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Eidsvoll herred utgjør et areal på 455,77 km2. Kommunen hadde i 1984 15 641 innbyggere. I 

1890 var det 8 152 innbyggere i kommunen. Eidsvoll grenser mot nord til Stange, mot 

nordvest til Østre Toten, mot vest til Hurdal, mot sørvest til Nannestad, mot sør til Ullensaker, 

mot sørøst til Nes og mot øst til Nord-Odal. 

Eidsvoll har opp gjennom årene blitt betegnet som en av våre store 

landbrukskommuner. Det var i 1890 sysselsatt 1069 personer innen landbrukssektoren. Av 

disse var det 413 personer som var selvstendige gårdbrukere, leilendinger eller forpaktere. 

Samme året var det 796 personer som hadde sitt arbeid innen industrisektoren. I siste halvdel 

av 1800-tallet vokste det frem flere industribedrifter i bygda. Ved Eidsvoll jernbanestasjon ble 

det i 1872 anlagt en dampsag med høvleri. Året etter kom en ny dampsag til bygda, den ble 

bygget ved Dal jernbanestasjon. Flere andre bedrifter ble også etablert, og den viktigste for 

bygda var nok papirfabrikken, som ble bygget i 1881.  

Den bedriften som gjennom århundrene har hatt størst betydning for bygda er nok 

Eidsvoll jernverk, som ble satt i drift i 1624. Bedriften ble i 1651 overtatt av staten, men kom 

igjen på private hender den 25.5.1664. Da ble jernverket tatt av hertug Jakob av Kurland. 

Kurland utgjorde en del av det landområdet i Riga-bukten hvor Latvia nå ligger. Hertug Jakob 

ansatte flere av sine egne landsmenn, og året etter var det 30 kurlandske arbeidere der. 

Bestyreren på jernverket i 1670-årene var også fra Kurland. Han het Frants Vilhelm 

Folckersahm, som siden utmerket seg som generalmajor. I 1688 solgte det kurlandske 

eierselskapet jernverket til den norske stat. Nå var det direktøren ved Kongsberg sølvverk som 

fikk ansvaret for driften. Han het Henrik Schlanbusch og var fra Hannover i Tyskland. Han 

fikk fatt i fler tyske bergverksarbeidere som på kort tid klarte å få verket på fote, slik at der 

kunne gå med overskudd. Henrik Schlanbusch døde i 1705. Det var sønnen hans, Theodor 

von Schlanbusch som overtok driften av jernverket, og han satt i flere år som eier. Etter hans 

død gikk det over til nevøen Fredrik von Schlanbusch. Han satt som eier av jernverket frem til 

1781. Verket ble da solgt til sorenskriveren i Søndre Gudbrandsdalen, Hans Hagerup 

Gyldenpalm. Men han kom like etter i klammeri med arbeideren, og etter få år fant han det 

best å finne noen andre som kunne overta. Hans Hagerup Gyldenpalm solgte verket til 

tollinspektør Haagen Nilson. Men han solgte det like etter til rittmester Iver Elieson. Men han 

ble også sittende som eier en kort stund. Den senere statsråd, Carsten Anker overtok som eier 

av jernverket i 1794. Han drev verket med store tap, og etter få år var Eidsvoll jernverk 

konkurs. 

Et annet interessant bergverksbedrift var Eidsvoll gullverk, som lå i Jøndalsåens 

dalføre, øst for Mjøsa. Den første som fant gull her var en mann som het Ole Viborg. Dette 

funnet må ha blitt gjort i begynnelsen av 1750-årene.  Utvinningen startet opp i 1759, med 

den norsk-danske stat som driftsansvarlig. Men driften gikk med kraftig underskudd, og 

stanset opp flere ganger. Bernt Anker overtok som eier i 1791, han forsøkte å få det på fote 

igjen, men mislykkes. Driften var ikke lønnsom, og verket ble stengt pånytt.  

Utover på 1800-tallet var det flere som forsøkte seg. Og i 1896 ble det dannet et 

eierselskap med engelske investorer. De satset stort, det ble nå bygd opp et betydelig 

gruvesamfunn med blant annet skole og butikk. Det var opp mot 200 arbeidere som var 

sysselsatt, og de bodde sammen med familien sin i brakker eller var innlosjert rundt i bygda. 

