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REDAKTØRENS FORORD

Gunnar Christie Wasberg

I 1939 utga S. H. Finne-Grønn, dengang Norges
ledende genealog, Slekten Hansson.
Personalhistoriske opplysninger. Delvis meddelt
av familien, med portretter og illustrasjoner.
Boken må idag regnes som en forbilledlig frem-
stilling, en «klassiker» som man ikke bør tukle
med. Når dette er sagt, kommer vi ikke bort fra

at det historiske perspektiv ustanselig forskyver seg, også i slektssam-
menheng. Vi trekker, utifra våre erfaringer, linjene annerledes opp.
Hertil bidrar først og fremst den omstendighet at nye generasjoner er
kommet til. Historien må alltid skrives påny. Det betyr at vi revurderer
den eldre historie og føyer til de personer som senere er kommet til,
og preger miljøet. Dette er vårt opplegg i denne boken, sammen med
reviderte slektstavler. 
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DE LANGE LINJER I EN FJERN EPOKE. 
INNTIL CA. 1840

Stamfaren
I 1768 forteller kildene om en arbeidsmann i Trondhjem,  Hans
Rasmussen. Ifølge S. H. Finne-Grønn´s fremstilling er han stamfar til
Christiania-familien Hansson. Han nevnes som bosittende i Holstveien
på Løkken, med tilnavnet Tolstad i Ogndalen, Sparbu prestegjeld. Helt
sikkert kan vi ikke vite dette, da kirkebøkene fra Sparbu først er i
behold fra 1746. Rasmus Pedersen «Tolstadplassen» anføres under alle
omstendigheter for å være 48 år gammel i 1762, 60 år i 1771 og ved
sin begravelse 21. september 1783, 68 år, 10 måneder og 2 uker gam-
mel.

Rasmus ble viet 25. september 1757 i Skei kirke til piken Marie
Andersdatter Kjersbu fra Skogn, født omkring 1757 (?). Han var ifølge
kildene 28 år i 1762 og i 1777 42 år gammel. Det var i dette ekteskapet
tre døtre, Ingeborg, Adriane og Andrea. Hvorvidt disse var helsøsken
til Hans, kan diskuteres, da faren var 43 år gammel ved giftermålet.
Her er det mer rimelig å tro at han enten var enkemann, eller at søn-
nen kan være født utenfor ekteskap. Hvem som kan ha vært moren til
sønnen, vet vi under alle omstendigheter lite om. Som historie-interes-
serte bør vi likevel stoppe litt opp ved dette miljøet i Sparbu og se hva
vi måtte kunne finne ut om linjene bakover.

De historiske kilder fra Sparbu er spredte, om de da overhodet er i
behold. Uten at vi er helt sikre på detaljer, bør vi kunne slå fast at den
nuværende Christiania-slekten Hansson har solid rotfeste innen bygde-
samfunnet i Trøndelag. Gjelder det navngitte personer, går grensen
bakover til midten av 1700-tallet. Folk i beskjedne kår er det nesten
umulig å efterspore i de tidligere epoker.

Sosialt sett var Norge på 1700-tallet en nasjon i fremgang. Innen det
dansk-norske monarki ble vår posisjon økonomisk sett relativt stadig
sterkere selvom vi ikke hadde anledning til å gjøre oss politisk gjel-
dende, og fullstendig manglet et nasjonalt sentrum. Problemet bestod
hos oss som i andre land i en katastrofal overbefolkning, særlig i jord-
bruksdistriktene. Vi måtte for enhver pris skape mer sysselsetting og
mulighetene var her å finne i de små og spredte byene.

Resultatet var innflytting, ofte i første omgang til de byene som var
landsdelssentrer, dernest til Christiania, der mulighetene ble vesentlig

3



bedre. Slik vi skal vise, fulgte Hansson-slekten nettopp denne ruten
gjennom et kvart årtusen, og er her særdeles representativ for utvik-
lingen i hele det norske samfunn innen det tidsrom vi behandler.
Dette er noe vi skal holde fast ved i vår videre fremstilling.

La oss i denne omgang holde oss til Trondhjem. Byen hevdet seg,
under innbitt konkurranse, særlig med Bergen. Men det var likevel
Østlandet som på 1600 - 1700 tallet av fikk overtaket. Dette er noe vi
skal belyse idet vi setter vår slekt i sentrum.

De første generasjoner
Hans Rasmussen var fra 1768 av bosatt i Holstveien, Trondhjem. Der
ble han den 1. desember 1774 viet i Vor Frue kirke til Marit
Hansdatter, død 6. april 1783. De hadde to sønner; Rasmus født den
18. og døpt 29. september 1775 i Trondhjems Domkirke. Den yngste
vet vi ble døpt 1. oktober 1779 i Domkirken, og var fjorten år gammel
ved farens død. Siden hører vi ikke mer fra ham, sannsynligvis må han
ha gått bort som ung. Rasmus, den eldste som førte familien videre,
gjorde en helt bemerkelsesverdig karriere i betraktning av den høyst
beskjedne sosiale bakgrunn. I virkeligheten er hans livsløp historisk
sett uhyre interessant i en epoke da det ble bruk for unge mennesker
med initiativ og virkelyst, slik mulighetene på flere vis åpnet seg som
aldri før. Den unge Rasmus valgte å bli jurist, nettopp i en epoke da
denne vei åpnet helt spesielle muligheter. Først enkelte opplysninger
om hans første arbeidsår.

Som alle norske lokalmiljøer opplevde Trondhjem sine oppgangstider og nedgangsår. I

1681 fikk byen den gatestruktur den stort sett har beholdt frem til våre dager, og samti-

dig begynte en rik periode i næringslivet, og med stor kulturell utfoldelse. Her var

muligheter for energiske menn fra nye slekter. Utlånt fra Norsk Folkemuseum.
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Rasmus Hansson kom i lære hos prokurator, den senere justisråd og
rådmann i Trondhjem, Marthinius Lind Nissen. Der ble han i 7 år,
mens han gikk gradene på kontoret og ervervet seg juridiske kunnska-
per. Så tok han manuduksjon hos en “assessor”, dvs. dommer ved
Hoff og Stadsretten i København, underkastet seg den såkalte danske
juridiske eksamen – noe vi i det følgende skal forklare meningen ved
– og ble examinatus juris 18. september 1799 med karakteren
“bekvem”. Samme år tok han den praktiske prøve med karakteren
“temmelig vel”. Disse faktiske opplysninger kan virke selvfølgelige for
oss idag, men det er de slett ikke i en historisk sammenheng. En helt
ny yrkeskarriere var i ferd med å åpne seg.

Det yrke vi forbinder med «advokat», tidligere hos oss ofte kalt
“prokurator”, var faktisk en virksomhet som kunne gjøre det mulig å
avansere på den sosiale rangstige. Så utrolig det kan høres ut i første
omgang, er dette ingen gammel levevei. Slår vi opp ordet «advokat» i
et leksikon, blir det definert som en person, der ervervsmessig yder
juridisk bistand, særlig i rettstvister. I en videre sammenheng må dette
nødvendigvis bety engasjement i mange problemer av samfunnsmessig
karakter. Det er langtfra tilfeldig at advokatene spilte en sentral rolle
ute i Europa i de politiske omveltningene som fant sted fra slutten av
1700-tallet av. Her kunne unge menn uten aristokratiske røtter gjøre
sin innflytelse gjeldende. Det samme skjedde nettopp hos oss, og det
er her vi finner bakgrunnen for den raske karriere som Rasmus
Hansson gjennomgikk.

Selv om gruppen rettshjelpere tidligere ikke skilte seg ut som en
egen stand, hadde det naturlig nok vært bruk for den som hadde
kunnskaper og ferdigheter til å legge noe frem for et ting eller en rett.
Det ble litt av en æressak å bistå andre på den måten. Ellers var prak-
sis lenge at rettshjelp skulle være et ubetalt erverv. Først i 1827 ble det
slutt med at straffesakene for høyesterett var gratis-arbeid fra advoka-
tenes side. I en forordning fra 1638, som ellers omhandler regler for
skikkelig offentlig opptreden, er prokuratorer for første gang nevnt,
kuriøst nok i samme setning  som “fordrukne prester, ærerørige dom-
mere og krypskyttere”. Prokuratorene var åpenbart tålt av nødvendig-
het, men knapt nok godtatt. Deres virke var fra først av begrenset til
kjøpstedene. Ved innførelsen av juridisk embedseksamen 1736 stiltes
det som krav til å bli høyesterettsprokurator at kandidaten hadde
bestått prøven med beste karakter. Fra 1810 var de i realiteten
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embedsmenn, hva de fortsatte med i Norge efter lov av 2. juni 1821.
Med denne bakgrunnsorientering vender vi oss igjen til Rasmus

Hansson. Den store mengde juridiske saker som opptok almenhetens
interesse, kom ikke til de få kongelig utnevnte høyesterettsadvokater.
Gjennomgående var folk i kontakt med den yrkesgruppe, der i likhet
med Rasmus Hansson, hadde avlagt den enklere såkalte «Danske» juri-
diske eksamen. Men her fantes det avansementsmuligheter.

Rasmus Hansson ble i 1801 fullmektig ved Eker, Modum og Sigdals
sorenskriverkontor, mottok 6. november samme år konstitusjonen i
Tønsberg byfogdembede, ble såkalt amtsbeskikket prokurator i
Akershus 1802, og fikk 7. januar 1803 bevilling som prøveprokurator
for Stiftsoverretten i Christiania. I og for seg en særdeles interessant
karriere, spesielt når vi tar den sosiale bakgrunn i betraktning. Men
her gjelder det stadig, slik vi har og kommer til å poengtere i vår frem-
stilling – at vårt samfunn var kommet inn i en gunstig utvikling, en for-
andring som efter en kort generasjon skulle vise seg å være den rikes-
te periode vi har opplevd i vår historie hittil.

Riktignok hadde Rasmus Hansson vanskeligheter å overvinne.
Tiltross 115 saker i prøvetiden, måtte han tåle å vente. Dog, 6. mai
1806 ble han utnevnt til underrettsprokurator i Akershus Stift, og forså-
vidt han tok fast bopel i Christiania, også til overettsprokurator. Han
hadde da oppnådd å bli embedsmann, og tilhørte dermed den leden-
de stand i Norge. Adelen forsvant jo ut av bildet i løpet av få år.

Til å begynne med gikk det utmerket i karrieren, inntil han 4. janu-
ar 1815 ble suspendert for sendrektighet og  forsømmelse som aktor.
Saken endte med en bot og opphevelse av suspensjonen ved høyes-
trettsdom av 9. august 1815.

Egentlig var dette en merkelig affære, særlig i betraktning av den
energi Hansson til vanlig utfoldte. Antakelig må det ha dreiet seg om
en personlig krise som virket handlingslammende i en kortere perio-
de. Affæren fikk imidlertid konsekvenser, langt alvorligere enn hva
den i seg selv burde tilsi. Den formue han hadde opparbeidet seg
strøk dessuten med. Når en så konstaterer hvordan Hansson med seig
energi arbeidet seg opp igjen, har vi all grunn til ytterligere å anta at
den uheldige perioden skyldtes en personlig krise, i seg selv et histo-
risk moment i vår videre fremstilling.

Efter flere konstitusjoner i embeder oppnådde Rasmus Hansson,
med støtte fra innflytelsesrike personer, den 21. desember 1818 å bli
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utnevnt til justissekretær, av kongen Carl Johan som dette år hadde
avløst Carl XIII. Forsåvidt burde alt være vel og bra. Problemet bestod
i at embedet var dårlig avlønnet, med det resultat at Hansson stadig
sank dypere ned i gjeld. Tiltross for at flere betydelige personligheter
forsøkte å hjelpe ham, og han stadig søkte mer lukrative embeder, ble
stillingen stadig mer håpløs. I den forrige slektsboken gir S. H. Finne-
Grønn en utførlig fremstilling av disse vanskeligheter som vi ikke skal
gjenta her. Derimot kan Finne-Grønns konklusjon være av interesse –
“Hansson var i all sin embedstjeneste en overmåte dyktig og arbeids-
som mann som i samarbeidet med sine kolleger og overordnede fikk
høy anerkjennelse for grundig innsikt, klok vurdering og rask ekspedi-
sjon. Det er mulig at manglende økonomisk sans ble hindringen for
hans embedskarriere, i ethvert fall var den avlønning, som staten
dengang bød sine tjenestemenn, likefrem anvisning på en sulteforing,
som ikke tålte ytterligere påkjenning” –.
Tross alt lysnet det efterhvert. Den 2. juli 1831 ble Hansson utnevnt til
2. rådmann i Bergen. Med ukuelig energi lyktes det ham å frigjøre seg
fra gjelden til statskassen. Men virkelig på fote kom han ikke før sin
død 26. september 1840, 65 år gammel.

Tilsynelatende ingen helt vellykket karriere. Men her kommer det
an på de kriterier vi legger til grunn. De nærmeste årene efter 1814
hører til de hardeste i vår næringshistorie. Dette var armodens og fal-
littenes epoke. Tilsynelatende var hele velstandsøkningen fra det
attende århundre gått ugjenkallelig tapt. En rekke ledende forretnings-
menn som også hadde vist seg å representere rokokkoens forfinede
kultur, måtte gi tapt. Den unge staten måtte begynne fra nytt av. Det
var også tilfelle med den nye generasjon.

Da Rasmus Hansson overtok, var krisen nesten over. På et vis kan
vi si at han med sin store arbeidsiver, kunnskaper og fremdrift likevel
var for tidlig ute til å kunne bruke sine egenskaper fullt ut. Kriseårene
rammet imidlertid samtlige ledende slekter. Men det forhindret ikke at
fremadstrebende unge menn ble giftet inn i slekter som i utgangs-
punktet hadde stått over dem sosialt sett. Også her trengte man nye
forbindelser.
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Rasmus Hansson

Tegnet av L. Fehr, 12. februar 1823.

Så er det da ingen tilfeldighet at Rasmus
Hansson da han en kort periode var konsti-
tuert byfogd i Tønsberg, den 29. november
1801 feiret bryllup med den knapt 20-årige
Magdalene Christence Conradi.
Begivenheten skjedde hos sorenskriver
Budde i hans hjem Roverud, Grue. Hun var
født 12. februar 1782 i Fredrikshald, og døde 31. mars 1842 hos søn-
nen Christian, justissekretær ved Stiftsoverretten i Christiansand. Denne
unge dame som her kommer inn i vår slektshistorie stopper vi opp
ved.

Magdalene var datter av postmester Johan Christian Conradi og før-
ste hustru Christine Smith. Krf. her bl.a.: Norsk slektshistorisk tidsskrift,
Bind XVII, 1959, s. 193 ff. ##. Den annen hustru var Maren Cathrine
Haslund. Tilsammen var der i de to ekteskap 17 barn, ikke helt uvan-
lig dengang, selvom flokken var så tallrik. Den eldste Johanne
Margrethe Conradi, ektet i 1799 sorenskriver Lauritz Leganger Stang,
og ble mor til statsminister Frederik Stang, en av de ruvende person-
ligheter i det nittende århundres politiske historie, og fremragende
jurist. Magdalene var nummer to i søskenrekken. Da postmesteren
døde i 1821, 67 år, var yngstebarnet bare 3 år gammelt. Underholdet
for de uforsørgede i søskenflokken måtte fordeles innen  familien.
Hansson´s tok til seg i deres hjem hennes 21 år yngre søster Thrine
Conradi, og niesen Emilie Selmer, forlovet med Frederik Stang. Hun
døde i Skien allerede i 1828. Situasjonen innen søskenflokken var
typisk for embedsstanden i forrige århundre. Familien og samholdet
innen denne var den eneste sikkerhet for den enkelte om ulykken var
ute. Da kom hjelpen fra de andre som satt bedre i det. Omsorgsplikten
gjaldt uavkortet som en moralsk lov. Derfor betydde slektsfølelsen så
meget i den stand som i mangel av en adel representerte overklassen i
datidens Norge.

Landet var så fattig at embedsmennene, tross de beskjedne kår,
hørte til det velstående økonomiske sjikt. Rasmus Hanssons karriere er
i denne sammenheng interessant nok. Selvom han ble økonomisk
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knekket i 1815, noe som rammet mange nettopp i dette året, ga han
ikke opp. Dette viser hans eiendomstransaksjoner på denne tiden. I
1813 gikk Danmark-Norge offisielt fallitt. “Statsbankerotten” førte til at
det ble fordelaktig å investere i fast eiendom.

Iallfall vet vi at Hansson ved skjøte av 11. mai 1813 kjøpte
Hengsengen på Bygdø av proprietær Hans Ernst Kinck, en hedmar-
king som selv hadde ervervet denne eiendommen i 1802. Når det gjel-
der detaljer ved dette eiendomskjøpet, vises til fremstillingen hos
Finne-Grønn, der det også fremgår at Hansson da han flyttet til Bergen
1831, søkte å avhende eiendommen. Dette tok tid, og salget var ikke
formelt iorden før sønnen i 1850-årene tok seg av det.

Men la oss stoppe litt opp ved dette sommerlivet på Hengsengen,
fjernt fra den tilværelse det gode borgerskap tilbrakte i vintertiden inne
i Christiania. Riktignok representerte vi en utpost i forhold til Europa, i
en særdeles fersk hovedstad, med et ubetydelig universitet, et råbarket
studenterliv, og en bornert borgerstand.

Rasmus Hanssons

våning på

Hengsengen i

ombygget form,

1939

Dette var et aspekt ved miljøet. For vi hadde også tradisjoner å ta vare
på. Riktignok hadde krigsårene tatt hårdt på jernverksaristokratiet og
plankeadelen rundt om i hovedstadens nærmeste omegn, men her
fantes en dannelse, et vidsyn som den dominerende, om enn langt fat-
tigere embedsstand tok i arv. Det konstaterer vi nettopp i det miljøet
som utfoldet seg på Hengsengen. Hit kom de familier “som tellet”,
Conradi, Stang, Skjelderup, her var Henrik Wergeland tålt, om enn
ikke særlig respektert – her var stor selskapelighet med sommerdans
og ungdomsforelskelser, et gjestfritt hjem under beskjedne vilkår.
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Vi skal i det følgende berette om neste generasjon. Holder vi oss i
denne omgang til Rasmus Hansson, er hans vei gjennom livet i flere
henseender typisk for en hel historisk epoke. Ut fra en beskjeden sosi-
al og økonomisk bakgrunn slet han seg frem til utdannelse og vel-
stand, måtte tåle alvorlige tilbakeslag, men reiste seg alltid påny.
Spranget fra småborgermiljøet i Trondhjem til livet på Hengsengen i
det som måtte karakteriseres som datidens eksklusive krets, represen-
terte en sosial spennvidde det idag nermest er vanskelig å forestille
seg.

Så stod da også neste generasjon ved Rasmus Hanssons død i
Bergen, 1840, ved begynnelsen til en epoke, mangslungen og rikere
enn den fedrene hadde vært med på å forme; – det nasjonale gjen-
nombrudd som siden har preget oss alle.

Slektsforbindelser Hansson - Conradi
Conradi-slekten danner, ved inngifte, et viktig innslag i Hansson-famili-
en. Vi viser her til: Familien Conradi i Norge. Av flere forfattere.
Kristiania 1912. 19 sider, og Chr. Hansson. Personalhistorie - Conradi.
Mars 1957, 27 sider, stensilert. Videre følgende oversikt:

Hvem stammer vi fra?
Til slektens unge fra Chr. Hansson

Slektsforbindelsen Hansson - Conradi har sitt utgangspunkt i min
oldefar Rasmus Hanssons bryllup den 29. november 1801 med
Magdalene Christence (“Lene”) Conradi.

I slektsboken “Familien Conradi i Norge” står som nummer 1 i rek-
ken anført byfoged i Nibe, Jylland, Johan David Conradi (1708 - 1771)
gift med Marianne Christensen Jørgensdatter Agersborg. Mine tipp-tipp
oldeforeldre. De hadde 13 barn.

Tre av sønnene kom til Fredrikshald. Den eldste døde ugift i sitt
28de år. Nummer to av alder døde også ung, som tollforvalter på
Fredrikshald, 33 år gammel. Om hans forhold  faller det naturlig å ta
med postmesteren, den yngste av de tre brødre.

Postmester på Fredrikshald Johan Christian Conradi (1755 - 1821) –
min tipp-oldefar – giftet seg første gang i 1779 med den danske
Christence Schmidt, med hvem han hadde 12 barn. Hun var ifølge
familietradisjonen en datter av Kong Frederik den 5te, som jeg således
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– hvis dette er riktig – kan notere som min tipp-tipp-oldefar!
I 1808 giftet han seg annen gang med Maren Cathrine Haslund, og

fikk med henne 5 barn.
Av barna i første ekteskap fikk den eldste datter (statsminister

Frederik Stangs mor) “en ungdomsdannelse der ikke var sædvanlig for
Embedsmænds Døtre paa den Tid. Hun havde været Elev af et anseet
Pigeinstitut i Kjøbenhavn” og ble 19 år gammel i 1799 gift i
Kjøbenhavn med Lauritz Leganger Stang fra Fredrikshald. Han døde
som sorenskriver i Hordaland i Bergen i 1836.

Datter nummer to var min oldemor “Lene” Hansson, forteller
Christian Hansson, datert juni 1953.

Vi skal i senere sammenheng ta for oss slektskonstellasjonene
Hansson, Lasson, Morgenstierne.

Vårbrudd i Norge
Tiden fra 1720 og fremover mot 1800 hadde vært en fredsperiode i
Norden. Til gjengjeld førte Napoleons kriger til alvorlige rystelser; virk-
ningene ble ikke minst alvorlige i det norske næringsliv.

Riktignok betydde ikke hele perioden under Napoleonskrigene en
sammenhengende påkjenning. Gyldne perioder med en slags “jobbe-
tid” vekslet med blokade, arbeidsløshet og direkte hungersnød. Det
kom efter hvert stadig grellere frem at vår politiske forbindelse med
Danmark representerte en direkte hindring for vår eksport-import og
derved for utviklingen av næringslivet. Særlig ille ble det efter 1807, da
Frederik VI på grunn av det engelske flåteran sluttet allianse med
Napoleon; selv om også nordmennene i egenskap av gode patrioter
sluttet opp om sin konge. Men våre handelsforbindelser gikk nu
engang vestover. Å komme i krig med England kunne bety direkte
ruin. Eller som Sverre Steen bl.a. skriver:

“Nødsårene skapte en norsk-nasjonal politisk innstilling i vide kret-
ser av folket.”

Med basis i Sverre Steens fremstilling forstår vi imidlertid den øko-
nomiske og industrielle rekkevidde av den politiske og militære utvik-
ling fra slutten av syttenhundretallet av. På femten- og sekstenhundre-
tallet hadde kongens helstatspolitikk fremmet en mer industrielt betont
norsk næringsstruktur. Fremover mot 1814 ble det annerledes. Sverre
Steen konkluderer:
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“Den nasjonale opposisjon mot regjeringen hadde sitt tilhold på
Østlandet mellom Halden og Christiansand. Det var borgerstanden
som skape den, trelasthandlere, verkseiere og en del embetsmenn som
stod i kontakt med borgerne. På andre kanter av landet var det våren
1809 merkelig stille, enda man nok overalt kan føle en viss uvilje mot
regjeringen på grunn av handelssperringen. Det var nettopp handels-
sperringen som skapte en norsk politikk og sperringen rammet
Østlandet hårdest. Slik som hele Østlandets næringsliv var orientert,
måtte nasjonalismen bli sterkest øst i landet, fordi den bygget vesentlig
på et økonomisk grunnlag og stilte økonomiske krav.”

Selve grunnlovsverket hadde vel neppe så meget med næringspoli-
tiske forhold å gjøre. De mer fremsynte var likevel klar over at vekst i
næringslivet, og da særlig i trelastindustrien og jernverk, nødvendig-
gjorde en politikk efter nasjonale intensjoner.

Det nittende århundres Norge kom til å bekrefte denne oppfatning.
Om vi i dag, med våre forutsetninger, i fantasien tenker oss tilbake
mot 1814, blir det ikke lett å danne adekvate forestillinger.

Tross visse vesentlige likhetspunkter er det dog ganske klart at det
dreier seg om en periode, langt fjernere fra oss hva samfunnsforholde-
ne angår enn selve tidsavstanden burde tilsi. Vi vet at Norge i dag er
en relativt rik nasjon med en jevnt høy levestandard, som også økono-
misk mektigere folk legger merke til. Utviklingen fra 1814 og frem til
idag er tross enkelte tilbakeslag nærmest eventyrlig, enten vi ser den
under kulturell, sosial eller økonomisk synsvinkel. Det samme gjelder
som kjent for det øvrige Nord- og Vest-Europa.

I de nærmeste årene efter 1814 var det lite som kunne peke i ret-
ning av en slik strålende utvikling. Det var snarere armodens og fallit-
tenes epoke. Tilsynelatende var hele velstandsøkningen fra det attende
århundre gått ugjenkallelig tapt. Mange jernverkseiere, som også had-
de vist seg å være dyktige politikere, samtidig med at de representerte
rokokkoens forfinede kultur, måtte gi opp. Den unge staten måtte
begynne fra nytt av.

Men tross krisen var sjansen der nu som før. Og på lang sikt lå det
store muligheter i den friere økonomi som konstitusjonen forutsatte.

Det heter i Grunnlovens § 101 at nye og bestandige innskrenkning-
er i næringsfriheten bør ikke tilstedes noen for fremtiden. “Med denne
bestemmelse”, skriver professor Wilh. Keilhau, “var der således satt en
bom for videreutvikling av industri og handel efter de linjer som var
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blitt fulgt under eneveldet. Den næringspolitikk som i almindelighet
blir kalt “Merkantilismen”, var således i et hovedpunkt blitt henvist til
historien. De som efter 1814 vilde gå ivei med nye foretak, kunde ikke
lenger gjøre sig håp om å få sin stilling sikret ved av staten å få tillagt
sig uangripelige særrettigheter. De måtte stole på sitt eget initiativ og
sin kapital. I all stillhet blev der på denne måten satt igang en maktfor-
skyvning i samfunnet.

Næringslivets menn blev frigjort fra regjeringens innflytelse i de
fleste forretningsanliggender. Istedenfor rettighetsmakten trådte kapi-
talmakten. Men så kapitalfattig som landet var i de par-tre første årtier
efter 1814, varte det lenge før den begynnende maktforskyvning førte
til noen påtagelig omendring av de økonomiske og sociale forhold.”

Den ekspansjon hvis kime allerede var å finne i Grunnlovens inten-
sjon, bygde også, tross alle kriser, på den allerede eksisterende indus-
tri. Om mange av de gamle eiere gikk fallitt, fortsatte ofte bedriftene
under nye herrer. Kontinuiteten ble derfor aldri helt brutt.

Stort sett kan vi da fremheve at norsk næringsliv, og norsk industri i
tidsrommet fra ca. 1770 til 1814 gjennomgikk forandringer mer vidtfav-
nende enn på flere hundre år. Ser vi bort fra krig og politikk, hva
naturligvis i seg selv neppe er mulig, blir idékonstellasjonen merkanti-
lisme-liberal økonomi mer tydelig.

Men vi kan også legge merke til at mer direkte industrielle syns-
punkter må ha spilt en viss rolle for de politiske omveltninger. Når
norske trelasthandlere og godseiere med den unge grev Herman
Wedel i spissen gikk inn for union med Sverige, lå det heri klare
industripolitiske synspunkter. Norge kunne ikke hevde seg overfor
stormaktene. Den danske tilknytning hadde bidratt til å ruinere vår
økonomi. Union med Sverige ble da i virkeligheten det eneste brukba-
re alternativ.

I eftertidens bevissthet fortoner det nittende århundre seg som gjen-
nombruddets epoke i vår nasjonale utvikling. Det gjelder alle områder,
kanskje tydeligst i åndsliv og politikk, men likevel ikke mindre i
næringslivet. Generasjonen fra 1814 måtte riktignok oppleve å se sitt
økonomiske livsverk stort sett gå tapt. Det nakne idégrunnlag stod
likevel igjen, og kunne leveres videre til den kommende generasjon.

Vi finner derfor i årene efter 1814 en eiendommelig kombinasjon av
aristokratisk, empirepreget jernverksmiljø, kombinert med politisk fri-
sinn og økonomisk fremdrift. At vår grunnlov ble kalt den frieste i
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Europa, er nu nesten betraktet som en slitt historisk frase. Men den
innebar en realitet.

Rent generelt kan vi da slå fast at vi i de farlige kriseårene omkring
1820 merket en utvikling først på det politiske område. De liberale
paragrafer i Grunnloven kunne naturligvis først bli av betydning på
noe lengre sikt.

Langt viktigere var det at vi gjennom kriseårene bevarte delvis
intakt et godseier- og jernverksaristokrati som representerte politisk
kløkt med forretningssans. Derved ble de i stand til å ta vare på den
industritradisjon som tross alt, i en viss utstrekning overlevde katastro-
feårene.

Når det gjelder sagbrukene, skal det ha vært omkring 1100 av dem i
1814. Den største eksporten kom fra Christiania, Drammen lå på
annenplass.

Av bergverkene lå Røros kobberverk best an, selv om kriseårene
satte sine tydelige spor. Driften ble dog hele tiden holdt oppe.
Sølvverket på Kongsberg var i en langt vanskeligere situasjon; man
hadde endog utarbeidet detaljerte bestemmelser for en fullstendig ned-
leggelse av driften.

En rekke andre, og mindre, gruveanlegg kjempet med store van-
skeligheter og under vekslende hell.

Men fremdeles var det dog jernverkene, i kombinasjon med skog-
og delvis sagbruksindustrien, som utgjorde ryggraden i norsk industri.

Kapitalmangelen var imidlertid det helt overskyggende problem.
Det gjaldt således for Fritzøe verk, som Frederik VI solgte til et konsor-
tium av Larviks-borgere, populært kalt “Grevlingene”. Tross tapper
kamp måtte de gi opp. I 1835 gikk dette skog- og industriforetagende,
et av de betydeligste i Skandinavia, over til slekten Treschow, som har
beholdt det siden.

Av særlig betydning må vi dessuten fremheve skipsbyggingen.
Dens opprinnelse i Norge går bakover til forhistorisk tid, og den er
nøye knyttet til opp- og nedgangstider i vårt folks historie. Vi kan der-
for si at dens stilling helt var avhengig av skipsfartens rolle. I den rike
periode inntil slutten av det attende århundre ble det bygd særlig
mange skuter på strekningen fra Christianiafjorden og til nedover
Sørlandet. Da Danmark-Norge i 1807 mistet sin orlogsflåte, i størrelse
den annen i verden, ved det engelske angrep på København, bygde
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norske verft en skjærgårdsmarine av små kanonbåter, som ofte med
hell tok opp kampen mot inntrengende fiender.

Detalj av kart over Bygdø fra 1801, i Folkemusseet. Hengsengen, som Rasmus Hansson

kjøpte i 1813, er her kalt “Adam Steens eller Schavenius´ jorder”
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Det er en slik utvikling, nasjonalt sett, men innen den europeiske sam-
menheng, som gjør det mulig for oss å studere den situasjon aktive
borgere efter 1814 kunne utnytte til egen fremgang. Og her finner vi
som allerede antydet Hansson-slekten som et typisk innslag, slik vi nu
skal behandle en ny generasjon.

Caroline Fredrikke Hansson var født på Fredrikshald 19. mars 1802
under morens besøk hos sine foreldre, og døde ugift 11. mai 1858 hos
sin bror sorenskriver Christian Hansson på Lerberg, Eiker, der hun
hadde tilbragt sin siste tid. Det er ikke bevart så mange minner om
henne innen familien, men hun blir karakteriesert som et klokt men-
neske med sans for livets realiteter.

Så har vi den vesentlige biografiske tilføyelse at Caroline Fredrikke
har fått sin plass i vår litteraturhistorie, og dette skyldes ingen ringere
enn Henrik Wergeland. Den perioden vi omtaler som Norges “Sturm
und Drang” ble innledningen til det nittende århundrets nasjonale
renessanse. Vi har få eksempler i historien på hvorledes en tallmessig
sett begrenset befolkning over et par generasjoner har betydd så
meget på nærsagt alle felter innen kunst, vitenskap og næringsliv som
nettopp vårt land i perioden 1814 - 1914. “Ibsen og skipsfarten” er den
korte karakteristikk. Flere av de største begavelser som Niels Henrik
Abel og Niels Treschow – våre betydeligste i henholdsvis matematikk
og filosofi – og så diktergeniet Henrik Wergeland, treffer vi på helt i
begynnelsen. Vi har allerede erfart hvorledes Wergeland befant seg i
ytterkretsen av miljøet på Hengsengen – antagelig mer tålt enn aksep-
tert slik hans livsstil var, og bør vi vel føye til, slik måtte det bli. 

16



Familiegruppe fra 1807. Daværende overrettsprokurator Rasmus Hansson, hans hustru

Magdalene Hansson f. Conradi, med sønnen Christian, f. 1807, datteren Caroline (til

venstre) og fru Hanssons søster, Thrine Conradi, f. 1801.

Dagliglivets detaljer og diktning fløt over i hverandre, med flammende
forelskelser som karakteristisk fenomen. Dette kan vi lese om i
“Nytaarsvers 1826 til jomfruerne Emilie Selmer, C. Conradi, 
C. Hansson, fru Praëm og frk. v. Krag.” Diktet ble offentliggjort i
Aftenposten 30. desember 1911 av skuespiller Olaf Hansson, er inntatt
i den store Wergeland-utgaven, og av juristprofessoren Fredrik Stang i
Edda 1917. En av de unge damer, den tidligere omtalte Emilie Selmer,
skal være den “Stella” dikteren feiret som et uoppnåelig ideal. Eller
slik Henrik Wergeland forteller i “Hasselnøtter”: “Familien var flyttet på
Ladegaardsøen og jeg havde straks skaffet mig en udmerket Dollond
(oppkalt efter en berømt engelsk optiker) for at faa øie gjennem den
paa min elskede den fjerdingsvei over fjorden. Det var nok for mig. I
14 dage var jeg det lyksaligste menneske. Næsten hver morgen kl.
omtrent 6 saa jeg min tilbedte komme ud i en nydelig morgendragt for
at tilse blomsterne. Men da fik jeg vite av en blomsterkone at jeg had-
de tat feil av landstedet, saa den jeg hadde betragtet med saadan hen-
rykkelse maatte være den rike kjøbmand P.´s ikke for smukke kone.
Det rette sted kom nu i kikkerten, og i de næste 14 dage var jeg virke-
lig saa lykkelig at opdage en fruentimmerskikkelse som kunde være
hende.” ...
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Diktet lød slik:

Mat klinger Harpen naar Jorden mon hvile
Slumrende hen udi Vinterens Skjød,
Sneens Liglagen vor Moder omfavner,
Om hendes Isse vi Blomsterne savner.
– Dog jeg maa glemme Naturen er død,
Naar Skjønnere smiler.

Ja skjønnere Blomster end Dødelig finder
Danner den krands jeg besynge nu vil!
Ei Misnøidens den skinnende Krone,
Ei Himmelens Belte den stjernede Zone
Straaler saa yndigt, beskeden og mild
Som mine Gudinder!

En nysprungen Rose Emilie er,
i Øiet Forglemmigei smiler.
Og Himmelske Ynder den Rosenknup bær.
Og Uskyld i Bægeret hviler.

En Lillie er Thrine – den Lillieblomst er
En Vugge for Skjønhed og Dyder,
Og Stemplet, som paa Diademet den bær,
Er “Lillien” just Skjønhed betyder.

Hvad dufter vel sødt som dit Snehvide Blad,
Du yndige smukke Jasmine?
Hvad yndes vel saa som Talenternes Rad
i Dit Diadem Caroline?
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Beskedent saa smiler den blaae Glemmigei,
Den skjuler sin Skjønhed bag andre.
Saa yndigt, beskedent gaa altid din Vei
O Hedchen! Gid alle saa vandre!

Viola! jeg fletter dig ind i min Krands
Elise, jeg hylder din Ynde:
Hvad er uden Denne vel Skjønhedens Glands,
Nei skjøn er man ei uden Ynde!

Min Lyra jeg stemmer ved Nygaarets Rand
Dens Toner er vildfarende Due,
Som flagrer og flyver i Vinterens Land
– Ak, den er saa venlig at skue.

Den banker og banker paa Vinduet med
Nebbet, thi Duen den fryser.
Luk op mine Damer! Den bringer jo med
Et brev – ak den Lille den gyser.

Men straxen den synger og ønsker det, at
Den Krands ingen Dødelig saare.
Den krands ikke visne i Alderdoms Nat.
Den krands ikke dugges af Taare.
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Ungdom oppfører seg som unge til alle tider, selvom ytringsformene
kan gi seg forskjellig karakter. Faremomentene, de truende sykdom-
mer, rammet nådeløst i livets vår, slik Emilie Selmer gikk bort, bare
tyve år gammel, mens Caroline Fredrikke nådde 56 år, en respektabel
alder dengang. De hadde begge levd med i en merkelig periode da
vårt folk forsøkte å finne frem til seg selv. Deres situasjon forstod de
selv ingenting av, den er et resultat av vår efterpåklokskap med gene-
rasjoner imellom.

