekkefjord i 1771.

Tilbage til Vestlandet
Gustav Heinrichs ældste søn Johan Christopher von Koss blev født i Lund ved Flekkefjord 1731 og
blev 1749 korporal og elev på den matematiske skole i Christiania, hvor hærens officerer blev
uddannet. 1750 fik han rang af sergent ved 1. Vesterlenske Infanteriregiment og gjorde tjeneste ved
forskellige af regimentets kompagnier. 1761 blev han kaptajn ved kompagniet i Mandal og blev
1766 forflyttet til 1. Trondhjemske Infanteriregiments kompagni i Beitstad. Han blev midlertidig
pensioneret i 1767 med en årlig pension på 72 Rigsdaler, men vendte tilbage som kaptajn ved 1.
Vesterlenske Infanteri Regiment i 1770 og blev endeligt pensioneret i 1774, nu med 200 Rigsdaler
årlig pension. Fra 1780 boede han i Bergen.
Han var i 1764 blevet gift i Kristiansand domkirke med Engel Sørensdatter Lund (1741-1774), der
var datter af Søren Jacobsen Lund (1691-1767) og Engel Thomasdatter Muldrup (1719-61).
Søren Lund var en anset skipper, havnefoged, lodsoldermand m.m. med borgerskab i Kristiansand,
og både han og hans hustrus familier var købmænd og skippere med aner flere generationer tilbage i
Kristiansand området. De var blandt andet beskæftiget med den ret omfattende eksport af træ, jern
og kobber til Danmark og England.
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Engel Lund døde allerede 1774 i Kristiansand mens Johan Christopher von Koss levede til 1811,
hvor han døde i Bergen. Johan Christopher og Engel fik to døtre, begge med navnet Kirstine
Elisabeth. Den første blev født i 1765 og døde tilsyneladende som ganske lille, for den næste pige,
der blev født året efter, fik efter skik og brug det samme navn tilføjet Cathrine. Hun blev gift i 1787 i
Førde midtvejs mellem Bergen og Ålesund. Ægtemanden var Heinrich Wilhelm Reichborn (se
ovenfor), og med deres datter Engel Johanne Christiane, født 2. januar 1790 vender vi tilbage til 3.
generation af familien Andresen.

3. generation Andresen fortsat
Nicolay Andresen og Engel Johanne Christiane Reichborn blev som nævnt gift i 1810 og fik inden
for 12 år 9 børn:
- Christian Wilhelm (1811-86) blev højesteretadvokat i Christiania. Han var gift med Julie Charlotte
Rustad (1822-95). Der er formentlig ingen nulevende efterkommere.
- Nicolai August (1812-94) fik en handelsuddannelse i Tyskland og kom ind i sin fars
bankierforretning, som han videreførte fra 1845 og tillige blev russisk konsul. Det blev senere
omdannet til aktieselskabet Andresens Bank. Han var gift med Nilsine Augusta Butenschøn (181842). Sønnen Nils August (1842-1935) fik bevilling til at anvende navnet Andresen Butenschøn, og
der er nulevende efterkommere.
- Cecilia Catharina (1814-15).
- Johan Henrik (1815-74) fik en handelsuddannelse i Hamburg og London og kom også ind i sin fars
forretning. I 1846 overtog han Tiedemanns tobaksfabrik. Han var gift med Petra Juell (1829-1917).
Der er nulevende efterkommere, også med navnet Andresen.
- Cecilie Catharina (1817-88) var gift 2 gange. Første gang med maleren Thomas Fearnley (1802-42)
og anden gang med Halvor Tobias Heyerdahl (1812-88), provst i Ringsaker. Der findes nulevende
efterkommere.
- Jens Peter Andresen (1818-71) blev højesteretsadvokat i Christiania og forblev ugift.
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- Ferdinand Andresen (1819-20).
- Carl Fredrik Andresen (1820-21).
- Wilhelmine Eliabeth Andresen (1822-80), kaldt Mina, blev gift med militærlæge Conrad Christian
Eger (1814-76), der blandt andet deltog i den slesvigske krig 1848-50. Der findes nulevende
efterkommere.
- Carl Ferdinand Andresen (1824-90) blev bjergværksingeniør og omtales under 4. generation.
- Engelhart Andresen (1826-96) blev medindehaver af sin bror Nicolai Augusts bankvirksomhed og
var medlem af Christiania bystyres formandskab. Han var gift med Elise Catharine Andresen (18421933), der var datter af Engelharts ældste bror Christian Wilhelm og Charlotte Rustad. Der er
formentlig ingen nulevende efterkommere.

Engel Reichborn ca. 1825 og
Nicolay Andresen ca. 1830.

Engel døde i barselseng 9. juli 1826 på landstedet ”Nøisomhet” i Aker, mens Nikolay døde 18.
november 1861 af lungebetændelse og boede da i Kirkegate. Ægtefællerne og en lang række af deres
børn blev begravet på Vår Frelsers gravlund, hvor deres gravsten stadig findes.
Peter Bonne, tip-oldebarn af Nicolay og Engel, har taget billeder i 2013 af gravstenene og lavet
nedenstående kort over deres placering.
Fra midt i 1840’erne og op gennem 1850’erne blev Europa præget af uroligheder og krige. Det betød
et økonomisk tilbageslag, som også ramte Norge. Nicolay Andresens forretninger fik det også svært
og han nærmede sig reelt en konkurs, som hans sønner dog reddede ham fra. Men da var hans børn jo
også alle for længst kommet godt i gang med deres liv.
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4. generation: sølvværksdirektøren på Kongsberg

Carl Ferdinand Andresen blev født 24. juni 1824 i Christiania og døbt i domkirken. Han blev
indskrevet på Møllers Institut og fik studentereksamen i 1841. I 1846 fik han eksamen som cand.
mineral og blev i 1849 ansat som aspirant ved sølvværket i Kongsberg.3 1850-52 var han ”Einfahrer”
og bergmester samme sted, men 1852-56 arbejdede han som ”Geschworner” i Nordenfjeldske distrikt,
senere som hytteskriver ved Kongsberg sølvværk, og i årene 1856-66 var han bestyrer af Vinorengruberne nord for Kongsberg. I 1866 blev han udnævnt til 3. direktør ved sølvværket, og i 1869 fulgte
udnævnelsen til 1. direktør, en stilling han beholdt til sin pensionering i 1885. Han havde herpå til sin
død en ”retrætepost” som toldkasserer i Arendal.

Sideløbende med arbejdet ved sølvværket havde han adskillige offentlige poster. Han var 1865-66
medlem af formandskabet i Kongsberg kommune, var 1868-69 og 1881-82 suppleant til Stortinget og
1871-73 medlem af tinget. Her var han blandt andet medlem af kommissionen vedrørende
pengevæsenet, der forberedte overgangen fra rigsdaler til kroner i 1875, og medlem af
bjerglovskommissionen. Han var ridder af St. Olavs ordnen.

Kongsberg ca. 1860 og ca. 1880. Bemærk, at broen er fornyet i mellemtiden.
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Direktørboligen ved Kongsberg Sølvværk, tidligere bjergværksseminarium
(foto: Britta Tønseth, oldebarn af sølvværksdirektøren, 2012).