All gullmalmen som ble funnet ble sendt til England for utvinning. Den ble først fraktet med 

hest og kjerre til Eidsvoll jernbanestasjon. Derfra gikk den videre med tog til Kristiania og 

med båt videre til England. Det ble også påbegynt en egen jernbanelinje mellom Eidsvoll 



jernbanestasjon og gruveområdet, men denne ble aldri fullført. På det meste ble det utvunnet 

omlag 50 kilo rent gull pr. år, men dette var på langt nær nok til at driften var lønnsom. 

Driften fortsatte frem til 1907, med da var underskuddet blitt så stort at eierselskapet måtte 

innstille. 

Eidsvoll hadde kirke alt i 1017, men beliggenhet og størrelse er ikke angitt. Denne 

kirken ble på en eller annen måte ødelagt. Sener rundt 1190 ble det bygget en steinkirke på 

Eidsvoll med 750 sitteplasser. Den var den eldste kirken i korsform på landsbygda i Norge. 

Kirken ble dessverre herjet av to stygge branner. Den første rammet kirken i 1762, og 121 år 

sener brant det på nytt. Kirken ble reparert og gjenoppbygd like etter, og i 1895 var det bare 

kor og tverrskip som sto igjen av den gamle kirken. 

Eidsvoll har en spesiell betydning i vår historie. Det var i Eidsvoll verks 

hovedbygning, ved gamle Eidsvoll jernverk, at det ble skrevet Norges historie i 1814. Det var 

Karsten Anker som i 1814 var eier av Eidsvoll hovedgård. Eidsvollsbygningen ble ferdig 

bygget i krigsårene 1807-1808. Det var en stor to etasjes trebygning med to fløyer, og en 

portal med altan over. Her bodde i 1814 prins Kristian Fredrik, som av riksforsamlingen 

19.5.1814 ble valgt til Norges nye konge under navnet Kristian VIII. Tiden hans som 

monark ble kort, for 10.10.1814 sa kong Kristian VIII, etter sterkt press fra svenskene, fra seg 

retten til den norske kronen. Konglomeratstaten Danmark-Norge hadde stått på Napoleons 

side under krigen, og ved fredsslutningene i 1814 hadde den britiske seierherren bestemt at 

Norge skulle tildeles Sverige som erstatning for de landområder som Sverige måtte avstå til 

Russland og Tyskland. 

 

 
 
Arbeidet med den første norske jernbane, Eidsvollsbanen, settes i gang 8.8.1851. På en tegning fra samme året 

sees stattholder Løvenskiold som triller bort den første hjulebåren med jordmasse. På slutten av 1800-tallet ble 

blant annet banestrekningen Eidsvoll – Oslo benyttet til frakt av gull fra gruvene i Eidsvoll og til hovedstaden. 

 

 

 

 



EIDSVOLLSMANN 

OG GÅRDBRUKER 

ERIK HAAGENSEN JAABÆK  

SAMT UTDRAG AV HANS ETTERSLEKT 

 
Erik Haagensen Jaabæk. Født 6.12.1761 på Usland i Øyslebø kirkesogn. Død 4.1.1845 på Jaabæk i 

Halse kirkesogn. Han giftet seg 16.6.1788 med Gunhild Olsdatter Skjævesland. Født 1764 på 

Skjævesland i Øyslebø kirkesogn. Hun var datter av Ola Bentsen Finsdal
i
 (1733-1814) og hustru 

Maren Osmundsdatter Hauge (1738-). 

Erik Haagensen Jaabæk er ane nr. 013 på slektslinje 004 på dokument nr. 121 ”Jaabæk og 

Tregdeslekter” i mappe med dokument nr. 121-125 på herværende CD. 
Erik Haagensen Jaabæk var sønn til Haagen Olsen Usland. Født 1721 på Lauvslandsmoen i 

Finsland kirkesogn. Død 15.11.1773 ved drukning i elva ved plassen Størøy, dødsskifte 1774 på 

Usland i Øyslebø. Han giftet seg i 1753 med Marte Eriksdatter Skjævesland. Født 1730 på Vestre 

Midthus Skjævesland i Øyslebø kirkesogn. Oppgjørskifte 1790 på Usland i Øyslebø. Hun var datter av 
Erik Torgisen Skjævesland (1699-1765) og hustru Guri Wilumsdatter Usland (1703-1781).  