Dette historiske perspektiv gir oss imidlertid enda bedre muligheter
til å plassere broren Christian Rasmus Hansson, født 23. mai 1807 i
Christiania, og død 9. desember 1872 på Eiker. Han ble en innflytelses-
rik juridisk embedsmann, og en sentral personlighet innen sin egen
familie. Han var fem år yngre enn søsteren, og disse to danner da en
generasjon i selve slektsutviklingen.
Studerer vi de to søsken i en videre historisk sammenheng, blir plasse-
ringen delvis en annen. Caroline Fredrikke er en personlighet, forank-
ret i den epoke som eftertiden alltid forbinder med Henrik Wergeland.
Broren Christian Rasmus stod ved begynnelsen av sin karriere da den-
ne Sturm und Drang perioden var på hellingen. Spennende oppgaver
ventet på nye krefter og blant disse utfoldet Christian Rasmus Hansson
sin virketrang.
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SLEKTEN MARKERER SEG. CA. 1840 - CA. 1914

En annen epoke – med nye krefter
Vi har plassert Caroline Fredrikke Hansson og hennes krets ved
begynnelsen av vår nasjonale renessanse. Dette ble også utgangspunk-
tet for broren Christian Rasmus som imidlertid levde lengre, inn i en
ny epoke. La oss her med utgangspunkt i det miljø de to søsken had-
de felles, følge Christian Rasmus Hansson og den familie han stiftet, i
vekselvirkning med utfoldelsen i det nittende århundres Norge.

Ved slutten av Carl Johan tiden, kongen døde i 1844 – ble
Christiania landets største by i antall innbyggere. 10.000 mennesker var
alt byen kunne oppvise i 1814, Bergen hadde 17.000. Veksten i de føl-
gende depresjonsår var heller ikke imponerende. Hovedstaden, slik vi
kjenner den idag, med Carl Johansgate og de offentlige bygninger
omkring denne, og det store folketall efter norsk målestokk, er et
resultat av den kompliserte urbaniseringsprosess fra siste halvdel av
det nittende århundre med teknologien som avgjørende faktor.

Christiania i 1840-årene. Utlånt fra Norsk Folkenuseum

Men vi forstår aldri denne utvikling annet enn med basis i de nærmes-
te årtier forut. Den første tredjedel av århundret var derfor en grotid,
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men resultatene av veksten gjorde seg først gjeldende i de neste gene-
rasjoner. Vi kan kanskje si at åpningen av jernbanen til Eidsvold i 1854
markerer slutten på de mer statiske forhold og begynnelsen til raskere
vekst.

Her bør vi tilføye at Christiania – økonomisk sett – stadig hadde sin
vesentlige betydning som et sentrum for Aker og de øvrige nabodis-
trikter. Der lå storgårdene, og der vokste industrien frem langs
Akerselven og andre steder. Her skapte P. Chr. Asbjørnsen og den
jevngamle Bernhard Herre en særlig østlands-romantikk, basert på
ensomhet og skogmystikk.

Det skulle likevel vise seg at de økonomiske verdier i disse ensom-
me skogene nok en gang skulle bringe rikdom og vekst. Her var
meget å ta igjen for et land og en by som ville telle med i Europa.

Ikke desto mindre konstaterer vi hvorledes forandringene skjedde,
så å si på løpende bånd. I 1837 vedtok Stortinget de såkalte formanns-
kapslover, og fra da av har byen kunnet styre seg selv i indre anlig-
gender. Riktignok hadde man allerede fra dansketiden av de “elligerte”
menn, så forskjellen var kanskje ikke så stor til å begynne med, men
vi konstaterer likevel at den politiske interesse økte raskt ut gjennom
århundret. Dette er et fenomen som i høy grad kom til å prege slekt-
sutviklingen.

Tenker vi på norsk samfunnsutvikling i dette vårt ekspansive nitten-
de århundre, er den mer forbundet med den dominerende embeds-
standen. Delvis var den selvrekrutterende, men det var også tilsig fra
andre befolkningsgrupper. Som vi allerede har fremhevet, er
Hanssonslekten her typisk. Det tok flere generasjoner før man tilhørte
den innfødte embedsstand. Sorenskriver Christian Rasmus Hansson ble
den første i vår slekt. Da han ble født, var faren som hadde slitt seg
frem, konstituert byfogd på Fredrikshald. Vårt historiske poeng er at
sønnen fikk den ordinære skolegang i en embedsstand der kunnskap
og utdannelse var det sosiale ankerfeste. Så konstaterer vi hvorledes
den unge Christian Rasmus fra Fredrikshald kom til Christiania kate-
dralskole hvorfra han, slik ordningen dengang var, ble dimitert til
Universitetet der han i 1824 tok Examen Artium med laud, og i desem-
ber samme år Examen philosophicum, også med laud.

Det forteller samtidig mer om hvor knapt det var med faglig kom-
petanse dengang at den unge Christian Rasmus, før denne siste eksa-
men, 17 og et halvt år gammel, søkte om konstitusjon som adjunkt
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ved Fredrikshalds lærde skole. Men det forteller også noe om den
sparsomme økonomien i datidens embedsstand når han skriver: “Da
min fars lidet indbringende embede og derav følgende uheldige øko-
nomiske stilling daglig forværres, ser jeg mig nødsaget til – indtil hans
embede forbedres eller han til et bedre forflyttes – selv at sørge for mit
udkomme.” Det lyktes. Tross beskjedne kvalifikasjoner oppnådde han
sitt adjunktembede og ble der et par år. Så leste han juss ved siden av
andre midlertidige jobber, inntil han i 1832 fullførte sin embedseksa-
men.

Han hadde da allerede erfaring som justissekretær ved
Stiftsoverretten og som ekstraskriver i Justisdepartementet. Dette kom
altsammen godt med da han i 1835 ble konstituert som annen råd-
mann i Bergen under sin fars vedvarende sykelighet. 30. juli 1836 ble
Hansson utnevnt til justissekretær ved Christianssands stiftsoverrett.

Bryllup med efterspill
Det faktum at Christian Rasmus Hansson tilhørte det ledende sjikt i
datidens norske samfunn, kommer også tydelig til uttrykk ved hans to
ekteskap.
Han ble gift første gang 7. mars 1834 i Langestrands kirke, Larvik med
Emilie Michaline Falch, født 7. mars 1811 i Larvik, og død allerede 4.
januar 1835 i Christiania. Hun var datter av amtsforvalter og medeier i
Larviks grevskap, kammerråd Michael Falch og hustru Johanne
Nicoline Voigt. Med disse kommer der i vår sammenheng inn en slekt-
stradisjon med røtter bakover i den dansk-norske enevoldstid.

Grevskapet Laurvigen ble opprettet 29. september 1671 for Norges
stattholder og Christian V´s halvbror, Ulrik Frederik Gyldenløve. Det
omfattet et skog- og jordegods større enn noe annet i tvillingrikene,
jernverk og sagbruk var det fremste industriforetagende, og greven
selv høyest i rang innen den danske adel. Han hadde, ved sin
“Overinspektør” rett til å inn- og av-sette embedsmenn innen grevska-
pet som var en lokal utgave av det eneveldige monarki. Grev
Gyldenløve ble efterfulgt av sønnen Ferdinand Anton og derefter av to
sønnesønner i verdigheten greve av Laurvigen. Så gikk fra 1785 av
arvefølgen over til grevene Ahlefeldt Laurvigen. Tross de enorme rik-
dommer, mestret den siste av disse ikke økonomien, og i 1805 måtte
kongen overta grevskapet nærmest som et konkursbo. Greven selv
flyttet til sitt danske gods. Ved en hemmelig paragraf i Kielertraktaten
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av 14. januar 1814 var Frederik VI forpliktet til å selge grevskapet. Så
skjedde i 1817, da et konsortium av Larviks-borgere overtok. En av
disse var Michael Falch. Her må vi føye til at grevskapets økonomi,
under de slette konjunkturer i 1834 var fullstendig undergravet med
det resultat at godset i 1835 måtte selges til den danske etatsråd F. W.
Treschow.

Selvom det stod dårlig til i Larvik som overalt ellers i Norge deng-
ang, ble bryllupet feiret i festlige former. Vielsen foregikk i
Langestrands kirke, dvs. i den bydelen som var sentrum i grevskapet.
Fartøyer flagget på havnen og i Farriselven, og fra kammerrådens hus
og opp til kirken, en strekning på omtrent en kilometer, var det plas-
sert ca. 50 flagg, og en æresport, som på den ene side hadde denne
inskripsjon:  

Snart alvorstimen slaar,
som dig nye Pligter byder,
Held dig, o elske Par,
at Hjertet glad dem lyder

Og på den annen side:
Smil Himmel blidt til
Brudeparrets Dage
at det med Himmellyst
kan skue hid tilbage

Senere ble brudeparets skål sunget og det ble avfyrt 3 ganger 9 
kanonskudd.
Byen var illuminert og utenfor brudehuset var anbragt en transparent
med disse linjer:

Held Dig, Du Hansson,
Norges stolte søn,
Held dig, Emilie
du Nordens fromme datter
Held Jer, I Forældre!
Seer Jers skjønne Løn,
O Kraft, O Dyd
Du Alderdommens rynker glatter.
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Emilie Michaline Hansson, f. Falch. 

Efter maleri

Dette referatet fra bryllupet er
gjengitt fra Morgenbladet og
omtrent det samme hadde den
nystartede avis: Jarlsberg og
Laurvigs Amtstidende med refe-
ratet fra Morgenbladet, og en
parodi på bryllupsfeiringen.
Denne siste må ha sammen-
heng med de efterdønninger fra
julirevolusjonen 1830, som også
kunne merkes i lokalsamfun-
net.

“Fredagen den 7. Marts var for vor Bye en Festdag: Cand. juris,
Copist Christian Hansson og Jomfru Emilie Falch, Datter af
Grevskabseier, Kammerraad M. Falch, bleve i Langestrand Kirke ægte-
viede. – Alle i Elven og ved Bryggen liggende Fartøier flaggede; det
Kongelige Toldflag vaiede paa Vagthuset ved Elven. – Fra Hr.
Kammerraadens Huus på Langestrand indtil Kirken sammesteds para-
derede 4 Dusin Flag. Paa veien til Kirken var opsat en Æreport; paa
den ene Side af samme saae man følgende Inskription:

“Snart Alvorstimen slaaer, som Dig nye Pligter byder.
Held Dig, o elskte Par, at Hjertet glad dem lyder.”
Paa den anden Side stod:
“Smil Himmel blidt til Brudeparrets Dage,
At det med Himmellyst kan skue hid tilbage”.

Ved Brudeparrets Skaal blev en Sang afsjungen, og der affyredes 3
Gange 9 Kanonskud.
Om Aftenen var den største Deel af Byen illumineret; ligeoverfor
Brudehuuset saaes et Transparent, hvorpaa følgende ildfulde (!) Linier
vare anbragte:

“Held Dig, Du Hanson, Norges stolte Søn,
Held Dig, Emilie, Du Nordens fromme Datter!
Held Jer, Forældre, Seer Jeres skjønne Løn!
O Kraft, og Dyd! Du Alderdommens Rynker glatte.”
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Og så kom da, knapt en måned senere, parodien. Det var et fingert
referat av en stor festdag på Fugleøya, i Langesundsfjorden.
“Reserve-Lods, Fisker og Huusmand Christen Hansen Fugleskjær og
Else Mikkelsdatter Fugleøen, Datter af Fugleøens Eier, vel meriteret
Baadsmand Mikkel Fugleøen, bleve i Fugleøens Kirke ægteviede ....”
Det var flagging på alle skip, og “Moer Fugleøens store røde Shavl
vaiede paa en høi Stang paa Bryggen.” På et stillas var det følgende
inskripsjon:

“Snart Else Fugleøen er
Gift med Christian Fugleskjær.”

Og på den andre siden:
“See fra Skjæret alle Dage
Hid til Øen glad tilbage.”

Ved brudeparets skål ble “en Vise afsjungen, og fem Nøglebøsser affy-
rede.” Det var tent bål, og rett overfor brudehuset var det satt opp en
fjel, “hvorpaa følgende vandfulde Linier vare anbragte: 

“Held Dig, O Christen, Skjærets stolte Søn!
Held Dig, O Else, Øens fromme Datter!
Held Dokke! O Forældre, See her Dokkes Løn!
O Kraft! O Dyd! Du Alderdommens Rynke glatte!”

Amtstidende som senere ble et ytterst konservativt organ, var ved sin
utgiver og redaktør, boktrykker Hans Christian Hansen, til å begynne
med preget av en aggresiv tone som medførte en rekke rettssaker.
Men vi kan ikke konstatere at bryllupsparodien fikk noe efterspill: Så
allerede året efter skjedde gravferden til den unge frue. Generasjonen
dengang levde spartansk, men visste å markere de store høytider.
Døden var en truende realitet, også for de fleste ungdommer, en skyg-
ge over tilværelsen som den medisinske vitenskap idag har bleknet. Vi
konstaterer at den Fremgangsrike akademikeren Christian Rasmus
Hansson i sin tur var blitt alene på livsveien, da han tiltrådte sitt nye
embede i Christianssand. Han hadde, tross sin solide familiebakgrunn,
ikke kommet lett til noe her i verden, og da fremtiden synes å ligge
der så lovende foran, måtte han bryte tilværelsen opp påny. Dette så
meget mer som barnet fra første ekteskap, Nicoline Magdalene
Hansson, født 13. desember 1834, døde allerede 7. januar 1836, i
Bergen.

Hansson ble så i Christianssand syv år, og utfoldet stor virksomhet,
som dommer og konstituert politimester. Da formannskapslovene ble
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innført i 1837, var Hansson der i byen med blant de valgte represen-
tanter. For eftertiden er hans deltagelse i redaksjonen av
“Christianssands Stiftsavis”, 1837 - 1842 en av våre tidligste lokalaviser,
blant det mest interessante. 
I 1837 ble det der i byen avholdt store festligheter i ære for den bort-
dragne stiftamtmann de Schouboe som var blitt statsråd. Henrik
Wergeland harsellerte over alt oppstyret i “Statsborgeren”, og der fikk
også Hansson gjennomgå: “Tidens viide Bølge fik han til at logre”.
Hansson selv bare moret seg over harsellasen. Selv ble han skildret
som en jovial, humørfull herre, og kunne ta igjen om nødvendig. Med
sin embedsposisjon og hele sitt vesen ble han en populær herre,
under oppholdet i Christianssand. Der inngikk han 12. mai 1837 i
ekteskap med Harriet Marie Mørch født 9. oktober 1816 i samme by
og død 4. april 1903 i Christiania, datter av trelasthandler og skipsreder
Peder Mørch og Harriet Ainsley.

Brudgommen kom derved inn i en Christianssandsfamilie som i fem
generasjoner hadde vært med på å prege byens forretningsliv. Mørch-
firmaet hadde et allsidig virkefelt fra eiendommer og sagbruk til lakse-
fiske. Finne-Grønn gir i sin Hansson-bok en festlig og detaljert beskri-
velse av familien og deres omgangskrets, hvorav vi siterer. 

Her har generalkonsul P. C. Hansson nedskrevet følgende erin-
dringer: “Jeg spurte engang en søndag aften nogen engelske venner
som var på besøk hos oss om vi ikke skulde ha oss en bridge? Oh no,
vi spiller ikke kort på en søndag.

Nei vel, sa jeg, men nu skal Dere høre: min avdøde bestemor gikk
regelmessig i kirke – noget som vil appellere til Dere engelske – og
var ellers verdens søteste, elskverdigste, beste menneske. From og
Gud hengiven. Og jeg er sikker på at om noget menneske er hos Gud
i himmelen, så er bestemor der. Men sitt slag kort vilde hun ha hver
søndag aften. Min far var eldste sønn og bestemor kom til oss hver
søndag. Som sagt sin whist måtte hun ha. Og, tenk, innsatsen var
penger! Jeg husker ennu hvor innerlig fornøid hun var når hun vant.
Helt beskjedne beløp var det det dreiet sig om, en tyve, tredive øre.
men spilledjevelen var altså efter Dere engelskes opfatning tilstede.
Vær allikevel sikker, bestemor sitter høit blandt englene i himmelen.

Snille, gode bestemor. På dødsleiet hadde hun til å begynne med
ikke lett for å dø. “Hvad er det mor,” spurte min far, “er det noget som
plager dig?” “Å ja, Michael, jeg ligger og tenker på hvordan det skal gå
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når jeg møter far.” “Men blir ikke det deilig da, mor, å treffe ham i
himmelen?” “Jo, jo – men henne da?” Bestefar hadde vært gift 2 gang-
er, første gang med en frøken Falch, efter sigende en usedvanlig
skjønn dame. Hun døde efter bare et års ekteskap. Bestefar hadde bil-
ledet av henne på sitt kontor. Og siden hele livet igjennem låste han
sig inne på kontoret på hennes dødsdag. Og ingen måtte forstyrre
ham. Rare tider! Og ikke videre hensynsfullt overfor bestemor syntes
vi. Og selv om bestemor ikke har latt sig merke med det, svidd har det
altså, og ligget og ulmet.

Elskede bestemor! Hvor syntes ikke vi barnebarna det var rasende
hyggelig å komme til dig. Da jeg var ganske liten og vi bodde i profes-
sor Monrads hus på hjørnet av Hegdehaugsveien og Parkveien, og
bestemor og onkel Christian i Mejlænders gård nogen nummere nede i
Hegdehaugsveien, husker jeg ikke hvordan de hadde det. Men jeg
husker iallfall “telefonen” som han fikk strukket fra sig til Monrads
hus, en hyssing helt enkelt, og i hver ende en blikkopp med bunn av
trommeskinn. Og når vi så skrek høit kunde vi virkelig høre hveran-
dre. Den første telefon visstnok i Norge. Det var ikke for intet at onkel
Christian senere blev formann i Patentkommissjonen og første adm.
direktør i det ny-oprettede Styret for Det industrielle Rettsvern.

Fra bestemor flyttet til Mauritz Hansens gate og vi til Pilestredet 48
og siden til 36 står alt klart for mig. Vi elsket å gjøre oss ærinder til
bestemor. For å kunne gjøre dette oftere hadde vi funnet på – eller
mor hadde satt oss igang med – å spikke fliser som vi bandt sammen i
bundter og overbragte bestemor. Hun var like henrykt hver gang: og
hvordan skulde hun klare å få lagt i ovnen, om ikke vi skaffet henne
de deilige tørre flisene, og, værsgod, en øre pr. bundt skulde vi ha i
betaling.

Så gjennem koselig det var hos bestemor – de gammeldagse møble-
ne, og puffen i dagligstuen med alskens leker og spill. Begge mahog-
ny chatollene likeså. Der fantes også karaffelen med kirsebærlikør og
de små likørglassene. Men det var nu foreløbig for de voksne.
Kjeksboksen med de fine, farvede billeder på lokket og peppernøtter
inne i fantes også der. Og de var nu for oss barna også. Og mahogny-
sybordet til bestemor med bl.m.a. den stenhårde skalken av et rund-
stykke, som hun hadde fått av de to franskmennene som gikk op i
ballong fra Paris under tyskernes beleiring i 1870 – de som av storm
blev drevet ut av sin kurs og landet på Lifjeld i Norge midt på kalde
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vinteren. Der blev de så funnet i en låve i temmelig forkommen til-
stand av nogen bønder som var tilfjells efter høi. Og så av dem blev
ført fra Seljord østover til sorenskriveren i E. M. og S. Den skalken var
den siste biten mat franskmennene hadde igjen da de blev funnet. Og
tenk, var de ikke blitt funnet da, så hadde de sikkert sultet ihjel, for-
klarte bestemor. Og mahogny-bokskapet med grønt silkeforheng for
glassrutene og de gamle rare bøkene. Og det gamle engelske slaguret
på bestemors nattbord, arvegods efter hennes engelske mor, født
Ainsley, som slo timene hver gang vi trakk i snoren.

Juleselskapene hos bestemor! Aldri har vi smakt bedre mat! – pote-
teskakene f.eks., ingen har kunnet lage dem efter. Og selskapslekene
hun fikk igang – svarteper med brent kork og virkelig sværting av bar-
ter på den som blev sittende igjen med svarteper. Og melhaugen i et
fat hvor vi måtte nedi med ansiktet for å lete med lebene efter en ring.
Den som fikk fatt i den – og det var ingenlunde lett, og som vi så ut! –
fikk en premie.

Fortell da bestemor! Og undertiden kunde hun på sitt lune sørland-
ske fortelle fra sin barndom og ungdom i Christiansand – om
Mørchene, og om seder og skikker. Som små fikk de av og til som
særlig gunst lov til å komme inn til desserten søndags middager, men
de måtte stå ved bordenden og ikke sitte ned. Når de så blev store
nok til å ansees verdige til å sitte med til bords blev det holdt streng
kustus. De måtte ikke snakke uten de blev snakket til av de voksne,
og ikke ha armene på bordet. Overarmene pent langs siden. Syndet
de mot dette måtte de, mens de satt til bords og spiste, ha en tallerken
i armhulen under hver arm, holde dem på plass altså ved å klemme
armene i siden. Og nåde dem om tallerkenene deiset i gulvet. Som
unge piker måtte de, når de var i selskap, ikke nippe til vinen engang,
uten at en av herrene drakk med dem. “Ja, men om nogen av de unge
damer ikke var i vinden da, og ingen drakk med dem?” Ja da fikk de
ikke noget å drikke, forklarte bestemor. Hvor heldig tenkte vi at beste-
mor, som var så pen nu, sikkert hadde vært enda penere og ordentlig i
vinden, da hun var ung.” –

Vi skal i det følgende omtale de fem barn i ekteskapet mellom
sorenskriver Hansson og hustru. De to representerer en generasjon
som danner epoke i vår fremstilling av slekten i en videre nasjonal
sammenheng.
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Til Bergen
Den 13. november 1843 ble Christian Rasmus Hansson utnevnt til poli-
timester i Bergen. Han var en streng embedsmann, som måtte rydde
opp i adskillig slendrian, men utdannet efterhvert et utmerket korps av
betjenter, blant de beste i landet.

3. april 1849 ble så Christian Hansson utnevnt til byfogd i Bergen,
og så 22. desember 1833 til sorenskriver i Eker, Modum og Sigdal. Ved
sin bortgang 9. desember 1872 på skrivergården Lerhaug, skrev
Christiania Aftenblad at han var “en av vårt lands mest begavede og
dygtigste embedsmænd”.
Dertil kom hans aktive virksomhet som leilighets-poet og interessen
for scenekunst. Dette har S. H. Finne-Grønn gitt en grundig fremstil-
ling av i sin Hansson-bok, og vi har her intet å tilføye av dokumenta-
risk betydning, utover noen kommentarer.

Harriet Hansson, født Mørch 

Ifølge T. Blanc i verket : Norges
fførste nationale Scene. 1854, s.
117 var han den anonyme for-
fatter til et lystspill oppført på
Bergens Theater i 1852: Den
første Jøde, nettopp da Henrik
Ibsen var begynt som teatersjef
med det formål å bygge opp en
norsk teatertradisjon. Vi siterer
her fremstillingen hos Blanc. 

– Større Held havde Theatret
med sit næste Originalarbeide,
det den 6te Februar for første
Gang opførte treakts Lystspil
med Sange: “Den første Jøde.” Stykket vandt meget Bifald; ved
Forestillingens Slutning blev endog Forfatteren fremkaldt, hvorefter
Regissøren fremtraadte og underrettede Publikum om, at Forfatteren
fremdeles ønskede at forblive anonym. Rollebesætningen var følgen-
de: Blom, Kjøbmand i Bergen, P. Nielsen – Harald, hans Søn, Hansen
– Arne Storethun, Gaardeier i Hardanger, Bucher – Sigrid, hans Hustru,
Md. Hundevadt – Astrid, deres Datter, Jfr. Johannesen – Goldschmidt,
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Probenreuter, Brun – En Bondedreng, Hestenæs – En Bonde,
Glückstad. Handlingen i Stykket, der ikke foreligger trykt, gjengives
saaledes i “Theatervennen”: “En Søn af Kjøbmand Blom i Bergen skal
paa en Reise til Udlandet besøge sin Onkel paa Voss. Her faar han
høre, at der forestaar et stort Bryllup i Hardanger, og af Lyst til at over-
være dette, men især for at se den for sin Skjønhed i Bygden bekjend-
te Astrid Storethun, som han hører skal tilbryllups, beslutter han sig til
at reise til Festligheden, hvor han for at være desto mere ugenert, ind-
finder sig i Bondeklær. Han træffer Astrid, forelsker sig i hende, og
istedetfor at fortsætte sin Reise til Udlandet vender han efter nogle
Dages Ophold hos sin Onkel tilbage til Hardanger i Bondeklæder,
udgiver sig for en Bondesøn fra Aarstads Sogn og fæster sig i Tjeneste
hos Astrids Fader, den rige Arne Storethun. Han vinder Astrids hjerte,
faar hendes Forældres Samtykke til at ægte hende, og Stykkets
Handling foregaar just paa den Dag, da Bryllupet skal staa. Om
Haralds Forhold i Hardanger er kun hans hjemmeværende Broder
vidende, hans Forældre staa i den Formening, at han opholder sig i
Udlandet, da han har sendt dem Breve, daterede derfra. Under
Broderens Sygdom opdager imidlertid Faderen gjennem et Brev
Haralds Kjærlighedsforbindelse og Opholdssted. Harald faar høre, at
Faderen for at undersøge Sagen er paa Veien til Hardanger og imøde-
ser hvert Øieblik hans Ankomst. Hans Moder, der af Sorg over, hvad
hun har erfaret om hans Forhold, er bleven syg, har imidlertid i et
Brev bedet ham om at komme til hende, og han beslutter sig derfor til
øieblikkelig at reise til Bergen med Dampskibet, der just paa hans
Bryllupsdag er paa Retour fra en Lystreise i Fjordene. For imidlertid at
hindre Faderens Komme til Hardanger, medens Harald er fraværende,
har denne i Brev underrettet Faderen om, at han er reist til Bergen,
hvor han venter sin Straf. Dette Brev betror han til Jøden Goldschmidt,
en altonaisk Probenreuter, der paa sin Reise fra Kristiania til Bergen er
kommen til Storethun, og hvem Harald tidligere under et Ophold i
Altona har vist flere Tjenester, idet han aabenbarer ham hele sin
Stilling og beder ham strax bringe Brevet til Voss, hvor den gamle
Blom antages at være. Et andet Brev, hvori Harald underretter Arne
Storethun om, at han paa Grund af uopsættelige Forretninger har
maattet reise til Bergen for nogle Dage, skal den med Brevets Indhold
ubekjendte Astrid overlevere sin Fader. I Begyndelsen af anden Akt
optræder Blom; han er kommen til Storethun, hvor man ingen Ahnelse
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har om, at det er hans Søn, der ved sin pludselige og mistænkelige
Bortreise fra Gaarden har frembragt saamegen Forstyrrelse der. Høist
opbragt over Sønnens Adfærd og fuldt overbevist om, at denne har vil-
let bedrage Astrid, opmuntrer Blom – uden at tilkjendegive sit Forhold
til Harald – Arne, som han har faaet til at tro, at Harald har en Brøde
paa sin Samvittighed, til at sætte efter ham. Paa Spor efter ham ledes
man ved en Gut, som under en Samtale mellem Blom og Goldschmidt
bringer denne en Billet fra Harald, som Blom bemægtiger sig.
Goldschmidt, som Affæren og Frygt for Bloms Hidsighed har gjort
aldeles konfus, faar ikke leveret Haralds Brev til Blom og anser det for
bedst at faa sneget sig ombord paa Dampskibet forat følge dette til
Bergen. Men i det Øieblik han er ifærd med at iværksætte denne Plan,
kommer Astrid til, og efter gjennem ham at have faaet at vide, at man
har sat efter Harald forat føre ham tilbage til Gaarden, beslutter hun
sig strax til, i Forening med Jøden, at komme de Eftersøgende i
Forkjøbet for at advare Harald om den Fare, der truer ham. De ind-
hente ogsaa Harald før hans Forfølgere, og Astrid faar nu lettet sit
bekymrede Hjerte ved af Harald at erfare den rette Grund til hans
pludselige Bortreise. Misforstaaelsen mellem Harald og Goldschmidt
bevirker imidlertid, at denne ikke faar gjort Harald begribelig Faderens
Ankomst til Storethun, og Blom, Arne og Sirgrid gjenfinde snart efter
Astrid og Harald, der endelig faar Anledning til at oplyse Sagens sande
Sammenhæng. Denne bestyrkes ved det Brev, han har overladt til
Besørgelse af Goldschmidt, som bliver ført tilbage af en Del af
Bryllupsgjæsterne, der anser ham for en mistænkelig Person, fordi de
hos ham har fundet Bloms Vadsæk, som Goldschmidt ved sin
Bortgang fra Gaarden har forvexlet med sin egen. Harald faar nu let
sin Faders Tilgivelse og Samtykke til at ægte Astrid, og efter hendes og
Forældrenes Ønske skulle de fæste Bopæl i Hardanger, hvor Harald
har faaet Lyst til Jordbruget. Alt ender saaledes til almindelig
Tilfredshed, Blom lover Goldschmidt, at Nordmændene af al Magt skal
stræbe at overvinde deres Fordom mod Jøderne, og Goldschmidt
udbringer til Gjengjæld et Leve for “gamle Norge.” Stykkets Handling
og Intrige er, som man vil se af ovenstaaende Resumé, meget søgt og
temmelig usandsynlig; men de nationale Strenge, som ansloges i
Stykket, fornemmelig i dets Sange, hvortil Kantor G. Schedewy havde
arrangeret Musiken, som tildels bestod af bekjendte Folkemelodier,
bidrog væsentlig i Forening med enkelte Kraftrepliker om norsk
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Trofasthed og Ærlighed, til den Lykke det gjorde ialfald hos det store
Publikum. “Theatervennen” omtaler forøvrigt Dialogen som ret flyden-
de og et Par Streiftog paa “vort politiske Gebet” som vellykkede, lige-
som den anser det for utvivlsomt, at Forfatteren har poetiske Anlæg.
Stykket, der indlededes med Henrik Wergelands Prolog til
“Campbellerne,” havde dog ikke noget langt Liv paa Repertoiret; det
opførtes endnu blot tre Gange, den 13de, 15de og 18de Februar; den
15de efter Forfatterens Ønske til Indtægt for Grundlæggelsen af et
Pensionsfond for det norske Theater.»

Peder Mørchs gård. Vestre Strandgate 44 i Christiansand

I historisk perspektiv representerer derfor sorenskriver Christian
Hansson og hans krets i virkeligheten noe essensielt ved sin genera-
sjon i det nittende århundres Norge. Hans søster som gikk så tidlig
bort, hadde tilknytningspunkter til det vi forstår med Wergelands-tiden,
Sturm- und Drang perioden i vår kulturutvikling. Christian Hansson
som fikk leve så meget lengre, tilhørte ved sin manndoms innsats den
efterfølgende epoke. Karakteristisk for denne ble kombinasjonen av
embetsførsel i en også økonomisk fremgangsrik tid med engasjert kul-
turinnsats. Vi var inne i Schweigaard-Welhaven kretsens miljøskapende
innsats.
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Sorenskriver Christian Hansson

Den 2. januar 1830 bringer
Morgenbladet, med citat fra
Kjøbenhavnerposten, diktet av
Christian Hansson “Hvor findes
lykken”, fullstendig gjengitt hos
Finne-Grønn, lest av den kjente
skuespiller N. P. Nielsen på Det
kongelige Theater, 20. desem-
ber 1829, der det heter i tredje
vers:

De lange middagsbord alt
var tilende
Og op man stod
Nu herrerne sin Pibe gik at tænde
Med freidigt Mod
Mens Damerne om Kaffebord sig leire
De skulde deres bedste Fest nu feire ...

Ingen stor diktning riktignok, men i høy grad typisk for sin epoke. Så
hører det med i sammenhengen at Henrik Wergeland harsellerte over
diktet:

at en herlig Norges Skjald
rysted Luftens lange Vover
fyldte Dvergmaals Bug, saa stor
som horisonten om vor Jord,
brølende, modulerende, pustende, fløitende ...

I lengden kunne ikke Hansson bevare sin anonymitet og svarte i
Morgenbladet, her med henvisning til Henrik Wergelands rotete privat-
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liv, slik det fremgår av Finne-Grønn´s fremstilling. Men da var
Christian Hansson og hans krets forlengst på vei bort fra Sturm- und
Drang miljøet, på vei inn i det byggende Norge som det ikke ble
Henrik Wergeland så lenge forundt å oppleve. Hansson beholdt sin
interesse for lyrikk, og ganske særlig teater, oversatte, og muligens
skrev lystspill, og var aktiv i pressen.
I egenskap av streng idérik embedsmann og samtidig engasjert innen
det nasjonale kulturelle gjennombrudd, står Christian Hansson for noe
essensielt i nittenhundretallets kulturutfoldelse her hjemme.

Disse fjerne år
Emilie Michaeline Hansson ble født 23. mars 1838 i Christanssand, død
9. mars 1909 i Christiania. Hun giftet seg 28. mars 1864 på Eiker med
Jacob Fredrik Christian Conradi, født 13. februar 1832 i Christiania,
sønn av Emilie Hanssons farmor Magdalene Christence Conradi og
Jacobine Fredrikke Schilling, datter av general Jacob Fredrik Schilling
og Eleonore Cathrine von Reden.

Historisk sett er ekteskapet interessant som eksempel på hvordan
datidens embetsslekter hang sammen i nære, men også familieforbin-
d e l s e r, der de store barn e flokker preget den sosiale struktur i komplek-
se sammenhenger som det i vår tur er forskningens sak å finne ut av. 

Emilie Conradi, født Hansson

Det var ingen barn i ekteskapet. Conradi
ble dimittert fra Drammens skole, tok
Examen Artium i 1851 og juridisk
embetseksamen i 1855. Efter tjeneste som
kopist og sorenskriverfullmektig, ble han
i 1863 autorisert som underettsakfører,
med bosted Drammen, men gikk i 1884
igjen over i embedsstanden idet han ble
utnevnt til fogd i Senjen og Tromsø. 

Fra 1893 ble han konstituert fogd i Bamble, inntil han 28. juni fikk sin
siste embedsutnevnelse til amtskasserer i Bratsberg, med bopel i Skien,
inntil han tok avskjed i 1907. Conradi gikk bort 29. januar 1909 få uker
før ektefellen.
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Historisk sett representerte de begge noe typisk, og kan vi si, gjen-
nomsnittlig for datidens norske embedsstand, såvel ved slektsbak-
grunn, utdannelse og flytting rundt i landet. Slik tilfelle ofte var, var de
“riksnorske”, hørte egentlig ikke hjemme noe sted lokalt og slo seg
ned som pensjonister i Christiania.

21. januar 1899 ble Jacob Fredrik Christian Conradi Ridder av St.
Olavs Orden for sin embedsvirksomhet.

Michael Skjelderup Hansson var født 16. september 1839 i
Christianssand som nest eldste barn til Christian Rasmus Hansson og
Harriet Marie Mørch, død 9. juli 1922 i Kristiania. Han tok artium i
1857, juridicum 1862, ble høyesterettsadvokat i 1866, og stiftet samme
år med sin svoger, advokatfirmaet Ebbell og Hansson. Av særlig betyd-
ning for den senere karriere ble overtagelsen av generalagenturet for
“North British and Mercantile Fire Insurance Co.” Denne advokat og
forsikringspraksis varte i tolv år inntil M. S. Hansson den 12. juni 1878
ble tilsatt som administrende direktør for Storebrand og Idun. Dette
var karrieren i store trekk, og vi skal berøre den nærmere i senere
sammenheng.

Her fortsetter vi da med den generasjon av Hansson-familien som
for alvor ble etablert i hovedstaden. Inntrykket vi sitter tgjen med er
fremfor alt hvor allsidig utfoldelsen var når vi studerer hver enkelts
yrkesbakgrunn.
Dette hadde som vi stadig har påvist, noe med tidsånden å gjøre. Vi
begynte som et lutfattig folk i utkanten av Europa. I 1914 var vi kom-
met med blant de aktede nasjoner. Her gikk kulturutfoldelse og
næringsliv hånd i hånd, en kombinasjon som vi allerede har funnet
karakteristisk for Hansson-slekten.

I Storebrand har vi, slik det fremgår av Chr. Gierløff´s verk: profiler
fra Storebrands ledelse gjennom hundre år, Oslo 1947 – et slående
eksempel på hvordan vår embedsstands viktige innsats bestod i å leg-
ge grunnlaget for vekst i næringslivet.

Selskapet Storebrand og Idun er i dets fremgang et fint registreren-
de barometer for utviklingen, ikke bare i hovedstaden, men for det
hele land. Uten at vi her skal skrive selskapets historie, gjengir vi Chr.
Gierløffs karakteristikk av Michael S. Hansson som “den private norske
forsikringsverdens grand old man.” Hans politiske holdning var preget
av den romslige konservatisme som utmerket hva man kaller
Schweigaard-Stang kretsen. Og han nølte ikke med å skjære vekk det
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som kunne hemme en sund sosial og økonomisk fremgang.
Forsvarssaken lå ham stadig på hjerte. Han pekte i flere skrifter på

det paradoks at vi utfordret de sabelraslende storsvensker, men lot for-
svaret ligge ned. Dette problem, og unionsstriden i det hele, spiller så
viktig en rolle i vår familiehistorie, og særlig når det gjelder Michael S.
Hansson, at vi behandler det i et særskilt kapittel efter gjennomgåelsen
av hans øvrige biografi, og søskenflokken.

I Christiania hadde depresjonsårene nærmest rasert den aristokratis-
ke industri – og kjøpmannskultur fra attenhundretallet med Bernt
Ankers svære næringskompleks som typisk eksmpel. Nye krefter tok
over. En av disse, Jacob Erasmus Dybwad, hvis far var flyttet inn fra
Jylland, ble ledende bankier, særlig for veksler på De Forente Stater og
salg av dollars til emigranter. Med skipsredere og skippere i Jarlsberg
og Larviks Amt utviklet han en blomstrende omsetning i fremmed
valuta.