Gamle administrationsbygninger på sølvværket (foto 1968).
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Karen Dorothea Nielsen og Carl Ferdinand Andresen.
Den 27. maj 1860 blev han gift i Kongsberg kirke med Karen Dorothea Nielsen (1831-1916), datter af
sorenskriveren på Kongsberg. Hendes aner vil blive nærmere beskrevet nedenfor. Der kom 6 børn i
ægteskabet:
- Nicolai Carl (1861-1930) blev cand. jur. og forblev ugift.
- Wilhelmine Charlotte Margrethe (1862-1918) blev heller ikke gift.
- Johan Carl (1864-1937) blev som sin far cand. mineral. og fik en karriere som bjergværksingeniør,
delvist i udlandet. Omkring 1980 boede han i Frankfurt, og i en periode i 1930-erne i Madrid, hvor han
også var norsk konsul. Han og hans familie måtte dog forlade landet hastigt da borgerkrigen udbrød i
1936. Hjemme i Norge blev han medejer og direktør for Meranger gruber. Han var gift med sin niece
Julie Andresen (1870-1959), der var datter af hans fars bror Engelhart (1826-96) og hans fars niece
Elise Cathrine (1842-1933). Der er ingen nulevende efterkommere.
- Colbjørn (1866-69).
- Jens Peter (1869-1958), som omtales nærmere under 5. generation.
- Engel Johanne Kristiane (1871-1936), der i mange år var ansat i Andresens Bank og var ugift.
- Carl Ferdinand Andresen døde 14. februar 1890 i Arendal men blev begravet i Christiania. Karen
Dorothea Nielsen boede sine sidste år hos døtrene Wilhelmine og Engel i Christiania, hvor hun døde
21. december 1916. Ægtefællernes gravsten findes fortsat i Vår Frelsers gravlund, se side 24 og 29.
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Sorenskriver Nielsen og slægten Penne fra Tyskland

Karen Dorothea Nielsen (1831-1916), der var gift med sølvværksdirektør Carl Ferdinand Andresen
(1824-90) var datter af sorenskriver Johan Carl Penne Nielsen (1794-1865) og Wilhelmine Charlotte
Margrethe Colbjørnsen (1798-1879). Johan Carl var jurist og fik en karriere som embedsmand, der
sluttede som sorenskriver (herredsfoged) i Numedal og Sandsvær med bopæl i Kongsberg. Undervejs i
forløbet havde han været sorenskriver i Vegårdshei, hvor Karen Dorothea kom til verden. Ægteparret
fik 6 børn foruden Karen: Laura Eberhardine (1823-42); Caroline Wilhelmine (1824-95), gift med
cand. theol. Edward Bartholomæus Waldemar Wittrup; Johan Eberhard Colbjørnsen (1827-1916),
jurist, embedsmand og kendt som indsamler af folkeviser og sagn, gift med Anna Kathrine Abel
Hartmann; Lauritz Gustav (1834-), sømand med ukendt skæbne; Marie Lovise (1835-), gift med
Holger Westergaard; og Jørgen Herman Vogt (1838-), oberst og gift med Anna Sophie Westergaard,
formentlig søster til Holger Westergaard.

Sorenskriver Johan Carl Penne Nielsen og hustruen Wilhelmine Charlotte Margrethe Colbjørnsen.
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Johan Carls far Lars Nielsen (1760-1823) var købmand, kaptajn og skibsreder i Arendal, og stort set
hele hans familie havde drevet handel og skibsfart fra Sydnorge og var blandt andet gennem flere
generationer bosat på øen Tromøy uden for Arendal. Hans hustru Agnete Louise Penne (1769-99) kom
fra en lægefamilie, idet hendes far Johan Karl Penne (ca. 1736-78) var barber og kirurg i Risør og
formentlig indvandret fra Tyskland. Hans hustru Dorothea Bugge (1744-1811) kom fra en anset
købmands- og skibsrederfamilie familie i Risør.
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Colbjørnsen-slægten i Grue

Den lange og brede Østerdalen/Glomsdalen har formentlig været bondeland langt tilbage i historien,
og i løbet af middelalderen blev landskabet præget af store slægtsgårde. Kongemagten var langt borte,
adelsgodser var ukendte, så det var storbønderne, vikingernes efterkommere, der dominerede til langt
ind i 1700-tallet. Det gjaldt også egnen omkring Hof og Grue i dalens sydligste del, hvor de store
gårde hed Sorknes, Grinder, Opset, Arneberg og Stemsrud. Colbjørnsen-slægten har sin oprindelse på
disse gårde.

Hovedbygningen fra Stemsrud som den i dag står på museet i Elverum.
30

De ældste kendte aner i Grue er Knut Gard (født ca. 1530, gårdejer i Grue, søn af Jon Gaarder), og
Oluf Iversen (ca. 1535-1594, sognepræst i Grue), Torger Amundsen Stemsrud (ca. 1560-1630) og
dennes hustru Anne Bjørnsdatter Fenstad (ca. 1584-1667). Torger og Annes søn Ola Torgersen
Stemsrud (ca. 1604-60) og hans hustru, Oluf Iversens datter Guri Olufsdatter (ca. 1655-74) kan med
god ret kaldes for stamforældre til Colbjørnsen-slægten på gården Stemsrud. I deres ejertid opførtes
den hovedbygning fra omkring 1630, der i 1913 overflyttedes til Glomsdalsmuseet i Elverum.
Deres datter Anne Olsdatter Stemsrud (ca. 1635-60) blev gift med Ole Colbjørnsen (ca. 1626-1712),
der var søn af Colbjørn Gard (ca. 1588-1663), der igen var søn af ovennævnte Knut Gard. Anne og
Ole overtog Stemsrud efter hendes mors død.

Historisk kort, formentlig fra midt i 1800-tallet, over Grue-egnen med angivelse af gårdene.
Stemsrud ligger nord for Grue, øst for elven.
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Anne og Oles tipoldebarn Johan Eberhard Colbjørnsen (1764-1812) købte Stemsrud i 1790 af sin far
for 2000 Speciedaler. Han blev 1780 elev på den matematiske skole (officersskolen) i Christiania og
volontør ved Akershusiske Nationale Dragonregiment. I 1786 kom han som fenrik til 1. Oplandske
Nationale Dragonregiment, senere omdøbt til Søndenfjeldske Dragonregiment. Han gjorde tjeneste
ved regimentets forskellige kompagnier og steg i graderne til han i 1803 blev ritmester og chef for
Vestre Hedmark kompagni. Han pensioneredes i 1812 med 280 Rigsdaler i årlig pension. I 1795 var
han blevet gift med Barbara Maria Carlheim (1774-1843 – se nedenfor), og de fik 6 sønner og 2 døtre:
Ole (1795-1837) blev officer og senere toldbetjent i Tønsberg, gift med Lina Albrechtson: Alexander
Gustav (1796-1811) begyndte også en officersuddannelse; Wilhelmine Charlotte Margrethe
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Colbjørnsen (1798-1879) blev gift med sorenskriver Johan Carl Penne Nielsen, som omtales nærmere
nedenfor; Hans Wølner (1800-) blev gårdejer i Grue og gift med Marte Olsdatter Hynden; Johan
Eberhard (1801-67) blev officer og overtog Stemsrud efter sin far, var gift 3 gange med hhv.
Rønnhaug Johansdatter, Sophie Arnesdatter Kongshaug og Agilke Gulbrandsen; Hans Henrik Harboe
(1803-61) blev lensmand i Vegårdshei, Aust-Agder og gift med Marte Olsdatter Ljøstad; Edvard
Christian (1805-) blev officer og gårdejer i Grue; Margrethe Elisabeth (1806) døde som spæd.
Stemsrud forblev i slægtens eje til 1875 efter at have været ejet af 8 generationer gennem 300 år.