Haagen Olsen Usland satt fra 1753 som jordgodseier på Usland i Øyslebø kirkesogn og han hadde 

også jordgods på Birkeland i samme kirkesogn. Ved skifte etter Haagen Olsen i 1774 var det følgende 
besetning på gårdsbruket: 5 kyr, 3 kviger, 5 sauer, 1 vær, 3 lam, 3 geiter og 1 kje. Marte Eriksdatter 

Skjævesland satt med gårdsbruket frem til hun gav opp til skifte i 1790, og hun tok da follaug hos Erik 

og Ola. Familien bodde på Usland i Øyslebø kirkesogn. 
Erik Haagensen var omgangsskolelærer, gårdbruker, oppsitter og selveier. Han ble valgt som 

representant til Eidsvollsforsamlingen i 1814
ii
. Erik Haagensens husstand bodde på Usland frem til 

1803. Allerede i årene 1790-1792 satt Erik med 2 ½ i gården Vestre Ro i Halse kirkesogn. Familien 

flyttet til Rogården og bodde der da Erik i 1806 kjøpte gården Jaabæk i Halse kirkesogn.  
Erik Haagensen og hustru Gunhild Olsdatter Skjævesland hadde sønnen Ole Eriksen 

Jaabæk. Født 1806 på Ro i Halse kirkesogn. Død 7.10.1875 på Jaabæk i Halse kirkesogn, gravlagt 

14.10.1875. Han giftet seg 17.11.1831
iii

 med Oline Cecilia Olsdatter Ihme. Født rundt 19.12.1809 på 
Ihme i Halse kirkesogn, døpt 26.12.1809

iv
. Død 3.1.1883 på Jaabæk i Halse kirkesogn, gravlagt 

9.1.1883. Hun var datter av Ole Sørensen Ihme (1760-) og hustru Sidsel (Cicil) Gundersdatter 

Ihme
v
 (1765-). 

I matrikkelen av 1838 satt Ole Eriksen Jaabæk med 1 hud og 6 eng. i gården Jaabæk
vi
. Ole 

Eriksen Jaabæk nevnes i 1865 som gårdbruker, oppsitter og selveier, og nevnes ved sin død i 1875 

som follaugsmann. Familien bodde på Jaabæk, matrikkelnummer 110, løpenummer 193b, i Halse 

kirkesogn. 
Ole Eriksen Jaabæk og hustru Oline Cecilia Olsdatter Ihme hadde dattera Sille Tomine 

Olsdatter Jaabæk. Født 10.1.1834 på Jaabæk i Halse kirkesogn. Hun giftet seg 11.4.1872, klokken 2 

(14) med Lars Larsen Jaabæk. Født 12 (16).10.1832 på Skaalevig på Flekkerøya i Oddernes 
kirkesogn og prestegjeld, døpt 21.10.1832

vii
, konfirmert 11.4.1847

viii
, 14 år gammel, i Oddernes kirke. 

Han var sønn til Ole Larsen
ix
 (1803-) og hustru Anne Aasille Larsen (1801-).   

Lars Larsen vokste opp i Oddernes kirkesogn og i Kristiansand, men giftet seg til gård og grunn på 

Jaabæk i Halse kirkesogn. Han nevnes i folketellingen av 1900 som gårdbruker, oppsitter og selveier. I 
matrikkelen av 1905 var Lars Larsen Jaabæk skipsfører av yrke og eier av gården Jaabæk, gnr. 37, bnr. 

3, i Halse og Harkmark herred.  

 Sille Tomine Olsdatter Jaabæk og ektemannen Lars Larsen Jaabæk hadde dattera Marie 

Cecilie Larsen Jaabæk. Født 9.12.1875 på Jaabæk i Halse kirkesogn. Hun giftet seg 20.4.1906 med 

Edmund Gotfred Eliasen Eskeland Jaabæk. Født 5.11.1877 på Eskeland i Halse kirkesogn. Han var 

sønn til Elias Eliasen Eskeland (1.8.1845-) og hustru Olevine Thomasdatter Kanten (1852-). 

Edmund Gotfred Eliasen Eskeland Jaabæk er ane nr. 005 på slektslinje 015 i dokument D nr.  

124. Bok nr. 18. Bind I B. Slekten Karlsen i Halse og Søgne. 
Edmund Gotfred Eliasen Eskeland var snekker av yrke da han giftet seg i 1906. Han flyttet til  



hustruens hjemmebruk på Jaabæk i Halse kirkesogn og i 1909 overtok gårdsbruket etter 

svigerforeldrene. I 1950 var det 70 dekar dyrket mark og 400 dekar med skog og hei. På gården var det 

følgende besetning: Hest, 12 kyr, 5 sauer, 2 griser og 100 høns. Av jordbruksmaskiner nevnes traktor. 
Familien bodde på Jaabæk, gnr. 37, bnr. 3 (1905 og 1950), i Halse og Harkmark herred. 