Uansett var denne Norges småbyhovedstad, noe for seg selv som
den forøvrig alltid har vært. På mange vis kan konstatere hvorledes
Paris er nesten ett med fransk kultur, og langt påvei kan vi si det sam-
me om København og Stockholm i forhold til sine lands miljøer. Ikke
så med Christiania. Hit kom de fra alle kanter, slik som eksemplet med
Jacob Dybwad viser. Innen sin sektor fikk han en senere fagfelle fra
vår slekt i Michael S. Hansson.

Michael Skjelderup Hansson

1839 – 1922

Holder vi oss så til forsik-
ringsbransjen, var det nittende
århundre de store bybranners
epoke. Her må vi omtale
Hanssons kamp med den såkalte
“Bykomité” som tok opp spørs-
mål allerede grunnleggende da
Christian IV befalte at byens bor-
gere skulle bygge i mur. At
påbudet senere gikk i glemme-
boken, skal vi ikke drøfte nær-
mere her. Resultatet ble som
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professor Anton Martin Schweigaard fremholdt i 1845 “at en betydelig
del af vor nationalformue svæver i en stedseverende usikkerhed i vore
træbyer”. Årsaken mente han delvis var å finne i for høy assuranse for
murbygg og tilsvarende lav når det gjaldt trebygninger. Efter en rekke
storbranner mellom 1897 og 1902 – Levanger, Namsos, Sandefjord,
Steinkjer, Farsund, Bergen, Sarpsborg, Larvik – for å nevne de største
av omfang, var det M. S. Hansson som drog Schweigaards ord frem fra
glemselen. 

Hansson skrev i Morgenbladet en rekke artikler om: “Træbyggelse
og Slukningsvæsen. En Samfundsfare”. Artiklene er idag av stor histo-
risk interesse, og bidrar til å forklare M. S. Hansson´s sterke posisjon,
men også de fordommer han hadde å kjempe med.

Ved århundreskiftet var han formann i den “Tremandskomité” som
brannforsikringsselskapene i 1902 oppnevnte for å undersøke sluk-
ningsmulighetene i alle våre byer. De svære brannene hadde tvunget
premiene i været. Det oppstod avispolemikk omkring forslagene til
tremannskomitéen, uten at vi skal gjengi denne her, men henvise til
Chr. Gierløffs biografiske omtale av M. S. Hansson. Her er dessuten
omtalt virksomheten til “Idun”, Norges første aksje-livsforsikringssel-
skap, med Storebrand som moderselskap. Hansson spilte dessuten en
betydelig rolle som en av grunnleggerne til de skandinaviske livsforsi-
kringskongresser. I det hele var han skandinavisk på sin hals, noe som
ikke må glemmes når vi i det følgende skal fortelle om hans bitre
følelser overfor det som hendte i unionspolitikken mellom 1895 og
1905.

Michael S. Hansson forteller i et brev til professor Friis i Uppsala
1896 at han som arbeidskomitéens sekretær ved det nordiske akade-
miske møte i Christiania hadde lykkes med å oppnå reisemoderasjon
for deltagerne. Også et trekk ved hans filantropiske legning.

I slutten av forrige århundre slet mange, og særlig de velutdannede,
med livssynsproblemer. M. S. Hansson bevarte sin kristen-tro, men var
innbitt motstander av den fanatisme som ofte kom til uttrykk i kirkeli-
ge kretser. Overfor motstandere viste han stor toleranse, noe som også
kom frem når han bebreidet svogeren Chr. Friele, Morgenbladets
redaktør, for dennes beske personangrep. M. S. Hansson var i det hele
en mann med vektige ord. Ble han sint  måtte inntrykket bli desto
sterkere.
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Julie Caroline Cathrine Hansson, 

født Lasson, 1842 –1922

Michael S. Hanssons harmoniske
personlighet kom ikke minst til
uttrykk i familie-livet. Hansson
ble viet 19. oktober 1866 i
Trefoldighets kirke, Christiania til
Julie Caroline Lasson, født i
Christiania 11. oktober 1842, død
den 17. juni 1922, datter av høy-
esterettsjustituarius Peder Carl
Lasson og Ottilia Pauline
Christine von Munthe af
Morgenstierne.

Vi gjengir her det følgende
som forteller om dette harmoniske miljø, i en epoke langtfra så fjern i
årstall, men så ufattelig distansert fra vår tilværelse.

Chr. Hansson har satt opp slektsforbindelsene i sin svigerfamilie,
som vi gjengir:

Hvem stammer vi fra?
Til slektens unge fra Chr. Hansson

Slektsforbindelsen Hansson - Lasson
ble knyttet ved Michael Skjelderup Hanssons giftermål med Julie
Caroline Cathrine Lasson 19. oktober 1866.

“Cathrine” var datter av høiesteretsjustitiarius Peder Carl Lasson og
Ottilia Pauline Christine von Munthe af Margenstierne. Jeg henviser til
S. H. Finne-Grønn “Slekten Lasson” og gjør herfra (s. 10 flg.) et utdrag
for de tidligere generasjoner:

Min tipp-tipp-tipp oldefar (“3-tipps”) Rasmus Jensen Lasson var
amtsskriver i Skanderborgs amt, Jylland. Begge hans sønner kom til
Norge.

Den eldste, Jens Rasmussen Lasson, ble byfoged i Christianssand i
1727 og foresto dette embede til sin død i 1753.

Den yngre bror Christian Lassen (1693 - 1766) – “e” og “o” har
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vekslet – var min “2-tipps” oldefar. Han ble omkring 1720 ansatt som
forvalter med regnskapsførsel ved Båselands jernverk i Holt. Eieren
byskriver Ulrik Schnell flyttet verket til Nes, hvor det i 1738 registrertes
som det kjente Nes Jernverk.

Christian Lassen var imidlertid gått trett i arbeidet og trakk seg i
1738 tilbake fra dette for å bli societetstolder i Drammen. Han bosatte
seg på Strømsø og døde her i 1766.

Hans sønn Niels (ikke Johan) Henrik Lassen var min tipp-oldefar.
Han var født i 1727 og døde ifølge proklamaet som havnefoged i
Drammen i 1811.

Han efterlot seg to sønner. Min oldefar Nils Qvist Lasson på “Grini” i
Ø. Bærum (1762 - 1853), som er utførlig behandlet av Finne-Grønn, i
boken om Lasson-slekten, og hans yngre bror Ulrik Frederik Lasson
(1774 - 1839). Han ble officer og endte som kst. overtollbetjent i
Drammen. Han var eier av gården Øvre Strøm i Strømsgodset.

En søster av oldefar Lasson ble gift med Peter Resen Darjes på den
store gård Melum i Modum, hvis sønn solgte eiendommen til sin svoger
Auden Gregersen. Denne flyttet til Buda-Pest hvor han i 1876 døde hos
sin pleiesønn den kjente jernbaneingeniør Gulbrand Gregersen. 

Slektsforbindelsen Hansson - Morgenstierne
Det er gjennom min mor at mine søsken og jeg og våre efterkomme-

re kan regne tidligere generasjoner av de norske Morgenstierner blandt
våre aner. Hennes mor Ottilia Morgenstierne var datter av cancelliråd,
sorenskriver Bredo Henrik von Munthe af Morgenstierne.

De norske Morgenstierner tilhører den gren av Muntheslekten som
er kallt “Familien Munthe Gudbrandsdalen” og stamfaren var provsten
Otto Munthe til Froen i Gudbrandsdalen (1659 - 1733). Han er min
“3-tipps” oldefar.

Hans eneste sønn var kammerråd, justisråd Bredo Ottosen Munthe
til Bækkeskov, Sjælland /1701 - 1767). Min “2-tipps” oldefar. I 1755
“naturaliseredes” han som dansk-norsk adelsmann og “creerede” der-
ved for seg og sine efterkommere slektsnavnet von Munthe af
Morgenstierne.

I sitt ekteskap hadde han 9 barn, men bare 4 levde opp. En datter
som døde ugift i høy alder og tre sønner.

En av disse var min tipp-oldefar konferentsråd Otto Christopher von
Munthe af Morgenstierne (1735 - 1809) gift med Christine Bodilla
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Birgitte de Flindt. I 1785 solgte han den store og vakre herregård
Bækkeskov og flyttet til Kjøbenhavn.

I dette ekteskap var der bare én sønn, min oldefar Bredo Henrik von
Munthe af Morgenstierne (1774 - 1835), gift med Cathrine Elisabeth
Fries. Han ble student 16 år gammel, tok juridisk eksamen med beste
karakter i 1795 og ble umiddelbart efter ansatt som  assessor uten gasje
ved Hof- og Stadsretten i Kjøbenhavn. I året 1802 utnevntes han også
til høyesterettsadvokat, men mistet allerede i 1804 ved enstemmig høy-
esterettsdom av 12. april begge sine embeder på grunn av forsømmelig
embedsførsel.

Han reiste fra Danmark og slet seg ved forskjellig arbeide igjennom
et par år i Tyskland og ble så i 1806 huslærer på Moss. Her etablerte
han i det følgende år et Opdragelses- og undervisningsinstitutt for gut-
ter, som han i 1809 overførte til Christiania, uten at jeg dog har kun-
net finne noe om virksomheten her. Han fikk snart annet å gjøre enn å
gi undervisning.

For å vende tilbake til oldefar Lasson henviser vi til Finne-Grønns
utførlige redegjørelse s. 16 flg. for hans langvarige virke i Peder Ankers
og grev Herman Wedel-Jarlsbergs tjeneste.

Oldemor Lasson var fra Fredriksstad, Barbara Christiane Bremer,
datter av auditør Daniel Christopher Bremer og 1. hustru Marie
Elisabeth Lange. Efter tyve års ekteskap ble mine oldeforeldre i 1811
separert, men det er ikke riktig når Finne-Grønn meddeler at skilsmisse
ble bevilget to år efter. I “Lassens Samlinger” (i Riksarkivet) står det
anført at madame Lasson døde som separert. Skilsmisse ble det således
ikke noe av, bare separasjon. Det fortelles i familien at bestefar Lasson
besøkte sin mor én gang om året til hun døde i 1833.

Min morfar Peder Carl Lasson (1798 - 1873) var sønn av adminis-
tratoren på Grini.

Chr. Hansson
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Til bryllupsfesten hadde brudens fetter Theodor Kjerulf skrevet følgen-
de sang til en av Halfdan Kjerulf komponert melodi:

“Sangerhilsen til bruden”.

Naar Sangfugl drager fra Lunden,
da blinker Høst i Stunden, da gyldne Bladene drysse
som Smil der Taarer kysse.
Lille Cathrine – lille Cathrine,
Afsked du rækker med Hænderne dine,
Taarer og blinke
hos Venner der vinke!

Ja om vi det ikke vidste,
at Fuglen vil Mage finde,
vi skulde den overliste
og vel med Sange binde.
Yndige Brud og sødeste Frue,
Sangfugl i Røsten, i Blikket en Due –
hil dig til Gangen – –
helst holdt vi dig fangen!

Men der hvor Fuglen kommer,
der er jo Lyst og Sommer,
i Havn du flyver isteden
for sydtil – i kjærligheden.
Lille Cathrine – lille Cathrine,
strø vi da Ønsker for Fjedene dine
Stykke for Stykke
med Hilsen og Lykke!

Ved sølvbryllupet 19. oktober 1891 blev Kjerulfs sang gjentatt og deref-
ter fulgte 2 vers på samme melodi, skrevet av brudens bror, regjerings-
advokat Christian Lasson:

Saa sang vi i Festens Glæde
Da du forlod din Rede.
Naar vi nu skuer tilbage,
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Saa var det i ældgamle Dage
Lille Cathrine, lille Cathrine,
Da Afsked du rakte med Hænderne dine.
Men Sangfuglens ømme
Toner end strømme.

Med Sol og Skyer har Tiden
Mangfold vexlet siden,
Men ungdomsstærk du har baaret
Alt skjønt med Sølvstænk i Haaret.
Lille Cathrine, lille Cathrine,
Til Velkomst nu rækker du Hænderne dine,
Tankerne fare
Til Vennernes Skare
Som er og som vare.

Og da det avholdte par endogså kunde feire sitt gullbryllup 19. okto-
ber 1916, i en alder av henholdsvis 77 og 74 år, hadde brudens fetter,
professor Bredo Morgenstierne føiet ennu 3 vers til, som da blev sung-
et sammen med de tidligere:

Om Høsten end langt er leden,
hun flyver ei mer fra Reden;
thi alle de gyldne Minder
til Hjemmet hende binder.
Lille Cathrine, lille Cathrine,
atter du rækker os Hænderne dine.
Vore du tage 
med Ønsker tilbage!

Til Fugleflokken du smiler,
som fløi fra den hjemlige Rede,
saa trygt i din Favn den hviler,
dens hjemsted i Sorg og i Glæde,
Yndige Guldbrud, søde Cathrine,
flokkes vi om dig, Vennerne dine,
hør Tonerne strømme
mod dig saa ømme!
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Du Sangfugl og din Mage,
I trofast sammen bygged,
fra Vaar til høstlige Dage
i Ungeflokken trygged.
Store Michael og lille Cathrine,
Høstguld sig lagde paa Fjærene fine,
dog Kjærligheds-Sangen
misted ei Klangen!

Under festen innfant sig Studenternes Sangforening og hyldet gullbru-
deparet ved å synge ovenstående første, femte og siste vers til kompo-
nistens fortryllende melodi. I anledning av gullbryllupet skrev fru
Mathilde Schiøtt, f. Dunker en artikkel i “Urd”; den gjengis i tillegg til
nærværende bok.

Om sin mor, fru Cathrine Hansson har hennes sønn, rettspresident
Michael Hansson skrevet følgende:
“Min mor var den yngste og efter samstemmige beretninger også den
vakreste av høiesteretts-justitiarius P. C. Lasson og hustru, Ottilia
Morgenstiernes mange barn. Av hennes søstre var den eldste gift med
redaktør Chr. Friele, en annen med børskommissær, konsul Axel
Winge, en tredje med politiadjutant Harald Meltzer. Den fjerde søster
Emilie Lasson døde ugift i 1909, 80 år gammel. Hennes brødre var
regjeringsadvokat Chr. Lasson samt Nils og Bredo Lasson som dyrket
musikken mere enn jussen.

Det var i det hele i et utpreget musikalsk hjem mor blev født. Hennes
far har komponert flere ting. Selv hadde han fått musikken i vuggegave
av sine foreldre, som bodde på Grini i Bærum. Det var et musikalsk
centrum for det gamle Christiania og omegn.

Min mor var selv meget musikalsk og hadde en bedårende stemme.
“Sangfugl i røsten, i blikket en due”, skrev hennes fetter Theodor kjerulf
i den sang han forfattet til “lille Cathrine, lille Cathrine, avskjed du
rekker med henderne dine”, da hun i 1866 feiret sitt bryllup med M. S.
Hansson, høiesterettsadvokat, senere i henved 40 år administrerende
direktør i Storebrand og Idun. Til bryllupsdiktet satte Theodor Kierulfs
bror, Halfdan, en innsmigrende melodi, som har gitt sangen levedyk-
tighet helt til våre dager. Så sent som for nogen år siden stod den ennu
på Studentersangforeningens program. Ved mine foreldres sølvbryllup
føiet Chr. Lasson et par vers til, og ved deres gullbryllup fulgte mors fet-
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ter, Bredo Morgenstierne, dette eksempel. Både Chr. Lasson og Bredo
Morgenstierne hadde en poetisk åre, som blev skattet høit ved festlige
anledninger.

Også Halfdan Kierulf hadde fått tonene i vuggegave fra Lassons:
hans mor var en søster av justitiarius Lasson. Det er vel kjent hvorledes
denne utpreget musikalske evne har gått videre nedover i slekten, først
og fremst til “Crescendos” komponist, den altfor tidlig avdøde Per
Lasson. Videre til Bokken Lasson, ja vel i høiere eller mindre grad til
alle regjeringsadvokat Lassons mange barn, til Per og Lizzie Winge,
min søster fru Ottilia Kaurin o.s.v. Bokken Lassons bok “Slik var den
dengang”, bringer vidnesbyrd om dette, men slekten Lassons innsats i
norsk musikkliv helt fra tiden på Grini kunde nok fortjene en egen bok.

“Sangfulg i røsten, i blikket en due”, – en knapp og treffende karak-
teristikk. Jeg har alt nevnt musikken som hun så villig gledet sin mann
og sine barn og så mange venner, både gamle og unge, med. Men her-
til kom den ynde og naturlige godhet som i en så sjelden grad preget
henne. Blandt den akademiske ungdom i hennes ungpikedager blev
Cathrine, også kalt Lulla Lasson, regnet for en av “de tre gratier”. De to
andre var hennes kusine Emma Stang, senere gift med høiesterettsad-
vokat, sorenskriver Heffermehl, og Elise Wessel, som blev gift med senere
statsråd, general Hoff. Til sin død i 1922 da hun var nær de åtti år,
var min mor en vakker, gratiøs dame.

Hun var mild og vennesel som få jeg har truffet. Harmoni preget
hele hennes vesen – og det kom godt med i et hjem hvor en så utpreget
personlighet som min far hersket over syv barn som heller ikke var uten
vilje. At vi fikk den lykke allikevel å leve i et harmonisk hjem, skyldes
først og fremst mor. Og dette innså og følte “eneherskeren” så vel, fordi
han egentlig var helt avhengig av henne. Var hun borte en aften,
begynte han å bli urolig alt ved 10 - 1/2 11 tiden. “Kommer da ikke
mor”, “kan du forstå hvor mor blir av”, kunde han spørre. Og han sa
også undertiden: “Det er som om en vegg mangler i huset når hun ikke
er hjemme.” Og da hun så døde var det ferdig med far også. Han had-
de begynt å falle av før mor blev syk, men på hennes dødsdag gikk det
så fort nedover at han døde bare tre uker efter. De hadde elsket hveran-
dre i mere enn seksti år. 

Når jeg tenker tilbake på barndomsårene, slår det mig at husmødre-
ne i store hjem var utsatt for et urimelig slit, ja, de er det vel kanskje
ennu. De har sannelig ikke nogen begrenset arbeidstid. Mor, iallfall,
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var nærmest segneferdig, når dørene slos op til juletreet, og festen
begynte. Og når vi reiste på landet om sommeren, må det for henne ha
vært alt annet enn hvile: flytting frem og tilbake, trangt om plass,
mangel på komfort – og så stadig besøk av barnas venner og vennin-
der. men dette tenkte jo ikke vi på, og aldri nevnte mor noget om det:
beskjeden og uselvisk til det utrolige kom det ingensinne nogen klage
over hennes leber.

Egentlig tror jeg hun følte sig rik – og det var hun også fordi hun var
den høiest elskede, både blandt slekt og venner. For bare å nevne ett
eksempel: hennes to svogre overingeniør, direktør for patentvesenet,
Chr. Hansson, og skuespiller Olaf Hansson, var så diametrale motset-
ninger at de hadde vanskelig for å omgås. Men i ett møttes de: i deres
beundring og hengivenhet for min mor.

For et par år siden besøkte jeg en gammel franskmann der som ung
hadde tilbragt et års tid i Norge og ofte var kommet i mine foreldres
hus. Senere hadde de gjentagne ganger vært sammen i utlandet.
Denne franskmann holdt meget av min far, som han var en fjern slekt-
ning av, men han talte næsten med bevegelse om min mor – om hen-
nes charme og intelligens, om hennes sang og skjønnhet. Og så sa ha
også at et så perfekt fransk hadde han aldri hørt blandt utlendinger.
“Dere andre som tror dere kan fransk”, sa han – – “nei, da skulde du
hørt din mor!” ikke en feil hadde han nogensinne grepet henne i, hver-
ken i ordvalg, setningsbygning eller uttale. Allikevel hadde mor aldri
vært i fransktalende land, før hun var over femti år gammel.

Hun var også fullt inne i engelsk og tysk. Selv i våre dager er det vel
nokså sjelden at begge ens foreldre behersker de tre ledende sprog som
tilfellet var hos oss. Vi barn kunde like til vi var voksne, ja senere også,
søke råd hos mor til løsning av vanskeligheter i de tre sprog og være
sikker på å få god veiledning.

For mig som har levet en så stor del av min manndom i utlandet er
det umulig ikke å nevne enda en ting: mors brever. Disse epistler fra en
tid da det ennu var nogen som kunde og som gav sig tid til å skrive
brever istedetfor det rask, som vi nu lirer av og som det byr oss imot å
lese igjennem fordi ingen av oss lenger sikkert vet hvorledes vårt eget
sprog skal skrives – disse utførlige brever, sirlige både med hensyn til
sprog og skrift, fullkommen korrekte både hvad setningsbygning og
ortografi angår, kom hver uke så sikkert som Amen i kirken. og de gav
et levende billede av hele det miljø hun levet i og særlig naturligvis av
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familien og slekten. Store og må blev omtalt i deres gleder og sorger.
Bare én blev glemt: henne selv. Da disse brever hørte op var det som et
bånd blev klippet av mellem mottageren og slekten, ja, en kan nesten si
hjemlandet.

Men én ting kan hverken løsne eller fordunkles: det strålende billede
av denne mor i hennes barns sinn.”

Så fortsetter vi søskenflokken med Dorothea (Thea) Margrethe
Hansson født 19. august 1844 i Bergen, død 11. april 1919 i
Drammen, begravet i Kristiania.

Hun giftet seg 26. mai 1866 i Christiania med Joachim Ebbell, født
18. august 1935 i Grimstad, sønn av kjøbmann Jørgen Bendix Ebbell
og Inger Bie. Ebbell fullførte sin juridicum i 1859, ble kopist i
Justisdepartementet, og fra 1860 edsvoren fullmektig hos sin senere
svigerfar Christian Hansson på Eker. I 1863 fikk han bevilling som
overrettssakfører i Christiania og ble høyesterttsadvokat 29. juli 1865.
Joachim Ebbell døde på Ulefoss under en utflukt 8. september 1877,
og ble begravet i Christiania.

Med disse to treffer vi på et nytt interessant innslag i vår familiehis-
torie. Ebbell viste sine evner i 1863 som formann i Det norske
Studentersamfund, slagferdig, om nødvendig med en sarkastisk tone,
logisk evne og humoristisk sans. Dette preget også advokat-virksom-
heten. Dessuten skrev han artikler, således i Morgenbladet 1871 om
unionsforslagets betydning for Norge, videre var han stortingsreferent
for Aftenbladet. Hans samfunnsengasjement kom til uttrykk da han var
medlem av Christiania Fattigkommission og formann i styret for
Eugenia Stiftelse.

Efter sin manns død, virket Thea Ebbell i mere enn 30 år som
lærerinne, først ved Frøknene Sylows og Frøken Conradis pikeskole i
Christiania, senere ved Frøken Wulfsbergs pikeskole i Drammen, og
ved Drammens latinskole.
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Thea Ebbell, født Hansson

Hun øvet et varig inntrykk på sine elever.
Historie interesserte henne sterkt, dertil
kom religion, preget av dypt engasjement.
Viljestyrke og varmt hjertelag preget hen-
nes vesen. Dette kom til uttrykk også i
arbeidet for avholdssak, fredsaken og
dyrebeskyttelse. Når vi dessuten vet at fru
Ebbell var medlem av Drammens bystyre,
sitter vi igjen med inntrykket av en kvinne
i fremste rekke av sine medsøstre, slik situasjonen var i slutten av forri-
ge århundre.

Nest yngste barn Christian Henry Hansson var født 22. mai 1851
i Bergen, død 24. desember 1911 i Christiania. Han ble utdannet ved
Eidgenossisches Polytechnicum, i Zürich, en av datidens fremste tek-
niske høyskoler, og avla eksamen med utmerket resultat i 1870. Tross
tilbud fra professorene om å bli knyttet til høyskolen, foretrakk han å
reise hjem, der han ble knyttet til Norges Statsbaner.

Christian

Henry

Hansson

og hustru

Anna,

født

Tillander

Utdannelsen ble ytterligere supplert med en utmerket juridicum 1882. 
Finne-Grønn karakteriserer ham slik: – “Som mange i sin slekt var

Hansson en genial administrator, alle fantasters skrekk og forbannelse
og alle reglementsarbeidende menneskers prototyp. Han fortsatte sin
karriere som overingeniør ved Baneavdelingen i styret for Statens jern-
baner, og ble efter mangeårig tjeneste tilslutt konstituert som direktør
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for den nyopprettede institusjon “Styret for det industrielle Retsværn”.
Hans privatliv var også lykkelig. 2. november 1897 ble han gift i

Helsingborg med Anna Lovisa Tillander, født 28. oktober 1871 i
Rønneby, død 2. september 1935 i München under en reise. Deres to
barn behandler vi i en senere sammenheng.

Skal vi gi en generell karakteristikk av den søskenflokk vi nu har
for oss, må det bli den allsidighet som preger dens medlemmer. Her
kommer så til Olaf Mørch Hansson født 28. juli 1856 på Lerberg,
Eiker, død 22. februar 1912 i Christiania. Han fulgte opp slektens
kunstneriske tradisjoner som skuespiller og senere teatersjef. Det er
meget vanskelig å gi noen karakteristikk ut fra samtidige kilder, men i
likhet med Finne-Grønn har vi en litterær mulighet som vi også benyt-
ter oss av i vår fremstilling.

Kort efter Hanssons død utkom på Aschehougs forlag “Oplevelser
og humoresker af Olaf Hansson” med en innledning av professor
Gerhard Gran. Da professoren deri tegner et ganske fortrinlig billede
av det særpregede menneske, forfatteren var, skal hans skildring gjen-
gis her:

“Christiania blir vanskeligere og vanskeligere å bestemme, eftersom
byen fylles fra alle kanter av landet; den har ennu ikke karakter nok til
å omsmelte alle de heterogene elementer som strømmer inn i den; de
blir liggende som bygder og småbyer i byen, med innbyrdes fiendska-
per.

For 30 - 40 år siden var det i mange henseender anderledes, byen
var ikke meget mere enn tredjeparten så stor som den nu er, innvan-
dringen var vesentlig innskrenket til de nødvendige embedsmenn,
hele livet hadde ennu en smule særpreg; der var nogen familier som
gav tonen an, et par rikmenn som holdt selskaper det var litt av en
ære å komme i, en stiftsgård med et årlig bal som var noget av en
begivenhet; pengene var ikke enebestemmende, der krevdes litt fami-
lie, litt tradisjon, litt dannelse og solide konservative anskuelser.

Olaf Hansson hørte til en slekt som gjennem ekteskaper og byrå-
kratiske tradisjoner var kommet innenfor denne lille verden, og det var
noget han aldri helt kunde glemme; han hadde her et ganske svakt
element av snobberi som aldri forlot ham; han var naturligvis altfor
intelligent til å være ved det, eller til å vise sin stolthet over det; men
man merket stundom på hans domme, på den måte hvorpå han kun-
de undre sig over andres opførsel, at han kom fra “god familie”; så
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vidtbefaren han blev på mangfoldige livsens områder, – han tapte aldri
helt preget av å være en Christiania-bourgeois, og nogen av hans bes-
te roller, fremfortalt hans uforlignelige og uforglemmelige assessor i
“Hedda Gabler” var direkte bygget over modeller fra denne verden.
Ellers kom han jo snart og grundig utenfor.

Bare dette at han for enhver pris vilde være skuespiller, lå jo uten-
for alle land, og hans familie gjorde da også hvad der stod i dens makt
for å forhindre ham i den slags bedrøvelige ekstravaganser. han blev
satt inn på den tekniske skole i Trondhjem, men strøk til eksamen,
han forberedte sig henimot artium, men nådde aldri frem, han blev
anbragt i butikken hos Tiedemann, men gjorde ikke lykke, han blev
sendt til sjøs, men egnet sig ikke for å gå tiltops. Hans første ung-
domsår var en rekke av ubetingede fiaskoer i de forskjelligste borgerli-
ge stillinger.

Men Olaf Hansson som sist av alt gjorde krav på eller ønsket å
være en karakter, holdt trofast ut i sin første kjærlighet og glemte aldri
scenen; i 1878 stod han på breddene på det nasjonale teater i Bergen
– med en skikkelse som var altfor imponerende, med en dialekt som
ennu ikke var akceptert som scenesprog, et program som ingen for-
stod, og som han ennu ikke var mann for å realisere, og en selvtillit
som i høieste grad var frastøtende for alle hans omgivelser. Han hadde
en næsten-suksess som Stensgaard, men måtte dog selv her tre i skyg-
gen for Garmann som Daniel Heire og den unge Johannesen som
Lundestad; senere gikk det jevnt nedover, og i den siste del av hans
Bergenstid fant man ham kun på plakaten som “en herre” eller lignen-
de.

Denne motbør på scenen gjorde sikkert et meget dypere inntrykk
på ham enn hans nederlag som tekniker, akademiker, butikksvenn og
sjømann; men ingen merket det på ham, han var like sikker og freidig,
da han drog som da han kom, overbevist som han var om å komme
igjen som seierherre, – hvad han da også gjorde.

Olaf Hansson var et utmerket hode, han var ganske visst ikke
anlagt for å gå i dybden på noget punkt, men han hadde megen bon-
sens, et opmerksomt skuende øie og en glimrende letthet på mange
områder. Som ganske ung mann kunde han stå på ett ben og uten
avbrytelse eller betenkning diktere hundreder av vers; det var ganske
visst ikke poesi, men han hadde en uuttømmelig rikdom på de pussig-
ste rim som stundom slo inn på den mest ovrraskende måte, der var
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alltid god mening i hans vers som var fulle av muntre hentydninger til
dagens begivenheter – i kameratkretsen, i politikk, i litteratur, rimede
kroniker. Jeg vet ikke om nogen har opbevart nogen av disse improvi-
sasjoner – selv har han ganske visst ikke gjort det, han var ganske fri
for enhver litterær naraktighet. Men skulde det være mulig å komme
over nogen av dem, er jeg sikker på, de vilde fortjene en plass i denne
samling og leses med fornøielse.

Olaf Hansson hadde – så underlig det kan synes – anlegg for forret-
ninger; da han var teaterchef i Bergen, vakte hans praktiske sans, hans
mønstergyldige bokførsel, hans finansielle begavelse de forretnings-
kyndige direktørers ublandede beundring; han hadde mange, omenn
ikke alle, betingelser for å bli en dyktig journalist, og jeg skjønner
egentlig ikke, hvad det var som hindret ham i å bli en utmerket farce-
forfatter.

Olaf Hanssons liv blev ingen regelmessig stigende linje fra hans før-
ste fiasko til en varig suksess; det blev en op- og nedadgående bølge-
gang, triumfer og døde tider om hverandre. Men aldri lot han sig hen-
rive av sine seire til å tape hodet eller av sine nederlag til å miste
besinnelsen; han var alltid den samme, smilende, snakksom, ovenpå.
Når han – oftest ved egne meriter – var kommet inn i en sekkegate,
hvor enhver utvei syntes absolutt sperret, lot han sig aldri forbløffe,
men vendte om med sin skrallende trompetlatter og vandret sin vei
med en henrivende frekkhet som ikke skulde la nogen ane at han var
på tilbaketog.

Ingen vilde blitt mere forbløffet enn Olaf Hansson, om nogen had-
de beskyldt ham for å være filosof, og dog hadde han sin filosofi som
han alltid levet efter og aldri sviktet, en enkel og usammensatt livsvis-
dom som kun hadde en eneste paragraf, den han – mere eller mindre
instinktmessig – anvendte på alle livets forhold uten undtagelse: å late
som ingenting. 

Det hang på det innerste sammen med hans eget vesen og var på
engang hans styrke og hans svakhet. Han var en ualmindelig sky natur
som ikke for nogen pris kunde tåle at nogen kom innenfor og tuklet
med det som var hans eget. Om han var aldri så fortvilet, så måtte
ikke noget menneske ane at ikke allting var all-right med ham. Der var
jo tider, hvor jeg med bestemthet visste at livet gikk hårdt inn på ham;
men det var kun gjennem et hurtig hjelpeløst blikk i hans vakre dyre-
øine at jeg stundom fikk en anelse om det, – han lot alltid som ingen-
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ting, slapp ikke et sukk eller beklagende ord over sine leber.
Selv ikke, når det gjaldt teatret som var hans liv og hadde hele hans

hjerte. Da han siste gang forlot Nationaltheatret, berodde det sikkert
på egne feilaktige beregninger, og han hadde ingenting å bebreide
nogen; men da han innså sin feil og kom tilbake og meldte sig til en
hvilken som helst tjeneste, burde han ikke ha vært avvist. Han hadde
store fortjenester av norsk scenekunst, og der var ennu roller, ingen
kunde spille som han; det var ubillig på en så direkte måte å fortelle
ham at han var død og forbi. Det var også det hårdeste slag livet gav
ham; men han lot fremdeles som ingenting og knydde ikke. Det ster-
keste uttrykk han brukte likeoverfor mig som visstnok var den han
mest omgikkes på den tid, var: “Nå – jeg synes nok kanskje de har
god råd dernede i Studenterlunden.”

Selv da døden kom, var han den samme. Han visste det godt flere
måneder iforveien, iallfall så tidlig som Lillejulaften var han ganske på
det rene med at det var forbi; vi var samlet nogen få venner i et lite
siste selskap; han var meget svak, og der var et øieblikk det holdt på å
briste for ham; men det varte knapt et sekund, før han gjenfant sin lat-
ter og sin litt støiende semme og lot som ingenting.

Tre dager efter gikk han tilsengs for aldri mere å stå op; det blev
langvarig, uker gikk, og måneder, før det var slutt. Han hadde det rik-
tig vondt, kanskje ikke nettop så heftige smerter, men alle hans lem-
mer svulmet op av vattersott, hans i forveien besværlige legeme blev
næsten umulig å håndtere, han fant aldri ro og var hårdt plaget. men
kom man inn til ham, var han den samme; hans tenner var litt litt
lengere, hans hud gulere, og der begynte å vise sig antydning til kinn-
ben i hans ansikt; men smilet var det samme, – og latteren stundom
også, omenn litt svakere, – der var ingenting i veien med ham; han vil-
de ikke ha noget slags rørende samtale eller meddele hvad han kunde
ligge og tenke på, men snakket om løst og fast. På sitt nattbord, – like
ved sin hodepute – hadde han anbragt sin telefon. Jeg sa en dag til
ham: “jeg skjønner ikke du kan holde ut det instrument så tett ved
dig”. “Jo,”  svarte han, “jeg må ha det øre åpent ut til verden.” Og da
ingen visste, hvor syk han egentlig var, ringte det i hvert øieblikk, og
han var alltid tilsvars, munter og interessert i alt det som på denne vei
rant inn til ham av nyheter og siste jargon fra teater, fra gater og kafé-
er. Nogen få dager før han døde, ringte det på min telefon, det var
ham; hans stemme var så sterk og lys at jeg uvilkårlig spurte: “Er du
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bedre idag Olaf?” “Nei takk, – det er mere skitt enn nogensinne, men
det er der jo ingenting å gjøre ved,” og så fortsatte en lang samtale om
Gunnar Heibergs nye stykke som han var sterkt interessert i. Og slik
like til han sovnet inn i den siste søvn.

Han var et mannfolk som aldri klynket og aldri plaget sine med-
mennesker med sine egne sorger og bekymringer.

Dette er naturligvis ikke bare styrke, en slik næsten sykelig frykt for
og mistillit til sentimentalitet sperrer av for mange livsverdier. Olaf
Hanssons erfaring blev snever til mange kanter, han hadde vanskelig
for å tro på og derfor også vanskelig for å se meget av det som ligger
dypest i menneskesjelen; han kalte altfor lett vrøvl, hvad der kunde
være ekte følelse, og affektert nonsens, hvad der var fantasi. Der er til-
felle i livet, hvor det ikke er nok å late som ingenting, og Olaf
Hansson som i sin altfor mannfolkaktige skyhet aldri kunde hengi sig
til noget slags intimitet, gikk glipp av meget av den berikelse, som kun
innerlighet og fortrolighet kan skjenke.

Noget lignende gjaldt også hans skuespillkunst, den bestod for en
del også i at han lot som ingenting. Han gikk så å si fra sin stue like
inn på scenen og snakket videre uten å forandre sig; han var den før-
ste norske skuespiller, som for alvor våget å vende ryggen – og hvil-
ken rygg! – til publikum, han tente en fyrstikk, han røkte en cigar, han
snakket, mens han spiste, han stammet og fant ikke ordene og skapte
ved alle disse små naturligheter en livaktighet, som man aldri før had-
de sett på vår scene. Men det var selvfølgelig ikke bare dette rent
utvortes, han utviklet  det til fin og bevisst kunst, lyttet til den mennes-
kelige tales mange nyanser og overraskelser og ufullkommenheter, og
skapte gjennem dette naturstudium en replikk som vi aldri hadde hørt
maken til. I karakteristikken kunde han derimot stundom svikte, han
var glimrende, når det gjaldt å la ordene skjule under lekende kåseri,
men svakere hvor de skulde åpenbare hvad der hadde ligget skjult.
Det hendte ham at han slapp sine skikkelser, eftersom de nærmet sig
femte akt, og gjennembruddet blev forberedt og kom.