Carlheim-slægten fra Sverige

Sven Bengtsson (1592-1671) var rådmand i Göteborg og søn af sognepræst og provst i Torestorp,
Västergötland, Bengt Svensson og Gunilla Torstensdotter. Bedstefædrene var Sven Olofsson (ca.
1530-), sognepræst i Seglora, og Torsten Månsson (ca. 1527-), sognepræst i Kalix.
Sven Bengtsson var gift med Bengta Lidman (1615-), der var datter af Bengt Håkansson (ca. 15901635), borgmester i Lidköping, og Birgitta Svensdotter (ca. 1590-1642), datter af Sven Andersson (ca.
1555-), også borgmester i Lidköping.
Sven og Bengta fik sønnen Bengt Svensson Carlheim (1634-82), der var borgmester i Karlstad og gift
med Maria Hack (1640-95), datter af Wolfgang Hack (ca. 1610-), borgmester i Mariestad. De fik 4
sønner og 1 datter og kan betegnes som stamforældre for slægten Carlheim, der i 1719 blev adlet med
navnet Carlheim-Gyllensköld: Johan Carlheim (1659-99), embedsmand og gift med Anna Sparf;
Håkan Carlheim (1660-1729), assesor i kommercekollegiet og ugift; Sven Carlheim (1663-1703),
häradshövding i Hälsingland og gift med Margareta von Königsfeld; Volmar Carlheim, der bliver
omtalt nedenfor; og Annika Carlheim (1668-1732), gift med Sven Simonsson Skragge, inspektør ved
grænsetolden mod Norge.
Volmar Carlheim blev født 1664 og blev embedsmand. Han var gift med Helena Jernstedt (1677-92),
datter Arvid Jernstedt Arosin (ca. 1640-1714), borgmester i Västerås, og Helena Prins (1661-1715).
Hendes aner stammede i overvejende grad fra Västerås og Midtsverige, hvor den ældst kendte er Olof
Hysing, født ca. 1550 i Göteborg og Anna Andersdotter.
Volmar og Helena fik sønnen Bengt Gustaf Carlheim, født 1693 i Västerås. Han blev student 1711 i
Uppsala og året efter volontør ved livgarden i Stockholm. I 1713 blev han sergent og senere fenrik
og løjtnant ved Skaraborg Regiment, og han har formentlig deltaget i den Store Nordiske Krig mod
Danmark-Norge og Rusland. Derefter forsvinder han midlertidigt ud af historien, indtil han genfindes
sidst i 1720-erne som underofficer ved 2. Bergenhusiske Infanteriregiment i Norge, hvor han bosætter
sig i Kvinnherred sydøst for Bergen sammen med sin hustru Barbara Maria Meyer (ca. 1700-59). Hun
er efter alt at dømme født som datter af en borgmester eller rådmand i en by ved navn Rethem/Aller i
området nordvest for Hannover. Den officielle historie i de gængse svenske kilder har været, at Bengt
Gustav forlod Sverige på grund af ”vanskeligheder” og døde omkring 1720 i Danzig, men det er
modbevises af kirkebogsindførsler m.m. i Norge. Den reelle forklaring er muligvis, at han efter at have
forladt landet har gjort soldatertjeneste i Tyskland og måske ladet sig hverve af en svensk-fjendtlig
hær, og han har måske i den forbindelse mødt Barbara Maria.
Inden de kom til Norge var de tilsyneladende en tur omkring England. Bengt Gustav forlod
militærlivet i 1741 og blev overtoldbetjent i Bergen, hvor han døde i 1750, Barbara Maria døde på øen
Herdlo nord for Bergen. De fik 5 sønner og tilsyneladende 2 døtre: Johan, født før 1728 og formentlig
udvandret til Hamburg før 1759 (måske har han efterkommere, Carlheim-navnet er i dag ikke ukendt i
denne del af Niedersachsen; Woldemar (1729-), sømand med ukendt skæbne; Christian (1731-ca.
1765), købmand i Bergen, gift med Olave Maria Holck; Alexander Leopold, som omtales nedenfor;
Frantz Heinrich (1736-64), officer i Danmark og Norge. Der vides stort set intet om de to døtre.
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Bengt Gustav Carlheim frasagde sig sit adelskab og den norske Carlheim-slægt har aldrig kaldt sig
Carlheim-Gyllensköld.
Alexander Leopold Carlheim blev født 1734 i Kvinnherred og student i Bergen 1751. Han studerede i
København og blev præst fra 1762 i Holden/Holla i Telemarken. I 1770 giftede han sig med Margrethe
Elisabeth Wølner (1738-90), der stammede fra Strømsø, hvor hendes far Peter Wølner (ca. 1699-1757)
var byfoged, men dømt for underslæb og indsat på Akershus fæstning, hvor han døde. Hans kone var
Bodil Maria Finckenhagen og begges familier stammede fra Tyskland, men gift med personer fra
Østfold og Halland. Alexander og Margrethe fik 3 sønner og 1 datter: Bengt Gustav (1770-96), officer
ved Søndenfjeldske Skiløberbataljon og ugift¸ Peter Wølner (1771-), sømand med ukendt skæbne;
Frantz Andreas (1773-1857), snedker i Brevik og gift med Marthe Kirstine Nilsdatter Langsteen; samt
Barbara Maria Carlheim (1774-1843), der blev gift med Johan Eberhard Colbjørnsen (1764-1812), se
ovenfor.
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5. generation: grosserer i Oslo, Göteborg og København

En lille gut på 4 år.
Jens Peter Andresen blev født 7. april 1869 i Kongsberg. Han fik studentereksamen fra Christiania
Katederalskole og efterfølgende handelseksamen fra Christiania Handelsgymnasium, hvorefter han
1887-91 var ansat i familiefirmaet N. A. Andresen & Co. 1891-93 var han ansat i forskellige franske
firmaer og grundlagde derpå sin egen grossistvirksomhed i Christiania i samarbejde med Müller. Fra
1900 havde de også kontor i Göteborg, og fra 1908 boede han som grosserer i København i
Willemoesgade 35, 3. sal, og havde fortsat visse aktiviteter i Göteborg. Siden flyttede familien til
Gardes Allé 5 i Hellerup, og fra 1912-33 var adressen Villa Solhagen, Duntzfeldts Allé 20. Han fik
borgerskab i København som grosserer med firmanavnet Andresen & Muller i 1913. 1933-37 var
adressen Rymarksvej 2 og fra 1937 Lille Strandvej 7C.
Grossistfirmaets aktivitet var blandt andet import og salg af jute og sække fra Ægypten.
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Jens Peter blev gift 19. september 1904 i Göteborg domkirke med Astrid Cecilia Lundgren (18801853). Parret bosatte sig i Hellerup nord for Købenavn, og de fik fire børn: Haakon Carl Herman
(1905-70), Karin Cecilia (1911-75), Alice Engel (1914-97), og Stig Jens Colbjørnsen (1916-2003).
Nærmere om dem og deres familier under 6. generation.

Villa Solhagen på Duntzfeldts Allé 20 i Hellerup.
Jens Peter med toget på forretningsrejse.
Astrid Cecilia døde 1953 og Jens Peter i 1958, begge blev begravet på Mariebjerg kirkegård i
Gentofte.
Inden beretningen fortsætter med 6. generation Andresen må der igen tages et spring tilbage i tiden for
at se nærmere på Astrid Cecilia Lundgrens aner.

Gammel svensk adel og kongelige i Sverige, Tyskland m.m.