Barn: I. Leif Jaabæk, født 3.3.1910 på Jaabæk, til hjemmebruket på Jaabæk. 

II. Else Olga Eskeland Jaabæk, født 7.11.1911 på Jaabæk i Halse kirkesogn, gift 1947 med Egil 

Kaare Karlsen, født 23.11.1920 på Tregde i Halse kirkesogn. 

III. Eilif Jaabæk, født 28.9.1913 på Jaabæk i Halse kirkesogn, til hjemmebruket på Jaabæk, gift 1944 

med Julie Stensland, f ødt 4.6.1918 i Sør-Audnedal, datter av Tom Tobiassen Stensland (3.9.1892-) 

og hustru Jessine Andreasdatter Gåseland (14.7.1895-) 
IV. Alice Jaabæk, født 28.3.1915 på Jaabæk. 

V. Solveig Jaabæk, født 1.3.1918 på Jaabæk.  

VI: Marit Jaabæk, født 14.1.1920 på Jaabæk. 
Blant barna til Marie Cecilie Larsen Jaabæk og ektemannen Edmund Gotfred Eliasen 

Eskeland Jaabæk var Else Olga Eskeland Jaabæk. Født 7.11.1911 på Jaabæk i Halse. Død 

10.5.1989. Hun giftet seg i 1947 med Egil Kaare Karlsen. Født 23.11.1920 på Tregde i Halse. Han 
var sønn av Karl Gustav Karlsen (29.10.1890-) og hustru Kristine Elisabeth Aanensdatter 

Rasmussen (20.8.1885-). 

Egil Kaare Karlsen er ane nr. 074. V. på slektslinje 001 på slektslinje 015 i dokument D nr. 124. 

Bok nr. 18. Bind I B. Slekten Karlsen i Halse og Søgne. 
Egil Kaare Karlsen tok yrke som smed, og jobbet i ei smie i Mandal både før og under Den 

andre verdenskrig. Etter krigen jobbet Egil Kaare på Mandal reperbane frem til 1958. Han skiftet yrke 

og ble selger. Egil Kaare fikk jobb som innebar salg av landbruksmaskiner, og han reiste mye på kryss 
og tvers i hele Norge. Egil Kaare avsluttet sin yrkesaktive virksomhet på Kristiansand Skruefabrikk 

etter en ryggoperasjon i 1976. 

Else Olga Eskeland Jaabæk var utdannet barnepleier og arbeidet som barnepleier i private 

hjem i Kristiansand helt frem til hun giftet seg med Egil Kaare Karlsen. Familien bosatte seg i 1963 på 
Langenes i Søgne. 

 

 
 
Forlovelsesbilde av Else Olga Eskeland Jaabæk og Egil Kaare Karlsen. Foto levert av Hege Karlsen. 



EIDSVOLLSMANN 

OG OFFISER 

THEIS JACOB TORCHELSEN 

LUNDEGAARD  

OG OM BYGDA SOM FOSTRET KRIGEREN OG POLITIKEREN 

 

Tidligere Austad kommune ligger mellom Grønsfjorden og Rosfjorden. Austad var i sin tid 

som egen kommune den minste i Vest-Agder, med et areal på 44,01 kvadratkilometer. I 

Austad er det funnet flere fortidsminner, blant annet noen gravhauger og en bautastein. På 

gården Hundingsland er det funnet en gravhaug, og ifølge gamle sagn skal kong Hunding 

være gravlagt her. Stedet skal senere ha blitt oppkalt etter han. På Revøy og Håøy er det 

funnet gravrøyser, som kan dateres tilbake til bronsealderen. På Revøy er det også funnet 

murer etter en kirke. På Seløy er det ruiner etter en steinkirke, som kan ha blitt bygget så 

tidlig som i 1028. Øya er kjent helt tilbake til året 1015, da kong Olav Haraldsson landet her 

på hjemturen fra England. Våren 1016, etter det kraftige slaget ved Nesjar, fikk Seløy på nytt 

besøk av kongen. Den siste gangen kong Olav Haraldsson besøkte Seløy var nok i 1028. Da 

ankom han øya sammen med sine soldater, tjenere og hirdmenn i midten av oktober, og de ble 

der i to måneder.  

Kong Magnus den gode Olavsson kom i 1047 til Seløy med sin krigsflåte. Han var da 

på vei til Danmark. Mens kongen oppholdt seg her, fikk han besøk av Torfinn Orkneyarjarl, 

som kom for å søke forlik, etter at han tidligere hadde vært ansvarlig for drapene på noen av 

kongens hirdmenn. Men det ble ikke noe forlik. Jarlen reiste med uforrettet sak tilbake til 

Orknøyene. 