Slik var Olaf Hansson som menneske og skuespiller, mandig og
sky, munter og uvrøvlet og full av sund fornuft.”
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Olaf Hansson og hustru Thora, født Neelsen 

Olaf Hansson debuterte 11. februar 1877 på Bergens nasjonale Scene,
og var ellers knyttet til flere teatre. Blant annet spilte han på
Nationaltheatret i Christiania fra 1899, og var konstituert  teatersjef
1905 - 1906. Både i Bergen og i Christiania var han en populær skik-
kelse, elegant og elskverdig og ytterst vennlig mot alle han kom i
berøring med privat og i tjeneste.

Han giftet sig første gang i Christiania med skuespillerinnen Thora
Elisabeth Neelsen, født 2. desember 1848 samme steds, og død 11.
september 1917 i Stavanger, datter av byggmester Jørgen Fr. Neelsen
og Julie Rustad. Dette ekteskap ble oppløst.

Gift annen gang 23. desember 1896 i Bergen med Agnethe
Elisabeth Schibsted, født 21. september 1868 i Bergen, datter av skue-
spiller Otto Schibsted og Elisabeth Strøm.

Fru Thora Hansson debuterte 1871 på Christiania Theater som hun
var knyttet til inntil 1899. Senere var hun teatersjef både i Trondhjem
og i Stavanger.

Fru Agnethe Schibsted Hansson debuterte 1891 på Christiania
Theater, var knyttet til flere teater, og lengst ved Nationaltheatret, fra
starten i 1899, og fra 1907.

Olaf og Thora Hansson hadde 2 barn som vi skal behandle under
omtalen av neste generasjon.

Vi har her fremstillet en ytterst begavet søskenflokk. Dette gjør det
mulig å trekke videre opp perspektivet bakover.
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Perspektivet bakover
1866 fant det sted en rekke diskusjoner i det norske Studentersamfund
om innvandringen til vårt land. I tilspisset form drøftet man: Hvem er
våre rette fedre? Talsmennene på hver sin side var Riksarkivaren,
Michael Birkeland og hans unge assistent, den senere så berømte his-
toriker Ernst Sars.
Problemene gjaldt dypere sett de katastrofer som rammet vårt land i
senmiddelalderen. Birkeland mente at bruddet var så stort at det måtte
være vanskelig å finne noen sammenheng i vår historie. Adelen for-
svant, eller slektene fortsatte som storbønder. Vi mistet vår politiske
selvstendighet og økonomiske handlekraft.

Ernst Sars hevdet det motsatte, det var sammenheng mellom sagatid
og nyere utvikling. I allefall var det reist problemer som har opptatt
vår forskning frem til idag.

De to faglige motstandere kunne møtes på ett punkt. Norge ble et
lokkende “utviklingsland” for krefter utenfra, og energiske folk blant
våre egne. Efter flere hundre års “grotid” opplevde vi det nittende
århundre, vårt “grand siécle.”

Summerer man opp den brogede mangfoldighet til et helhetsbilde,
skriver litteraturprofessoren Gerhard Gran, kommer man i det nittende
århundres Norge frem til det sted, hvorfra alle kulturbestrebelser –
kunst, diktning, forskning, ja religion, syntes å løpe sammen i én frem-
gangslinje mot ett mål – det hele ble til politikk. Herfra arbeider Hans
Nielsen Hauge, Henrik Wergeland, P. A. Munch, Asbjørnsen og Moe,
Tidemand og Gude, Bjørnsom og Ibsen på det samme som man –
med mindre talent – kjempet henimot i stortingssalen og i regjerings-
kontorene.

Denne formuleringen rommer noe vesentlig. Politikk med nasjonal-
tanken som livsnerve ble i hovedsaken vår norske filosofi, en grunni-
dé som i høy grad gjennomsyrer alle tenkelige sider, også av vårt kul-
turliv. “Ibsen og skipsfarten” gikk hånd i hånd.

De fleste, enten de visste det eller ikke, ble tatt i de historiske kref-
ters tjeneste. La oss føye til, dette er et almeneuropeisk, ikke noe sær-
norsk fenomen. Nasjonalitetstanken, vi kan vel i eftertid føye til på
vondt og godt – dominerte det nittende århundre. Uttrykksmåten var
forskjellig, som i britisk imperialisme, i militærkonservativ tysk patrio-
tisme, noe som også kunne merkes i vårt svenske naboland, og i ett
Norge, preget av kampen for indre og ytre selvstendighet. Her kom-
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menterer Gerhard Gran, Christian Michelsen i 1905: ....uten Henrik
Ibsen var han ikke kommet av flekken.

Slik støter vi på to avgjørende faktorer i vår historie. Vi er både inn-
advendt, mot bondesamfunnet og lokalmiljøer med tradisjoner i hun-
drevis av år bakover og en sosial struktur med indre spenninger som
ingen utenfra så lett får tak i.

Samtidig er vi med vår tyngde i kystbefolkningen ekstremt utad-
vendt med verdenssamfunnet som tumleplass. Spenningen mellom de
lukkede innadvendte og det utadvendte er noe essensielt i vår historie,
slik utviklingens linjer samler seg i hovedstaden. De fleste norske slek-
ter har sine tilknytningspunkter her, men få “er” herfra. Mange kom
utenfra for “å bli”.

Som vi har konstatert, ble Hansson-slekten og nærstående familier
typiske representanter for hva vi vil kalle Christiania-Oslo-miljøet. Hva
står nu dette for? Det er langtfra ensartet, tvertom er det karakterisert
av de sterke nyanser. Nettopp her kommer Hansson-historien så klart
inn i bildet.

I forhold til andre hovedsteder er Christiania eller Oslo lite tradi-
sjonsrik langt bakover. Båndene til den engang så rike middelalder ble
slitt over. Med unntagelser av noen få slekter manglet vi en toneangi-
vende adel. Så ble det borgerne, embedsmenn, forretningsdrivende og
kunstnere som dannet miljø, med et sterkt akademisk islett.

Egentlig var Christiania, og stadig i høy grad Oslo, et konglomerat
av de landsdeler og spredte miljøer Norge er sammensatt av, og med
sterke innslag av innvandrede slekter. Som vi allerede har konstatert,
har Hansson-slekten, og de inngiftede familier, efterhvert  vært med på
å prege hovedstadsmiljøet slik det efterhvert har formet seg.

La oss så igjen ta utgangspunkt da familien “kom til byen”.
Bakgrunnen var “grassrot-Norge”, der mulighetene plutselig ble enor-
me i vår nasjonale renessanse. I den ferske hovedstad ble empire-aris-
tokratiet med basis i jernverk og trelast, med få unntagelser brutt sam-
men i kriseårene. Nye førende slekter utenfra overtok ved midten av
attenhundretallet. Disse formet hovedstaden i næringslivet, og stadig
med tilsig av nye slekter utenfra. I løpet av et halvt århundre ble små-
byen en representativ hovedstad uten å ha avleiret århundrers konge-
tradisjoner slik som tilfelle var med København og Stockholm. Denne
relativt ferske historiske bakgrunn, samtidig med en vital nasjonal
utfoldelse – dette var Christiania, og preger stadig Oslo. Efter vår måle-
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stokk representerer Hansson- familien her en eldre, og i sin utvikling
typisk hovedstadsslekt.

Fremfor alt legger vi merke til allsidigheten yrkesmessig, fra
embedsmenn, over til den ledende forretningsstand – her igjen med
representasjon i forsikring, industri og sjøfart – og til skuespillerfaget.
Litt av en yrkesmessig kombinasjon innen en tallmessig forholdsvis
beskjeden slekt.

Som i andre hovedsteder virker innbyggerne urbane, selvsikre,
kjappere i replikken, stundom nedlatende, overfor resten av landet.
Som historikere vet vi at arven er sammensatt, der bergensk rappkjef-
tet kvikkhet blandet seg med den usikkerhet som oppbruddet fra bon-
demiljøet og småby betydde –  dette er altsammen tradisjonene bakom
Oslo. Og la oss føye til; blandingen kan til sine tider være ytterst char-
merende, og fremfor alt med varme, selvom ikke alle med en gang tar
tonen.

Vi har karakterisert enkelte medlemmer av den slekt vi behandler,
med representasjonen nettopp i tradisjonen fra Christiania. Dette er
den stilltiende forutsetning når vi behandler rekken av Hanssoner
innen de enkelte slektsgrener og yrkesgrupper.

Men først må vi stoppe opp ved det politiske forløp i dette tidsrom
som Emil Smith så treffende kaller: “Disse fjerne år”, dvs. egentlig frem
til 1914. Det sentrale år ble 1905. I utviklingen frem til, og under de
dramatiske hendelser, var det særlig en av Hansson-slekten som spilte
sin rolle i dialogen med den norske folkesjel.

Slektskonstellasjoner og politikk
Den bevegelse vi benevner “Norsk konservatisne” er i europeisk, ja,
endog i nordisk forstand, et merkelig fenomen. Faktisk bygger den på
radikale tanker utenfra, slik disse kom til uttrykk i Grunnloven av 17.
mai 1814. Det vi hadde av en mer europeisk konservatisme med de
begavede adelsslekter Løvenskiold og Wedel-Jarlsberg i spissen, kunne
ikke endre det faktum at Norge inntil 1880-årene var dominert av en
akademisk orientert embedsstand som stod vakt om våre politiske ver-
dier. Sentrum i dette miljøet var, og måtte bli Christiania. Der var
Stortinget, Universitetet, kultur- og pressemiljøet. Som vi allerede har
vist, var de tettsluttede embedskretser og næringsdrivende lite preget
av rikdom, selvom velstandsutviklingen gjorde seg gjeldende. Da vi
ellers ikke hadde noe annet aristokrati ble Christiania preget av denne
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spesielle norske konservatisme, frisinnet og med en urban selvbevisst-
het som var med på å forme dette ferske samfunn, ikke minst politisk.

Historiebøkene beretter her om en såkalt “Adresse” som den 4. mai
1895, av 56 fremtredende Oslo-borgere, ble overrakt partigruppene i
Stortinget. Denne adressen var blitt til efter initiativ av forsikringsdirek-
tør Michael S. Hansson, og den oppfordret til forhandlinger med
Sverige. Det kom istand drøftelser mellom stortingsgruppene, og den
7. juni ble det med 90 mot 24 stemmer vedtatt “at der på helt fritt
grunnlag under en med Stortinget samarbeidende regjering bør søkes
innledet forhandlinger mellom de forenede riker.” Disse forhandlinger
skulle gjelde konsulatvesenet og utenriksstyret.

Bak denne formuleringen ligger en av de mest dramatiske konflik-
ter i vår nyere historie. Beslutningen av 7. juni 1895 var et nødvendig
norsk tilbaketog for å hindre krig med Sverige. Her spilte Michael S.
Hansson en nøkkelrolle, der noen av kildeskriftene inntil idag har vært
klausulbelagt, og oppbevart i familien. Han har her redegjort for den-
ne norsk-svenske konflikt, på grunnlag av det offisielle kildemateriale
for så å trekke inn de private kilder som står til vår disposisjon. Saken
har en lang forhistorie, og dreier seg i virkeligheten om grunnlaget for
unionen med Sverige, slik den ble oppfattet forskjellig i de to land.

Adressens bæregutter i Stortinget med S. t. Michael i spissen.

Korsaren 16. mai 1895.
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Den britiske historiker T. K. Derry karakteriserer unionskonflikten i
dens senere stadier som “A storm in a teacup”. Forsåvidt gir denne
hans formulering uttrykk for en nokså vanlig holdning ute i Europa
helt opp til våre dager. Riktignok, føyer Derry til, gjennomgikk Norge i
unionstiden en ekspansjon, helt enestående i sin historie, uten større
militære byrder, samtidig som Sverige inntok en høyst moderat hold-
ning som den dominerende partner. Tross dette, mener Derry at nord-
mennene led av et nasjonalt underlegenhetskompleks helt bakover til
dansketiden. Formuleringen er langt fra uvanlig i den historiske littera-
tur, men det forekommer også motsatte røster. Vi skal her langtfra
behandle hele unionskonflikten.

Derimot skal vi konsentrere oss om det faktum at Michael S.
Hansson var særdeles aktiv i dens senere stadier. Det kan da være av
interesse å studere de prinsipielle utgangspunkter.

Det var her to interesser som stod mot hverandre. Da Frederik VI
måtte avstå Norge til Carl XIII, oppfattet uten tvil begge parter over-
enskomsten som en traktat, suverene fyrster imellom. For Sveriges
vedkommende var det tapet av Finland som skulle kompenseres ved
erhvervelsen av Norge. De forsvarsmessige hensyn kom her til å spille
en avgjørende rolle. Sverige var ikke bare den desidert mektigste part-
ner i unionen, men måtte også av strategiske grunner spille den avgjø-
rende rolle. 

Et annet spørsmål, i nær sammenheng med det strategiske problem,
ble da hvorvidt svenskene dominerte Norge ved erobrerens rett, eller
om forholdet berodde på en frivillig overenskomst fra Norges side,
med Sverige som primus inter pares. Her står vi ved et avgjørende
punkt i den unionspolitiske debatt.

For nordmennenes vedkommende kom de strategiske hensyn lenge
i bakgrunnen i forhold til kampen for å bevare Grunnloven og hevde
seg i unionen. Men det var helt fra først av sterkere nyanser i norsk
unionspolitikk enn i svensk. De konservative, som gjennomgående var
mest unionsvennlige, hadde også størst sans for de forsvarsmessige
hensyn. Venstre kombinerte norsk radikal reisning med kamp mot
kongemakten, som de regnet for sterkt forankret i konservativ tradi-
sjon. Både Høyre og Venstre stod imidlertid fast på at Riksakten av 4.
november 1814, iallfall formelt, var en frivillig overenskomst fra norsk
side.
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I virkeligheten var det faktisk det konservative embedsstyre, i de
første årtier efter 1814, som hadde maktet å verne om Grunnloven
overfor de forsøk som Carl Johan gjorde på å lage endringer i den.
Grunnloven selv var utformet av embedsmenn, var preget av radikale
idéer utenfra, men stod likevel i nær sammenheng med det som skulle
bli norsk konservativ tradisjon. I utviklingen lå imidlertid en spire til
de radikales kamp for nydannelser, hvilket igjen ville si at også uni-
onskongen, som forfatningsutøver, kom direkte i siktelinjen.

Før det imidlertid kom så vidt, hadde den såkalte skandinavistiske
bevegelse medført en prinsipielt ny unionspolitisk situasjon. Dette
gjaldt neppe så meget de faktiske makthavere, de bevarte hodet koldt,
men den mentalitet som var utgått fra den akademiske ungdom. Det
karakteristiske uttrykk var da også studentmøtene.

Iallfall kan vi trygt si at skandinavismen for flere decenniers ved-
kommende ikke bare mildnet unionsforholdet, men også gav det et
nytt innhold preget av ungdommelig idealisne. I begge land gikk disse
tendenser sammen med en begeistring for den nyoppdagede folkekul-
tur. Det gir visse perspektiver når Roar Tank skriver om faren, skandi-
navisten Yngvar Nielsen .... “Det var nok dybt alvor med Yngvar
Nielsens ungdomskjærlighet til Ivar Aasens og Aasmund Vinjes mål....”
Slik var situasjonen før målsaken ble venstrepolitikk og unionen opp-
fattet som høyresak. Men det er likevel viktig å huske på at mange av
dem som unge omkring 1860, alltid i dypet av sitt sinn svermet for
skandinavisme og stod fast på en liberal konservatisme som efter
deres mening skulle bringe kulturen utover til stadig nye befolknings-
lag.

De eldre ansvarlige politikere så anderledes på saken.
Stattholderstriden i 1861 skapte et definitivt skille innen den konserva-
tive leir, med Frederik Stang på den ene siden og de to svogre
Christian Birch-Reichenwald og Ketil Motzfeldt på den annen. Striden
mellom de to parter er fremdeles årsak til dyp uenighet blant histori-
kerne.

Skandinavismen hadde efterlatt seg en riktignok ofte uklar, men
dog tydelig uttalt unionsvennlig stemning som ikke engang riksrettstri-
den i 1884 kunne overskygge. 

Denne riksretten da den konservative regjering Selmer ble domfelt,
førte til en fast høyrefylking, der Emil Stang bygget opp Høyres orga-
nisasjon. Ved å reise den såkalte “konsulatsaken” lyktes det samtidig
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Venstre å samle seg under en ny og mer radikal ledelse. Også Høyre
hevdet i og for seg at Norge hadde rett til egne konsuler som det ikke
stod noe om i Riksakten av 1814. Det var forholdet til den felles uten-
riksledelse som her skapte den store strid i norsk politikk.

Dette skjedde samtidig med at de svenske konservative inntok en
strammere holdning i unionsspørsmålet for ytterligere å aksentuere
denne utover i nittiårene. Det spilte dessuten en rolle at Sverige mer
og mer nærmet seg det keiserlige Tyskland, mens Norge holdt på en
streng nøytralitetslinje. I det hele betegner tidsrommet 1893 - 95 parla-
mentarisk sett den vanskeligste og mest uklare pariode i Norges nyere
historie. Det skulle ikke bedre situasjonen at svenskene ble utålmodi-
ge, og truet med å bruke våpenmakt. Så måtte stortinget vedta sitt til-
bud om forhandlinger, et klart tilbaketog. Indirekte kunne dette tolkes
som at Høyres linje hadde vært riktig, vi hadde ingenting militært sett
å stille opp mot de svenske krav. 

Såvidt den generelle utvikling, der Michael Hansson og hans nær-
meste krets kom til å spille sin rolle. Konstellasjonene hadde sine røt-
ter noe bakover i tiden; til 1870 og 80 årene.

Under de stridigheter som oppstod, kan vi foruten den fremstor-
mende venstrefylking, tale om to konservative grupper, den Stang´ske,
og kretsen rundt marineoffiseren Ketil Motzfeldt. Tyngden av de kon-
servative fulgte linjen fra Frederik Stang over til sønnen Emil. Det sved
stadig i sårene efter riksrettsdommen i 1884.

Det skulle ikke gjøre saken bedre at Sverige sa opp “mellomrikslo-
ven”, som hadde gjort Sverige og Norge til et fellesmarked, av største
betydning for utviklingen av norsk næringsliv. Den 14. oktober 1895
overtok så Francis Hagerup som statsminister i et forsøk på å få for-
handlinger i gang.

Michael Hansson skrev ned hva han visste snart efter hendelsene i
1895, men satte klausul for offentliggjørelse inntil 1945, med andre ord
i femti år. Så opprørende virket det hele dengang. Men tiden leger
som kjent de fleste sår. Idag foreligger fra hans hånd de særdeles inter-
essante aktstykker som kaster lys over dnne siste periode i et unions-
forhold under sluttstadiet. Her skriver Michael Hansson ....

“Efter omhyggelig undersøgelse og gjennem samvitighedsfuld over-
vejelse er det min bestemte overbevisning at der Vaaren 1895 planlag-
des fra den storsvenske Lejr i Rigsdagen det overfald mod Norge –
“Røvertogtet” kalder Ernst Sars med rette – hvortil det indledende skrit
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blev taget 18 Marts 1895,” det var denne dagen at “Sekreta utskottet”
ble fremkalt, i realiteten for å planlegge forholdsregler mot Norge.
Michael Hansson refererer i sine “Erindringer” til venstrehistorikeren
Ernst Sars, og polemiserer mot Yngvar Nielsen, personlig venn av
Oscar II. 

“Erindringer” inneholder et materiale som var lite kjent i 1920-åre-
ne, men nu er offentligjort i en rekke verker. Av den grunn skal vi her
ikke referere disse hendelser i detaljer, bortsett fra det vesentlige fak-
tum at disse fremstillinger alle fremhever den sentrale rolle Michael
Hanssom må ha spilt. Han poengterer selv det nære slekts- og venn-
skapsforhold til Emil Stang. I Sverige var friherre Louis de Geer en av
de personligheter som Hansson satte særlig høyt, mens han polemise-
rer mot den refererte storsvenske skole, og dennes unionsoppfatning.

Hanssons “Erindringer” vekker idag så langtfra den oppsikt som
hadde vært tilfelle om de var offentligjort snart efter 1905. Vi har siden
opplevd så meget av politiske katastrofer at unionsstriden nu er kom-
met på lysårs avstand. Idag studerer vi disse erindringene som historie,
og legger samtidig merke til det sterke engasjement som preger forfat-
terskapet til Michael Hansson.

Vi vet derfor av gode grunner mer om det hendte før og under uni-
onsoppløsningen enn deltagerne selv dengang. Samtidig er vi istand til
å plassere disse i en historie de selv ikke så lett kunne fatte omfanget
av: Gjelder det Michael S. Hansson legger vi blant annet merke til hans
dype, detaljerte kunnskap om svensk historie og statsforfatningsrett.
Blant annet forteller de aktstykker han efterlot seg, hvorledes han fulg-
te med i svenske tidsskrifter, således “Ord och Bild”. Hans kontakter
var å finne innen det akademiske Høyre, men også i Venstre. Særlig
interessant er korrespondansen med Jørgen Løvland, den senere uten-
riksminister i 1905, og så statsminister. Dette skal vi berøre i den vide-
re fremstilling. Poenget er at den bevegelse som kulminerte med
“Samlingspariet” fra 1903 av var begynt å forme seg ved midten av
1890-årene.

Unionsbruddet
Michael Hansson deltok så i den såkalte “Opplysningskomitéen” av
1905. Denne var imidlertid allerede i ferd med å forme seg der vi
slapp i forbindelse med “Adressesaken” av 1895. utgangspunktet her
er et forslag fra sendemann i Madrid Fritz Wedel Jarlsberg, dette også
fra 1890-årene, i samarbeid med moderate svenske kretser, om en fel-
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les utenriksminister om kunne være svensk eller norsk, og 2 utenriks-
ministerier, et svensk og ett norsk, men begge med sete i Stockholm.
Michael Hansson var interessert i forslaget, med den modifikasjon at
det norske utenriksministerium måtte ligge i Norge. Han vant bifall hos
en rekke personer som han hadde hatt kontakt med under Adresse-
saken, blant disse Ernst Sars, Bernhard Getz og H. E. Berner, og fikk i
1899, eller muligens i 1898, Hansson husker her ikke sikkert, kontakt
med den svenske regjeringssjef og en tid også utenriksminister Erik
Gustaf Bostrøm, som inviterte ham hjem, – og en rekke andre svenske
personligheter. I Norge forsøkte han å få Bjørnstjerne Bjørnson interes-
sert. Det som så hendte er historisk sett såpass betydningsfullt at vi her
gjengir noe av Hanssons beretning ordrett ........

”Begyndelsen var meget lovende. Gjennem Sars fik jeg Indbydelse
fra B. B. til at spise middag hos ham paa Aulestad under min oprejse
til Gausdal Sanatorium sommeren 1899. – I henhold til foreløpig
antydning fra Sars om, hvad jeg ønskede at tale med ham om – og
under en timelang formiddags-konferanse på tomandshaand blev han
saa begejstret for min plan, at han erklærede at ville ofre et aar af sit
Liv paa at være med i arbejdet. Men da vi saa efter middagen skulle ta
en slutkonferanse, viste det sig at han i mellemtiden hadde hat en
samtale med sin svigersøn Sigurd Ibsen som i eftermiddagsmødet var
tilstede som taust vidne, thi nu hadde Piben forsaavidt faaet en anden
Lyd, idet B. B. opstillede som Betingelse for sin Deltagelse, at
Rigsakten blev forandret, gjennem en Bestemmelse om gjensidig frivil-
lig Opsigelse af Unionen, saafremt det norske Storting eller den sven-
ske Riksdag to gange efter mellemliggende Valg besluttede med trefjer-
dedels Majoritet at opsige Unionen ....” Dette ville han straks skrive
om til den tidligere utenriksminister Alfred Lagerheim, som hadde
samarbeidet med Fritz Wedel, og nu var minister i Berlin.

Hansson var klar over at et slikt forslag bare ville vekke hån i
ledende svenske kretser. Bjørnstjerne Bjørnson ledsaget av sønnen
Bjørn, fulgte ham imidlertid vennlig ut til karjolen, og de gjorde opp-
merksom på at det til hans ære var heist 4 flagg, norsk, svensk, dansk
og finsk. Ved avskjeden sa Bjørnstjerne Bjørnson “Tak for Besøket. De
er den første som er kommet til mig med et kompromis”, hvortil
Hansson svarte, “altsaa har jeg forstaaet Dem bedre end de andre har
gjort det.” Åtte dager efter telefonerte Bjørnson til Hansson og fortalte
at Lagerheims svar var høyst avvisende.
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Så måtte en begynne igjen, helt pånytt: I løpet av våren 1900 var
Hansson kommet så langt at han hadde fått istand en komité på seks
medlemmer. 2 fra Høyre, foruten ham selv, riksadvokat Bernhard
Getz, fra Venstre professor Ernst Sars og statsrevisor H. E. Berner; og
fra de moderate Frits Hansen og advokat Rasch. Denne komitéen skul-
le møtes den 20 april 1900, men så for igjen å citere Hansson ordrett
“den forudgaaende Dag døde vor dyrebare Erling saa at jeg selvfølge-
lig ikke magtede at møde. Komitéen sprængtes nu ved et skarpt
Samenstød mellem de to udprægede modsætninger Sars og Getz som
Følge af – blev det mig venlig sagt af Frits Hansen – “at man savnede
min dempende Indflydelse. Og der gik lang Tid, inden jeg magtede at
gjenoptage Arbejdet, som også tilslut faldt plat til Jorden” ...

Vi forlater kort Michael S. Hansson for å referere hva som hendte i
den unionspolitiske utvikling hvor han igjen gjorde seg sterkt gjelden-
de under de siste krampetrekninger av fellesskapet, nettopp i den
perioden da M. S. Hansson stod for en innsats som inntil idag har vært
lite kjent. I den nærmeste tiden omkring århundreskiftet blir det friskt
liv i unionsdebatten. Det skyldes delvis nye ledere i det politiske liv. I
Norge hevdet Sigurd Ibsen, som sjef for handels- og konsulatkontoret i
Indredepartementet, at eget norsk konsulatvesen lot seg forene ved
felles utenriksvesen og diplomati. Utenriksminister Alfred Lagerheim
grep straks tanken, og den 26. juli 1902 avgav den på hans initiativ
nedsatte komité en innstilling som i hovedsaken fulgte Ibsens tanke-
gang. Sigurd Ibsen styrket så sin stilling i vesentlig grad ved å bli
utnevnt til medlem av den Blehrske regjering. Han var derefter den
ledende skikkelse i de forhandlinger som munnet ut i det såkalte kom-
muniké av 24. mars 1903, hvor man bl.a. foreslo at “Forholdet mellem
ministeren og diplomatiet på den ene side, og de særskilte konsulatve-
sener på den annen bør reguleres ved likelydende lover, som ikke
ensidig kan forandres”.

Venstre sprakk på kommunikéet, med den følge at Georg Stang og
Konow fra Hedemarken gikk ut. Men Sigurd Ibsen kunne føre sin linje
videre. Hagerup dannet efter den overveldende valgseier for
“Samlingspartiet” regjering høsten 1903. Samlingspartiet bestod av
Høyre og den moderate del av Venstre. Dets mest trofaste presseorga-
ner i Kristiania var Morgenbladet og Verdens Gang. Også i Sverige
måtte de politisk toneangivende kretser bak kommunikéet regnes som
moderate. Allerede i desember samme år oppnådde de to regjeringer
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enighet om hvordan forhandlingene skulle legges an. 
Samlingspartiet betød i visse henseender en seier for unionen. Den

militærpolitiske holdning i Venstre, som fikk Georg Stang til å bygge
grensefestninger mot Sverige istedenfor å styrke Skandinavias forsvar
mot en felles fiende, led et tydelig nederlag.

Konstellasjonen Francis Hagerup - Sigurd Ibsen var således 1903 -
05 den drivende kraft i norsk politikk. Den første hadde vist seg som
en resolutt og viljefast statsmann, mens Ibsen i sine unionsbestrebelser
syntes å ha seiret totalt over Konow og Georg Stang. Efter den raske
avgjørelse i desember 1903 kunne regjeringen allerede den 28 mai
1904 sende statsminister Boström et forslag til likelydende lover. Men
da det ble spørsmål om hvordan kommunikéet av 1903 skulle tolkes,
brast forhandlingsgrunnlaget i stumper og stykker. Det er ikke vår
oppgave å fremstille hvorledes Boströms såkalte lydrikepunkter hadde
en lammende virkning på det unionelle fellesskap. Men vi skal forsøke
å vise at Boströms holdning, fordømt i Norge, ble en direkte katastrofe
for unionens varmeste talsmenn i landet. Det var særlig kravet om at
norske konsuler skulle være ansvarlig overfor den svenske utenriksmi-
nister, som vakte bestyrtelse. “Hvis Statsminister Boström overhovedet
havde lagt an paa at sprænge enhver Forhandling, kunde han ikke
have valgt et virksommere Middel end det, han nu havde fundet”,
skrev Yngvar Nielsen i den bok om 1905 som han utgav høsten sam-
me år.

Men enda var det en gruppe som ønsket å bevare fellesskapet. Til
dem hørte, som vi skal vise, størstedelen av Kristiania-opinionen, om
enn med avgjørende unntagelser.

“Men endnu i 1905 var min Tro paa at Unionen skulde kunne gives
en for begge Riger tilfredsstillende Ordning, saa stærk,” skriver
Michael S. Hansson, “at jeg paa et Møde i slutningen af Februar 1905
af Kristianias største Forretningsmænd – for hvem jeg var anmodet
gjennem redaktør Sundt om at redegjøre for den politiske Stilling.” ....

For eftertiden er det i virkeligheten oppsiktsvekkende at Hansson
på dette tidspunkt fremholdt som det eneste rette “at gaa Lovvejen” i
konsulatsaken, noe som ville kreve tre års utsettelse av den endelige
løsning. Dette betydde at Michael S. Hansson stod på linje med stats-
minister Francis Hagerup som på dette tidspunkt var inne i sluttkam-
pen for sin politiske eksistens. På Møtet i februar 1905 la så Michael S.
Hansson frem dette utkast til en adresse:
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»Medens det norske folk i hele sin unionelle Opfatning har bygget
paa det højtidelige Tilsagn fra svensk side at der uten Hensyn til de to
Landes folkemængde eller deres Produktion skulde hærske fuld jævn-
lighed i alle de Spørgsmaal som angaar deres fælles styrelse» (den
svenske Konges Proposition til den svenske Riksdag af 12 April 1815),
«har svenske statsmænd fra første Stund af og til denne Dag tilsigtet og
paa mange Maader søgt at gjennemføre en Overhøjhed for Sverige i
Forhold til Norge.

Vi tror fuldt og fast, at denne Bestræbelse, som er en klar
Forvrengelse af den indgaaede Overenskomst, ikke deles af det sven-
ske Folk som helhed, og at tilslut alt, hvad der er edelt og rettænken-
de inden den svenske nation vil uimodstaalig samle sig i Erkjendelse
af vor Ret. Men da det nu til vor bitre Skuffelse har vist sig, at
Overhøjhedspartiet er saa mægtigt, at den svenske Regjeringschef har
ment at burde paa dette Parti´s Alter ofre sit til Norge givne Ord, blir
den nuværende Forening for os en vitterlig Fare istedetfor Betryggelse.

Vi stiller derfor en ærbødig og indtrængende Opfordring til den
norske Regjering og til det norske Storting om aapent og bestemt at
udtale for det svenske Folk; at netop fordi vi Intet ønsker højere end
Fred og god Forstaaelse mellem Halvøens Folk og her ser den eneste
Sikkerhed for nordens Fremtid maa vi begjere nye Former for
Foreningen mellem Rigerne.  

Vi er selvfølgelig villig til at modtage ethvert Forslag, hvorom de
svenske Statsmyndigheder maatte enes og at prøve et saadant Forslag i
den samme Aand, hvori det er fremsat.

Hvad Konsulatsagen betræffer, som af svenske Statsmyndigheder er
erkjendt at ligge udenfor den nuværende Forenings Ramme, og som
giver Udtryk for et enstemigt Krav fra norsk side, mener vi det klart, at
den maa fastholdes og søges fremmet paa den af Grundlovens
Paragraf 79 anviste Vej.»

Til min overraskelse, forteller Hansson, var stemningen blant de
møtende forretningsmenn ubetinget for en hurtigst mulig aksjon, og
dette på grunnlag av den økonomisk korrekte betraktning, at en flerå-
rig utsettelse med kapprustning mellom “de forenede Riger” ville bli til
fordel for det mektigere, om enn i øyeblikket mindre godt rustede
Sverige. Byrden ved en slik kapprustning måtte nødvendigvis bli sær-
lig tung å bære for Norge. Derfor fant Hansson det riktig å la sin plan
falle, da det i løpet av få dager ble klart at der innen de ledende kret-
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ser i regjering, storting og innen pressen “kun var en mening om at
det nu ikke længere gjaldt at diskutere Form, men at Spørgsmaalet var
for vort Fædreland “to be, or not to be”.

En mann, forteller Hansson, nemlig direktør Hans Reusch som had-
de fått tillit til ham for adressebevegelsen av 1895, bad ham så å stille
seg i spissen for stiftelsen av den såkalte “Oplysningskomité”, med
den hensikt «at modarbejde den ensidig svenske opfatning som de
svensk-norske gesandter havde fundet Anklang for hos flere af de stør-
ste udenlandske Blade, og i Forbindelse hermed at indsamle Midler til
Bekostning af de Rejser til Udlandet m.m.» som ville bli nødvendig
uten at regjeringen kunne bekoste disse. Unionen var jo ennu ikke
oppløst, og det var umulig å foreta sig noe uten Kongens vitende.

Imidlertid fikk vervet som formann i Oplysningskomitéen af 1905 et
omfang som delvis var ukjent for de fleste da hendelsene ble lagt bak
oss. Dette hadde blant annet en sammenheng med at da Benjamin
Vogt ble den første minister for det selvstendige Norge i Stockholm,
måtte man unngå å offentligjøre hans reiser til utlandet i 1905 for å
påvirke stemningen i Frankrike og Tyskland til vår fordel. Statsminister
Christian Michelsen siktet, ifølge Hansson utvilsomt til
Oplysningskomitéen i den tale han holdt under borgermiddagen i
Christiania den 23. november 1905:

“Og saa begyndte vi Arbejdet men bag det Arbejde, som ligger i
Dagen, og for hvilket vi har høstet Æren, laa et andet – beskednere,
men ikke mindre betydningsfuldt” .............

Dette kom mer til uttrykk da Michelsen, noe senere, våren 1906, ga
en middag nettopp for Oplysningskomitéen, og der i spøkefulle ven-
dinger bebreidet “sine gode og paalidelige Venner”, redaktørene O.
Thommessen og N. Vogt, som begge her representerte pressen at disse
i sine morgennumre hadde nevnt at middagen gaes for de nye minis-
tre, ...” men ikke som Tilfeldet var: for Oplysningskomitéen.” Det kom
senere ingen beriktigelse i avisene, noe Hansson kunne forstå.

Da forholdene efterhvert falt mere til ro, brukte Hansson tiden til å
undersøke bakgrunnen for denne opplysningskomitéen som han selv
uventet ble anmodet om å stille seg i spissen for, uten å kjenne til hele
forspillet. Selve tanken om stiftelsen var utgått fra den allerede nevnte
Dr. hans Reusch som først anmodet universitetsbibliotekar A. Drolsum
om å stille seg i spissen, men på dennes anslag og forslag om
Hansson, satte denne siste igang. Allerede uken før hadde Hansson på
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anmodning av “Farmand”´s redaktør holdt et foredrag i
Handelsforeningen for en samling av større industridrivende og herun-
der gjort gjeldende som korrekt fremgangsmåte den såkalte “lange lov-
linje” dvs. den som statsminister Francis Hagerup hadde gitt uttrykk
for. Dette betydde at konsulatloven, efter å ha blitt vedtatt tre ganger i
Stortinget, ble lov selvom Kongen nektet sanksjon. Om så hadde vært
tilfelle ville vi ha unngått den “Revolusjon” som 7. juni beslutningen
faktisk medførte, mindre bitterhet hos Sverige, og tryggere stilling spe-
sielt overfor stormaktene. Unionen selv ville neppe ha stått til å redde.
Michael Hansson ble imidlertid klar over at stemningen innen regje-
ring og storting så avgjort gikk i retning av direkte unionsoppløsning.
En av de første dager i mars 1905, da Francis Hagerup møtte sin avgjø-
rende motbør, traff Hansson tilfeldigvis Christian Michelsen på en
sporvogn. Michelsen var kjent med den oppfatning som Hansson had-
de gitt uttrykk for i Handelsforeningen. Rigtignok nevnte Michelsen
videre i samtalen, likte man ikke ute i Europa omveltninger, –
“l´Europe n´aime pas les changements”, likevel var det viktig at man
derute ble stillet overfor “un fait accompli.”......

Og skriver Michael Hansson “med den Tillid, jeg havde til de leden-
de Mænd inden Regjering og Storting tog jeg med glede imod det mig
betroede Hverv, og regner det ganske anstrængende Arbejde som jeg i
flere Maander ofrede på «Opplysningskomitéen til mine kjæreste erin-
dringer.»