Astrids aner kom især fra Västergötland, og hendes tip-3-oldemor Elisabeth Silfverswärd var af adelig
familie, ved hendes begravelse i 1705 i Södra Ving nord for Ulricehamn er hun i kirkebogen betegnet
som ”välbyrdig”. Hun var født ca. 1654 som datter af Jonas Larsson Silfverswärd (1615-56) og Märtha
Gyllenswärd (1620-94). Hun var borgerligt gift med inspektør og fattigfoged i Gullered Gustaf
Pettersson Ekman (ca. 1652-1730).
Jonas Silfverswärds og Märtha Gyllenswärds aner omfatter mange gamle svenske adelsslægter som
kan føres tilbage til den tidlige middelalder, men for Märthas vedkommende gælder oven i købet, at
hendes mormor var Virginia Eriksdotter (1558-1633), født på Kalmar slot som resultatet af et ikkeægteskabeligt forhold mellem den svenske konge Erik XIV (1533-77) og Agda Persson, datter af
rådmand i Finland Per Klemetsson.
Takket være Erik XIV kunne Astrid således blandt sine fjerne aner tælle fyrstelige og kongelige i
Sverige, Danmark, Holsten, Sachsen, Brandenburg, Pommern, Bayern, Norditalien og Spanien.
Elisabeth Silfverswärd og Gustaf Petterson Ekman fik mange efterkommere gennem deres eneste søn
Johan Gustafsson Ekman (ca. 1686-1762), der var regimentskvartermester og gift med præstedatteren
Catharina Maria Lysell (ca. 1686-1770). Slægten var bosat i Västergötland i et område omkring
Ulricehamn mellem Borås og Jönköping og omfattede blandt andet adskillige ”kronolensmän”, det vil
sige lokale embedsmænd med funktioner svarende til sognefogeder, men også smålandbrugere,
”torpare”. Blandt efterkommerne finder vi Herman Mauritz Alfred Lundgren (1835-1920), tip-6oldebarn til Erik XIV, men altså også med mere jordnære aner.
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Fra Finland via Stockholm til Göteborg

Astrids far Herman Mauritz Lundgren (1835-1920) kom fra Borås til Göteborg som handelsbetjent og
etablerede sig som grosserer i blandt andet børstenbinder-materialer, kapok, træ og finér. Hans aner
tilbage til begyndelsen af 1600-tallet omfattede en række af kronlensmænd forskellige steder i området
nord og vest for Borås men tillige sognepræster, handelsfolk og landbrugere i Älvsborg len. Hermans
hustru, Cecilia Catharina Åkerblom (1852-1914) kom fra en sadelmagerfamilie. Hendes farfar
Johannes Åkerblom (1814-74) kom fra Uddevalla til Göteborg i 1840-erne, og hendes mor Maria
Charlotta Bergquist (1816-1906) kom fra Stockholm til Göteborg samtidig.
Maria Charlottas tip-oldefar Johannes Bergquist var præst i Helgesta og Hyltinge sydvest for
Stockholm formentlig 1694-1718. Hans søn Carl Eric Bergquist (1711-81) var kobberstikker, og
dennes søn Carl Eric Bergquist (1742-1813) blev adlet som friherre Lagerheim i 1777. Han var
assessor og præsident i kommercekollegiet samt kommandør af Nordstjerne-ordenen. Lagerheim fik
en søn uden for ægteskab, Gustaf Bergquist (1778-1828), der først var korporal i hestegarden og efter
sin afsked limfabrikant i Stockholm. Han var gift med Margaretha Elisabeth Djupström (1783-1842),
der var indrejst fra Finland, som indtil 1809 var under svensk styre. De blev forældre til ovennævnte
Maria Charlotta Bergquist.
Margaretha Djupströms far Eric Djupström (1749-1826) var tilsyneladende kommet fra Hedemora i
Dalarne og ernærede sig som ”karduansmakare” dvs. garver i Kristinestad på den finske vestkyst. Her
blev han gift med Anna Margaretha Argilander (1756-1826), datter af kusken Johan Argilander i
Kristinestad og Anna Mattsdotter.
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6. generation: fire søskende fra Hellerup

Tilbage til Jens Peter Andresen og Astrid Cecilia Lundgrens fire børn, alle født i Hellerup:
- Haakon Carl Herman Andresen (1905-70) blev civilingeniør og underdirektør med ansvar for
skibsmotorer hos Burmeister & Wains Skibsværft i København. Sideløbende havde han en
fremtrædende international position inden for skibsmotorkonstruktion og efter sin fratræden i 1962
fungerede han som konsulent for flere udenlandske værfter. Han var gift med Else Brammer (190692), datter af fabrikant Hugo Brammer og Helene Schnurre. De boede i Hellerup og efter
pensioneringen bosatte de sig i Sydfrankrig.
- Karin Cecilia Andresen (1911-75) tog studentereksamen og var nogle år ansat i Københavns
Handelsbank A/S. Hun var gift med civilingeniør Harry Bonne (1903-83), teknisk chef på Dansk
Sojakagefabrik A/S. Han var søn af jernstøberiejer og prokurist Amarius Pedersen Bonne og Valborg
Ida Asta Bang. De boede i Hellerup.
- Alice Engel Andresen (1914-97) tog studentereksamen og var i mange år indehaver af et
eksportfirma med håndstrikkede sweatre. Hun var gift med landsretssagfører Kai Arnisæus Irgens
(1906-85) i Roskilde. Han var søn af apoteker Johannes Irgens og Margrethe Berthelsen.
- Stig Jens Colbjørnsen Andresen (1916-2003) tog eksamen fra Handelshøjskolen og var i 25 år ansat
på kontoret i København for Hasle Klinker- & Chamottestensfabrik A/S. I 1959 blev han
forretningsfører hos firmaets forhandler i Odense, og i 1965-88 drev han egen grossistvirksomhed i
Odense inden for bygningsartikler. Han var gift med Ellen Margrethe Rasmussen (1921-2006), og i
1991 bosatte de sig i Hadsund. Hun var datter af sognepræst Albert Peter Rasmussen og Anna Schmidt
Hansen.
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7.-9. generation

Haakon og Else fik 3 døtre og 8 børnebørn og 12 oldebørn.
Karin Cecilia og Harry fik 1 datter og 1 søn, 4 børnebørn og 10 oldebørn.
Alice og Kai fik 2 sønner og 2 døtre, 7 børnebørn, hvoraf 2 er adopterede og 7 oldebørn.
Stig og Ellen fik 2 sønner og 1 datter, 6 børnebørn og 6 oldebørn.

Resumé

Man kan vel sige, at de 300 års slægtsforløb viser et ganske tidstypisk forløb, men bortset fra
begyndelsen, fattige husmandsfamilier i det vestlige Slesvig, er der tale om borgerfamilier, der ikke
har tilhørt samfundets laveste lag. På den måde er det vel typisk for tiden op til begyndelsen af 1900tallet, at mobiliteten mellem de sociale klasser var begrænset. Mobiliteten i denne familie har dog helt
klart være højere, end hvad der har været almindeligt.
Den mest markante person må siges at være slægtens ”stamfar” Nicolay Andresen, som allerede i en
ung alder viste personlighed og med sit initiativ var stærkt medvirkende til at Norge, efter adskillelsen
fra Danmark i 1814 og overgangen til unionen med Sverige, udviklede et selvstændigt erhvervsliv.
Hans virke satte sig mange spor, der også er synlige i dag.
Som beskrevet i indledningen blev de indgiftede hustruer og deres slægter det salt, der giver det hele
smag. De kom med hver deres forskellige baggrund, men for alles vedkommende med en
familiebaggrund, der er mindst lige så interessant og varieret som rækken af Andresen, og som rækker
langt uden for Danmarks og Norges grænser. Tilsammen giver de billedet af et spændende
slægtsforløb bedst illustreret af kortet på side 3.