Under den kraftige striden mellom kongene Inge Krokrygg Haraldsson og Øystein 

Haraldsson (sønnene til Harald Gille Magnusson) sommeren 1156, møttes de en gang ved 

Seløy. Men ettersom kong Inge hadde en større og sterkere flåte enn den kong Øystein rådde 

over, kom det til forlik. Kong Øystein ville ikke ta sjansen på å tape, og gikk villig med på å 

betale motparten 45 merker gull. Denne sommeren ble senere kalt  

Seløy-sommeren.  

 I 1207 var 16 baglerskuter innom Seløy. De var på vei til kongens sysselmann i 

Songdal. Senere samme året kom kong Inge Bårdsson og Håkon Galen seilende østfra med 

hær og flåte innom Seløy. De var på vei til Bergen for å ta knekken på baglerne. Sammen med 

dem var blant annet den fire år gamle kongssønn Håkon Håkonsson. En høstkveld i 1224 

besøkte kong Håkon Håkonsson igjen Seløy. De måtte søke nødhavn her på grunn av et 

forrykende uvær som herjet. Tre år senere var kong Håkon Håkonsson her igjen. Denne 

gangen traff han på Skule jarl Bårdsson. Skule jarl hadde ligger her en stund med en stor flåte, 

og var egentlig på vei til Danmark. Men etter møtet med kongen endret han planer. Skule jarl 

reiste nå sammen med kong Håkon Håkonsson til Bergen. 

Vi gjør nå et langt sprang frem i tiden til krigsårene 1807-1814. På gården Lundegård 

bodde en bonde som for ettertiden har satt spor etter seg. Navnet på bonden var Theis Jacob 

Torchelsen Lundegård. Født 08.10.1774, på Høyland i Austad. Død 26.2.1856, i Austad. 

Gift 29.12.1800 med Sara Jacobsdatter Stuland. Født 1779. Død 1872. Hun var datter av 

gårdbruker Jacob Theissen Stuland og hustru Anne Marie Enersdatter. Theis Jacob 

Torchelsen Lundegård var sønn til gårdbruker Torkild Nilssen Høyland og hustru Ingeborg 

Theisdatter Stuland. Ekteparet på Lundegård var søskenbarn. Theis Jacob Torchelsen 

Lundegård var bonde, skipper, skipsreder og seksjonssjef for kystforsvaret. Han ble i 1814 



valgt til å representere denne delen av Agder, ved utarbeidelsen av grunnloven på Eidsvoll, og 

senere møtte han som representant på Stortinget. 

Theis Jacob Torchelsen Lundegård var en dyktig og modig offiser. En gang i 

krigsårene kom en engelsk fregatt inn mot Austad. Den ankret opp utenfor Lundegård, og 

soldatene ombord gjorde seg klare for å gå i land. Theis Jacob Torchelsen Lundegård hadde 

bare noen få soldater til rådighet, men dette problemet løste han fort. Han gav kvinnene i 

området ordre om å kle seg i mannsklær og kommanderte dem til å gå i stilling slik at de 

kunne ses fra sjøen. Det oppstod et nytt problem, for på gården var det ikke noen ekstra våpen 

å utruste den nye kvinnehæren med, men det ble løst på den måten at kvinnene ble utstyrt med 

staur og de tok sjansen på at dette på avstand ikke ville bli avslørt. De engelske soldatene 

rodde inn mot land, tiden var meget knapp, og plutselig ble det ropt "fyr". De som hadde noe 

å skyte med fyrte av mot de engelske soldatene, men disse oppdaget straks at det nok bare var 

få soldater på land. De engelske soldatene fortsatte inn mot land, men så satte kvinnehæren 

inn. Kvinnene var kommet i posisjon, og da de engelske soldatene så denne store "styrken", 

gjorde de helomvending, og rodde av all kraft tilbake til moderskipet. Dette er nok den første 

gangen at kvinner ble brukt til aktive soldater i det norske forsvaret. 

Theis Jacob Torchelsen Lundegård satte spor etter seg også i Stortinget. Her fremsatte 

han alvorlige sannferdige klager mot geistligheten, slik at motstanderne ble stumme. Prester 

og andre embetsmenn var en torn i øyet på den modige offiseren fra Austad. Det bør også 

nevnes at det sannsynligvis var episoden med "kvinnehæren fra Austad" som gav Bjørnstjerne 

Bjørnson inspirasjonen til den kjente strofen i nasjonalsangen: "Kvinner selv stod opp og 

strede som de var menn". 
 