Fra Andre kilder kjenner vi til det markerte omslag som fant sted i
mars 1905 da Francis Hagerup og hans lange lovlinje tapte overfor
Christian Michelsen og den kurs han staket ut. Således ble Hagerup
nettopp da sviktet av Aftenposten som inntil da hadde støttet opp om
ham. Michael Hansson utdyper i sine erindringer i høy grad inntrykket
av det skarpe brudd som hadde funnet sted. Oplysningskomitéen talte
da også medlemmer som i samlet flokk ga den en tyngde som måtte
påvirke opinionen i avgjørende grad. De var:

Banksjef J. Andersen Aars
Professor W. C. Brøgger
Bibliotekar A. Drolsum
Sekretær K. V. Hammer
Formannen, direktør M. S. Hansson
Advokat Edmund Harbitz
Konsul Axel Heiberg

68



Grosserer Chr. Langaard
Professor Fridtjof Nansen
Dr. Hans Reusch
Statsråd Benjamin Vogt

Den 30. mars 1905 ble utstedt et opprop som  ble betrodd utvalgte
menn i de enkelte landsdeler:

”Der raader i Udlandet ringe Kjendskab til Norges folkeretslige og
statsretslige Stilling, ringe Forstaaelse af vort Lands Ret som suveren
Stat.

Talrike Artikler i fremmede Blade om den norsk-svenske
Unionskonflikt er misvisende og ikke til Norges Fordel.

For nordmænd er det under de raadende Forhold en bydende Pligt
at søge spredt Oplysning om Norges Ret ogsaa i Udlandet.

Undertegnede er traadt sammen for at optage et Arbejde i denne
Retning og opfordrer herved Landsmænd til at yde Bidrag til nævnte
Arbejde. Tegnede Beløb bedes snarest muligt indsendt til Bankchef
Andersen Aars.
Samtlige medlemmer undertegnet skrivelsen.
På møte den 3. mai ble følgende besluttet:
1. Å utrede omkostningene ved professor Urbyes reiser og opphold i

Berlin
2. Det samme ved dosent Gjelsviks besøk hos professor Jellinek

(Wien)
3. Det samme for advokat Diesens fremmøte i Helsingborg 2. mai
4. Å stille midler til disposisjon blant annet for Brækstad i London og
5. for Arne Hammer til arbeide i Paris
6. Det ble endelig besluttet å opprette et “Korrespondanse-Bureau”

under ledelse av sekretær Chr. Lange.
Selve pengeinnsamlingen førte til skuffelser. Tanken om unionsoppløs-
ningen var kommet for brått på hos de fleste, utenom de ledende poli-
tikere. Det samlede beløp utgjorde 25000 kroner, hvorav 8000 fra
Bergen, og resten nesten utelukkende fra Christiania.

I forbindelse med dette innsamlingarbeidet er det flere detaljer av
senere historisk interesse. Aftenpostens eier hadde gitt 1000 kroner,
men var enig med sin politiske redaktør Frederik Bætzmann som fant
planen om å påvirke utlandet forfeilet. Schibsted ønsket derfor ikke å
ha sitt navn på bidragslisten. Med denne opplysning kan det være
interessant å studere Aftenposten, nettopp i dette tidsrom. Redaktør
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Bætzmann var under alle omstendigheter en av de nordmenn som
hadde best personlig kunnskap om europeisk presse.

Innen komitéen fremholdt Hansson betydningen av å få en uttalel-
se om Norges, hva han oppfattet, som Norges ubetingede rett i konsu-
latsaken av en europeisk ansett lærd, og her tenker han på professor
T. A. Aschehoug. Henvendelsen til ham skjedde gjennom professor
Ebbe Hertzberg og svaret var fullstendig negativt. “Han (Aschehoug)
bad mig udtrykkelig tilføje, at han ansaa enhver Forholdsregel i den
antydede Retning ikke alene for overflødig, men for skadelig, idet sel-
ve Hovedsagen efter hans Mening befinder sig i saa god gjenge, at
man kun vilde risikere Modtræk, som ellers vil undgaas, om man slog
ind paa den af Dem forelagte Vej ...” T. A. Aschehoug var kollega av
professor, og inntil mars 1905 statsminister, Francis Hagerup, stadig til-
henger av den lange lovlinje”. Brevet til Ebbe Hertzberg er underteg-
net 14. mars.

Efter denne kalddusj fant Hansson at Fridtjof Nansen måtte være
den rette mann til gjennom en brosjyre å belære det engelske publi-
kum om rettmessigheten av de norske krav. På Hanssons oppfordring
erklærte da også Nansen seg villig til å overta hvervet, men beklaget å
mangle den “fornødne historiske Baggrund”, – “Vel”, svarte Hansson
“den kan De få av meg”, og de to utvekslet i den anledning papirer
som resulterte i Nansens nu så berømte forfatterskap om unionen i
1905.

Det forteller noe om den interesse man ute i Europa viste for våre
land at diskusjonen mellom Nansen og den svenske oppdagerkollega
Sven Hedin fikk spalteplass i engelske og franske kvalitetsaviser, og
med særlig stor plass i Wienerpressen.

Utenom Nansen leverte universitetsbibliotekar A. Drolsum og, i
London, konsul Brækstad viktige innlegg.  Det samme ble tilfelle med
Chr. Lange og det opprettede korrespondasebyrå. Her lå det et betyde-
lig opplysningsarbeide foran, og mange problemer som trengte avkla-
ring.

Michael Hansson forteller her at han i september 1905 under et
besøk i Vichy, Frankrike var blitt kjent med Jules Huret, en av datidens
kjente utenriksjournalister. Denne hadde med vitende og vilje, og til
stor ergrelse for Hansson, omgjort en tilstillet fremstilling av konflikten
i Norden, lovet inntatt i “Le Figaro” til et intervju med den så ansette
nordmann Mr. M. G(?). Hansson! Og denne artiklen som ble tatt inn
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den 23. september med overskrift: La crise Scandinavie, var forsynt
med innledning og bemerkning av Figaro´s redaktør Mr. Lautier som
hadde en svensk oppfatning av spørsmålet om grensefestningene. Men
da så en fra ledelsen i avisen, Mr. Silvain, som Hansson hadde fått en
anbefalingsskrivelse til, mottok ham med utropet at han verdsatte
nordmennene så høyt, og “gav mig en lukket Skrivelse til sin Redaktør,
formoder jeg at han her har sagt ham et Par skarpe ord, siden jeg ved
min Hjemkomst om aftenen forefandt et Brev fra Mr. Lautier, hvori han
melder at han den neste Dag, altsaa Søndag den 23de vilde hilse paa
mig i “mit Hotel”. Imidlertid hadde jeg et par timer før vort Møde faaet
Telegram om Karlstad-Forliget, og vor Samtale blev saaledes kun en
almindelig konversation” ........

Efter det vellykkede besøk hos Mr. Silvain hadde Hansson, slik han
selv uttrykker det fått “Blod paa Tand” og da han fikk høre at “Le
Temps” hadde sendt sin politiske redaktør til Stockholm for å intervjue
kong Oscar, oppsøkte han straks sjefredaktøren og bad ham i neste
omgang å sende korrespondent til Christiania. Dette kunne sjefredak-
tøren gå med på dersom den franske journalist kunne bli introdusert
hos Christian Michelsen. Hansson fant det mest korrekt å nytte redak-
tør Nils Vogt i Morgenbladet som mellommann, og slik ble det. Han
telegraferte til Vogt, og journalisten fikk ordre om å begi seg til
Christiania. Da Michelsen ikke følte seg helt hjemme i det franske
sprog, skulle utenriksminister Jørgen Løvland ta seg av intervjuet.
Korrepondenten fikk så, under militær veiledning, anledning til bese
grensefestningene ved Fredrikshald, og vise den sympati for Norge at
han kom igjen året efter til kroningen av Haakon VII og dronning
Maud i Nidarosdomen. 

Konge-inntoget 25.

november 1905.

Utlånt fra Norsk

Folkemuseum
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Den unionsoppfatning som Hansson polemiserer mot hadde sitt
juridiske feste hos professorene T. H. Aschehoug og Francis Hagerup,
og kom i pressen til uttrykk i Aftenposten med Frederik Bætzmann
som politisk redaktør. Bætzmann spilte som typisk litterat en sentral
rolle i forrige århundres norske presseverden. Han hadde vært medar-
beider i en lang rekke aviser og tidsskrifter, og spilte i 1890-årene og
frem til 1907 en betydelig rolle som politisk opinionsdanner. 

Bætzmann var svært positiv til unionen med Sverige, et standpunkt
han delte blant andre med Adresseavisen i Trondhjem. Motstandere
hadde han i venstrepressen og fremfor alt i Morgenbladet. Denne
Bætzmann´ske oppfatning var det da at M. S. Hansson reagerte mot.
Hva denne angår, hadde det imidlertid skjedd en avgjørende kursen-
dring, nettopp i de uker da Hansson og hans opplysningkomité var
mest virksom. I februar-mars 1905 hadde praktisk talt alle ledende nor-
ske politikere gitt opp unionen. Spørsmålet gjaldt nu hvordan den
skulle løses opp. Og her rådet der stadig uenighet mellom Francis
Hagerup som fryktet stormaktene, og den linje Christian Michelsen slo
inn på, med 7. juni beslutningen som resultat.

Mens denne kursendring ble stadig tydeligere utfoldet Hansson sin
intense virksomhet. Den 18. april 1905 hadde “Stockholms Dagblad”
en anonym artikkel, antagelig skrevet av professor Clason i Lund som
“Konsekvenserna inför de norska storingen 1814 og 1815”. Dagen efter
ble Hansson oppsøkt av statsråd Arctander med anmodning om at han
i egenskap av formann i Oplysningskomitéen straks skulle imøtegå
artikkelen. Dette skjedde i Stockhoims Dagblad 15. mai, svar fra pro-
fessor Clason 20. mai og replikk fra Hansson på selveste 7. juni 1905.

I sine erindringer skriver denne: 
“Jeg ønsker af hensyn til Børn og Børnebørn at indtage her Slutningen
af min anden Artikel.” Dette blir et ønske vi da også respekterer i vår
fremstilling, med ordrett gjengivelse, av det viktigste som historisk doku-
mentasjon innen en slektshistorisk ramme.

“Saa gik der et Lysglimt over Norden med Oscar I´s Tronbestigelse i
1844. Denne ædle Fyrste kunde ikke lade Solen gaa ned paa den
første Dag af sin Kongegjerning uden at ha forberedt en
Retfærdighedshandling – saa kaldte han det selv – at fjerne de sven-
ske Overgreb mod Norge i Spørgsmaalene om Flag, om  Titulatur,
om Rigsvaaben og om Mynter. Men saa overmægtigt var
Junkerpartiet med og under denne Konge, at for kun at nævne et
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enkelt Tilfælde, den første Unionskomités Forslag blev liggende ned-
gjemt i den svenske Regjerings Skuffe i 13 – tretten Aar!

Statholderstriden med et for norsk Øren og norske Hjerter oprø-
rende Udtalelser paa den svenske Rigsdag i 1860 satte Spor i den
norske Nations Selvfølelse, som Oscar II´s kloge Kongehandling gjen-
nem Ophævelsen av Statholderstillingen i 1873 ikke magtede at
udslette. Jeg skal endnu kun nævne, at der neppe selv i Sverige er
mere end én mening om det moralske utilbørlige og politisk ukloge i
Opsigelsen af den Mellemrigslov, som svensk Industri møisomligt
havde tilkjæmpet sig, og som kastedes overbord, da det viste sig, at
den ogsaa, var til Fordel for norsk Industri!

Og saa tilslut den Frontforandring i Konsulatspørgsmaalet, som
fandt sted, da Lagerheim fjernede, og den svenske Regjering opstille-
de de 6 punkter, hvorover en udenforstaaende Autoritet, den ansete
tyske Lærde, von Bar, i disse Dage utdtaler, at om Norge havde
aksepteret disse Forslag, vilde de norske konsuler kun faaet en saa
godtsom nominel Selvstændighed.

Vi Nordmænd benegter ingenlunde at vi kan være en ganske
brydsom Forbundsfælle, og at der i formel Henseende kan være
baade det ene og det andet at bebrejde os, men i Realiteten og i
Virkeligheden dræbende Indflydelse, som de storsvenske anskuelser
har haft for Unionen, turde dog det være, som passerede i 1891. Da
stod vi saa nær et unionelt Opgjør – om diplomatiske Sagers
Behandling i Statsraad med 3 medlemmer for hvert Rige, og uden at
Udenrigsministerens Nationalitet var berørt – at de 2 Regjeringers
entemmige Forslag blev afvist i Storthinget gjennem den Bernerske
Dagsorden med kun 4 Stemmers Overvegt. Og den Sten, hvorover
Opgjøret snublede, var utvilsomt den haanlige Omtale af Norges Ret
til Deltagelse i de diplomatiske Sagers Behandling, som den svenske
Justitsminister i sidste Øjeblik fik indskudt i den svenske Regjerings
Fællesudtalelse, og som med sin hensynsløse og netop mod svensk
“grannlagenhet” stridende Form, umulig kan fortolkes uden som et
bevidst middel til at mildne det storsvenske Partis uvilje mod enhver
Indrømelse ligeoverfor Norge.

I virkeligheten ligger hele Forskjellen mellem norsk og svensk
holdning deri, at Norge har villet hævde Unionen saaledes, som den
blev indgaaet og højtidelig bekræftet, medens Sverige har tilsigtet at
gjennemføre et Supremati, som Rigsakten bestemt fornegter, og at
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omdanne Unionen til noget helt andet, end den var tænkt og vedta-
get at skulle være.

Lad mig tilslut sige det Ord, at om gode svenske Mænd vilde prø-
ve det norske Folks Stilling ved selv at tænke sig ind i vort Sted, skul-
de de ære sin norske Broder for de kampe, vi har maattet føre, ofte
under saare vanskelige Vilkaar, for den Selvstændighed, som nå
engang er vor og enhver ærekjær Nations Betingelse for at kunne
leve.

Christiania 31 maj 1905
M. S. Hansson

Endnu et Afsnit fra den citerede Avisartikel vil jeg dog tage med, fordi
det i mine øjne og for hele min Opfatning af Forholdet mellem begge
Lande har haft en afgjørende Betydning, og det var hvad den svenske
Historiker Schinkel (Bergman) fremhæver som en ganske naturlig Ting
om dette:
“Norige, som altfrån Statshvålfningens børjan havde väkt svenskarnas
lystnad [paa norsk: Lystenhed, syndig Begjerlighed), och som sedan
Finland gått forloradt, mer än nogonsin var nødvendigt för bibehål-
landet af fäderneslandets trygghet och sjelfständighed”.

Herom bemærker jeg Følgende i Artikel nr. 2:
“Vi indrømer, at der i disse momenter ganske vist kan ligge en

Undskyldning for Sverige, men kun paa Grundlag af den perverse
Samfundsanskuelse, at de Mænd og Mænd imellem fastslaaede
Moralbegreber kan faa Lov at vendes om til sin Modsætning i Forholdet
mellem Nationerne, men om det svenske Folk er villigt til at oftre Liv og
Blod den Dag, da Ruslands “lystnad” maatte kræve det svenske Rige
paa samme Vis, som Sveriges “lystnad” krævede Norge, hvor kan da
nogen svensk mand forlange af os Nordmænd, at vi skal godkjende
den synnsmaade overfor Norge, som Sverige i kraft af det, hvad der
hedder Ret og Sandhed fordømer, og vil sætte sin Tilværelse ind paa at
bekjæmpe, om det en Dag dukker opp i Rusland?

Rigt som det svenske Folk er paa stolte Minder, som intetsteds i
Verden udenfor Sverige finder den Forstaaelse og den Beundring som
netop i Norge, bør det erkjende som en Skamplet paa sin Historie, at
Sverige tre Aar efter 1809 tilkjøbte sig russisk hjælp i penge og Tropper
til at undertvinge Norge, – og det under det motto at

“Norges geografiske läge synes antyda at naturen sjelf bestämt det
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att utgöra en del af konungariket Sverige*
*Hemmelig Traktat mellem Sverige og Rusland af 5. April 1812.
Og ligeoverfor det svenske Folks Indsatser i Verdenshistorien, og med

mindet om den Konge, om hvem det hedder  ”lugn stod han mod
Europa”, bør det hos hver svensk Mand vekke en pinlig Følelse, at den
Undertvingelse af Norge, som Carl Johan tilsigtede i 1814, men med sit
overlegne Statsmands- og Feltherreblik opgav efter 14 Dages Forsøg,
den havde han planlagt af gjennemføre ikke med Sveriges egne
Tropper, men med Hjælp af Rusland, Østerige, Preussen og England.”

(Hansson´s manuskript er her i denne vår fremstilling noe forkortet,
den som ønsker å lese hele manuskriptet kan se originalen i
Riksarkivet).

Efter å ha referert Hanssons innsats på grunnlag av hans egne opp-
tegnelser, har vi langtfra uttømt kildematerialet om hans innsats. I
Universitetsbibliotekets håndskriftsamling finner vi hans korrespondan-
se med blant andre Bjørnstjerne Bjørnson, Halvdan Koht, Bredo
Morgenstierne, Frithjof Nansen, Yngvar Nielsen, Ernst Sars, Emil Stang
og Fredrik Stang den yngre, bare for å nevne noen av de fremste.
Likeledes treffer vi på hans navn i en rekke nordiske samlinger. En
samlet fremstilling ville dekke en sektor av unionshistorien i dens siste
fase, og måtte sprenge en slektshistorie. Vi vil her peke på at oppga-
ven venter på sin forfatter, vi har holdt oss til de biografiske data
innen vår “ramme”.

La oss under alle omstendigheter stadig ta i betraktning de nære
slektsbånd som preget dette Christiania-miljøet. Her forteller Michael
Hansson – “min kjære Ven og Svoger Chr. Friele, som ved siden af
sine Fejl havde den stolte Egenskab at være helt ubestikkelig, og det
ikke blot overfor Penge og Æresbevisninger: Hverken Venskab eller
Slægtskav hindrede ham fra at lade “Morgenbladet” udtale hvad der
efter hans Overbevisning var ret og sandt. Men, som det saa ofte viser
sig, knyttede der sig en liten “Skavank” til de udræget gode sider ved
hans karakter. Friele hadde en Frygt, og det var den, at nogen skulde
tænke sig muligheden af, at han i sin Virksomhed som Redaktør skul-
de lade sig paavirke af Venskab eller Slægtskab, og herpaa oplevede
jeg følgende Exempel: En Dag i Vaaren 1895, da jeg var stærkt optaget
med “Adresse-Bevægelsen” sagde Friele til mig: “Det vil jeg sige Dig,
min kjære Svoger! at hvis det lykkes Dig at sprænge Venstre, venter
der Dig en Laurbærkrands”, men da det saa lykkedes over al
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Forventning, kom Frykten for Familiehensyn over ham, og
“Morgenbladet” nævnte ikke med et Ord min Andel i den store
Omvæltning» ...........

Dette kan også være en årsak til at denne tilspissede affæren først
efterhvert har fått sin rette plass i historien: Som vi har vist går det i
Michael Hanssons virke her en klar linje, med en målbevisst holdning
frem til unionsbruddet i 1905. Her kan vi i eftertid, imidlertid føye til
momenter som, i tillegg til Frieles taushet, forklarer hvorfor Michael S.
hanssons rolle bare er delvis kjent.

Vi legger både merke til hans nasjonale sinnelag og samtidig used-
vanlig hårde ord mot Oscar II og det syn på unionen den såkalte stor-
svenske oppfatning representerte. Hansson gir uttrykk for den enorme
skuffelse han følte, og samtidig bitterhet over den nasjonale ydmygel-
se. I og for seg ønsket han, slik vi viste, å få noe positivt utav et felles-
skap som han, og hans krets, ønsket å bevare til helt inn i de siste uni-
onelle krampetrekninger.

Et slikt standpunkt var han ikke alene om, det hørte med til dati-
dens kulturoppfatning at man ønsket et redelig oppgjør, ikke noe
statskupp. Nasjonal holdning og politisk moral var faktorer man
ønsket å forene, også i den bitre sluttkampen.

Den generasjon som opplevde 1905 i moden alder, ble aldri ferdig
med disse hendelser. Dette vitner ikke minst brevvekslingen til
Michael S. hansson om. Vi legger merke til at den går på tvers av par-
tigrenser, her således brevene fra utenriksminister i 1905, og senere
statsminister Jørgen Løvland. Denne hadde i 1905 blitt intervjuet av “Le
Temps” og skriver her til Hansson 16-11-1920. ....”Mit inntrykk var
dengang at Le Temps ikke hadde den rette forståelse, av Norges selv-
stendighet fra 1814, altså heller ikke av vår stilling i unionen, og vår
beretigelse til under de givne forhold å opsi den” ..... 

Her mener imidlertid oberst H. Angell som under Første
Verdenskrig hadde deltatt på fransk side, i 1922 at Løvland kan ha hus-
ket feil. Angell traff i 1905 den franske korrespondent på Fredriksten,
og denne skulle ha uttalt, her gjengitt efter oberstens hukommelse ....
“Hadde svenskerne nu været like saa vel militært forberedt som nord-
mændene hadde konflikten ikke blit ordnet saa stilfarende, da hadde
der nu været ført anden tale ved Fredriksten.” .........

Michael Hansson var i alle år efter 1905 intenst opptatt av forholde-
ne dengang, og var klar over at der fantes kretser i Sverige som gjerne
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så unionen oppløst uten vilkår. Alt dette vet vi meget mer om idag.
Men som Jørgen Løvland skriver 20. januar 1922: .....”Kong Oscar var
lyriker og romantiker, men svensk i følelse og tenkemåte” noe som
fikk ham til å slutte seg til den såkalte storsvenske innstilling, og der-
med sprakk unionen.
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I DEN NYE ARBEIDSDAG 1906 - 1940

Slekten
Vi skal så ta for oss en ny generasjon. Direktør Michael Hansson og
hustru hadde 7 barn. Den eldste Ottilia Hansson ble født i Christiania
9. mai 1868, og døde i Oslo 5. april 1925.

Gift 11. oktober 1888 i Christiania med Christian Keyser Kaurin,
født 7. desember 1857 i Tromsø, død 21. desember 1936 i Oslo. Kaurin
var utdannet cand. theol, og virket i skolestillinger i Horten, Risør og
Arendal, tilslutt fra 1909 ved Christiania Katedralskole, som adjunkt,
overlærer og lektor. Sang og musikk var hans store interesse. Kaurin
var også aktiv komponist.

Denne interessen delte han med sin hustru. Som kjent sangpedagog
var hun elsket og verdsatt av sine elever.

Ottilia Kaurin, født Hansson

Ved Kaurin og hustrus sølvbryllup, skrev
Theodor Caspari denne sangen:

Du som gjorde friminuttet
Til en fest i lærerkaldet
Tændte naar vi sat der mutt:
Smilets lysblink i os alle
Tag i livets friminutter
Naar det lyser i krystaller
Takkens lysblink fra os alle

De som tændte i hans stue
Lys og liv med Deres stemme,
Klædte lunt med blomster hjemmet,
Tag De disse blomster, frue!
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Nest eldste barn og eldste sønn, Christian Hansson, var født 8. april
1870, død 18. mai 1960, jurist og vernepliktig offiser. Uten å gjengi
hele fremstillingen om ham hos Finne-Grønn, forteller vi det følgende:

Som ung juridisk kandidat var han mellom 1896 og 98 Storebrands
og Iduns sekretær for pantelån, inspeksjoner og skadeoppgjør, bl.a.
efter bybrannene i Levanger og Namsos. Da han i seksten år, fra 1898
til 1914, virket som overrettssakfører i firmaet Hansson og Butenschøn
var det særlig eiendoms- og boligspørsmål som vakte hans interesse.
Dette betydde at eiendommer og forsikring her dannet en yrkeskombi-
nasjon, der han i sin tur ble en av vårt lands spesialister – kanskje den
fremste av alle. Store utfordringer ble mestret efter Sandefjords-,
Larviks- og Ålesund-brannene. I 1911 drog han for Storebrand til USA
for å studere forsikringsvesenet, og undersøke mulighetene for å få
virkeliggjort Storebrands gamle drøm om å åpne virksomhet derover.

Christian

Hansson og

hustru Dagny,

født Holmboe 

Gjelder det vår slektshistorie må vi derfor knytte båndene til genera-
sjonen foran. For vårt vedkommende blir det da Michael S. Hansson.
Fra ham var det en inspirerende slektsarv å bære, også faglig sett, og
ganske særlig når det gjelder livssyn og politikk. Her følger vi gjennom
flere decennier, far og sønn sammen.

Fra våren 1891 flagget Studentersamfundet med det rene flagg. Men
utpå høsten ble det stilt forslag om at Studentersamfundet, i likhet med
Stortinget og andre institusjoner, skulle bruke unionsmerket i “det
almindelige norske Flag”. Det ble en stormende debatt, der de konser-
vative efter Hansson´s forslag for de flestes vedkommende stemte med
Venstre, og vant frem. Dette var ett trekk som stadig skulle gjøre seg
gjeldende i Christian Hansson´s videre liv og virke. Men vi slipper ikke
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her slektsarven så fort. Faktisk finnes det parallelle holdninger hos far
og sønn, så mere at de nesten kan forveksles med hverandre. Slik fin-
ner vi som allerede antydet i det foregående, karaktertrekk ved faren,
Michael S. Hansson. Disse går videre til neste generasjon. Som 80-
åring, i 1920, gikk den eldre til møte i Calmeyergatens misjonshus.
Han hørte møtets ledere kreve at alle såkalte liberale prester skulle bli
stengt ute fra forvaltningen av dåp og sakramente. I Morgenbladet tok
straks “En gammel Lægmand” til orde mot disse lærene. De var skrev
han “Gjengangere fra de mørke Aarhundreder da ædle Mænd og kvin-
der i sin forvillelse mente at dyrke Gud ved at overgive de Vantro til
Inkvisitionens Rædsler” – Denne gamle legmann var M. S. Hansson
som her forsøkte å få sine landsmenn med på en forsonligere kristen-
tro. 

Det samme var tilfelle når det gjaldt sosialpolitikken. Riktignok viste
utviklingen en stadig stigning når det gjaldt levestandarden, men arbei-
derne følte de hang efter, ja måtte betale prisen. Her kan det være
grunn til å gjengi noen linjer av en leder i den radikale høyesterettsad-
vokat Hjalmar Løkens “Norske Intelligenssedler” så tidlig som i
1891efter et møte som sosialistlederen Carl Jeppesen holdt i Christiania
Arbeidersamfund. Der talte bl.a. Statistisk Centralbureau´s direktør
Kiær og M. S. Hansson. Løken skrev:

“...Men d´herr Kiærs og Hanssons Optræden vil utvilsomt have
givet Rum for Arbeiderne for den Opfatning at der ogsaa blandt
“Kapitalisterne”s Repræsentanter, blandt “Overklassen”s mest troende
Medlemmer, findes dem som af et oprigtigt sind vil forhandle, vil sætte
sig ind i Tingene og ikke skyr Midlene til Afhjælpelse af
Arbeiderklassens sørgelige Vilkaar. Det er ikke bare den Humanitet og
Nobelhed som de to Herrer lagde for Dagen, ikke bare deres Alvor
overfor Sagen, men det var aabenbart at de begge, især Hr. Hansson,
var fuldt paa det rene med at der straks og uden Hensyn til
Omkostninger maa gjøres noget klækkeligt for Arbeiderne. Hr.
Hanssons forslag om Bevilgning af Statskapital til
Arbeiderassociationerne, en i hver af de vigtigste Brancher, er i
Sandhed en saa mærkelig Indrømmelse fra høirepolitisk Standpunkt, at
vi alle maa glæde os over det.”

Her bør vi føye til at representantene for den tradisjonsbundne
embedsstand i disse årene ofte gikk inn for bedring av kårene i den
stadig tallrikere arbeiderbefolkning i hovedstaden.
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Så enda en sammenligning med den gamle før vi trekker linjen
videre til sønnen. Vi citerer her Chr. Gierløff ...

Han var en kristen av den liberale retning .... noe som gjennomsy-
ret hele hans livsholdning i alle spørsmål, en arv han i den grad lot gå
videre til sønnen at vi i vår fremstilling stadig har måttet sammenligne
de to. Da den eldre, 78 år gammel, i 1917 trådte tilbake fra Storebrand,
overtok sønnen som administrerende direktør. Så runder vi her av
slektsarven og går videre til den nye generasjon.

Det er her en nær sammenheng mellom virket som sakfører og inn-
satsen i forsikringsbransjen, respekten for menneskeverd, sosial
omsorg og betoningen av en redelig økonomisk politikk.

Som jurist tok han sitt arbeide særdeles grundig og alvorlig, noe
som kom til uttrykk ved vervet som medlem  av styret for Den norske
advokat- og sakførerforening, fra 1903 til 1908. Han var videre forret-
ningsfører for “Understøttelsesforeningen for norske advokater og sak-
førere og deres efterladte”, i årene 1905 til 1915, med sterkt stigende
medlemstall til følge. I Henning Bødtkers bok: “Den norske sakfører-
forening 1908 til 1933” får han sterk ros for denne sin innsats. I hele
sitt virke, som praktiserende jurist, og forsikringsdirektør, ble Chr.
Hansson en markert skikkelse i samtiden, og her omtalt i en rekke
faglitterære skrifter.

13. juni 1925 ble Chr. Hansson utnevnt til ridder av St. Olavs orden
for fortjeneste ved opprettelse av et professorat i forsikringsrett, og 16.
september 1936 til kommandør av samme orden for samfunnsgagnlig
virke. Videre var han kommandør av finske Hvita Rosen og av den
svenske Vasa orden.

I slutten av 1930-årene var direktør Chr. Hansson en av de ledende
i dannelsen av Norsk Arkeologisk Selskap. Dette selskapet som fra
1937 av utgir og finansierer tidsskriftet «Viking», har betydd overordent-
lig meget for den store aktivitet og det kvalitative nivå som herhjemme
preger denne forskningsgren. Arkeologi er, på grunn av utgravingsak-
tiviteten, en særlig kostbar vitenskap å drive, og derpå skal resultatene
publiseres. Den initiativrike professor A. W. Brøgger så en chanse å
etablere smarbeid med kulturbevisste personer innen næringslivet.

Typisk for det Kristianiamiljø som Hansson slekten representerte
var nettopp kombinasjonen av ansvarsbevisst næringsliv og kulturakti-
vitet, en tradisjon vi stadig nyter godt av.

Og så til privatlivet.
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Christian Hansson ble gift 29. januar 1896 i Christiania med Dagny
Holmboe, født 16 november 1872 i Tromsø, død 7. november 1957.
Selv gikk han bort 18. mai 1960. Deres barn og efterslekt skal vi
behandle i en senere sammenheng.

Peder Carl Hansson

og hustru Anna, f.

Christensen

Peder Carl
Hansson, ble
født i Christiania
6. februar 1872
og døde somme-
ren 1959.

Efter middels-
koleeksamen
drog han til sjøs,
var derefter sjøkadett, endte sin karriere der som sekondløytnant, for
så å gjennomføre en interessant tjeneste i det kinesiske tollvesen. Han
avanserte hurtig gjennom gradene, inntil han som tolldirektør tok
avskjed i februar 1919. Mellom 1921 og 1934 var han generalkonsul
for China i Norge.

I 1922 ble Hansson ansatt i Forsikringsselskapet UNO og assuranse-
meglerforretningen DUO der han var administrerende direktør 1924 til
1933. Fra 1931 til 1934 var han administrende direktør i
Forsikringsselskapet Poseidon. Disse nevnte selskaper var alle tilsluttet
Storebrand.

Allerede i sin China-tid arbeidet Peder Carl Hansson med å organi-
sere hjelpen for de såkalte Wienerbarn i Norge, en virksomhet som
skaffet ham stor anerkjennelse. Den kom blant annet til uttrykk ved
utnevnelse til ridder av St. Olavs orden og en rekke kinesiske utmer-
kelser, dessuten mottok han den japanske Oppgående Sols orden.

Den 29. april 1905 ble han gift med Anna Christensen, født 5. juni
1880 i Christiania, død 1984. Anna var datter av lagmann Hans
Christian Christensen og Eva Julie Johanne Mathiesen fra Linderud
Gods ved Oslo. Hennes søster Minnie ble senere gift med Peder Carls
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bror, Michael. Barna etter disse to par, var altså i nær slekt med hver-
andre, og kalte seg «dobbelt-fettere». Den tillit dette skape dem imel-
lom, hadde nok stor betydning da et norsk motstandsarbeid skulle
bygges opp i den første okkupasjonstid fra 1940, noe vi senere kom-
mer tilbake til. Deres barn og barnebarn behandler vi i en senere sam-
menheng.

Wladimir Jacob Mørch Hansson

Wladimir Jacob Mørch Hansson var født
24. august 1873 i Christiania, ble utdannet
som jurist og var ansatt i utenrikskontoret til
Indredepartementet med planer om å gå
konsulatveien, en karriere som ble avbrutt
ved akutt sykdom og død 7. november
1901.

Wladimir Hansson blir av Finne-Grønn
karakterisert som et usedvanlig sympatisk

menneske, musikalsk, med vakker sangstemme, humørfylt og vittig,
typen på den glade student ...

Michael Hansson,

1875 - 1944, og hus-

tru Minnie, 

født Christensen.

Michael
Hansson ble født
19. november
1875 i Christiania.
Som så ofte er til-

felle med intelligente, følsomme og samvittighetsfulle gutter passet en
autoritær, hard skole ham ikke. Disiplin og avstraffelser som var bereg-
net på ungdommer av mer urolig karakter, rammet med urimelighet
også den lille Michael. Små tabber ble blåst opp til affærer av dimen-
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sjoner ... «jeg skal til rektor imorgen, for pennestillingen er gal» – sa
han gråtkvalt en kveld. Nå var denslags kustus vanlig i en periode pre-
get av den blanding av bornert engelsk kostskoletenkning og tysk
puritanisme som skulle gjøre gutter til myndige ledere. Dette passet
lite for elever med intellektuelle interesser og litteraturen er full av
beretninger om slike skolesystemer ...»Takket være «frøken» fikk min
rettferdighetsfølelse, min juridiske sans en tidlig vekker» – forteller
Michael Hansson.

Han oppnådde da i sin karriere spennende og interessante stillinger
og verv som folkeretts-spesialist i en større internasjonal sammenheng.
Dette er noe vi kommer tilbake til. Her skal det nevnes at Michael
Hansson tok sin Examen Artium ved Christiania katedralskole i 1894,
og ble cand. jur. i 1899. Efter juridisk praksis ble han i 1905 autorisert
som høyesterettsadvokat.

I 1907 begynte dommervirksomheten i Egypt og så ved den inter-
nasjonale domstol i Haag, verv som krever sin særskilte omtale.
Utmerkelsene strømmet på, fra Egypt og en rekke europeiske land. I
1929 ble Michael Hansson utnevnt til kommandør av St. Olavs orden. 

Michael Hansson giftet seg 22. september 1909 med Minnie
Christensen, født i Christiania 6. mai 1883, død 1981, søster av Anna
Christensen, gift med Michaels bror Peder Carl, som tidligere nevnt. Vi
forteller i senere kapitel om deres tre sønner og den videre slektsgang.

I denne omgang nøyer vi oss med å fremheve hvorledes Michael
Hansson fortsetter slektens jurist-tradisjon og med den bredde og ori-
ginalitet som nettopp karakteriserer “Hanssons”.

Harriet Marie («Hatti»)

Hansson, 1877 - 1965 og

Erling Hansson, 1885-

1900 

Harriet Marie
Hansson ble født 21.
oktober 1877 i
Christiania, utdannet

seg til fransk-sproglig spesialist, og underviste såvel privat som ved
skoler. Hun hadde sterke kunstneriske interesser, såvel når det gjaldt
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maleri som skuespill, dessuten sosialt engasjert. Harriet Marie Hansson
gikk bort i 1965.

Erling Hansson, født 12. juni 1885 i Christiania, døde 19. april
1900 i forbindelse med en operasjon. Her skriver Finne-Grønn  «til usi-
gelig sorg for familien, hvem denne blide og glade gutt hadde vært til
uendelig glede ...» Vi har jo også tidligere sett hvorledes Erlings bort-
gang hindret hans far fra å delta i et viktig møte, der – skal vi tro en
av deltagerne – «man savnede hans dempende innflydelse».

Yrkesinnsats og karriere
Vi er nok produkter av både arv og miljø. Derfor blir vi aldri helt ut
bestemmende for vårt liv. Når dette er fremhevet som historiens usikre
faktor, konstaterer vi allsidigheten i det nyanserte evnekompleks som
Hansson-slekten gir uttrykk for. Uten å ha kjent noen fra de eldre
slektledd personlig, sitter inntrykket igjen at de allesammen stod for
noe som påkaller vår interesse. Dette igjen med den reservasjon at fle-
re døde tidlig før evnene for alvor kunne utfolde seg.

Det ligger dessuten en begrensning i hva kvinnene fikk anledning
til. Når man idag ennu kan høre beklagelse over forbigåelser, kan det
være verd å ta i betraktning at likestilling er noe som er skjedd litt
efter litt over en hundreårsperiode, og hos oss med røtter i forrige
århundres Christiania. Her kom damene ut i arbeidslivet, de beveget
seg fritt, og de gikk på ski. Dette var ikke selvfølgeligheter for genera-
sjonen før der igjen. Innen den slekt vi behandler, legger vi merke til
den aktive musikkinteresse hos Ottilia Hansson, sammen med de
pedagogiske evner hun delte med søsteren Harriet Marie, som særlig
konsentrerte seg om maleri og skuespill.

Slik det nå engang var ble det guttene som fikk de virkelige chan-
ser. Christian Hansson var med på å redde store deler av vår nasjonal-
formue, for å si det slik, idet denne var plassert i brannfarlig bebyggel-
se med alt denne inneholdt av varelagre og innbo. Dette er et element
i vår nyere historie som man først i senere tid er blitt oppmerksom på
i forbindelse med forsikringshistoriske arbeider.