Kildemateriale

Udover relevante kirkebøger, folketællinger og skifter, der kan findes i de statslige arkiver og på
internettet, er anvendt forskellige trykte og utrykte kilder.
Blandt de utrykte kilder skal først og fremmest fremhæves ”Litt hvermannshistorie sett fra mitt
anegalleri”, notater og erindringer af Cecilie Catharine Lødrup født Andresen. Hun levede fra 18921989 og var oldebarn af Nicolay Andresen (1781-1861). Hendes ca. 200 sider lange og levende
beretning er fyldt med personlige erindringer og oplysninger, der ikke kan hentes andetsteds, og har
været meget inspirerende læsning i denne forbindelse.
Også erindringer skrevet af Stig Jens Colbjørnsen Andresen (1916-2003) har givet væsentlige
oplysninger.
De vigtigste trykte kilder er følgende:
”Skøyenboken” bind I og II af August Andresen Butenschøn (Oslo 1977-1984)
”Grueboka” bind I og II af Harald Hveberg (Grue 1948)
”Ætten von Koss” af Sigurd Engelstad (Oslo 1938)
”Militærbiografier 1628-1814” af Olai Ovenstad (Oslo 1949)
”Norsk Slektshistorisk Tidsskrift” bind 4, 9, 10, 13, 16, 20, 28 og 36 hvor slægterne Colbjørnsen,
Reichborn og von Koss er omtalt.
Oslo Bymuseum og Oslo Byarkiv har bidraget med billeder og kort fra det gamle Christiania (s. 5-10).
De fleste portrætter er i privateje. Nutidige fotos er, hvor ikke andet er anført, taget af forfatteren.
Yderligere data og kildehenvisninger kan findes på min hjemmeside
www.k-h-andresen.dk/slaegt/slaegt_start.html
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Noter
1

Traditionen i familien har været, at udpege adressen Østergade 18 som Nicolay Andresens fødehjem,
men det er ikke korrekt.
Iflg. bogen ”Tønder Huse – Tønder Slægter” af W. Christiansen, udgivet 1980, stammer ejendommen
Østergade 18 fra før brandtaksationen i 1744, men hvorvidt det er den nuværende bygning, er usikkert.
Ejendommen blev iflg. bogen overtaget i 1780 af regimentskvartermester Christian Jacobæus, der
døde ugift i 1804, hvorefter huset blev overtaget af bysekretær og etatsråd Georg Friedrich Horup. Ved
folketællingen 1803 boede Christian Jacobæus i ”Nordost Quartier, Osterstrasse No. 60”.
Ved folketællingen 1769 er Andreas Christian Andresen og hans husstand (hustru, søn, hans mor, 1
tjenestepige, 3 skræddersvende og 1 lærling) anført som boende i ”Süd-Ost Quartier nr. 16a”.
Ved vielsen 1780 er Andreas Christian Andresens bopæl anført som Osterstrasse uden angivelse af
husnummer.
Ved folketællingen 1803 boede enken Cilla Catharina Asmussen i ”Süd-Ost Quartier, Osterstrasse No.
18” med sin familie inkl. Nicolay Andresen.
Nr. 16a i 1769 og nr. 18 i 1803 er identiske, og ejendommen hedder i dag Østergade 43. Denne adresse
er Nicolay Andresens fødested og barndomshjem. Det nuværende hus blev først opført i 1844.
De nutidige gade-husnumre blev indført i 1908. Før den tid var ejendommene i Tønder nummereret
efter brandtaksationerne som kunne skifte, men numrene var uændrede efter 1784. Østergades
nuværende lige numre lå i byens ”Nord-Ost Quartier” mens de ulige numre lå i ”Süd-Ost Quartier”.
2

Skøyen gik efter Nicolay Andresens død i arv til den næstældste søn Nicolay August Andresen, der
også videreførte bankiervirksomheden under navnet ”Andresens Bank”, og som byggede en stor og
elegant villa i italiensk stil på ejendommen. Den er ikke længere i familiens eje.
3

Kongsberg Sølvverk blev oprettet af Christian IV i 1632 og nåede efter sigende et omfang på omkring
1000 km minegange og 300 skakter. Udbyttet svingede mellem 2-12 tons pr. år, og den samlede
produktion beløber sig officielt til 1,350 tons sølv, men det er sandsynligt, at den reelle udvinding var
større. Højdepunktet nåedes i årene 1760-90, hvor over 4.000 mennesker var direkte knyttet til
produktionen. I 1805 blev minderiften indstillet efter flere år med faldende sølvforekomster, men blev
genoptaget i 1816 i mindre skala, og særlig i 1830-erne og 1860-erne blev der gjort nye betydelige
malmfund. ”Kongens Gruve” blev udnyttet til en dybde af over 1.000 meter.
Værket udvandt sølv frem til nedlæggelsen i 1957, men faldende sølvpriser gjorde efterhånden driften
urentabel. Anlægget er nu lukket, men en mindre del er omdannet til museum, hvor et minetog bringer
de besøgende 2,5 km ind i bjerget. En del af de tidligere administrationsbygninger er også indrettet til
museum.
”Einfahrer” var betegnelsen på en person, som daglig skulle gennemgå grube- og bjergværksanlægget
og rapportere fejl, mangler og forsømmelser til ledelsen.
”Geschworner” var indtil 1918 titlen på en statslig embedsmand, der var assistent og stedfortræder for
bergmesteren i et distrikt.
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Efterkommere til Andress Andresen i Ladelund
Første Generation
1. Andress Andresen, * ca. 1690, † 1719 i Ladelund, Slesvig, stilling: Inderste i Westre ved
Ladelund. Gift med Margaretha Christenstochter, * ca. 1689 i Tønder?, Tønder amt (datter af
Christian Christensen), † 01-02-1774 i Tønder, Tønder amt.
Børn:
2.
i. Andreas Christian Andresen * 1719.

Anden Generation
2. Andreas Christian Andresen, * 1719 i Westre, Ladelund, Slesvig, † 07-06-1795 i Tønder, Tønder
amt, stilling: Skræddermester i Tønder. (1) Gift ca. 1750 i Tønder? med Anna Helena Petersen, *
1730 i Tønder, Tønder amt (datter af Peter Petersen Ell og Cecilia Melchert Monk), † 26-04-1770 i
Tønder, Tønder amt. (2) Gift mell. 1770-1773 i Wimmersbüll?, Slesvig med Maria Catharina
Volquartsen, * 12-07-1750 i Wimmersbüll, Slesvig (datter af Volquardt Brodersen og Anna Maria
Andresen), † 26-09-1778 i Tønder, Tønder amt. (3) Gift 31-03-1780 i Tønder med Cicila (Cilla)
Catharina Asmussen, * 1756 i Oksbøl, Sønderborg amt (datter af Alexander Rasmussen Møller
og Ingeburg Raben), † 04-02-1829 i Tønder, Tønder amt.
Børn:
3.
i. Margaretha Andresen * ca. 1753.
4.
ii. Peter Andresen * 20-04-1755.
5.
iii. Andreas Andresen * 1756.
6.
iv. Hedvig Andresen * 1761.
7.
v. Andreas Andresen * 29-07-1773.
8.
vi. Anna Maria Andresen * 26-07-1775.
9.
vii. Nicolay Andresen * 24-09-1781.
10. viii. Anna Maria Andresen * 31-10-1783.
11. ix. Ingeburg Andresen * 12-03-1787.
12. x. Margaretha Andresen * 11-03-1789.