 
 
På kirkebakken ved Austad kirke ble det holdt mang en diskusjon om begivenhetene under krigsårene 1807-

1814. En av de ivrigste debattantene var den frittalende bondeleder Theis Jacob Torchelsen Lundegård som ble 

valgt som bygdas utsending til Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814.   

 



EIDSVOLLSMANN 

OG STORTINGSMANN  

FREDRIK MELTZER 
 POLITIKEREN OG HANDELSMANNEN 

 

Frederik Meltzer ble født 29.9. 1779 i Bergen og døde 15.12.1855 i Bergen. Han var sønn til 

kjøpmann Clamer E. Meltzer, født 1745 og hustru Henrikke Stoltz. Frederik Meltzer giftet 

seg 27.4.1802 med Margrethe Stub. Født 1779. Død 1832. Hun var datter til skipper Jacob 

Stub og hustru Emmiche Desingthun. Sønnen til ekteparet Meltzer, Harald Meltzer, ble 

født 7.3.1814 i Bergen, hvor han også vokste opp. I voksen alder flyttet han til Christiania, 

hvor han studerte ved byens Universitet. Harald Meltzer avla eksamen som Cand. jur i 1841. 

Hans første yrke var departementsembetsmann, senere ble han politiembetsmann og forfatter. 

Harald Meltzer var gift med Karen Lassen. De var bosatt i Christiania.  

Frederik Meltzer ble i sin ungdom sendt til utlandet for å studere. Etter å ha studert to 

år i England og Frankrike kom han tilbake til Bergen. Her etablerte han seg i 1802 som 

kjøpmann på Tyskebryggen. I 1816 ble han bankadministrator, senere overfiskervraker og 

fransk vicekonsul. Frederik Meltzer ble i 1837 ansatt som børskommissær. Det som har gjort 

han kjent som en viktig aktør i norgeshistorien er at ha som medlem av Stortinget foreslo 

utformingen av det senere norske flagget slik vi kjenner det i dag. Flaggforslaget fra Frederik 

Meltzer hadde utgangspunkt i de gamle nordiske korsflagg, med fargesammensetningen fra 

den fransk trikolor.  

 Det kom vel ikke som en overraskelse på noen at Frederik Meltzer ble valgt som 

representant til Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814. Han var en ivrig deltaker på 

Riksforsamlingen, og en aktiv selstendighetsmann. Frederik Meltzer møtte som den andre 

representant for Bergen, og ble medlem i finanskomiteen. Han ble etterhvert en meget dyktig 

og klarsynt politiker. Frederik Meltzer var stortingsrepresentant i årene 1821-1822, 1824 og 

1827-1828. Han ble valgt inn i finanskomiteen, og satt som medlem av denne i hele perioden. 

Etter 1828 ble han av regjeringen oppnevnt som representant til flere kongl. kommisjoner. 

 Frederik Meltzer hadde en fremtredende plass blant de bergensere, som i begynnelsen 

av 1800-tallet hadde "posisjon" i byen. Det var nok de bergensere som på denne tiden syntes 

at hans posisjon ikke stod i stil til forretningsdriften hans. Det var langt fra byens største 

handelshus som lå nede på Tyskebryggen. Men det var de personlige egenskapene hans, og da 

særlig den utrolige interessen han hadde for byens ve og vel, som gav ham den posisjonen han 

fikk. Til nesten samtlige institusjoner i Bergen, som hadde med næringslivets område å gjøre, 

kunne vi på denne tiden knytte navnet Frederik Meltzer.  

 Frederik Meltzer var en av de dyktigste organisatorene i Bergen, i den første 

vanskelige tiden etter bruddet med Danmark i 1814. Ved sine mange utenlandsreiser, og 

atskillig lesning ervervet Frederik Meltzer seg etterhvert nyttige og allsidige kunnskaper, og 

en sterk sans for de kulturelle verdier. Han var en aktiv medvirkende person også ved 

kulturinstitusjonene i byen. Han blir omtalt som en av sin tids best utrustete kjøpmenn, med 

en ualminnelig skarpsindighet og en sterk åndelig begavelse. Noe som kom frem ved hans 

klare, livlige øyne og den spillende bevegelse i hans åsyn. Men han kunne også sette den 

andre siden til, og da var han hard og hensynløs i sitt gemytt, og viste et kraftig temperament.  