Hansson brødrene var utadvendte. Dette var midt i den hvite
manns storhetstid, da handelen på Øst-Asia hadde sitt første oppsving,
også til fordel for innbyggerne selv, noe man senere ofte har glemt.
Den ansvarsfølelse som preget Peder Carl Hansson ga seg uttrykk også
annetsteds, ved det hjelpearbeid som reddet barn ut av det katastrofe-
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rammede Wien i en periode da den tradisjonelle europeiske kultur
syntes å bryte sammen.

Denne utadvendte holdning preget i høy grad også Wladimir Jacob
Mørch Hansson, en typisk kultivert, kunstglad akademiker av genera-
sjonen fra slutten av forrige århundre. Som så mange andre fra deng-
ang levde han intenst og lykkelig, men kort.

Gjelder det Michael Hansson har Finne-Grønn i sin bok levert en
bred skildring av hans virke ved domstolen i Alexandria, og hans virke
fra 1929 av som valgt medlem av den faste internasjonale domstol i
Haag. Vi fremhever her spesielt hvorledes han her arbeidet for flykt-
ninger, og ikke minst flyktningebarn i de forferdelige nittentredveåre-
ne, da han på vegne av Nansenkontoret den 10. desember 1938 mot-
tok Nobels fredspris.
Så mørknet det til, også her hjemme. Det blir vårt neste kapitel.
Hansson-slekten skal vi fortsatt følge, i gode og desverre ofte, i onde
dager frem til historiens aktuelle grense.

Vonde varsler
Den som opplevde årsskiftet 1939 - 1940 husker hvor nedtrykt stem-
ningen var. Våre tanker gikk til Finland. Folk drog mann av huse for å
levere ryggsekker, det ble strikket finlandshetter, og sendt Røde Kors
pakker. Unge nordmenn meldte seg til aktiv frontinnsats i den despe-
rate forsvarskamp.

Vi har tidligere fortalt om Michael Skjelderup Hansson og hans akti-
vitet i årene 1895 til 1905. En lignende innsats preget Michael Hansson
vinteren 1940, bare under en langt mer tilspisset situasjon. Uenigheten
med våre kultiverte svenske unionsfeller hadde i forhold nærmest vært
for uskyldig å regne. Vi gjengir her et lenge fortrolig, da utenom en
liten krets ukjent, og senere lite kjent samtidsdokument som forteller
om hvordan ansvarsbevisste nordmenn oppfattet situasjonen.
Forfatteren av denne slektsboken overvar som 17. årig gymnasiast i
1940 Michael Hansson´s alvorlige foredrag som han holdt rundt om i
Norge. Tankene fra det fortrolige dokument dukker her frem igjen i
den historiske erindring.

“Til Den Norske Regjering
Vi tillater oss på vegne av en krets av norske borgere i ærbødighet å
fremholde vårt syn på Norges utenrikspolitiske stilling i denne alvorlige

86



tid. Vel erkjenner vi fullt ut at vi, som ikke har adgang til de samme
opplysninger som regjeringen, møter vanskeligheter når vi vil danne oss
et selvstendig skjønn om stillingen og hvorledes den vil utvikle seg i den
nærmeste framtid. Men vi har søkt å gjennomtenke de muligheter som
har størst sannsynlighet for seg og å innhente pålitelige opplysninger
om de faktorer som inngår i situasjonen. Vi ønsker å fremholde vårt
syn på hvilken politikk Norge bør følge og ber den ærede regjering over-
veie nedenstående.
1. Det norske folk vet i dag etter vår mening altfor lite om hvor farlig

situasjonen i virkeligheten er og har ennå mindre noen klarhet over
hvilke faktorer spiller inn. Vi finner en offentlig drøftelse av alle
muligheter påkrevd. I et demokratisk samfunn bør den offentlige
drøftelse av livsspørsmål for stat og nasjon ikke bli spredt og ufull-
stendig som følge av at folket ikke sitter inne med de nødvendige
pålitelige opplysninger. Et lojalt offentlig ordskifte om disse spørsmål
vil gjøre gagn ved å forberede vårt folk, så en panikkstemning ikke
oppstår om det, folkets store flertall nu frykter som det verste, skulle
hende. Vi tviler ikke på at regjeringen, liksom vi, mener at den størst
mulige åpenhet bør råde i forholdet mellom den og almenheten.
Men stillingen er nå slik at det av all makt bør sørges for at endog
det minste tilløp til panikk er utelukket. Vi ber derfor regjeringen
mer enn hittil har vært tilfellet tale åpent ut om faren vårt land er i
så vårt folk på forhånd blir vant til å se faren i øynene med samme
ro og fasthet.

2. Når vi er kommet til at faren for at vårt land skal bli innviklet i væp-
net konflikt er større enn flertallet i folket i dag synes å tro, skyldes
det en bedømmelse av omstendigheter som visselig også regjeringen
kjenner til. Vi behøver derfor ikke i denne forbindelse å komme inn
på detaljer eller gjøre noe forsøk på å regne opp uttømmende alle
faremomenter. Ettersom kløften utvides mellom partene i den euro-
peiske krig som nå pågår, øker mulighetene for at vi skal bli trukket
inn mot vår vilje og uten at vi kan hindre det, for den ene krigfø-
rende kan ville komme den annen i forkjøpet eller ved sine blokade-
forholdsregler gjøre vår nøytralitet verdiløs for den annen. Selv om
vi ikke kommer inn i den finsk-russiske konflikt kan dennes utvik-
ling medføre at vi blir trukket inn i den europeiske krig. Det kan f.
eks. tenkes det tilfelle at vestmaktene sender hjelpetropper til
Finnland over Ishavskysten østafor Finnmark, og at Tyskland av
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den grunn går inn i den finsk-russiske konflikt på Sovjetsamveldets
side. Konflikten ville i så fall gå opp i den europeiske krig, som da vil
rase omkring oss på alle sider. Vi må også regne med den mulighet
at Sovjetsamveldets åtak på Finnland ikke bare har til formål å
undertvinge dette land, men er innledningen i et større framstøt
som også omfatter den skandinaviske halvøy, enten nå et slikt fram-
støt ville være å betrakte som et særlig russisk eller som et felles tysk-
russisk foretagende. Framstøtet ville i alle tilfelle være rettet mot det
britiske verdensrike som er hovedrivalen både for Tyskland og
Sovjet-samveldet. Også den finske regjering, og ikke bare den norske
og den svenske, nærer for tiden et levende ønske om at den finsk-
russiske konflikt må kunne bli løst på en for Finnland tilfredsstillen-
de måte uten at partene i den europeiske krig bringes inn, og alle tre
regjeringer samler, så vidt vi har forstått, sine anstrengelser om å nå
dette mål. Men om det skal Iykkes avhenger igjen av om Sverige og
Norge kan yte Finnland så stor støtte at det, sammen med den hjelp
finnene får fra andre land, er nok til at Finnland i løpet av for-
holdsvis kort tid kan overvinne all øyeblikkelig militær fare. Her er
da også den eneste sjanse for å unngå at den finsk-russiske konflikt
før eller senere smelter sammen med den europeiske krig, til stor
ulykke for Norge og Sverige. For det må antas at om Finnland, uten
tilstrekkelig hjelp fra Sverige og Norge, ser seg stillet i den ytterste
nød vil den finske regjering selv måtte forandre politikk og rette den
appell den hittil ikke har rettet til vestmaktene om å hjelpe Finnland
med alle midler. Vestmaktene vil på sin side ikke kunne være like-
gyldige overfor en slik appell. De må betrakte det som ennå et fram-
støt rettet mot dem, som ennå en posisjon tapt for dem, om det rus-
siske angrep på Finnland, som er blitt muliggjort ved Russlands pakt
med Tyskland, skulle føre fram. Vestmaktene vil, om de griper inn i
den finsk-russiske konflikt, forsvare egne posisjoner som truer med å
gå tapt til Tyskland. Tyskland på sin side vil, etter hva det foreligger,
gripe inn ikke bare om vestmakttropper sendes gjennom Norge eller
Sverige til Finnland, men også om vestmaktene går i land ved
Petsamo eller Murmansk. Til alt dette kommer at selv om den finsk-
russiske konflikt ikke løper sammen med den europeiske krig vil
faren for at Sverige og Norge skal bli trukket inn ha tendens til å
vokse om konflikten varer og russerne har framgang. Konfliktens
innsats er slik at det ikke godt kan være annerledes.
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3. Spørsmålet er ikke bare om Finnland skal bestå som uavhengig stat
eller ikke, spørsmålet er om den finske nasjon som sådan skal bestå
eller ikke. Spørsmålet er nemlig ikke bare, som det undertiden heter,
om den finske nasjon skal kunne fortsette å bestå som kulturnasjon,
spørsmålet er om nasjonen overhodet skal kunne bestå eller ikke.
Det finske folk vil aldri gi seg inn under det russiske åk, det vil da
heller forlate sitt land. Som de geografiske forhold er kan finnene
ikke flytte til andre land enn til Norge og Sverige. Det er all grunn til
å tro at en meget vesentlig del av den finske befolkning vil bli i
stand til å komme over grensene til Norge og Sverige, for det finske
forsvar vil etter hvert trekke seg vestover fra den ene forberedte stil-
ling til den annen, og da evakueringen av sivilbefolkningen således
vil foregå litt etter litt vil store deler av sivilbefolkningen kunne bli
evakuert. Når den siste forsvarsstilling forlates vil endelig store ska-
rer av væpnete finner gå over grensene til Norge og Sverige. Tallet på
finner som under denne forutsetning flytter inn i Norge og Sverige
kan komme op i en million eller mere. Størstedelen vil nok søke inn i
Sverige, men mange hundre tusen vil til Norge. Store landsdeler i
Sverige og Norge vil for framtiden måtte få mer finsk enn svensk
eller norsk befolkning. Selv om arbeidet med å ta imot, transportere,
huse og underholde flyktningene og senere skaffe dem arbeid eller
mulighet for å utvandre organiseres best mulig, vil sykdom og elen-
dighet måtte følge i denne folkevandrings spor, og Sverige og Norge
vil stå overfor større sosiale, nasjonale og utenrikspolitiske vanskelig-
heter enn de to land noensinne har hatt å kjempe mot. Stillingen vil
utenrikspolitisk bli uten sammenligning verre for Sverige og Norge
enn den var etter 1809. Finnland vil være befolket av russere, og
Russland vil ikke et øyeblikk kunne tro at ikke Sverige og Norge er
arnesteder for politiske anslag mot Russland. Norge og Sverige vil
være kommet i en avhengighet til ikke-nordiske makter som ikke
noensinne før i sin historie, om de da overhodet får bestå som selv-
stendige stater. Rekkevidden av tragedien er ikke stort mindre for
Norge og Sverige enn den er for Finnland. Det er ikke en bravade,
men en nøktern slutning på dette grunnlag, når Sveriges utenriks-
minister Günther flere ganger har sagt, og den svenske fagorganisa-
sjons ordfører Lindberg har gjentatt: «Finnlands sak er vår sak.» Det
er å ta skinn for realiteter å tro at Norge er stillet annerledes her enn
Sverige. På den annen side har den motstand Finnland nå har ytt i

89



over to måneder, blottet så åpenbare svakheter i Sovjetsamveldets
militære styrke at en har god grunn til å håpe at Norge, Sverige og
Finnland, med uhindret adgang til forsyninger utenfra, kan frelse
seg ved egen kraft mot angrep fra den kant.

4. En liten stat som er i den vanskelige stilling Norge nå er i, må etter
sakens natur til en viss grad føre en politikk for dagen. Men det hin-
drer ikke at regjeringen både kan og skal føre en vel overveid poli-
tikk. Denne politikk kan ikke ha noe enkelt navn. Ingen bestemt
politisk linje hvor riktig og anerkjent den var på et tidligere tids-
punkt, kan her være ufravikelig rettesnor. En stats og en nasjons
muligheter for å eksistere videre bestemmes, i visse situasjoner, av
hva som skjer utenfor grensene. Norge er i en slik situasjon nå at
statens og nasjonens muligheter for å eksistere videre for en vesentlig
del vil være bestemt av hva som kommer til å skje i Finnland og
Sverige. Det skyldes ikke følelser eller, for Sveriges vedkommende,
rasefellesskap. Det skyldes ubønnhørlige geografiske faktorer. I
Norges interesse kan det ikke da være å proklamere, at nøytraliteten
er en politisk linje som i enhver situasjon bedre enn noen annen
redder stat og nasjon. Kommer Sverige og en tredje stat i en konflikt
hvis utfall kan true også vår egen framtid som stat og nasjon, da er
det ikke plass for å si at vi alltid vil være nøytrale likeoverfor den
konflikt. Det ville være en skjebnesvanger misforståelse å tro at
Sverige på grunn av det norske forsvars mangler ikke skulle være
interessert i å ha Norge som forbundsfelle. Sverige er under en krig
med en tredje stat i stor utstrekning henvist til å få sine tilførsler fra
eller gjennom Norge, for ikke å tale om Norges evne til å yte militær
støtte. Det ville utvilsomt fra Sveriges synspunkt være en ulykke om
Norge skulle binde seg til å være absolutt nøytral i ordets egentlige
forstand. Og Norges livsinteresser taler mot at vi skulle låse oss fast i
en slik politikk. Vi vil ikke framholde hensynet til følelser eller beho-
vet for selvaktelse. Vi vil bare henlede oppmerksomheten på at om
Norge for alvor låser seg fast i en absolutt nøytralitet vil Finnland og
Sverige etter all sannsynlighet i tider av så stort alvor måtte omlegge
sin politikk i en slik retning at det ikke gagner Norge, og en dårlig
trøst vil det da være at det kanskje heller ikke gagner de to andre
land.

5. Den fare som nå truer vår stat og vår nasjon er omfattende og over-
hengende. Den ærede regjering er oppmerksom på det og tar store
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løft. Vi tillater oss dog å be om at arbeidet blir utvidet så snart som
råd er således som vi nedenfor skal nevne. Dette betyr ikke at vi på
noen måte underkjenner det arbeid Regjeringen allerede utfører på
de samme områder eller på andre som vi ikke nevner.

6. Etter de opplysninger som foreligger for oss er samarbeidet mellom
den norske og den svenske regjering i utenrikspolitiske spørsmål
allerede intimt. At regjeringene utveksler opplysninger og gjensidig
redegjør for sine standpunkter er en verdifull innledning til at de to
land fører en koordinert politikk i de store spørsmål, men kan ikke i
lengden være en erstatning for det. Vi mener at det er i Norges inter-
esse at hver av de to regjeringer positivt avpasser sin politikk mest
mulig etter den annens, så det av to selvstendige deler oppstår en
samvirkende enhet i alle de alvorlige avgjørelser som etter hvert og
meget snart vil være å treffe i det finske spørsmål. Det er etter vår
overbevisning blant annet nødvendig at de to lands militære myn-
digheter uten opphold utvider rammen for sitt samarbeid.

7. Vi henstiller til Regjeringen å sette statens maskineri inn for at
Finnland kan få hurtigst mulig all den sivile arbeidshjelp det på
noen måte kan gjøre nyttig bruk av. Sivil arbeidshjelp trengs i alle
tilfelle til Finnland, og det er mulig at om Norge og Sverige yter den-
ne hjelp i tilstrekkelig stort omfang og hurtig nok, vil militær hjelp
kunne bli overflødig, iallfall en stund. Forutsetningen er da at regje-
ringene i de to land ser stort nok på oppgaven. Sverige og Norge må,
ut fra egen livsinteresse, stille seg til oppgave å sende så mange sivile
arbeidere til Finnland i løpet av de kommende uker som Finnlands
behov krever. Og her må Norge komme inn med en forholdsvis større
del, sammenlignet med Sverige, bl. a. fordi vi har store overskudd på
ledige folk. Staten må etter vår mening i en eller annen form gripe
inn her, om ikke annet så for å påse at det store tall sivile arbeidere
som Finnland trenger skaffes. Regjeringens medvirkning er etter
vårt skjønn nødvendig her også for at hjelpen til Finnland kan bli
koordinert best mulig i Sverige og Norge.

8. Den ærede Regjering har ved å opprette Forsyningsdepartementet og
ved mange andre tiltak lagt for dagen at den er oppmerksom på i
hvor høy grad vår alminnelige administrasjon mangler de nødven-
dige forutsetninger for å avpasse seg hurtig etter de unormale for-
hold som oppstår under en internasjonal storkrise. Vi tillater oss å
henlede oppmerksomheten på at langt større anstrengelser enn de
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som hittil er gjort synes nødvendige for at så vitale oppgaver som å
opprette det nødvendige luftvern av forskjellig slag, skal sis å være
endog bare noenlunde løst. Det er heller ikke gjort nok for å organi-
sere næringslivet med henblikk på muligheten av at vårt land kan
bli innblannet i krigen. Det er ikke tilstrekkelig at det bare foretas
utredninger. Planene og avtalene med bedriftene må foreligge ferdi-
ge slik at det hele kan settes i sving på kort varsel. Samvirket mellom
stats- og kommunale myndigheter og private er mangelfullt organi-
sert på beredskaps-politikkens område. Myndighetene viker altfor
meget tilbake for å pålegge borgerne å utføre pliktmessig visse foran-
staltninger som det er i deres egen interesse å få gjennomført hur-
tigst mulig. Vi vil i denne forbindelse uttale at skal en kunne greie
de oppgaver som situasjonen krever må vår administrasjon styrkes
med faglig og teknisk kyndige folk, og framfor alt må det bli et mer
bestemt samarbeid mellom de forskjellige administrasjonsgrener.

Oslo, 1. februar 1940.

A. W. BRØGGER MICHAEL HANSSON GUNNAR JAHN

ARNOLD RÆSTAD JOHAN SCHARFFENBERG W. THAGAARD

De undertegnede tiltrer i alt vesentlig denne henvendelse.”

Det store usikkerhetsmoment denne vinteren bestod i hva som rørte
seg i hodene til Adolf Hitler og Josef Stalin, de to gåtefulle og samtidig
ubegripeligste skikkelser i vårt århundre. Slik måtte usikkerheten bli så
stor.
Svaret kom som vi vet, efter få uker, men ikke som regnet med. En ny
generasjon måtte overta. Der var også “Hansson” med.
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U T F O R D R I N G E R

I gode og onde dager
Det forekommer skjellsettende begivenheter som aldri kan bli utvisket
i en nasjons liv. I tilspisset form finner vi så de historiske faktorer som
ikke bare angår verdenshistorien eller nasjonen, men som samtidig gri-
per radikalt inn i den enkeltes tilværelse. En slik historisk situasjon
forelå 9. april 1940. Mens nasjonen rystet i sine grunnvoller, opplevde
hver nordmann dagen på sin egen måte. Hver og en har sitt å fortelle.

Storkrigen med Tyskland mot Storbritannia, Frankrike og det hurtig
nedkjempete Polen brøt ut i de første septemberdager 1939. 10. okto-
ber foreslo sjefen for den tyske flåte, storadmiral Erich Raeder, for
Adolf Hitler å sikre seg baser i Norge. Vestmaktene hadde også lignen-
de planer, særlig under vinterkrigen Finland–Sovjet, som endte 13.
mars 1940.

Men det var tyskerne som kom; med angrepsordre i februar 1940.
9. april ble Oslo, Horten, Bergen, Trondheim, Narvik og andre byer
okkupert i et felttog som endte med at hele landet var besatt fra juni
måned. 

Litteraturen om okkupasjonen og diskusjonen blant historikerne er
enorm i omfang, uten at vi skal gjengi den her, men henvise til verke-
ne.

Slik representerer Annen Verdenskrig den største fellesopplevelse i
det norske folks historie. Dette er historien vi aldri blir ferdige med.
Derfor har vi lett for å «sette karakter» på folk som opplevde denne
makabre epoken. Noen få ble helter, enkelte, hevdet man, sviktet. I
vår fremstilling skal vi ikke henge ut medmennesker ved navn. Den
begrensning har vi pålagt oss. Vi skal fortelle om en slekt og hva flere
av dens medlemmer måtte gjennomgå.

S l e k t e n
Vi skal her forsøke å plassere «krigsgenerasjonen», de som var voksne,
ungdom, barn eller kom til innen Hansson-slekten i disse makabre
årene. Men her utvider vi straks tidsrommet.

For alle som opplevde disse årene forandret, avbrøt, eller iallfall
nyanserte de retningen i deres liv. Av den grunn tar vi for oss den
generasjon som fulgte efter den vi allerede har behandlet. Her må vi
samtidig ta det forbehold at generasjonen like bakom oss, eller ilive i
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dag, ikke kan behandles på samme måte som de slektsledd vi kan
plassere historisk.

Akkurat som vi kan studere Hansson-slekten i et annet perspektiv
enn Finne-Grønn, skal vi i vår senere dokumentasjon legge grunnen til
den slektsbok som forhåpentlig vil komme om en 40 - 50 år.

Gjelder det personer, må vi her samtidig sette en grense.
Efterkommere fra de Hansson familier vi har behandlet er blitt tallrike,
for en stor del under andre slektsnavn. Vi trekker grensen slik opp at
samtlige, eller iallfall de vi har kjennskap til, kommer med i navnelis-
ten vi avslutter vår historie med. Noen har ved sitt yrke eller annen
innsats spilt en utadvendt rolle, slik vi også har eksempler på i den
tidligere historie, og dette blir opplysninger vi tar med i vårt neste
kapitel. Andre har holdt en lavere profil og er like interessante i en
slektssammenheng.

Vi tar først utgangspunkt i efterkommerne til Ottilia Hansson, 1868 -
1925, gift Christian Keyser Kaurin, 1857 - 1936. Deres eldste barn
Michael Christian Kaurin, ble født i 1889, gift med Harriet Frog født
1895.

Som det fremgår av vår navneliste bærer deres efterkommere fami-
lienavnene Milner, Arbigas, Borrell, Barroso, en slektssammenheng vi
ikke her går nærmere inn på hva de personhistoriske detaljer angår,
da disse blir fjernt fra Hansson-historien. Her har også Finne-Grønn
stoppet opp ved tredje generasjon når denne bærer andre navn. Slik
finner vi en rekke spredte miljøer som vi imidlertid skal komme nær-
mere inn på senere i behandling av de siste generasjoner som vitner
om en vital efterslekt.

Vi går videre med barn og efterkommere til Christian Hansson og
hustru Dagny, født Holmboe.

Eldste barn var Michael Mørch Hansson, født 3. januar 1897, diplo-
mingeniør fra Grenoble 1919, drog til USA 1919, død 1947.
Gift Hjørdis Lund, født 1895. 
1 barn. Kfr. slektstavlen.
Nesteldste barn Harriet Mørch Hansson, født 8.4.1898, død 1975,
gift Arild Kristofer Berg, født 28.7.1894 i Oslo.
3 barn. Kfr. slektstavlen.
Per Mørch Hansson, født 6.7.1902, død 3.5.1903.
Ellen Mørch Hansson, født 6.7.1902, død ved ulykkestilfelle i Paris
25.11.1919.
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Per Mørch Hansson, født 4. mars 1905 – død 6. oktober 1994. Gift
28. mars 1928 med Mimi Egeberg, datter av godeier Westye Parr
Egeberg og Nini Wedel Jarlsberg.
2 barn kfr. slektstavlen.
Gift 2. gang 26. mai 1939 med Astri Scott-Hansen, født 11.11.1913,
datter av generaldirektør Axel Aubert og Gudrun Holter.
3 barn kfr. slektstavlen.
Efterkommerne til Peder Carl Hansson, 1872 - 1959, og Anna
Christensen, 1880 - 1973 er i første generasjon:
Wladimir Mørch Hansson, 1906, gift 1931 Else Høy, død 1984.
5 barn krf. slektstavlen.
Agnes Eva Mørch Hansson, født 1907, gift Wilhelm Henrichsen.
2 barn kfr. slektstavlen.
Christian Mørch Hansson, født 1911 død 1916.
Erling Mørch Hansson, født 1913 død 1926.
Arne Mørch Hansson, født 1916, gift 1961 Margarete Holst født
Corneliussen, født 1914, død 1990.
Cathrine Mørch Hansson født 1923, død 1923.
Efterkommerne til Michael Hansson, 1875 - 1944 og Emilie «Minnie»
Christensen, 1883 - 1981.
Barn: Arthur Mørch Hansson født 1910, død 1969. Gift Ann Helene
Jørgensen, født 1916. 
4 barn kfr. slektstavlengift annen gang Jette Emilie Gad, født 1914,
død 1964.
Michael Sigfried Mørch Hansson, født 1912, død 1988. Gift 1939
Marie Beate Meinich, født 1914.
2 barn, kfr. slektstavlen.
Knut Mørch Hansson født 1920, død 1994. Gift 1946 Elisabeth
Schench Jacobsen, født 1910 død 1949.
Annen gang gift Karin Holst, født 1929.
2 barn, kfr. slektstavlen
3. gang gift Else-Marie Haukebø, født 1932, død 1995.

Spredningen blir av akselererende karakter når vi nærmer oss våre
dager. Moderne elektroniske hjelpemidler gir dessuten helt andre mui-
ligheter til å oppspore slektninger enn tilfelle er når det gjelder perso-
ner bakover i historien. Vår oppgave er, og blir, den historiske slekts-
sammenheng.
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På mange fro n t e r
En allsidig slektsutvikling representerer i seg selv et historisk barome-
ter. Vi skal stoppe opp ved generasjon som stod eller står midt opp i
vår egen tid. Her skal nevnes noen eksempler fra de representanter i
vår slekt som ble preget av Annen Verdenskrig. Forutsetningene er å
finne tidligere i vårt århundre, erfaringene er kommet til nytte henimot
våre dager. Krigen danner «aksen».

Per M. Hansson, 1905 - 1994

Når vi begynner med Per M.
Hansson som en typisk repre-
sentant for slektshistorien, skyl-
des dette både hans personlige
egenskaper, men også yrkes-
bakgrunnen. Da han døde, 89
år gammel, skrev Gustav
Aarestrup denne nekrolog i
Aftenposten som vi her gjengir
i sin helhet:
Per M. Hansson var av de men-
nesker som det er vanskelig å
erstatte. Han var utstyrt med
nettopp slike egenskaper som
man finner i en stor personlig-
het. Han hadde en skarp og kvikk intelligens, en usedvanlig kombina-
sjonsevne og en sjelden forståelse for betydningen av både store og små
ting.

Hans mangesidighet var legendarisk. Hans interessefelt spente fra
det intellektuelle til det humanistiske, fra idrett og sport til det å styre en
bedrift. Når alle disse interesser fikk plass i hans liv, skyldtes det en sjel-
den, nesten rastløs energi – han hadde ikke råd til å la et eneste minutt
gå til spille. Og til tross for at han rakk å gjøre mer enn de fleste men-
nesker kan håpe på å overkomme, firte han aldri på kravet til at alt
skulle være av kvalitet – hans perfeksjonisme var viden kjent.

Han hadde også et stort hjerte, og viste en varmende omsorg for sine
medmennesker, som mange fikk den berikende glede å oppleve.

Det undret ingen som kjente Per M. Hansson, at han i 1926, da han
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nettopp hadde fylt 21 år, hadde bak seg eksamen fra Oslo
Handelsgymnasium, eksamen artium og juridisk embedseksamen.
Innimellom hadde han fått tid til ett års utenlandsopphold.

Han hadde tatt et første, kort skritt på den juridiske løpebane da
han i 1927 fikk tilbud om og aksepterte en stilling i Storebrands kreditt-
forsikringsavdeling.

Han hevdet alltid selv at det altså var litt av en tilfeldighet at han
begynte i Storebrand. Være det som det være vil, det vesentlige er at
spiren ble lagt til noe som skulle vise seg å bli et langt samliv og et sam-
liv til lykke for begge parter, ikke minst for Storebrand. Hansson ble sjef
for Utenlandsavdelingen i 1937, og på skjebnedagen 9. april 1940 til-
trådte han som administrerende direktør. I denne stillingen satt han til
1965. Fra da og til 1976 var han formann i styret.

Fra Hansson overtok sin første sjefsstilling i Storebrand, satte han
sitt personlige preg på selskapet. Han så i høy grad de store linjer samti-
dig med at også enkeltheter hadde hans oppmerksomhet, og han satte
hele sin energi inn på å få sine idéer gjennomført. Ingen var i tvil om
hvem som var sjefen, men hans overlegne personlighet tillot ham å
delegere til sine medarbeidere myndighet i et omfang som på den tid
var helt uvanlig i norske bedrifter.

Hans store egenskaper var en enestående inspirasjon for hans med-
arbeidere. Den verdifulle personlige kontakt med dem fikk han også
ved sin interesserte deltagelse i de sosiale aktiviteter han var med på å
skape i Storebrand – fra tennis og ski til kunstforening.

Men selv ledelsen av en stor og progressiv bedrift som Storebrand var
ikke nok til å tilfredsstille hans lyst på oppgaver. Han aksepterte verv i
mange andre bedrifter og institusjoner, men bare i slike hvor han visste
at han kunne gjøre en betydningsfull innsats.

Han var aldri i tvil om at skandinavisk samarbeide i luftfarten var
den riktige løsning, og spilte en sentral rolle i utviklingen av dette sam-
arbeidet, som resulterte i dannelsen av SAS. I SAS var han spesielt aktiv
i oppbyggingen av virksomheten utenfor Skandinavia. Det er umulig å
regne opp alle de andre vervene Hansson hadde, men for å vise bred-
den i hans interessefelt nevnes hans arbeide for Kunstindustrimuseet i
Oslo, hvor han som styrets formann gjennom mange år gjorde en svær
innsats både på det økonomiske og det museale plan.

Han var i mange år norgesmester i tennis, hoppet som junior i
Homenkollen, og var en pasjonert jeger. Han tok i sin tid flysertifikat,
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og var en habil seiler. Hans interesse for teater og litteratur og bildende
kunst i ordets videste forstand, fylte også meget av hans tid.

Helt sentralt i dette rike liv sto familien – det var de som kjente Per
M. Hansson aldri i tvil om. Allikevel fikk også vennene nyte godt av
hans varme hjerte og enestående evne til å følge med i og forstå andre
menneskers gleder og bekymringer.

Per M. Hansson opplevde heldigvis ennå mens han levde å motta
håndgripelige beviser på at hva han utrettet, ble høyt verdsatt. Han var
kommandør av St. Olavs Orden, og innehadde også flere utenlandske
ordener.

Når han nå er gått bort, er det mange, mange som minnes ham
med varme takkens tanker for alt han betød for dem.

Gustav Aarestrup

Bilde fra Kunstindustrimuseets 

100 års jubileum. Per M. Hansson til

høyre bak Kong Olav V

Norsk forsikringshistorie kunne
et godt stykke på vei skrives
ved å konsentrere seg om
Hansson-generasjonene.
Gjelder det Per M. Hansson kan
vi dessuten føye til: Allsidighet.
Dette kom ikke minst til uttrykk
i fritidsaktiviteter som deltager i
Holmenkollen, hopprennet
1925, med flysertifikat 1935 –
1940 og ivrig fotturist. 

Såvel allsidigheten, uten-
landsopphold med mange kon-
takter kom godt med i den
økonomisk vanskelige mellom-
krigstid, under okkupasjonen i en utsatt stilling, de første nasjonalt fat-
tige efterkrigsårene, og den langt mer romslige perioden fremover i
1970- og 1980-årene.
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Det er en spennende og i detaljer dramatisk biografi vi her står
overfor. Vi gjengir hva Knut M. Hansson her har å fortelle om noe av
det som hendte.

Høsten 1930 bilte familien fra München gjennom Belgia til London.
Umiddelbart efter ankomst innløp telegram om at Storebrand hadde
kjøpt sjøforsikringsselskapet Poseidon, Christiania Søforsikringsselskab
og Norske Atlas. Per ble tilbudt stillingen som koordineringssekretær –
han var da 25 år gammel. Han aksepterte og reiste hjem.

Som daglig leder var det Pers oppgave å utrede hva man skulle gjø-
re med disse store selskapene.

Det ble gjennomført mange om-flyttinger blant de ansatte. I løpet
av 30-årene ble det gjennomført en fusjonering til selskapet Uno.
Storebrand eide også meglerfirmaet Duo, men måtte senere selge det.
Pers søskenbarn Arne, Wladimir og Agnes ble eiere av Duo og således
direkte konkurrenter av Storebrand på sjøforsikringsområdet.

Per ble utnevnt til direktør for utenlandsavdelingen.
I 1935 fylte direktør Chr. Hansson 65 – normal pensjons-alder. Det

var vanskelig å finne en efterfølger – man syntes overrettssakfører Per
var for ung.

I 1936 ble det besluttet at Chr. Hansson skulle slutte i Idun men
fortsette på åremål i Storebrand inntil Per var moden nok til å overta.

Nicolay Bugge ble daglig leder i Idun.
Per forsatte som utenlandsdirektør.
8. april 1940 var fastsatt som deadline for Chr. Hansson. Avskjeds-

festmiddagen for Christian Hansson ble holdt, av alle dager, 8. april
1940 hjemme i Ingar Nilsens vei. Mens den festkledde og ordensbe-
hengte forsamling hygget seg var tyske krigsskip, tyske transportskip
og tyske fly på vei til Norge og allerede meget nær landet.

Per holdt hovedtalen og var uforsiktig nok til å si at når nå hans far
var fratrådt som direktør... Christian Hansson avbrøt taleren med hefti-
ge protester. Han var forsatt direktør, i alle fall til midnatt, kanskje til
neste morgen.

Mens tyskerne rykket inn i Oslo om morgenen 9. april, var Pers før-
ste handling som ny sjef for Storebrand å begi seg til Norges Bank.
Han ønsket å få overført et sikkerhetsfond som Storebrand hadde opp-
rettet i Federal Reserve Bank i New York, til Storebrands USA-kontor.
Dette lykkedes ikke. Først fire år senere fikk man ut det omtalte beløp.
Efter dette begav Per seg til Storebrand og ble mottatt som ny sjef.
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Forholdene i Oslo var imidlertid kaotiske. Det var flyalarmer og alle
slags rykter var i omløp. Man besluttet å stenge for dagen og alle
ansatte dro hjem.

Allerede neste dag besluttet Styret å be Christian Hansson om straks
å dra til Stockholm for å ivareta Storebrands interesser i utlandet.
Christian Hansson ble utstyrt med omfattende fullmakter og reiste
omgående sammen med fru Dagny.

Han opprettet et kontor i Stockholm og fikk kontakt med alle uten-
landske forbindelser. Blant andre hovedforbindelser et islandsk forsik-
ringsselskap hvor Storebrand hadde 100% reassuranse.

På denne måten var Storebrand fullverdig representert utenfor
Norge og kunne handle uavhengig av eventuelle tyske inngrep.

Ved krigens utbrudd var Paal Berg formann i Storebrands represen-
tantskap. Noe senere kom Sven Arntzen inn i Styret. Hjemmefronten
hadde altså markante representanter i Selskapet under krigen.
Christian Hansson ble i Stockholm så lenge kampene i Norge varte.

Den daglig drift av Storebrand forsatte normalt i krigsårene. Per
hadde imidlertid en anelse om at det foregikk en del aktiviteter som
det ikke var meningen at administrerende direktør skulle vite noe om.

I 1943 inntraff en begivenhet som skapte dramatikk. Tyve yngre
damer blant Storebrands ansatte ble utskrevet til arbeidstjeneste ved
Banak «Flugplatz», som var under bygging. Man kan jo tenke seg hvil-
ke forhold som ville møte disse tyve blant hundrevis av tyske soldater
og norske tyskerarbeidere. Per oppsøkte Fridthjof Heyerdahl som var
formann i Norges Røde Kors, og også sjef for Siemens i Norge.
Utkallelsen av damene ble trukket tilbake, men da hadde allerede flere
av dem flyktet til Sverige.

Efterhvert og i all stillhet ble Storebrand et aktivt anti-tysk rede hvor
det visstnok også ble trykket illegale aviser.

Hjemmefronten hadde hele tiden et sterkt behov for penger. Per
deltok aktivt i innsamlingsarbeidet, og finansierte altså på denne
måten delvis sine fetteres «illegale» arbeide.

Tyskerne ble mere og mere oppmerksomme på dette og reagerte
med å inndra alle store sedler. Følgelig ble innsamling av større beløp
mere og mere tid- og plass-krevende.

En gang, mot slutten av krigen, skulle Per overlevere en blytung
pengekuffert til en person på et gatehjørne, efter på forhånd avtalte
kjennetegn.

100



En person som Per hadde samarbeidet med – uten å kjenne navnet
hans – ble arrestert og torturert. Han kjente Pers navn og det var
grunn til å tro at han måtte røbe det. Per fikk beskjed om øyeblikkelig
å gå i dekning.

Kort tid efter ble politisjef Martinsen likvidert. Per og andre kjente
nordmenn ble innkalt til møte med Quisling på Slottet. Dette betydde
at han ville bli efterlyst. Flukt til Sverige var eneste mulighet. Han
kom vel over til Sverige med høygravid kone og 2 små barn.

Per etablerte seg i Stockholm i kontakt med Storebrands samar-
beidspartner, Scandia.

I mai 1945 ble Per av Regjeringen i London utnevnt til formann for
Krigsskadetrygdene. Han ble kalt over til London 8.5.45. Han var i tvil
om han skulle dra efter at kapitulasjonen også i Norge var et faktum.
Han fløy allikevel i strålende vær – og så et Norge hvor norske flagg
vaiet overalt hvor det var noe å henge det i.

Per ble i London i flere uker og kom hjem sammen med Regjering
og administrasjon ombord på skipet «Andes».