Tredje Generation
3. Margaretha Andresen, * ca. 1753 i Tønder, Tønder amt, † 17-08-1766 i Tønder, Tønder amt.
4. Peter Andresen, * 20-04-1755 i Tønder, Tønder amt, † >1795 i Gerrebæk, Tinglev, Tønder amt,
stilling: Gæstgiver. Gift 02-07-1783 med Maria Helena Henriette Starch, * ca, 1760, † >1783.
5. Andreas Andresen, * 1756 i Tønder, Tønder amt, † 03-05-1758 i Tønder, Tønder amt.
6. Hedvig Andresen, * 1761 i Tønder, Tønder amt, † <1770 i Tønder, Tønder amt.
7. Andreas Andresen, * 29-07-1773 i Tønder, Tønder amt, † >1837 i Tønder?, Tønder amt. Gift
med Anna Maria Petersen, † >1837 i Tønder?
8. Anna Maria Andresen, * 26-07-1775 i Tønder, Tønder amt, † 27-07-1775 i Tønder, Tønder amt.
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9. Nicolay Andresen, * 24-09-1781 i Tønder, Tønder amt, † 18-11-1861 i Christiania (Oslo)
domkirke, stilling: Købmand, fabrikant, bankier. Gift 13-07-1810 i Akershus slotskirke, Oslo med
Engel Johanne Christiane Reichborn, * 02-01-1790 i Christiania? (datter af Heinrich Wilhelm
Reichborn og Kirstine Elisabeth Cathrine von Koss), † 09-07-1826 i Aker, Christiania.
Børn:
13. i. Christian Wilhelm Andresen * 13-06-1811.
14. ii. Nicolai August Andresen * 02-08-1812.
15. iii. Cecilia Catharina Fredrikke Andresen * 18-01-1814.
16. iv. Johan Henrik Andresen * 25-03-1815.
17. v. Cecilie Catharina Andresen * 03-02-1817.
18. vi. Jens Peter Andresen * 16-08-1818.
19. vii. Ferdinand Andresen * 1819.
20. viii. Carl Fredrik Andresen * 24-10-1820.
21. ix. Wilhelmine Elisabeth Andresen * 07-02-1822.
22. x. Carl Ferdinand Andresen * 24-06-1824.
23. xi. Engelhart Andresen * 03-07-1826.
10. Anna Maria Andresen, * 31-10-1783 i Tønder, † 14-09-1842 i Christiania? (Oslo). Gift ca.
1816 i Tønder? med Claus Flüh, * 07-07-1779 i Ulsnis, Slesvig, † 10-04-1822 i Friedrichstadt?,
Slesvig, stilling: Kantor og skoleholder i Friedrichstadt.
11. Ingeburg Andresen, * 12-03-1787 i Tønder, Tønder amt, † 26-02-1798 i Tønder, Tønder amt.
12. Margaretha Andresen, * 11-03-1789 i Tønder, † 01-09-1852. Gift 14-05-1817 i Tønder med
Martin Thomsen, * 26-12-1783 i Bedsted, Aabenraa amt, † 06-03-1851, stilling:
Underretsadvokat i Tønder, landfoged på Sylt.

Fjerde Generation
13. Christian Wilhelm Andresen, * 13-06-1811 i Christiania (Oslo), † 28-10-1886 i Christiania
(Oslo), stilling: Højesteretsassessor. Gift 13-06-1840 i Akershus slotskirke, Christiania med Julie
Charlotte Rustad, * 08-10-1822 i Christiania, † 08-03-1895 i Oslo?, Norge.
Børn:
24. i. Elise Catharine Andresen * 22-12-1842.
25. ii. Nicolai Andresen * 28-09-1845.
26. iii. Christian Wilhelm Andresen * 23-03-1853.
14. Nicolai August Andresen, * 02-08-1812 i Christiania (Oslo), † 03-01-1894 i Christiania, stilling:
Bankier, konsul. Gift 16-10-1839 med Nielsine Augusta Butenschøn, * 25-09-1818, † 27-021842 i Christiania.
Børn:
27. i. Nicolai Engelhardt Andresen * 03-08-1840.
28. ii. Nils August Andresen Butenschøn * 03-02-1842.
15. Cecilia Catharina Fredrikke Andresen, * 18-01-1814 i Christiania (Oslo), Norge, † 22-09-1815
i Christiania (Oslo).
16. Johan Henrik Andresen, * 25-03-1815 i Christiania (Oslo), † 04-06-1874 i Christiania, stilling:
Grosserer, tobaksfabrikant. Gift 03-11-1852 i Christiania? med Petra Juell, * 02-10-1829 i
Christiania, † 25-09-1917 i Oslo.
Børn:
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29.
30.
31.

i. Nicolai Andresen * 26-08-1853.
ii. Marie Andresen * 01-07-1855.
iii. Mathilde Andresen * 01-11-1856.

17. Cecilie Catharina Andresen, * 03-02-1817 i Christiania (Oslo), † 18-04-1888 i Christiania. (1)
Gift 15-07-1840 i Christiania med Thomas Fearnley, * 27-12-1802 i Frederikshald (Halden),
Østfold, Norge, † 16-01-1842 i München, stilling: Maler. (2) Gift 23-10-1846 i Christiania med
Halvor Tobias Heyerdahl, * 07-03-1812 i Ringebu, Oppland, † 07-04-1888 i Christiania,
stilling: Provst i Ringsaker.
Børn:
32. i. Thomas Nicolai Fearnley * 09-04-1841.
33. ii. Nils Roth Heyerdahl * 05-09-1847.
34. iii. Elisabeth Christiane Marie Heyerdahl * 24-10-1848.
35. iv. Nicolai Andresen Heyerdahl * 04-12-1851.
36. v. Johanne Marie Heyerdahl * 02-12-1855.
18. Jens Peter Andresen, * 16-08-1818 i Christiania (Oslo), † 01-03-1871 i Christiania, stilling:
Højesteretsadvokat.
19. Ferdinand Andresen, * 1819 i Christiania, † 13-01-1820 i Christiania.
20. Carl Fredrik Andresen, * 24-10-1820 i Christiania (Oslo), † 06-04-1821 i Christiania.
21. Wilhelmine Elisabeth Andresen, * 07-02-1822 i Christiania (Oslo), † 30-11-1880 i Arendal?,
Aust-Agder. Gift 02-08-1843 med Conrad Christian Eger, * 02-02-1814 i Christiania? (Oslo),
Norge, † 09-09-1876 i Arendal, Aust-Agder, stilling: Militærlæge.
Børn:
37. i. Christian Nicolai Eger * 23-06-1844.
38. ii. Johan Engelhart Eger * 04-03-1846.
39. iii. Wilhelmine Abelone Eger * 02-12-1847.
40. iv. Nicolai Andresen Eger * 18-02-1849.
41. v. Herman Eger * 08-05-1851.
42. vi. Marie Eger * 09-08-1852.
43. vii. Cecilie (Cissi) Eger * 30-06-1855.
44. viii. Ragnhild Eger * 15-01-1860.
45. ix. Valborg Eger * 13-07-1861.
22. Carl Ferdinand Andresen, * 24-06-1824 i Christiania (Oslo), † 14-02-1890 i Arendal, AustAgder, stilling: Sølvværksdirektør, stortingsmedlem. Gift 27-05-1860 i Kongsberg, Buskerud,
med Karen Dorthea Nielsen, * 28-10-1831 i Uberg, Vegårshei, Aust Agder, (datter af Johan Carl
Penne Nielsen og Wilhelmine Charlotte Margrethe Colbjørnsen), † 21-12-1916 i Oslo.
Børn:
46. i. Nicolai Carl Andresen * 10-02-1861.
47. ii. Wilhelmine Charlotte Margrethe Andresen * 08-06-1862.
48. iii. Johan Carl Andresen * 31-03-1864.
49. iv. Colbjørn Andresen * 04-05-1866.
50. v. Jens Peter Andresen * 07-04-1869.
51. vi. Engel Johanne Kristiane Andresen * 18-05-1871.
23. Engelhart Andresen, * 03-07-1826 i Christiania (Oslo), † 06-04-1896 i Christiania, stilling:
Bankier. Gift 01-09-1861 i Christiania? med Elise Catharine Andresen, * 22-12-1842 i
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Christiania (datter af Christian Wilhelm Andresen og Julie Charlotte Rustad), † 19-08-1933 i
Oslo.
Børn:
52. i. Nicolai Engelhardt Andresen * 01-08-1862.
53. ii. Carl Christian Andresen * 22-02-1864.
54. iii. Engelhart Andresen * 25-02-1866.
55. iv. Guthorm Andresen * 04-07-1868.
56. v. Julie Andresen * 28-02-1870.
57. vi. Elise Cathrine Andresen * 04-12-1873.
58. vii. Harald Andresen * 24-07-1877.
59. viii. Else Margrethe Andresen * 25-10-1878.