 Slekten Meltzer, som blir beskrevet mer utfyllende i en annen artikkel i dette 

magasinet, har sin opprinnelse fra Lüneburg i fyrstedømme Minden. Nå en del av republikken 

Tyskland. Den første av ætten i Norge var Clamer Eberhard Meltzer, som tok borgerskap i 

Bergen i 1690, og fra han stammer den norske gren. 



Frederik Meltzer gikk på skole sammen med Lyder Sagen hos språklærer Skrep, som lærte 

dem latin, fransk og tysk. Språk som Frederik Meltzer snart kom til å beherske godt. Barn fra 

"bedre familier" som ikke skulle bli akademikere, ble den gang gjerne sendt til det store 

utland for å fullføre sin handelsutdannelse. Frederik Meltzer reiste i 1796 til England, hvor 

han gikk på skole utenfor London i nesten to år. Først og fremst kom han i denne tiden til å 

studere videre i engelsk, fransk og delvis i italiensk, men Englandsoppholdet gav ham også et 

tidlig inntrykk av det høytutviklete handelsliv i verdensbyen. Bank og børs ble hans livlige 

interesse, og han fikk besøke Lloyds og Guildhall, hvor han også dømte i assuranse og 

handelssaker. 

 Allerede på den tiden begynte han å føre dagbok på en omstendelig måte, og gjennom 

den får vi et levende bilde av den velstående kjøpmannsønnens liv i disse læreårene. Mye 

fanget hans oppmerksomhet, og alt måtte prøves. Han er i teatret, og i sirkus hvor ridekunsten 

opptar ham. Alt ser vi siden gjenspeiler seg i livet hans hjemme i Bergen. Meltzers dagbok gir 

et godt eksempel på hva disse utenlandsoppholdene hadde å lære dem som senere skulle innta 

viktige stillinger hjemme i Norge. De fikk solid faglig innsikt, vidsyn og kulturell forståelse. 

 Hjemreisen i april 1796 gikk over Hamburg og Altona. Her måtte børsen og 

auksjonshallen oppleves, men det ble også tid til å oppleve byene på en selskaplig måte. Neste 

utenlandsreise var mer kortvarig, og kan ha kommet i stand for at han skulle få se seg rundt 

om i verden. Dette var i året 1800, da reiste han over Holland til Paris. I Paris opplevde han å 

få se Bonapete på nært hold. Hjemreisen gikk over Holland, Hamburg og København. I 

København noterte han ned de inntrykkene han fikk fra teatret, der også kong Christian VII 

var tilstede. Meltzer skriver at kongen lo ustanselig og var fjollet. Tolv dager før bombingen 

av København i 1801 reiste Meltzer fra byen. Reisen gikk over Sverige. På veien møtte han 

kong Gustav IV Adolf i vogn med seks hester foran. 

 Den Bergen by som Meltzer vokst opp i, var på mange vis forskjellig fra den by som 

hans venner i årene fremover kom til å sette sitt preg på.  Den gamle generasjon som hadde 

ledelsen i den økonomiske oppgangstiden i 1790-årene, og fra 1801 til 1807, de syv fete år før 

Norge kom med i stormaktskrigen, bar fremdeles preg av Holbergs tid med dens 

småbytilstander. Det var den gang, på sommeren da familien tilbrakte kvelden utendørs på de 

grønnmalte benken. Faren i huset i slåbrok, hvit nattlue med lang pipe i munnen. Mange av 

den yngre generasjon, som nå tok over ledelsen i byen, var i utlandet blitt fanget inn av 

århundreskiftets nye ideer både på det politiske og det kulturelle området. De prøvde å føre 

noe av det de hadde sett i utlandet av økonomiske organisasjoner og foretaksvirksomhet, ut i 

livet her hjemme. 
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SLUTTNOTE: 

                                                
i Ola Bentsen Finsdal var sønn til Bent Tostensen Finsdal. Født 1703 på Finsdal i Øyslebø kirkesogn. Dsk. 

17.10.1757 på Skjævesland i Øyslebø kirkesogn. Han var gift med Siri Glambeksdatter Skjævesland. Født 

1705 på Skjævesland i Øyslebø kirkesogn. Dsk. 06.10.1773 på Skjævesland i Øyslebø kirkesogn. Hun var datter 

av Glambek Olsen Skjævesland, dsk. 17-18.6.1717 og hustru Gunlaug Gunnarsdatter Gangsaa, død etter 

18.6.1717. 

Bent Tostensen bodde først på Vestre Skjævesland, n.- 1734. Senere bodde familien på Finsdal i Øyslebø 

kirkesogn. 