I London var han blitt nærmere kjent med Gustav Aarestrup. Han
hadde følge med ham på båten. De var blitt nære venner.

Like før landgang tilbød Per Gustav Aarestrup stillingen som «uten-
riksminister» i Storebrand, det vil si sjef for utenlandsavdelingen, Pers
gamle stilling. Gustav Aarestrup aksepterte.

Gustav Aarestrup ble snart Pers høyre hånd i selskapet. Alt gikk vel.
Storebrand vokste jevnt og ble stort og rikt. Pers oppgaver utvidet seg
mer og mer, ikke minst på den internasjonale arena. Han hadde opptil
140 reisedager i året; særlig til England, Frankrike og USA.

Efterhvert ble det mange styreformannsverv og komité-medlem-
skap, særlig i luftfarts- og kreditt-forsikring. Store organisasjoner, både
i nasjonal og internasjonal sammenheng. Ikke minst viktig var hans
befatning med oppbyggingen av SAS.
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Dagen er 9. februar 1951 og den andre konsortialavtalen blir inngått, 

den som slår sammen OSAS og ESAS til SAS hvis pålegg er å utføre all skandinavisk

ruteflyvning, interkontinental, europeisk og innenriks. Sittende dr. M. Wallenberg,

direktør P. M. Hansson og sivilingeniør P. Kampmann, stående generaldirektør 

A. Gjöres, høyesterettsdommer E. F. Eckhoff og prins Axel

Per besluttet seg til å gå av som administrerende direktør samtidig som
kolleger og venner fra inn- og utland feiret hans 25-års-jubileum. Per
var da 60 år. Forsamlingen ble totalt overrumplet. Gustav Aarestrup ble
hans efterfølger.

Per fortsatte som arbeidende styreformann og daglig leder av
Utenlandsavdelingen til fylte 71 år. Han gikk av i april 1976.

Per M. Hansson var en fremtredende og typisk representant for den
blandingen av fremdrift, forretningssans og kulturelt frisinn som preger
denne slekten. Han var da heller ikke alene på skansen.

I det fjerne og på havet
Vi har allerede fremhevet et par yrkesgrener der Hansson-slekten har
markert seg. Det er karakteristisk at den både er nasjonalt forankret og
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samtidig i utpreget grad utadvendt. Vi nevner her noen eksempler.
Peder Carl Hansson, 1872 til 1959, bestod avgangseksamen ved

Sjøkrigsskolen i Horten 1893, og tjenestegjorde så ombord i krigskipet
«Heimdal». Før den tid hadde han allerede allsidig erfaring til sjøs bak
seg. Materialet i form av brev hjem til foreldrene er for en stor del
bevart, og de er i eftertiden spennende lesning. Brevene fant Arne
Hansson under opprydding i sin mors leilighet i Parkveien, ved begyn-
nelsen av 1974. Selv visste han lite om denne perioden i farens ung-
domstid, og hans resymeer av korrespondansen danner viktige bidrag
til Hansson-historien.

Beslutningen om å gå til sjøs var nøye drøftet med foreldrene og
omhyggelig forberedet. Formålet var å få den nødvendige fartstid for å
komme inn på Sjøkrigsskolen i Horten. Det var to venner som dro ut
sammen, den annen var Ludvig Aubert, sønn av professor i
Lovkyndighet og senere justisminister Ludvig Mariboe Aubert, gift med
Elise, født Aars. De to ble siden klassekamerater på Sjøkrigsskolen.
Ludvig Aubert utvandret senere til Syd-Amerika, ble kaptein på peru-
anske skip, og døde i 1930.

Beretningen om de to venners erfaringer som førstereisgutter er slik
den gjengies av Arne Hansson fascinerende lesning den dag i dag. De
to fikk se områder av verden som for andre bare var fjerne geografi-
kunnskaper.

De opplevde en epoke da europeerne så definitivt  behersket hele
jordkloden. Dette kunne ikke vært mulig uten skipsfart, støttet av
marinestyrker. Norge var i lange perioder nr. 4, ja endog 3 i andel av
verdenstonnasje. Vi var og er den eneste nasjon som har hatt skipsfart
som en av hovednæringsgrenene fra oldtid til våre dager. Av den
grunn griper Peder Carl Hanssons erindringer langt utover selve slekts-
historien. Eller som Arne Hansson skriver:
Guttene ble påmønstret barken «Regina» som dekksgutter, samtidig som
de ble «anbefalt» både skipets reder og kaptein, som begge to sikkert var
blitt kontaktet av bestefar. Det var en avtale at tjenestetiden om bord,
som siden det var en seilskute nødvendigvis var vanskelig å beregne på
forhånd, skulle søkes avpasset slik at guttene kunne komme hjem i tide
til skolen begynte.

Mesteparten av tiden stod de om bord i «Regina» av Larvik, en fir-
mastet bark bygget samme sted i 1876. Rederen var M. Oppen, og kap-
teinens navn var A. J. Brønlund. Far og Ludvig ble slett ikke gjenstand
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for noen form for forskjellsbehandling hva kost eller arbeid/sjøvakter
angikk. De holdt til i ruffen, som lå forut i skuta. (For eventuelle uinn-
vidde skal jeg forklare at ’’ruff’’ pussig nok kommer av det nederlande-
ke ordet «roef» som egentlig betyr tak. På en seilskute, og før det ble alm-
innelig med krav om lugarer, var ruffen et kombinert sove- og opp-
holdsrum for hele mannskapet. På «Regina» later det til å ha vært 12
mann.)

Far og Ludvig reiste fra Christiania i 1. halvdel av mai 1888 med
dampbåt til Laurvig, som far kaller byen og som den jo het den gang.
Fars 4 år eldre søster Ottilia var også passasjer; hun later til å ha vært
underveis til et rekonvalesensopphold: far skriver nemlig at da båten
kom til Larvik ved 6-tiden om morgenen, kom Ottilia på dekk for å ta
farvel med Ludvig, «hvilket var meget vennlig av henne, men vel ikke
meget klokt?» I et senere brev før sjøreisen begynte får vi høre hvor glad
han er over at Ottilia er bedre. Fra reisen til Larvik nevner jeg ellers at
da båten passerte Horten midt på natten, forsøkte Ludvig å vekke far
for å vise ham deres fremtidige arbeidsplass, men far nektet å stå opp.

Far var en flittig brevskriver, særlig imponerende når vi tar i
betraktning det hårde livet og arbeidet til sjøs, der det forresten ikke var
noen større anledning til å operere med spisse pennesplitter og blekk.
Og i havnene der han skrev brevene var det full arbeidsdag 6 dager i
uken. Alt i alt er det 50 brev i den bunken bestemor samlet og oppbe-
varte. Det omfatter ikke bare brev til foreldrene, men også av og til til
søsknene. Ottilia som var 4 år eldre enn far, Christian, 2 år eldre,
Wladimir 1-1/2 år yngre, Michael 3-1/2 år og Harriet («tante Hatti» for
oss) 5-1/2 år yngre. Erling, som var 13 år yngre enn far, kunne jo ikke
lese og fikk ingen brev, men ustanselig hilsener.

Hva skriver så far i brevene sine? Jeg gjengir her, delvis i sitats form
og delvis omskrevet, det jeg har syntes var mest interessant.

Hvor jeg siterer direkte fra fars brev har jeg funnet det naturlig å
bringe rettskrivingen opp til min egen, men bibeholdt former som I og
Eder.

I påvente av at «Regina» skulle ankomme sin hjemstavnshavn, bodde
guttene på Ødegården utenfor Larvik.

Jeg siterer fra fars første brev hjem, datert Ødegården søndag 13.
mai 1888.

«Folkene på gården er meget hyggelige og gemytlige og vi lever
som prinser. De skrev at de var bange for å ta oss for kostens skyld,
men da vi allikevel skulle til sjøs, hadde vi godt av å venne oss til litt
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simpel kost. Vår spiseseddel er : Frokost klokken eftersom vi behager
å stå opp, med smørbrød, kaffe, mysost, bløtkokte nyværpede deilige
store egg, og litt koldt til. Eftasvel kl. 4 med smørbrød, mysost og kaf-
fe, aftens kl. 8 med smørbrød, melk, mysost og koldt til, en dag litt
tunge, eller kjøtt, en annen dag stekt fisk, o.s.v. Middagsmat kl. 12,
den første dag søtsuppe og stekt torsk, annen dag øllebrød og panne-
kaker og idag, søndag, kjøtt og kjøttsuppe. Igår slaktet de nemlig sin
beste gjøkalv for oss. I ser vi får vende oss til simpel sjømannskost!»
Da «Regina» kom til Larvik (i ballast fra Fleetwood i Lancashire,

England) gikk guttene allikevel ikke om bord, for skipet gikk videre til
Fredrikstad hvor det skulle laste trelast for Australia. Rederen ville vel
spare hyre, kan jeg tenke meg.

I hvert fall drog far og Ludvig sammen med noen av mannskapet
med den lille dampbåten «Kvik» («steameren som vi sier til sjøs», skriver
far) fra Larvik til Fredrikstad. Akkurat når det var, fremgår ikke av
brevene, men det andre brevet far skrev hjem, er datert «Regina» i
Fredrikstad 19. juli 1888. Der skriver han til «Kjære mama»:

«Som du vel har hørt Wladimir si, hadde jeg ikke videre mot til å
fare på sjøen den aftenen, jeg reiste. Som Wladimir da sa, at det
bare var foreløbıg, viste seg å være riktig; det var sorgene over å rei-
se fra Eder og tanken på at jeg ofte ikke hadde vært som jeg burde
mot Eder alle sammen hjemme».
Men så går han over til å fortelle at han befinner seg nu meget vel

om bord; fullt opp av arbeide. Han beskriver sin arbeidsdag: den
begynner kl. 1/2 6 med sort kaffe og steinharde skonrokker – så harde
at man ofte ikke kan bite dem over, dertil er de fulle av mugg og spin-
delvev. Frokost kl. 1/2 9, samme kost. Middag kl.12 – et eksempel er
ertesuppe og salt kjøtt, «begge tıng altfor salt». Kl. 1/2 4 atter kaffe og
skonrokker; aftens kl. 8 med te og skonrokker «og når der er, rester av
kjøtt fra middagen». Arbeidstiden (ved land) er fra 6 morgen til 6
aften, med en times tid til middag og en halv times tid til de andre
måltidene.

Han har revet seg til blods på hendene på to steder, og fått et eller
annet kryp, som biter, på legemet! Han vet ikke hva slags, «får se å
undersøke skjorten». – Men vi hører ikke noe mere om utøy.

Han skriver at såvidt han kan se er det bare hyggelige folk de seiler
sammen med. Styrmannen er bare hyggelig, men «fæl til å drive oss til
arbeide». Kapteinen også er meget hyggelig og høflig og «sier fremdeles
De og Dem til meg»!
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En av de eldre matrosene heter også Carl, viser det seg, så far regner
med å bli kalt Per eller Peder. Og begge deler, om hverandre, ble han
hetende (mest Peder tror jeg). Dette at Carl ikke kunne brukes, er nok
forklaringen på at på innsiden av lokket til skipskisten hans, som nu
står hos Kirsti og Knut på Hankø, er det malt Per C. Hansson.

(I et senere brev skriver far om bokkassen sin, som er til glede for
alle om bord fra kapteinen og nedover. Jeg er tilbøyelig til å tro at skip-
skisten er identisk med bokkassen, og at den ble malt og dekorert om
bord i «Regina».)

I brevene før avgang Fredrikstad får vi ellers høre om en dramatisk
brann i et trelastlager pa land, ganske nær kaien der «Regina» lastet.
Ilden i lageret som tilhørte firmaet Nilsen & Mathiesen, ble oppdaget
midt på natten, og folkene om bord på «Regina» ble purret. Skipet måtte
forhales vekk fra branden. Landgangen ble kuttet, ankrene hevet inn,
og mannskapet trakk «Regina» efter trosser de hadde fått festet i land.
Skipet ble ikke skadet, men skipssiden var så varm at man ikke kunne
ta på den uten å svi hendene. Langt verre gikk det med en tysk fullrig-
ger som lå nermest brandstedet; mannskapet reddet seg, men skipet fikk
svære brannskader.-- Det var en hard tørn, skriver far. Arbeide og
arbeide til kl. 6 eftm. Ludvig var så trett at han nesten ikke orket å spi-
se, får vi høre men far spiste likeså meget som ellers. «Jeg er ikke så kre-
sen på kosten allikevel, jeg!»

Apropos mat, kan vi lese at mor har spurt om det ikke er noe han
ønsker seg og, javel, skriver far, en flaske bringebærsaft og tannbørsten
min! Og det fikk han.

I det siste brevet før de stakk til sjøs, datert «Regina», Fredrikstad 26.
juli 1888, leser vi som rimelig er om hvor tung den stunden blir når
han nu reiser for alvor. «Mine tanker vil dvele hos Eder alle hjemme, og
jeg kommer til å tenke på all den kjærlighet jeg har nydt hjemme, men
dessverre altfor sent påskjønnet».

Han takker for pakke hjemmefra og sier at «I kan tro det er morsomt
å motta et brev eller en sending hjemmefra. Vi pleier å få det midt i
arbeidstiden, så vi må stjele oss inn i ruffen for å lese det, eller for å
pakke opp sendingen. Ludvig, som nok tar dette med kosten hardere
enn jeg, har skrevet hjem til sin mor om marken som det vrimler av i
brødet vårt, og om flesket som er bedervet, om lutefisken og om søtsup-
pen som er lavet av sirup, og fikk sendenes en boks med kjeks, mysost,
sukkerlade, franskbrød og vørterkake, til stor glede for meg, som nesten
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halver med ham».»
Dette siste brevet slutter med: ’’Glem når jeg har vært slem, og husk

når jeg engang imellem har vært snild. Og så Gud være med oss alle.»
Før jeg blar videre i brevbunken, gir jeg en oversikt over hvor i ver-

den de to guttene seilte i løpet av tiden til sjøs.

Bilde av Bark «Regina» bygget i Larvik i 1876 ved Treschows skibsbyggeri i Jordfallen.

Reder M. Oppen & Co. Lastet 1150 tonn. Ble solgt til A. F. Klaveness i Sandefjord i 1896

og senere videresolgt. Skipet møtte sin skjebne under 1. verdenskrig da det underveis

med trelast til England i 1915 ble satt fyr på av en tysk undervannsbåt. 

Bildet er fotografi av et maleri utført i 1910, derfor det rene norske flagg akterut.

«Regina»s rute i den tiden far og Ludvig stod om bord:
Avgikk Fredrikstad 28. juli 1888, full last trelast. Ankom Melbourne

12. november, efter 106 dager i sjøen, via Kapp Gode Håp.
Avgikk Melbourne 11. februar 1889, full last ull i baller.
Ankom Boston, Mass. 14 mai, efter 92 dager i sjøen, via Kapp Horn.

Far var glad for at kapteinen valgte å seile østover, «så kommer jeg jor-
den rundt»).

Avgikk Boston 18. juni, full last parafin på fat.
Anløp Larvik for ordre om lossehavn. Kort opphold, men far var

såvidt hjemom en tur.
Passerte Helsingør 29. juli. Fars brev som han sendte i land med
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losen, forteller at de hadde fått ordre i Larvik om å losse i Pillau, hvortil
skipet ankom 1. august 1889.

Pillau, havneby til Kønigsberg i det daværende Øst-Preussen, heter
nu Baltiysk og har vært russisk siden 1945. Kønigsberg er blitt til
Kaliningrad.

Avgikk Pillau 22. august om morgenen, i ballast.
Ankom Sundsvall 24. august kl. 12. Det ble rekord p.g.a. gode vind-

forhold. Ikke engang steambåtene brukte så kort tid fra Pillau til
Sundsvall!

Avgikk Sundsvall 23. september, full last trelast.
Ankom Cape Town 21. desember, efter 89 dager i sjøen.
Avgikk Cape Town 27. januar 1890, i ballast for St. Thomas, dansk

Vestindia, for videre ordre der. (Den danske kolonien Virgin Islands ble
solgt til USA i 1917).

Ankom St. Thomas 13. mars, efter 47 dager i sjøen. For en gangs
skyld så de ikke bare hav underveis: skipet passerte St. Helena på fars
fødseledag 6. februar, og Ascension øya den 11. februar.

Avgikk St. Thomas 21. mars.
Ankom Pensacola, Florida, 2 april.
Eneste brev derfra og det siste fra tiden til sjøs, er datert 7. april,

skrevet efter noen dager ved land. I Pensacola ble guttene avmønstret
for å komme seg hjemover med et annet skip.

De tok hyre på barken «Australia», som var det fjerde og siste nybyg-
de jernseilskip for norsk regning. Levert i 1886 fra Norges den gang
største mekaniske verksted: Martens, Olsen & Co i Laksevåg, som hadde
en kort glansperiode i tiden 1882-1886. Reder var Rasmus F. Olsen,
kapteinen het H. C. Bergh. Skipet hadde jernskrog og var bygget i
Laksevåg så nylig som i 1886. «Australia» avgikk Penascola 11. april –
last ukjent. Ankom Antwerpen 3. juni 1890.

Mellom 1894 og 1919 tilbragte Peder Carl Hansson i China, der han
var ansatt i tollvesenet. Dette enorme «Midtens rike» ble som kjent aldri
en europeisk koloni. selvom stormaktene hadde sine rettigheter der.
Hansson var selv ansatt på kontrakt i tollvesenet og fikk efterhvert
gjennom sitt virke ett enestående kjennskap til denne fjerne, stolte
Østens kutlur. Dette har kan fortalt om i memoarbokensom han skrev
hjemme i Norge under siste krig. Boken griper av gode grunner langt
utover en slektshistorie, men forteller om Hanssonslektens vidstrakte
arbeidsfelt.
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Peder Carl gifter seg med Anna i Tientsin, 1905

Vårt poeng er at P. C. Hansson pr. telegram fridde til Anna
Christensen. Familieviddet vil ha det til at telegrammet lød slik:
«Tientsin. Min sin» og svaret: «Din sin».  Anna kom, og de ble viet i
den engelske kirken i Tientsin 29. april 1905. Hun var ledsaget av sin
tante Julie Mathiesen og den yngre bror Arne Christensen.

La oss så føre linjen videre til Wladimir M. Hansson som bodde i
China til han var 10 år gammel. Familien hadde norsk guvernante og
svensk barnepike. Hjemme i Norge tok han artium i 1924 og fullførte
sin juridicum i 1928. Derefter trådte han inn i sin fars meglerfirma
«Duo», kjøpt av Storebrand som tidligere nevnt. Han overtok senere
som direktør, og ble værende der gjennom hele arbeidslivet.

Wladimir hevder at han ble vervet til arbeidet i hjemmefronten tid-
lig under krigen 1940 – 45 av «dobbelt-fetterene» Arthur og Michael M.
Hansson.

Det er familiemessig interssant at så mange av Michael S. Hanssons
barnebarn meget tidlig kom inn i motstandsarbeidet. Så tidlig at det
må være tillatt å kalle dem én av kimene til den senere så aktive og
anerkjente «hjemmefronten». Knut M. ble tidlig arrestert og var – som
han selv gjerne sa – «anderswo engaziert». Hans brødre Arthur og
Michael fikk altså med seg Wladimir M. og Wilhelm Henrichsen, gift
med Wladimirs søster Agnes. Deres fetter Per M. bidro, som tidligere
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nevnt, med finanser og annet illegalt arbeid. Det må være tillatt å anty-
de at dette kan ha noe med deres familiemessige bakgrunn og opp-
dragelse å gjøre, selvom de selv gjerne forklarte engasjementet som «et
resultat av tilfeldigheter». Ser vi her et resultat av deres farfar Michael
S. Hanssons samfunnsengasjement?

Wladimir hadde et nært samarbeide med professor Carl Semb.
Semb formidlet penger til Hjemmefronten fra London. Dessuten gjem-
te han agenter og folk på flukt på Ullevål sykehus.

Andre samarbeidspartnere var Lasse Heyerdahl-Larsen, Johan
Gørrisen, Johan Schive, general Beichmann, general Ole Berg, profes-
sor Johan Holst, professor Leif Tronstad og general Rolf Eriksen.

Senere fikk Wladimir kontakt med Sentralledelsens og Mil. Orgs
unge sjef, Jens Chr. Hauge.

Hauge og Wladimir dro to ganger sammen til Sverige hvor de had-
de møter med representanter for norske myndigheter både fra
Stockholm og London.

Wladimir Mørch Hansson, 

1906 - 1994

I 1943 ble Wladimir arrestert
av norske statspolitifolk. Han
befant seg i sin ekteseng i en
villa på Uranienborg Terrasse.
Politifolkene ransaket huset i
flere timer. De forsynte seg
med rasjonerte varer og annet
de hadde lyst på. En av dem
bemerket: «Kan du skjønne at
det ikke er noen kjøkkeninn-
gang i dette svære huset?» Det
var stikkord for Wladimir. Den
hadde de ikke oppdaget. I et
litt ubevoktet øyeblikk bykset han ut av rommet og kom seg ut kjøk-
keninngangen. Politifolkene løp ut hoveddøren og oppover
Uranienborg Terrasse. Wladimir løp ned i haven og hoppet ned på
gaten. Det var et meget høyt hopp, men da hadde politiet oppdaget
ham. Han forteller selv at han nølte da han så hvor høyt det var, «men
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da jeg hørte den første kulen suse forbi meg var det lett å finne mot.
jeg hoppet!». Han tok seg frem til en villa i Gustavs gate og gikk i dek-
ning der.

Hustru Else som var sammen med ham under arrestasjonen, slapp
fri med barna og kom i dekning. De ble ført mot grensen én vei,
Wladimir en annen. Else og Wladimir møttes like ved Svinesund og
ble rodd over Iddefjorden til Sverige. Barna reiste med en svensk lege
med streng beskjed om ikke å snakke.

Efter krigen var Wladimirs hovedoppgave å bygge opp igjen det
forsømte Duo. Duos spesialitet var megling av norsk sjøforsikring til
London, særlig Lloyd`s. Under krigen var dette naturligvis umulig. Det
sier noe om Wladimirs forhold til de ansatte at alle likevel oppebar sin
lønn. Noe arbeide ble også – som en hjelp – overført fra Storebrand til
konkurrenten Duo. «Men det var lite å gjøre og lett å få fri uten spørs-
mål» fortalte en av de ansatte – han var blandt «gutta på skauen».

Wladimirs forhold til de ansatte kan man ane i det festskrift de for-
fattet til ham da han gikk av i 1974:

Megler, forhandler og reconciliateur,
spesielt i sjø – også assurandør,
Duo`s administrerende direktør.
din dag har såmenn vært besatt – oh yes, Sir.

Her er nok å gjøre for Duo`s leder,
det han gjør, skal skaffe oss brød og heder,
bedriften må ha et solid fundament,
det er vår basis, vårt incitament.

Hva vi gjør, vi gjør i sikker forvissning,
at det er din faste overbevisning
at den frukt som av vårt arbeid skal falle,
den skal deles rikelig på oss alle.

Ha takk for din chevalereske ånd,
ha takk for din generøse hånd,
ha takk for gode arbeidets år,
måtte du trives i nye kår.
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Når det gjelder den generasjon vi behandler, er det så mange med en
eller annen krigsinnsats at vi tar ut enkelte som eksempler for hele
gruppen. Vi nevner her Michael Sigfried Mørch Hansson, født i
Oslo, 8.6.1912, utdannet i Egypt med den første skolegang der, så i
Sveits, artium i Norge og senere Handelsgymnas i Oslo. Han var ansatt
hos Fearnley & Eger i linjeavdelingen frem til krigen startet.

Han var med i kampene april 1940 i Østfold, aktiv i Mil Org fra
starten av, og med i sentralledelsen til han måtte flykte i oktober 1942.
Der var han knyttet til militærattacheens kontor.

Michael Sigfried Hansson, 1912 - 1988

Det hører også med at Michael
Hansson i likhet med andre i sin
generasjon efter frigjøringen tok
energisk del i gjenreisningen av
handelsflåten, der han efter flere
ansettelsesforhold, allerede fra 1951
drev sitt eget rederi, A/S Ramses.
Michael Hansson gikk bort allerede
i 1988.

Dette var en periode da Oslo
utviklet seg til en av verdens leden-
de sentre i megler og rederi-virk-
somhet. 1930 årene var særlig rik
på virksomhet, dramatisk avbrutt
ved krigsårene, og så ny ekspansjon igjen fra 1945. Vi lar en fremtre-
dende representant for denne utviklingen, Arne M. Hansson fortelle:
Efter å ha tatt artium på latinlinjen i 1934 og Handelsgymnasium i
1935, ble jeg samme høst ansatt i rederiet Wilh. Wilhelmsens Oslo-kon-
tor. Min begynnergasje var den svimlende sum av kr 70,- pr. måned,
selv den gangen var det ikke særlig rikelig, men efter 6 måneder ble
den øket til kr 90,-. Og da, siden jeg bodde hJemme og betalte bare kr
50,- pr. måned for det, husker jeg at jeg følte meg svært velhavende.
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Arne Mørch Hansson, født 1916

Wilhelmsens hovedinteresse var
dengang linjefarten på Australia,
der de hadde sine egne kontorer i
Sydney og Melbourne. Våren 1937
ble jeg tilbudt, og aksepterte med
glede, å reise ut til Australia og
arbeide på kontorene der i 3 år -
halvparten av tiden i Melbourne og

halvparten i Sydney. Jeg begynte i Melbourne. Gasjen var akkurat nok
å leve av, på et rimelig pensjonat, men takket være generøst tilskudd
hjemmefra fikk jeg kjøpt meg en brukt bil, som gjorde livet betydelig
morsommere. Biler var ikke så uvanlig i Australia den gangen som i
Norge.

Det veldige kontinentet Australia var (og er) oppdelt i 6 stater med
egne parlamenter og regjeringer, et «Northern Territory» og et felles føde-
ralt område - en enklave innenfor staten New South Wales der hoved-
staten Canberra ble lagt. Rivalisering mellom landets to største byer
Sydney og Melbourne hadde gjort det nødvendig å lage noe helt nytt.
Ialt er Australia et område på 7,7 mill. km2 med, i min tid, ca. 7 mill.
innbyggere, omtrent alle innvandrede vesteuropeere og da særlig eng-
elskmenn. Den innfødte befolkning, urinnvånerne, hørte jeg lite om og
så lite til; de fristet en kummerlig tilværelse som imidlertid er blitt
vesentlig forbedret i våre dager. Australia har nu ca. 17 mill. innbygge-
re og har efter siste verdenskrig åpnet sine dører for immigranter fra
Syd-Europa og fra Asia. De siste ble i min tid simpelthen nektet innrei-
setillatelse.

Klimaet er godt, og gir anledning til svømming, ridning og golf om
sommeren, og delvis også om vinteren. Da var det også mulig å gå på
ski, om ikke akkurat utenfor stuedøren. Arbeidet var morsomt, og aus-
tralierne er åpne og gjestfrie. Jeg likte meg godt. Mor og far kom ut og
besøkte meg i julen 1938; det var et gammelt ønske far her fikk oppfylt
for han hadde vært i Melbourne 50 år tidligere. Det var i 1888 da han
seilte som dekksgutt på en seilskute. Han kjente seg naturligvis ikke
igjen i Melbourne - med en unntagelse: kabeltrikken. som i likhet med
den i San Fransisco ble trukket av en kabel som lå midt i skinnegangen
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i eget «spor». Den gikk ennu i 1938, men forsvant efter siste krig.
Da verdenskrigen brøt ut i september 1939, var naturligvis Australia

med fra første øyeblikk, som det hadde vært i 1. verdenskrig. Men
Wilhelmsens skip, som jo var nøytrale, fortsatte å seile, og på kontoret
merket vi lite til krigen. Noen forutanelse om at det skulle bli krig i
Østen var det få eller ingen som hadde - i Australia snakket man da
også om «the Far East» selv om det burde vært kalt ’’the Near North». Alt
dette forandret seg drastisk og brutalt efter det japanske angrepet på
Pearl Harbor i desember 1941, og efter at MacArthur etablerte sitt
hovedkvarter i Melbourne. Det fortelles at amerikanerne ble sjokkert
over meget av det de fant i Australia, ikke minst at jernbanene hadde
forskjellig sporvidde i de forskjellige statene. Det var da også noe av det
første som ble rettet opp, noe som kom landet til gode efter krigen. -
Australia unngikk, såvidt, å bli innvandert av japanerne, som ble stop-
pet av amerikanerne på New Guinea. Dog greide en japansk under-
vannsbåt å snike seg inn i den sterkt bevoktede Sydneys havn, hvor den
senket noen krigsskip.

Men alt dette var efter min tid i Australia, som efter avtalen var over
i mars 1940. Da reiste jeg fra Sydney med et hollandsk passasjerskip
via Timor, Makassar og Bali til Sourabaya på Java, for efter avtale med
Wilhelmsen å fortsette via Singapore, Hong Kong og Japan til USA for-
trinnsvis med Wilhelmsens skip. (Jeg hadde med meg en introduksjons-
skrivelse fra far til den japanske statsmann Yoshida, som hadde vært
japansk konsul i Antung i NordKina den tiden far var stasjonert der
(1912 - 16). Yoshida hadde senere vært sitt lands ambassadør i bl.a.
London. Efter krigen, som han tilbragte meget tilbaketrukket fordi han
var utpreget motstander av den, ble han statsminister i den første
japanske regjering som den amerikanske okkupasjonsmakten (d.v.s.
MacArthur) tillot dannet.)

Reisen med et nøytralt hollandsk skip var bare ferie, anløpshavnene
farverike og interessante. Bali, der jeg ble over noen dager, var et
ukjent paradis, blottet for turister.

Jeg kom til Sourabaya den 5. april. Den 8. ankom Wilhelmsens
«Tarifa»og om eftermiddagen 9. april fikk kapteinen og jeg de første noe
forvirrede nybeter om den tyske invasjonen av Norge. For ikke å risike-
re at skipet skulle bli internert - Holland var jo ennu nøytralt - bestemte
kapteinen seg for å forlate Sourabaya den 10. om aftenen for å gå til
nærmeste britiske havn: Singapore. Selv ble jeg igjen i påvente av even-
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tuelle beskjeder fra kontoret hjemme eller fra mor og far, men efter
noen dager dro jeg videre via Djokjakarta til Batavia (nu Djakarta).
Dit kom jeg 24. april og reiste videre til Singapore den 27.

I mellomtiden hadde jeg fått telegrafisk hilsen fra onkel Christian
som var i Stockholm og kunne fortelle at det stod vel til med dem hjem-
me.

Oppholdet på Java var meget interessant på alle måter. Jeg fikk et lite
innblikk i hollandsk kolonistyre, som jeg senere kunne sammenligne
med engelsk og fransk. Hollenderne styrte med fast hånd, men de var
ikke mislikt. I likhet med franskmennene sørget de for at de innfødte
lærte seg koloniherrenes sprog, og de mente selv at deres styre var en
modell alle andre burde efterligne. Ikke desto mindre kunne de i neste
åndedrag si at når det gjaldt de innfødte, måtte man sørge for å holde
deres maver fulle og deres hoder tomme! --- Som vi vet, ble det enorme
øyriket okkupert av japanerne i 1942, på særdeles brutal måte der som
overalt ellers. Dog samarbeidet den indonesiske frigjøringsbevegelse
med okkupasjonsmakten. Efter krigen forsøkte hollenderne å reetablere
seg, men måtte gi tapt i 1949. I samarbeide med frigjøringsbevegelsen
lyktes det dem å danne en nederlandsk - indonesisk union, som imid-
lertid ble oppløst i 1954 da Indonesia ble en selvstendig republikk.

29. april kom jeg til Singapore, og tok kontakt med Wilhelmsens
agenter i London. Fra London var det umiddelbart efter invasjonen
sendt ut beskjed fra vår legasjon der til alle norske handelsskip om å
søke nærmeste allierte havn, og for meg som rederiansatt var det
naturlig å holde meg til informasjoner fra London. Efter noen tid fikk
jeg beskjed om å reise med «Tarifa» som skulle til Europa med sin last,
men telegrammet nådde meg ikke før samme dag skipet gikk fra
Penang, og jeg befant meg i Singapore. Så måtte jeg vente på neste
Wilhelmsen-skip, «Tricolor» (pussig nok det skipet jeg var kommet ut til
Australia med i 1937), som ikke var ventet til Singapore før om noen
uker. For å fylle ut ventetiden besluttet jeg å reise med et lite engelsk
skip via Saigon i Fransk Indo-China (nu Ho Chi Min by) til Hong
Kong, og gå ombord i «Tricolor» der.

Jeg forlot Singapore 21. mai. Mens det iland ikke var noen mørkleg-
ning, var det engelske skipet naturligvis helt mørklagt om nettene -
angrep fra tyske hjelpekryssere var ikke utenkelig. En annen fare var
sjørøvere, som ofte opererte i leddtog med kinesiske dekkpasasjerer, og
skipet var bemannet med ekstra vel bevæpnede vakter. Men vi kom uten
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videverdigheter både til Saigon og Hong Kong, og den 1. juni kunne
jeg endelig installere meg ombord i «Tricolor», som seilte samme dag.
Jeg ble hjertelig mottatt av kapteinen og hans kone, og da 4. styrman-
nen viste seg å være en gammel klassekamerat, fant jeg meg fort til ret-
te. Det skulle vise seg at vi kom til å kampere sammen i 2 måneder
under en hyggelig sjøreise med to nokså lange ventetider i havn. Reisen
var avvekslende, uten at vi merket noe større til krigen - med en unnta-
gelse.

«Tricolor» anløp Singapore og derefter Penang for å laste, og så skul-
le vi ha seilt via Suez-kanalen til Marseille som første havn. Men deng-
ang ei - innen vi kom avgårde fra Penang 17. juni hadde Italia
erklært Frankrike og England krig. Vi måtte derfor gå rundt Kapp det
gode håp, og satte kursen for Cape Town «for ordre». Dit kom vi 4. juli
efter en begivenhetsløs reise. Det skulle senere vise seg at vi hadde vært
særdeles heldige: akkurat på denne tiden opererte en tysk hjelpekrysser
i Det indiske ocean, og kapret bl.a. et Wilhelmsen skip underveis fra
Australia til England. Siden det var det første av rederiets skip som seil-
te fra Australia efter invasjonen av Norge, var det mange norske «pas-
sasjerer» ombord, unge menn blant hvilke jeg nokså sannsynlig hadde
befunnet meg hvis jeg ikke hadde reist allerede i mars. Det hører med
til historien at dette skipet, som fikk tysk prisemannskap ombord, satte
kursen for Bordeaux i det okkuperte Frankrike, og i Biscaya-bukten ble
det senket av engelske fly. Mannskaper fra flere andre skip som var blitt
kapret og senket, var ombord i tillegg til de norske, og noen fanger gikk
desverre ned med skipet. Alle norske ble imidlertid reddet, og av tysker-
ne sendt til Norge. Jeg traff senere noen av dem i London.

I Cape Town var fars fetter Thorolf Mørch Hansson, sønn av skue-
spilleren Olaf Hansson, honorær norsk generalkonsul; jeg hadde truffet
ham på reisen ut til Australia i 1937, og nu ble det et hyggelig gjensyn.

Efter mye om og men, fikk «Tricolor» ordre om å seile på egen hånd
til Freetown i Sierra Leone. Det var samlingshavn for alle skip som
skulle videre til England, og den siste strekningen fikk man ikke lov til å
seile alene. Det ble lange og varme ventedager før vi omsider kom
avgårde fra Freetown den 28. juli, i en stor konvoi eskortert av en «mer-
chant cruiser», det tidligere passasjerskipet «Pretoria Castle» i ruten
Southampton - Cape Town. Konvoiens fart ble naturligvis bestemt av
den fart «dårligste skip i klassen» kunne prestere. Frustrerende for alle
oss på et så hurtiggående skip som «Tricolor», og særlig for maskin-
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sjefen. Jeg var nu mønstret på som «signalgast» og hadde fullt opp å gjø-
re med å dechiffrere og besvare de hyppige flaggsignalene fra konvoi-
sjefen. Han måtte opptre som den reneste hønemor, og holde en viss
orden på sin forvirrede flokk av høyst ulike skip.

Efter anløp av Belfast i Nord-Irland og the Clyde i Skottland, fortsatte
«Tricolor», stadig i konvoi, gjennom Pentlandstredet og ned østkysten av
England til Hull. Dit kom vi den 29. august, efter å ha fått den første
smaken av krig under et flyangrep en av de siste dagene. Men bombene
gikk i sjøen, og ingen skip i konvoien ble skadet.

Efter sikkerhetsklarering kom jeg til London 6. september, og ble
egentlig ikke forbauset da flyalarmen gikk mens jeg satt i drosjen
underveis fra Kings Cross station til J. E. Hyde & Co., Wilhelmsens
agenter i London.

Det var blitt en lang, men interessant forflytning fra Australia til
London, der jeg skulle komme til å oppholde meg i nesten 6 år.

Norske myndigheter i England bestemte hvor hver enkelt nordmann
som kom dit skulle plasseres, og jeg fikk ordre om å melde meg for The
Norwegian Shipping & Trade Mission - bedre kjent under telegrama-
dressen Nortraship. Denne organisasjonen, som var blitt etablert allere-
de før kongen og regjeringen kom over fra Norge, hadde hovedkontorer
i London og New York. Herfra administrerte man hele den frie norske
handelsflåte, d.v.s. den utenfor tysk kontroll, og som var blitt rekvisisjo-
nert av den norske regjering ved provisorisk anordning i Statsråd på
Stuguflåten i Romsdal 22. april 1940. Flåten ble delt mellom London og
New York, skipene under London seilte i nært samarbeide med og
under kontroll av den britiske regjering (Ministry of Shipping and
Admiralty), og inkluderte mange av Wilhelmsens skip.
Administrasjonen av disse skipene ble overlatt til Wilhelmsens agenter i
London for å lette presset på et underbemannet Nortraship. Derfor ble
jeg «avgitt» til firmaet J. E. Hyde & Co., der det allerede satt en annen
Wilhelmsen-mann. Nortraship betalte våre gasjer - vi fikk akkurat nok
til å klare oss, og det falt naturligvis ingen inn å klage på lønnen.