Femte Generation
24. Elise Catharine Andresen (Se ægteskab med nummer 23.)
25. Nicolai Andresen, * 28-09-1845 i Christiania (Oslo), † 1851 i Christiania.
26. Christian Wilhelm Andresen, * 23-03-1853 i Christiania (Oslo), † 11-03-1895 i Christiania.
27. Nicolai Engelhardt Andresen, * 03-08-1840 i Christiania (Oslo), † 1842 i Christiania.
28. Nils August Andresen Butenschøn, * 03-02-1842 i Christiania (Oslo), † 27-09-1935 i Skøien,
Oslo (Christiania), stilling: Bankier, generalkonsul. Gift 01-09-1871 i Asker, Akershus, med
Hanna Døderlein, * 12-07-1851 i Tvedestrand, Aust Agder, † 07-06-1928 i Skøien, Oslo
(Christiania), stilling: Forfatterinde.
Børn:
60. i. Nicolay August Andresen Butenschøn * 31-01-1873.
61. ii. Christian Døderlein Andresen Butenschøn * 27-04-1874.
62. iii. Hans Barthold Andresen Butenschøn * 27-12-1877.
29. Nicolai Andresen, * 26-08-1853 i Oslo?, † 17-09-1923 i Oslo, stilling: Fabrikejer. Gift 05-121886 i Christiania (Oslo) med Johanne Marie Heyerdahl, * 02-12-1855 i Østre Slidre, Oppland
(datter af Halvor Tobias Heyerdahl og Cecilie Catharina Andresen), † 29-12-1928 i Oslo.
Børn:
63. i. Johan Henrik Andresen * 29-11-1888.
64. ii. Nicolai Andresen * 1889.
65. iii. Halvor Tobias Andresen * 26-02-1891.
66. iv. Cecilia Catharine Andresen * 1892.
67. v. Petra Andresen * 1894.
68. vi. Ester Andresen * 1896.
30. Marie Andresen, * 01-07-1855 i Christiania (Oslo), † 02-03-1940 i Oslo.
31. Mathilde Andresen, * 01-11-1856 i Christiania (Oslo)?, † 1944 i Oslo?.
32. Thomas Nicolai Fearnley, * 09-04-1841 i Amsterdam, Holland, † 17-05-1927 i Oslo, stilling:
Skibsreder. Gift med Elisabeth Young, * 1854 i Christiania (Oslo)?, † 1932 i Oslo?
Børn:
69. i. Elisabeth (Lizzi) Fearnley * 1876.
70. ii. Cecilie Elisabeth Fearnley * 15-01-1878.
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71.
72.
73.

iii. Thomas Fearnley * 1880.
iv. Nils Olaf Young Fearnley * 1881.
v. Elisif Fearnley * 29-11-1889.

33. Nils Roth Heyerdahl, * 05-09-1847 i Vestre Slidre, Oppdal, Norge, † 30-10-1871 i Ringsaker,
Hedmark, stilling: Cand. jur.
34. Elisabeth Christiane Marie Heyerdahl, * 24-10-1848 i Østre Slidre, Oppland, Norge, † 11-051923 i Oslo. Gift 1871 med Niels Roth Heyerdahl, * 06-03-1844 i Christiania (Oslo), † 17-011890 i Christiania.
35. Nicolai Andresen Heyerdahl, * 04-12-1851 i Østre Slidre, Oppland, † 04-02-1921 i Aker,
Christiania (Oslo). Gift med Sofie Kristiansen, * 1862, † 1933.
Børn:
74. i. Nils Roth Heyerdahl * 1905.
36. Johanne Marie Heyerdahl (Se ægteskab med nummer 29.)
37. Christian Nicolai Eger, * 23-06-1844 i Arendal?, Aust-Agder, † 1923 i Oslo?
38. Johan Engelhart Eger, * 04-03-1846 i Arendal?, Aust-Agder, † 1921 i Oslo?, stilling:
Skibsreder.
39. Wilhelmine Abelone Eger, * 02-12-1847 i Arendal?, Aust-Agder, † 1922 i Oslo?
40. Nicolai Andresen Eger, * 18-02-1849 i Arendal?, Aust-Agder, † 1910 i Oslo?.
41. Herman Eger, * 08-05-1851 i Arendal?, Aust-Agder, † 1851 i Oslo?
42. Marie Eger, * 09-08-1852 i Arendal?, Aust-Agder, † 1945 i Oslo?
43. Cecilie (Cissi) Eger, * 30-06-1855 i Arendal?, Aust-Agder, † 1931 i Oslo?
44. Ragnhild Eger, * 15-01-1860 i Arendal, Aust-Agder, † 1866 i Oslo?
45. Valborg Eger, * 13-07-1861 i Arendal, Aust-Agder, † 1945 i Oslo?
46. Nicolai Carl Andresen, * 10-02-1861 i Kongsberg, Buskerud, † 11-09-1930 i Oslo, stilling:
Cand. jur.
47. Wilhelmine Charlotte Margrethe Andresen, * 08-06-1862 i Kongsberg, Buskerud, † 30-061918 i Oslo.
48. Johan Carl Andresen, * 31-03-1864 i Kongsberg, Buskerud, † 20-04-1937 i Oslo, stilling: Cand.
mineral., konsul. Gift 21-09-1900 i Carolina, Spanien med Julie Andresen, * 28-02-1870 i
Christiania (Oslo), (datter af Engelhart Andresen og Elise Catharine Andresen), † 1960 i Oslo?,
Børn:
75. i. Engelhart Carl Andresen * 04-10-1902.
76. ii. Carl Ferdinand Andresen * 06-12-1904.
77. iii. Elise Catharina Andresen * 13-09-1907.
49. Colbjørn Andresen, * 04-05-1866 i Kongsberg, Buskerud, † 14-09-1869 i Kongsberg.
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50. Jens Peter Andresen, * 07-04-1869 i Kongsberg, Buskerud, † 13-03-1958 i Hellerup,
Københavns amt, stilling: Grosserer. Gift 19-09-1904 i Göteborg domkirke, Västergötland med
Astrid Cecilia Lundgren, * 29-09-1880 i Göteborg (datter af Herman Mauritz Alfred Lundgren
og Cecilia Catharina Åkerblom), † 05-08-1953 i Gentofte sygehus, Københavns amt.
Børn:
78. i. Haakon Carl Herman Andresen * 25-07-1905.
79. ii. Karin Cecilia Andresen * 01-05-1911.
80. iii. Alice Engel Astrid Andresen * 06-03-1914.
81. iv. Stig Jens Colbjørnsen Andresen * 13-04-1916.
51. Engel Johanne Kristiane Andresen, * 18-05-1871 i Kongsberg, Buskerud, † 11-10-1936 i Oslo.
52. Nicolai Engelhardt Andresen, * 01-08-1862 i Christiania (Oslo)?
53. Carl Christian Andresen, * 22-02-1864 i Christiania (Oslo), stilling: Bankchef, † 1920.
54. Engelhart Andresen, * 25-02-1866 i Christiania (Oslo), stilling: Disponent, † 1926.
55. Guthorm Andresen, * 04-07-1868 i Christiania (Oslo), † 1944, stilling: Forstkandidat.
56. Julie Andresen (Se ægteskab med nummer 48.)
57. Elise Cathrine Andresen, * 04-12-1873 i Christiania (Oslo), † November 1942 i Oslo?.
58. Harald Andresen, * 24-07-1877 i Christiania (Oslo), † 07-02-1949 i Oslo?, stilling: Ingeniør.
59. Else Margrethe Andresen, * 25-10-1878 i Christiania (Oslo), † 1973.