Bent Tostensen Finsdal er ane nr. 015 på slektslinje 001 på oppsettet Våre forfedres historie gjennom 

tidene, del 17, de eldste kjente slekter i Holum og Øyslebø del 1. Se CD 1 –  

100/1-120 for oppsett del 17.   

 
ii
 Erik Haagensen var blant de representantene som sluttet seg til ”Foreningspartiet”, og til denne politiske 

fløyen hørte også: Ole Rasmussen Apenæs (Vestfold), Didrik von Cappelen (Telemark), Peder Jørgen Cloumann 

(Telemark), Jens Erichstrup (Vest-Agder), Peder Johnsen Ertzgaard (Nord-Trøndelag), Hans Jakob Grøgaard 

(Aust-Agder), Even Torkilsen Lande (Aust-Agder), Thor Reiersen Lilleholt (Aust-Agder), Osmund Andersen 
Lømsland (Vest-Agder), John Moses (Møre og Romsdal), Christen Mølbach (Rogaland), Ole Clausen Mørch 

(Vest-Agder), Lars Andreas Oftedahl (Rogaland), Asgaut Olsen Regelstad (Rogaland), Valentin Christian 

Wilhelm Sibbern (Østfold) og Fredrik Wilhelm Bruenech Stabell (Oslo). 

 
iii Ved inngåelse av ekteskapet mellom Ole Eriksen Jaabæk og Oline Cecilia Olsdatter Ihme nevnes han 25 år 

og hun 23 år.  

 
iv Faddere ved dåpen: Gunder Berge, Bent Johnsen, Tore Olsen, Targeir Sørensdatter, Pernille Gundersdatter 

og Berthe Tostensdatter. 

 
v Folketellingen av 1801 vedrørende gården Ime sier følgende om denne familiens husstand: 1. Ole Sørensen, 

gårdbruker, 41 år. 2. Cicil (Sidsel) Gundersdatter, 36 år. 3. Tomine Olsdatter, 15 år. 4. Gunder Olsen, 10 år. 5. 
Søren Olsen, 8 år. 6. Guttorm Olsen, 3 år. I husstanden bodde også en logerende familie: 7. Ingeborg 

Omundsdatter, separert og almisselem, 41 år. 8. Hans Jensen, 12 år, 9. Omund Jensen, 9år. 10. Severine 

Jensdatter, 6 år. 11. Gurine Jensdatter, 4 år.  

 
vi Ole Eriksens jordgods hadde matrikkelnummer 110 med løpenummer 193b, og utgjorde halvparten av det 

jordgodset på Jaabæk som faren Erik Haagensen kjøpte i 1806. Den andre halvparten var matrikkelnummer 110 

med løpenummer 193a og var eid av gårdbruker Søren Pedersen Holmesland, men som er mest kjent som 

Stortingsrepresentant Søren Jaabæk. Bakgrunnen for Søren Pedersens eierforhold til dette gårdsbruket på 

Jaabæk i 1838 var at han nylig hadde giftet seg med enka etter Ole Eriksen sin bror Haagen Haagensen, som 

døde i 1835. 

 
vii Faddere ved dåpen: Hans Olsen Skaalevig, Gunild Torkildsen i Kristiansand, Torgius Torgiusen i 

Kristiansand, Pernille Hansdatter i Kristiansand og Pernille Torgiusdatter Skaalevig.  

 

Det tas også med at Lars Larsen, dåpsbarnet, var sønn til Ole Larsen, født 1803 i Danmark, og hustru Anne 

Aashille Larsen, født 1801 i Oddernes prestegjeld.  

 
viii Ved Lars Larsens konfirmasjon 11.4.1847 ble det anført i kirkeboken at han var 14 år gammel og døpt 

21.10.1832 i Oddernes prestegjeld (Oddernes kirke). Lars Larsens foreldre var Ole Larsen og Anne Aasille 

Olsdatter.  

 
ix I folketellingen av 1865 nevnes husstanden til Ole Larsen slik: 1. Ole Larsen, almueskolelærer, født 1803 i 
Danmark. 2. Anne Aasille Larsen, født 1801 i Oddernes prestegjeld. De bodde da sammen med sønnen Lars 

Larsen i en bygård med 11 leiligheter i ”Ø. 8de quartal” som var eid av ”stiftelsen ungdommens undervisning og 

alderdommens hvile”.  

 
x Dette materiellet er ikke tilgjengelig for offentligheten i bokform. Den omtalte boken kom ikke ut den gang, 

men artiklene som skulle stått i boken er på denne CD-en og på de kommende CD-ene.  