Sjette Generation
60. Nicolay August Andresen Butenschøn, * 31-01-1873 i Christiania (Oslo), † 18-07-1953 i
Skøien, Christiania, stilling: Ejer af Mellem-Skøien. Gift 05-06-1895 i Vest Aker med Bodil
Cappelen, * 16-06-1876 i Raklev, Holbæk amt, † 1958.
Børn:
82. i. Nilsine Andrea Butenschøn * 29-04-1896.
83. ii. Eleonore Butenschøn * 25-02-1902.
84. iii. Nicolay August Andresen Butenschøn * 26-01-1906.
61. Christian Døderlein Andresen Butenschøn, * 27-04-1874 i Christiania (Oslo), † 10-07-1939 i
Oslo, stilling: Højesteretsadvokat. Gift 17-06-1896 i Christiania med Erna Smith, * 07-09-1875 i
Tvedestrand, Aust Agder, † 02-05-1963 i Skøien, Oslo (Christiania).
Børn:
85. i. Johanne Doroth. Henr. Wiese Andresen Butenschøn * 27-04-1897.
86. ii. Nilsine Augusta Butenschøn * 24-04-1900.
87. iii. Erna Butenschøn * 05-08-1901.
88. iv. Cecilie Andresen Butenschøn * 15-12-1903.
89. v. Hanna Edle Butenschøn * 09-03-1905.
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62. Hans Barthold Andresen Butenschøn, * 27-12-1877 i Christiania (Oslo), † 28-11-1971 i Oslo.
Gift 02-04-1901 i Bærum, Akershus med Mabel Anette Plahte, * 01-03-1877 i Reigate, England,
† 26-06-1973 i Enebakk, Akershus.
Børn:
90. i. Marie Claudine Plahte Butenschøn * 03-02-1902.
91. ii. Nils August Andresen Butenschøn * 27-02-1903.
92. iii. Hans Barthold Andresen Butenschøn * 01-07-1904.
93. iv. Mabel Anette Plahte Butenschøn * 02-09-1906.
94. v. Nini Augusta Butenschøn * 25-01-1911.
95. vi. Hanna Margrethe Butenschøn * 11-12-1916.
63. Johan Henrik Andresen, * 29-11-1888 i Christiania (Oslo), † 21-10-1953 i Oslo, stilling:
Fabrikejer. Gift 1929, Eva Klaveness, * 18-08-1900 i Hjertnes, Sandefjord, Vestfold, † 02-061965 i Oslo?.
Børn:
96. i. Johan Henrik Andresen * 28-11-1930.
97. ii. Nicolai A. Andresen * 15-01-1934.
98. iii. Anton Fredrik Klaveness Andresen.
64. Nicolai Andresen, * 1889 i Christiania (Oslo)?, † 1963 i Oslo?
65. Halvor Tobias Andresen, * 26-02-1891 i Christiania (Oslo)?, † 08-02-1963 i Oslo?.
66. Cecilia Catharine Andresen, * 1892 i Christiania (Oslo), † 1989 i Oslo.
67. Petra Andresen, * 1894 i Christiania (Oslo, † ca. 1977 i Oslo.
68. Ester Andresen, * 1896 i Christiania (Oslo), † 1975 i Oslo.
69. Elisabeth (Lizzi) Fearnley, * 1876 i Christiania (Oslo)?
70. Cecilie Elisabeth Fearnley, * 15-01-1878 i Christiania (Oslo), † 04-12-1902 i Christiania (Oslo).
71. Thomas Fearnley, * 1880 i Christiania? (Oslo), † 10-01-1961 i Oslo, stilling: Skibsreder og
idrætsleder.
72. Nils Olaf Young Fearnley, * 1881 i Christiania (Oslo)?, † 1961.
73. Elisif Fearnley, * 29-11-1889 i Christiania (Oslo)?
74. Nils Roth Heyerdahl, * 1905, † 1968. Han blev gift med Christine Klaveness, * 1908.
Børn:
99. i. Iljen Heyerdahl.
75. Engelhart Carl Andresen, * 04-10-1902 i Frankfurt am Main, Tyskland. (1) Gift 22-09-1933,
Maria Saldaña, * i Guadalja, Spanien. (2) Han blev gift med Gudrun Øyen, * ca. 1905.
76. Carl Ferdinand Andresen, * 06-12-1904 i Frankfurt am Main, Tyskland, † 28-11-1906 i
Frankfurt am Main.
77. Elise Catharina Andresen, * 13-09-1907 i Frankfurt am Main, Tyskland, † 02-11-1915 i Madrid.
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78. Haakon Carl Herman Andresen, * 25-07-1905 i Göteborg, Sverige, † 21-10-1970 i La Cadiere
d'Azur, Provence, Frankrig, stilling: Civilingeniør. Gift 07-05-1936 i Frederiksberg, København,
Else Brammer, * 02-01-1906, † 1992 i Frankrig.
Børn:
100. i. Grete Andresen.
101. ii. Karin Andresen.
102. iii. Lise Andresen.
79. Karin Cecilia Andresen, * 01-05-1911 i Hellerup, Københavns amt, † 01-01-1975 i Hellerup.
Gift 11-05-1933 i Gentofte, Københavns amt med Harry Bonne, * 08-06-1903 i Stege, Præstø
amt (søn af Amarius Pedersen Bonne og Valborg Ida Asta Bang), stilling: Civilingeniør, † 11-031983 i Hellerup.
Børn:
103. i. Britta Bonne.
104. ii. Peter Bonne.
80. Alice Engel Astrid Andresen, * 06-03-1914 i Hellerup, Københavns amt, † 15-01-1997 i
Gentofte sygehus, Københavns amt. Gift 20-10-1934 i Hellerup med Kai Arnisæus Irgens, * 2410-1906 (søn af Johannes Irgens og Margrethe Berthelsen ?), † 1985 i Roskilde, Roskilde amt,
stilling: Landsretssagfører i Roskilde.
Børn:
105. i. Johannes Jens Peter Irgens
106. ii. Anne Irgens.
107. iii. Karin Cecilia Irgens.
108. iv. Carl Christian Moltke Irgens.
81. Stig Jens Colbjørnsen Andresen, * 13-04-1916 i Hellerup, Københavns amt, stilling: Befragter,
grosserer, † 28-02-2003 i Hadsund, Aalborg amt. Gift 06-09-1941 i Vedbæk, Københavns amt
med Ellen Margrethe Rasmussen, * 21-03-1921 i Orø, Holbæk amt (datter af Albert Peter
Rasmussen og Anna Schmidt Hansen), † 09-05-2006 i Hadsund, Aalborg amt.
Børn:
109. i. Henrik Andresen.
110. ii. Claus Andresen.
111. iii. Lisbeth Andresen.
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