Til å begynne med bodde jeg på forskjellige hoteller og pensjonater.
Et pensjonat ble ubeboelig efter at en bombe eksploderte i gaten utenfor.
Det skjedde om aftenen så vi var alle inne, men huset raste ikke sam-
men og blendingsgardinene stoppet de fleste glassplinter fra alle rutene.
Vi måtte evakuere. Med hver vår ferdigpakkede håndkuffert toget vi
ned i undergrunnsbanen. Efter litt naturlig forvirring kom vi opp i The
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Strand og fikk losji på et hotell der. De fleste fant det tryggest å legge seg
i spisesalen, under bordene. Som beskyttelse mot eventuelle bomber var
det mildest talt lite effektivt, men det hadde en søvndyssende virkning.
Bombingen av London var på sitt høyeste i september 1940, og noen
ganger kunne det være litt komplisert å komme presis på kontoret.

Efter et halvt års tid fikk jeg etablert meg sammen med en kollega fra
Nortraship i et leiet rekkehus i utkanten av London. Der hadde vi en
haveflekk hvor vi dyrket grønnsaker, og trivdes bra. Det ble vårt «hjem» i
flere år.

Arbeidet på kontoret ble både morsomt og interessant, og vi følte at
vi gjorde nytte for oss. Sjefen selv, gamle Mr. Hyde, var en fremdragen-
de leder og en høyt ansett mann i City. Han skulle egentlig ha trukket
seg tilbake, men hans tre sønner, hvorav to normalt arbeidet i firmaet,
var i hæren og flyvåpenet.

De fleste mannlige ansatte på kontorene i City meldte seg som frivil-
lige til «fire watching» tjeneste om natten. Utstyrt med de flate britiske
hjelmene - tin hats betød det å holde vakt på taket når flyalarmen var
gått. Tyskerne oppnådde de mest ødeleggende resultater med store
mengder av brannbomber de slapp ned over London, og mange bran-
ner kunne unngås hvis man fikk sparket brannbomben ned i gaten.
Vår kontorbygning ble imidlertid truffet av en «vanlig» bombe i 1941.
Heldigvis gikk ingen menneskeliv tapt, og jeg var ikke på vakt den nat-
ten. Vi ble fort installert i andre kontorer like i nærheten, men for et
arbeide vi hadde med å forsøke å rekonstruere arkiver og regnskaper!

I løpet av krigen fikk de fleste norske i Nortraship og i regjeringskon-
torene militær utdannelse, med det for øye at vi kunne gjøre tjeneste
som «liason officers» ved en alliert invasjon av Norge - som vi dengang
trodde var nokså uunngåelig. Jeg var språkmektig nok, og mente jeg
skulle kunne gjøre nytte for meg i slik tjeneste. Utdannelsen, treningen,
foregikk i to etapper i Skotland, og var en morsom, men ganske
anstrengende avveksling fra kontorarbeidet i London. En annen mor-
som avveksling var en ferieuke som «landarbeider» på en gård i Wales;
vi var blitt bedt om å melde oss frivillig for å avhjelpe arbeidsmangelen
i landbruket.

Når det gjaldt kontakten med familien hjemme i Norge var jeg hel-
digere stillet enn mange andre. Vår gamle «dadda», svenske fru Hilma
Fredriksson, som hadde vært med familien i Kina i mange år og som
ble hos oss i Norge, i hvertfall til jeg var begynt på folkeskolen, var
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bosatt i Stockholm. Via henne kunne jeg sende hilsener både telegrafisk
og pr. brev. I hennes brev til mor og far ble jeg «Anton» som bodde «på
västkusten», og til «Anton» kom det stadig hilsener hjemmefra.
Telegrammer mellom London og Stockholm ble nok noe forsinket av
sensuren; brevene også naturligvis, og de tok ofte lang tid, avhengig
som postgangen jo var av at det gikk fly - og at de ikke ble skutt ned!

Apropos postgang: forbindelsen med de fjerntliggende samvelde-lan-
dene Syd-Afrika, Australia og New Zealand var et problem. Eftersom
krigen utviklet seg var det naturligvis ikke lenger mulig å avse nok fly
til å frakte svære kvanta brevpost de lange distansene, og Postvesenet
introduserte derfor et system med mikrofotografering. Brev kunne skri-
ves på et spesielt skjema som ble nedfotografert i avsenderlandet og
levert mottager i forstørret form, dog ikke i originalstørrelse. Men breve-
ne kunne leses, med gode øyne eller forstørrelsesglass. Posten som skulle
transporteres ble redusert til et antall filmruller, og systemet virket
utmerket, bl.a. for vår kontakt med Wilhelmsens kontorer i Australia.

I slutten av november 1942 fikk jeg telegram fra Hilma om at mine
«dobbeltfettere» Arthur og Michael, og Michaels kone Beate, var kommet
til Stockholm, og ved nyttårstider kom Arthur til London med ferske
nybeter. I oktober 1943 fikk jeg telegram om at bror Wladimir med Else
og de 3 barna var kommet vel over grensen og skulle bli i Stockholm.
Og ennu en i familien dukket opp i den frie verden: i begynnelsen av
november samme år var fetter Hans (Christensen) plutselig på telefo-
nen fra London. Han hadde flyktet fra Frankrike (der han hadde stu-
dert kjemi og tatt doktorgraden) over Pyreneene til Spania. Der ble han
satt i interneringsleir, men takket være vår legasjon i Madrid fikk han
utreisetillatelse via Gibraltar, og derfra hadde engelskmennene tatt
over. De tre fetterne, Arthur, Hans og jeg, hadde et særdeles festlig gjen-
synsmøte.

Før krigen i Europa var over i mai 1945, var det blitt besluttet å opp-
rette en inter-statlig organisasJon - United Maritime Authority, UMA -
som skulle koordinere all skipstrafikk og vare til 6 måneder efter at kri-
gen med Japan tok slutt. Til denne organisasjonen ble jeg overført
våren 1945, og arbeidet der til sommeren 1946. I mellomtiden opphør-
te rekvisisjonen av den norske handelstlåte den 30. september 1945, og
UMA tok slutt 2. februar 1946 (altså 5, ikke 6 måneder efter Japans
kapitulasjon). Men det gjenstod ennu meget avviklingsarbeide da jeg
reiste hjem sommeren 1946, efter 9 års «utlendighet».
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Jeg hadde allerede vært hjemme på korte besøk to ganger - julen
1945, og i mars 1946 da min ansettelse som fraktsjef ved Den norske
Amerikalinjes New York-kontor ble bekreftet. Wilhelmsen hadde tilbudt
meg å komme tilbake til hovedkontoret, men uten å antyde hva jeg
skulle få å gjøre, og jeg hadde foretrukket å søke stillingen i New York.
Der arbeidet jeg fra september 1946 til desember 1948. Fra 2. januar
1949 var jeg ansatt som kontorsjef i Den norske Amerikalinje i Oslo, og
ble direktør i NAL's heleide datterselskap Den skandinaviske Øst-Afrika
Linje fra høsten 1955. Østafrikalinjen opererte to linjer med lastebåter:
fra europeiske havner, særlig franske, til Madagaskar, Reunion og
Mauritius, og fra Skandinavia til britisk og portugisisk Øst-Afrika - som
i 60-årene ble til de uavhengige statene Kenya, Tanzania og
Mocambique.

Ved fylte 64 år, i 1980, overlot jeg direktørstolen til min efterfølger,
og arbeidet som linjens konsulent i et år. Da jeg var fylt 65, trådte en
avtalt førtidspensjonering i kraft, den innebar en gradvis reduksJon av
gasjen gjennom 3 år, inntil jeg gikk av med pensjon 1. oktober 1984.

I media-bransjen
Når vi studerer Hansson-slekten og dens utfoldelse på en rekke felter
innen den historie som ligger nærmest bak oss, er det fortsatt allsidig-
heten som preger det samlede miljø. Vi finner overgangen fra forret-
ningsvirksomhet innen flere grener, juss, så til litterære sysler og kunst-
nerisk utfoldelse.

Harriet Mørch Berg,  født Hansson, 

1898 - 1983

Således redigerte Harriet Mørch
Hansson, gift Berg, ukebladet «Vi
selv og våre hjem». Dette var ett av
våre mest ansette ukeblad med høy
faglig standard og elegant utformet
journalistikk. Harriet Berg hadde en
lang rekke tillitsverv, særlig i Røde
Kors, og ble her tildelt hedersbevis-
ninger i Norge, Sverige og Finland,
dessuten Kongens fortjenestemedalje
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i gull. I 25 års studentboken skriver hun: Beundrer av den uredde per-
sonlige innsats. Nettopp her har vi en rekke andre eksempler  å vise til
nettopp innen Hansson-slekten. La oss så ta et skritt bakover i histori-
en.

Livet lå i det hele spennende foran den som hadde god utdannelse,
og de rette forbindelser: «For en befrielse det var å vite at jeg ikke
mere efter ferien fra den og den dag i august skulde møte hver dag på
Katedralskolen, renlig og ordentlig påkledd» skrev Michael Hansson i
«Tilbakeblikk» efter at han var blitt student i 1894. Han gjennomlevde
da også en interessant studietid, tok sin juridikum, ble dommerfull-
mektig, senere advokatfullmektig, og opplevde 1905 som formann i
Det norske studentersamfund. I denne egenskap var han medinnbyder
til borgermiddagen for statsmaktene i den gamle losjesal den 23.
november. Når det gjelder dette Christianiamiljøet, inneholder
Hansson´s egne skildringer et materiale som i dag definitivt er gått
over i historien.

20. august 1938 skriver «Arbiter», dvs. Ragnar Vold i Dagbladet: 
Han (dvs. Hansson) er født i et unionsmerket Christiania med Ch og
med «Morgenblader», Frogner Menighet. Vokste opp i stadens konserva-
tive societet, et noe trangt, men meget fast miljø, som forstod å velge
sine medlemmer.

Mitt miljø var kanskje det minst unionsvennlige i Christiania, kom-
menterer Michael Hansson selv. Han hadde da bak seg en karriere
som strakte seg fra Egypt over til flyktningearbeider i Folkeforbundets
regi, frem mot katastrofen i 1940.
Hans opplevelser griper langt utover vanlige biografiske opplysninger
som forøvrig er utgitt i bokform.
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Michael Hansson, 1875 - 1944, som «egypter»

I egenskap av president for “Det
internasjonale Nansenkontor for
Flyktninger under Folkeforbundets
Autoritet” holdt Michael Hansson den
7. januar 1937 et foredrag i
Nobelinstituttet, Oslo, der han frem-
holdt at Folkeforbundet var en
nyskapning av svære dimensjoner,
som måtte få tid til å innarbeide seg.
Store resultater var imidlertidig opp-
nådd i flyktningearbeidet rundt om, gjennom det internasjonale
Nansenkontor og i 1930 årene ved Høykommisariatet for de tyske
flyktninger. Det var turbulente tider og kritikken uteble heller ikke.
Her kommenterer Michael Hansson ...”Nansenkontoret og de som var
knyttet til det, har bare ett ønske; å få lov til under Folkeforbundets
autoritet å arbeide videre på løsninger av den oppgave som er blitt
dem betrodd. Det vil være til gagn ikke bare for flyktningene og de
land hvor de har søkt hen, men også for Folkeforbundet selv, hvis
prestisje vil strykes i den utstrekning det lykkes å løse flyktningspro-
blemet. På den måte vil Nansenkontoret kunne fortsette Fridtjof
Nansens kamp for å samle folkene under fredens banner....”

Om dette skriver «Fritt Folk» i mai 1936: «En rotløs nordmann av
jødisk avstamning, den egyptiske dommer Michael Hansson, hvis for-
fedre lød navnet Labanov, drar Europa rundt i Fridtjof Nansens navn
og arbeider for flyktningene. Den samme virksomhet drives av andre
som nyder godt av de midler man har skjenket Nansens minne.»

Hva Knut M. Hansson opplevde.
Harde påkjenninger utover det dagligdagse, viser hva som bor i folk.
Begivenhetene i 1940 førte hos noen til resignasjon, andre tok kampen
opp. Nøkterne observatører, i USA, Sverige, delvis også her hjemme,
regnet med at krigen for lengst var tapt. Alle prognoser tydet på det.
Historiens personligheter utgjør likevel de ukjente faktorer. Man hadde
hittil tatt feil av den miskjente statsmann Winston Churchill, som når
det kom til stykket ble en genial leder. Storbritannia holdt ut.
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Tyskernes terror bombing hadde ikke knekket britene. Hitlers genera-
ler våget ikke invasjonen. Dette var situasjonen høsten 1940. I den
mørke tunnellen mente de mest optimistiske å kunne skimte et svakt
lys langt der fremme. Vi stod bare ved begynnelsen av marerittet,
«Hold yt!» Men y vel og merke, ikke u.»

Knut Mørch Hansson, 1920 - 1994

Eller som Knut M. Hansson
forteller: ... 
På Grini var det også en hånd-
full spaniere. Ualminnelig kjek-
ke karer. De var flyktninger fra
Franco-Spania. Okkupasjons-
makten hadde forsøkt å få dem
til å samarbeide. Det skulle de
gode spaniere ha seg meget fra-
bedt. Isteden ble de sperret inne.
Deres standhaftighet dem fem
års fangenskap.

En av dem, jeg tror han het
Garcia, fikk det for seg at han
skulle oppmuntre sine norske
fangekamerater. Derfor gikk
han omkring og sa til alle som
ville høre, på sitt besynderlige
norsk: « Ikke mere redde. Jai
har tellegrafert London: Hold

yt!, vi kommer snart!»... Disse to ordene: «Hold yt» har fulgt meg gjen-
nom et langt og tildels turbulent liv, kommenterer Knut M. Hansson.
Han hadde bodd i Tyskland = Nazi-Tyskland - to ganger i noen år. Jeg
utviklet raskt, forteller han, en dyp - og skulle det vise seg - grunnfestet
motvilje overfor nazismen og alt dens vesen. 

Det var en innstilling han stod frem med som skuespillerelev, 20 år
gammel, den 9. april 1940.

Den første viktige opptreden skjedde imidlertid ikke på scenen,
men som soldat i de harde kampene i Gausdals-området. Kort tid efter
ble han satt inni kurértjeneste for den organiserte norske motstandsle-
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delsen, med oppgave å reise til London med livsviktige meldinger.
Mens han og den gruppe han tilhørte ventet på transport med en fis-
kerskøyte, ble de tatt av tyskerne. Resultatet ble opphold på
Møllergaten 19, Grini, og så Sachsenhausen. Der ble han og andre av
Bernadotte-ekspedisjonen bragt hjemover av det danske
Jyllandskorpset.

Knut M. Hansson gav ut sin bok om hendelsene i 1992. Det er en
fremstilling blant de fremste innen okkupasjonslitteraturen, og den for-
teller naturligvis noe vesentlig om forfatteren selv der han skriver: ...
Senere i livet har jeg alltid følt at vi som ble reddet fra den visse død,
hadde forpliktelser overfor dem som gikk til grunne. Vi måtte aldri
slippe eller gi opp arbeidet for menneskerettighetene, fred og frihet...

Knut Mørch´s fangemerke fra

Sachsenhausen

Vi skal her ikke referere
denne boken i alle detaljer, slik
den forlengst inntar sin sikre

plass i okkupasjonshistorien. Likevel er det noe vesentlig å trekke ut,
nettopp for historikeren. Knut M. Hansson ble såvisst ikke slått ut av
det han hadde gjennomgått. Da han gikk bort, var det Arne Skouen
som skrev Dagbladet´s nekrolog.

Han var en av de mange fra krigsgeneresjonen som har vanket
iblant med en skjult identitet bare innvidde visste om. For offentlighe-
ten var han skuespilleren, og slik hadde menigmann vært fortrolig
med ham helt siden Studioteatret like etter krigen. Og skuespiller Knut
M. Hansson hørte til de få i faget som opplevde medvind med alderen,
sånn at særpreget i talentet endelig fikk spille ut: patriarkene med
autoritet ble hans hjemmebane, skarpt profilerte i myndigheten. Her
efterlater han seg et galleri han kan være bekjent av.

Så utga han en bok om krigen for et par år siden. Da var det
mange som oppfattet avstanden omkring ham, og kanskje årsaken til
den. For det var et offer for Gestapos grusomste tortur som skrev
boka, om hva som skjedde med ham i Victoria Terrasses kjellere efter
innsatsen i illegalt arbeid. Denne bakgrunnen var ukjent selv for nære
medarbeidere, men åpnet for forståelse av hans aktsomme avmålthet.
Den bunnet ikke i uvennlighet, men i opplevelser som skulle merke
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ham for livet. Derfor vil det stå respekt om hans ettermæle.

Stedsnavn i Antarktis.
I 1989 utga Tore Gjelsvik sin avhandling: Place-Names of
Heimefrontfjella and Lingetoppane, Dronning Maud Land, Antarctica, i
nr. 54 av: Norsk Polarinstitutt Rapportservice.

Dette er et interessant bidrag til norsk krigshistorie i den internasjo-
nale sammenheng. Vi kan her videre trekke en linje fra vår fremstilling
av Hansson-slektens utadvendte virksomhet under fredsforhold, i over-
sjøisk næringsvirksomhet eller folkerett, frem til de aktuelle forhold
der utforskningen av Antarktis har betydd noe vesentlig for Norge.
Forfatteren Tore Gjelsvik, født 1916, en sentral skikkelse i motstands-
bevegelsen var fra 1960 direktør for Norsk Polarinstitutt. Vi gjengir her
det følgende fra hans fremstilling:

PLACE-NAMES OF HEIMEFRONTFJELLA AND LINGETOPPANE, DRON-
NING MAUD LAND, ANTARCTICA
The mountain range Heimefrontfjella , in western Dronning Maud
Land, is named in honour of the national resistance organizations
which opposed the Nazi occupation of Norway from 1940 to 1945.
These organizations had various functions: Milorg (the Military
Resistance Organization) established secret military groups; Sivorg (the
Civil Resistance Organization) was a conglomerate of groups, encoura-
ging and guding opposition to the Norwegian Nazi Party by organizing
civil disobidience, the production of illegal (free) newspapers, and
aiding imprisoned patriots and their families. Abbreviations such as HL
(Heimefrontleiinga), KK (Koordinasjonskomiteen) and SL
(Sentralledelsen) refer to the central bodies in charge of these activities.
XU was the name of the largest organization for military intelligence,
the most important and dangerous illegal activity during the occupati-
on.

The various geographic units in Heimefrontfjella are named after
some of the many menbers of these organizations that made outstan-
ding contributions to the Resistance. Many of them were arrested, tor-
tured, confined in jails or concentration camps and even executed. If
fortunate, they were able to escape to England or Sweden when hunted
by the Gestapo. Particular attention is given to the pioneers of the
Resistance.
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The Lingetoppane mountains (map sheets Schirmacheroasen (L4)
and Starheimstind (M4)) are named in honour of the members of a
company of Norwegian commandos operating behind German lines in
Norway during the Second World War. The formal name of the unit
was the Norwegian Independent Company No. 1, usually called the
Linge Company after its founder Martin Linge. It belonged to the S.O.E
( Special Operations Executive) - a British organization for sabotage
and military intelligence in occupied Europe. At the end of 1942, it was
placed under Norwegian Chief of Staff in London.

Hanssonhorna,74* 28.I S - 09* 51. OW

«Arthur Hansson, born 1910, law graduate, his brother Michael S. Hansson, born

1912, shipbroker, and his cousin Wladimir Hansson born 1916, lawyer were all  active 

members of the Milorg Central Leadership.»
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DE SISTE GENERASJONER

Med nye krefter.
Det er nå bare den eldre generasjon som opplevde maidagene i 1945.
La oss føye til, det er en historie som egentlig ikke kan gjenoppleves.
Intens frykt eksploderte i en gledesrus som en ellers ikke opplevde på
våre breddegrader. Den utdypende historieberetning, preget av forsk-
ningsresultater få eller ingen kjente til dengang, har nok skapt et mer
nøkternt inntrykk av alt som hendte og særlig det som var gått foran.
Vi var blitt lutfattige, manglet nesten alt. Ved frigjøringen hadde vi mat
bare for få uker fremover; alliert tilførsel hindret hungersnød.

For enkelte ble maidagene de svarteste i deres liv. Mens mange fikk
sine tilbake, ble savnet enda sterkere blant dem som ble rammet.
Noen titusener fra Nasjonal Samling og enkelte andre ble arrestert for
landsvik. De møtte ingen medfølelse. I eftertiden har vi truffet ung-
dommer fra dengang som med datidens autoritære oppdragelse var
satt på en hirduniform, og ble skadeskutt for livet.

Oslo i frigjøringsdagene.

Utlånt fra Norsk Folkemuseum

Bare vi fra generasjonen
dengang skjønner
meningen ved begreper
som  «stripet», eller «ikke
helt stø». Kamp på liv
eller død kjenner ikke til
toleranse.

Dette er altsammen historie, på lysårs avstand fra de aktuelle pro-
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blemer. Tross mørke tråder i veven ble den spontane gledeseksplosjon
i den helt overveiende del av vår befolkning en markering av at noe
var forbi, og annet som skulle begynne. Oslo hadde i de fem årene
vært  sentret for det som hendte. Det ble her hjemmefrontens ledelse
trådte frem, og kongefamilien vendte hjem. Byen dannet i 1945 stadig
stammen om Hansson-slekten. Noen var der, og som vi har konstatert
flere vendte hjem; til annen og ny innsats.

Generasjons-skifte
Dyptgripende hendelser fører til en sterkere markering av skillet mel-
lom generasjoner. De unge vil ha det lettest med å mestre nye utfor-
dringer. I og for seg ble 1945 neppe så markert i Hansson-slekten
annet enn at man kunne ta fatt igjen. Et typisk trekk var imidlertid at
medlemmene ble noe spredt. Vi var kommet inn i en epoke preget av
en internasjonal innstilling.

Dette er situasjonen på terskelen til det 21. århundre. Nasjonalt
danner hundreårsmarkeringen for unionsoppløsningen, dvs. de første
år av det nye sekel, skille. Her var det slekter som skapte historie.

Derfor er Hansson-slekten fremmed for den historieløshet som i de
senere årtier har preget store deler av opinionen. Tradisjonen er en
ballast man bør ta med inn i det nye århundre.

Som allerede nevnt, må vi sette en grense for Hansson-slektninger
som gjennom ekteskap i flere generasjoner efterhvert har fjernet seg
fra hovedlinjene. Rent miljømessig kan disse imidlertid være interes-
sante nok, selvom vi her må sette grenser. Dette gjelder blant andre de
tallrike efterkommere til Ottilia Hansson, nevnt i det foregående. Her
finner vi et miljø av efterkommere i USA og Mexico under eftrenavne-
ne Artigas, Barosso og Kaurin. Her er dannet familiegrener som efter-
hvert utvikler seg til nye slekter. Gjelder det personer, viser vi til
slektstavlen. Vi konstaterer at det dreier seg om folk med solid utdan-
nelse som her fører Hansson-slekten videre i sine nye fedreland.

Starten mot det nye århundre
Den eldre generasjon av i dag har opplevd større forandringer, på
godt og vondt, enn noen annen i historien før oss. Et særlig problem
blir den “historieløshet” som er en følge av akselererende kunnskaps-
mengde. Et menneske som rammes av hukommelsestap, er hjelpeløst.
Det samme kan bli tilfelle med hele menneskeheten. Vi mister taket på
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erfaringer vi bør sitte inne med. Problemene vi hanskes med, er anner-
ledes. Vi er likevel de samme i sinn og skinn.

Som en motvekt konstaterer vi hvorledes interessen for slektsbak-
grunnen er blitt intens verden over. Selvom slektshistorie har vært dre-
vet lenge, er “Røtterbevegelsen”  noe nytt fra senere år. Navn, årstall
og andre faktiske opplysninger danner grunnlaget. Men vi vil også vite
hva de enkelte slektsmedlemmer står for, det karakteristiske ved selve
miljøet, og fremfor alt tradisjonene bakom.

Vi kan ikke skrive historie om vår egen tid, det er for tidlig å plas-
sere hendelsene innen en sammenheng. Gjelder det Hansson-slekten,
konstaterer vi at spredningen, geografisk som yrkesmessig, er langt
større enn før. Dette er intet oppsiktsvekkende fenomen, snarere et
tidens tegn. Men interessant er det når vi legger merke til hvor rotfes-
tet en rekke familiemedlemmer stadig er i et hovedstadsmiljø, der for-
eldrene gjorde seg gjeldende allerede i Wergelandstiden. Slekten har
vært med på å prege et Kristiania-miljø som er gått over i historien,
med impulser frem til oss i dag. Innen dette perspektiv blir Hansson-
slekten, slik vi har forsøkt å vise, selv en historisk faktor, der en rekke
medlemmer er med å representere utviklingens nyanser.

Slekten representerer, slik vi har forsøkt å vise, en stor bredde
yrkesmessig. Enkelte er blitt kjente utad, noe vi har fremhevet i vår
beretning. Andre har levd mer stillferdig, de ble miljøskapende, her
var de «med». Vi sitter igjen med et samlet inntrykk av kultur og kunn-
skap innen de perioder da vårt samfunn ble formet.

Dette merker vi oss i en utvikling som kanskje er i ferd med å løpe
løpsk. men vi kan ikke distansere oss fra den fortid som har formet
oss. De overleverte verdier er i ferd med å bli den store mangelvare.
Fordypning i slektshistorien representerer her en av de ressurser vi tar
vare på.

Vi har iallfall den fordel, vi som lever i dag, å kunne studere slekt-
sutviklingen nettopp i dette perspektiv som bare distansen i tid skaper
grobunn for. Kildene flyter, om enn ikke rikelig, så iallfall tilstrekkelig
til at dette blir mulig.

Vår fremstilling har til slutt en oversikt med biografiske opplysning-
er om de enkelte familiemedlemmer. I siste menneskealder har vi også
fått interessante memoarer. Vi har trukket veksler på disse verker, som
hver især har sin litterære egnverdi.

Derimot konstaterer vi at det tettsluttede Hansson-miljø slik vi har
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fremstilt det, er ved å gå over i historien. De sterke desentraliserende
krefter i dagens verden fører til at familier spres, og slektssammen-
hengen blir geografisk og miljømessig svakere. Fra hver sin kant kan
likevel enhver skue bakover -eller nedover -til rotfestet. Dette er net-
topp hensikten med vår fremstilling.
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ARKIVALIA – LITTERATUR – OPPLYSNINGER

Arkivalia

Selv om vi for de eldre perioders vedkommende bygger på, og fortset-
ter Finne-Grønn´s fremstilling, har vi her både bygget på de eldre opp-
lysninger, og trukket inn nytt materiale.

Således er mange Hansson-brev å finne i Universitetsbiblioteket i
Oslo, fra 1.1.1999: Nasjonalbiblioteket, Håndskriftsamlingen. Disse er
gjennomgått, og tatt hensyn til i fremstillingen.

M. S. Hansson´s dokumentasjon fra unionsoppløsningen er levert til
Riksarkivet fra familien, ved Knut M. Hansson.

Litteratur

Fra tidligere generasjoner fantes det lite memoarer om Hansson-slek-
ten. I siste generasjon har man imidlertid fått en rekke viktige verker.

I 1939 utkom, foruten Finne-Grønn´s verk om Hansson, av samme
forfatter boken om Lasson-slekten.

Michael Hansson utga i 1945 sitt: Tilbakeblikk, og året efter 25 år i
Egypt. Et tredje arbeide: I internasjonalt farvann, forsvant i Paris under
krigen.

I 1946 utga Peder Carl Hansson: 25 år i Midtens rike.
Harriet Mørch Hansson, gift Berg, efterlot et større, spredt forfatter-

skap i sin egenskap av ukebladredaktør.
I 1955 utga Chr. Hansson: Personalhistorie i spredte trekk. Denne

har vært en viktig kilde til vår fremstilling, selvom vi har unngått et
direkte referat. Dertil har Hanssons bok for stor egenverdi.

Det finnes videre flere viktige bøker om familier som er beslektet
og inngiftet med Hansson´s. Vi har i vår fremstilling særlig nyttet arbei-
der om slektene Falch, Kierulf, Lasson og Mørch for de litt eldre perio-
ders vedkommende.

Videre er nyttet den lokalhistoriske litteratur, særlig om Trøndelag,
Bergen, Christiania -Kristiania- og Oslo-miljøene. Hva de siste angår er
en rekke, men svært spredte detaljer å finne.

Særlige viktige opplysninger er tilgjengelig i aviser. Her kommer
utklippskatalogene i Universitetsbiblioteket i Oslo til nytte. Kataloger i
Deichmanske Bibliotek, og i Norsk Slektshistorisk Forening er også
gjennomgått.
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Under inntrykket av 1905 og eftervirkningene, så M. S. Hansson
denne krisen i et større perspektiv. Dette kom til uttrykk i boken fra
1920: “Norges forhold overfor Danmark: I 1863 - 1864”. Dette var et
sårt punkt i vår egen nasjonalfølelse, idet oppfatningen måtte bli at
Norge, og forsåvidt også Sverige, sviktet det danske broderfolk. Blant
annet fikk Henrik Ibsen gjennomgå. Han hadde skrevet diktet “En bro-
der i nød”, men drog ikke konsekvensen av dette, som det het seg.

M. S. Hansson ser sviket mot Danmark i sammenheng med unionen
mellom Sverige og Norge, særlig stattholderstriden kort tid i forveien.
Det finnes materiale, og fremfor alt synspunkter i denne boken som er
av interesse den dag i dag selvom kildematerialet er så meget større.
Fremfor alt danner den bakgrunn for Hansson´s egen innsats mellom
1895 og 1905.

Forfatteren har ellers i denne studie dratt nytte av den omfangsrike
bakgrunnslitteratur om de siste par hundre års historie. Uten å nevne
samtlige verker som er kommet til nytte, vil vi fremheve O. Gjerløw´s:
«Norges politiske historie», utgitt i 1934-1936 som ledd i Høyres femti-
årsjubileum. Gjerløw skriver ut fra en konservativ innstilling, men tar
samtidig klart for seg andre, og nyanserte standpunkter. De rent idé-
messige motiver, klart uttrykt hos flere av Hansson-kretsen, kommer
her langt bedre til uttrykk enn i den offisielle Høyre-historie, utgitt ved
Høyres hundreårsjubileum i 1984. Dette siste verket er det også tatt
hensyn til i vår fremstilling, særlig hva enkelte detaljer angår.

Forfatteren av denne boken har videre kunnet dra nytte av egne
studier i form av bøker, tidsskriftartikler og utrykte forelesninger, de
siste oppbevart i Universitetsbiblioteket i Oslo, Håndskriftsamlingen. I
sammenheng med min doktoravhandling fra 1963: «Forsvarstanke og
Suverenitetsprinsipp» har jeg i en rekke år hatt under arbeide et doku-
mentasjonsprosjekt bl.a: om slektskontakter under den svensk-norske
union. dette vil også bli oppbevart i Universitetsbiblioteket´s hånd-
skriftsamling, evnt. senere utgitt som tidsskriftartikler, men er tilgjenge-
lig for den som ønsker videre kunnskap om de problemer som er
berørt i i kapittel: Slektskonstellasjoner og politikk.

Opplysninger
Denne fremstillingen hadde ikke kunnet skrives uten hjelp fra opp-
dragsgiveren Hansson-familien. Vi har nevnt en rekke av de personer
som har hjulpet til. Når det gjelder selve slektstavlene, er store deler av
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arbeidet utført av de enkelte som kjenner familieforholdene.
Helt spesielt må nevnes Ellen (Hansson) Haugen som ved organisering
og sekretærarbeid, har muliggjort gjennomføringen av prosjektet, med
vennlig forståelse av de problemer en historiker utenfra har å kjempe
med, når han skal trenge inn i et mangekomplisert, og samtidig uhyre
spennende emne med det rike persongalleri.
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ETTERKOMMERE ETTER
MICHAEL SKJELDERUP HANSSON, 1839 – 1922 OG
JULIE CAROLINE CATHRINE HANSSON, FØDT
LASSON, 1842 – 1922

September 1991

Antall: Oversikten inneholder omtrent 350 navn, hvorav ca
230 er etterkommere etter disse to. I Ottilias gren er
det nesten 140 etterkommere, i Christians gren nær 50,
i Carls gren opp imot 30 og i Michaels gren over 20.
Ottilias gren utgjør altså alene over 60% av alle etter-
kommere.

Forbehold: Dataene er innsamlet i 1991. Skjemaer ble sendt til alle
dalevende i slekten med kjent adresse. Oversikten er
basert på de returnerte skjemaene uten ytterligere kon-
troll. I enkelte tilfelle er skjemaet ikke blitt returnert,
eller har ikke vært fullstendig utfylt. Av personvern-
grunner, har Folkeregisteret ikke kunnet gi ytterligere
opplysninger og derfor har det ikke vært mulig å supp-
lere eller kontrollere opplysningene.

Opplysningene er likevel ajourført etter 1991 i enkelte
tilfelle, fordi vi tilfeldigvis har fått kjennskap til dem.

Systematikk: Michael Skjelderup Hansson og Julie Caroline Cathrine
Hansson fikk syv barn sammen:

Ottilia Hansson f1868 d1925
Christian Hansson f1870 d1960
Peder Carl Hansson f1872 d1959
Wladimir Jacob Mørch Hansson f1873 d1901
Michael Hansson f1875 d1944
Harriet Marie ‘‘Hatti’’ Hansson f1877 d1965
Erling Hansson f1885 d1900
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Av disse døde Wladimir, Harriet og Erling uten etter-
kommere. De øvrige fire utgjør i denne oversikten de
enkelte ‘‘familiegrener’’. Inne hver gren har alle perso-
nene en personkode, dannet med et prefiks som knyt-
ter personen til familiegrenen, f.eks. ‘‘Ot’’ for alle etter-
kommere etter Ottilia. Deretter følger et nummer, nr 1
for første barn, 2 for andre barn osv kronologisk. ‘‘Ot1’’
er f.eks. Ottilias første barn, Michael Christian Kaurin.
Neste generasjon får tillagt et siffer på samme måte
osv. ‘‘Ot1233 Joaquin Rivero Borell Barroso f1986’’ er
således fjerde generasjons etterkommer etter nevnte
Ottilia, hennes barnebarns barnebarn.

Koder: f  = født
d  = død
g  = gift med, gg = gift annen gang med, osv
sk = skilt fra
s  = samboforhold av en viss varighet
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Ot OTTILIA HANSSON f1868 d1925

g1888 Christian Keyser Kaurin f1857 d1936

Ot1 Michael Christian Kaurin f1889 d…..

g..... Harriet Frog f1895

Ot11 Per Christian Kaurin f1915 d1922

Ot12 Aase Cathrine Kaurin f1917

g1945 sk1952 Donald S. Milner f1916 d1987

Ot121 Ellen Kaurin Milner f1947

g1968 Antonio Artigas f1944

Ot1211 Ellen Milner Artigas f1969

Ot1212 Monica Milner Artigas f1972

Ot1213 Alejandra Milner Artigas f1977

gg1953 Joaquin Rivero Borrell f1920 d1987

Ot122 Joaquin Kaurin Rivero Borrell f1954

g1978 Carolina Enqueta de Hoyos f1952

Ot1221 Alejandra Rivero Borrell f1980

Ot1222 Hugo Joaquin Rivero Borrell f1987

Ot123 Aase Patricia Kaurin Rivero Borrell f1958

g1980 Francisco Javier Barroso f1955

Ot1231 Francisco Javier Rivero B. Barroso f1982

Ot1232 Ana Paula Rivero Borrell Barroso f1984

Ot1233 Joaquin Rivero Borrell Barroso f1986

gg..... Gunhild Tveit f1898

Ot13 Ovidia Keyser ‘‘Vivi’’ Kaurin f1920

g1944 Bendix Christain Blom f1916

Ot131 Cathrine Blom f1947

g1965 sk1987 Dan Einar Huun f1937

Ot1311 Peter Michael Huun f1966

Ot1312 Monica Huun f1969

Ot132 Ellen Blom f1949

g1979 sk1984 Christian Grimsgaard f1936

Ot1321 Cathrine Blom Grimsgaard f1980

gg1986 Erlend Rian f1941

Ot1322 Anna Blom Rian

Ot133 Christian Fredrik Blom f1952

g1987 Astrid Haanshus f1953

Ot1331 Christine Blom f1980

Ot1332 Christian Alexander Blom f1982
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Ot1333 Sigrid Marie Blom f1984

Ot14 Christian Keyser Kaurin f1922

g1953 sk1977 Helen Cecilie Stibolt f1930

Ot141 Cecilie Kaurin f1954

g1983 Terje Svabø f1952

Ot1411 Helene Svabø f1985

Ot1412 Johan Christian Svabø f1988

Ot142 Michael Christian Kaurin f1955

g1982 Ragnhild Mæhle f1957

Ot1421 Maria Mæhle Kaurin f1984

Ot1422 Christian Mæhle Kaurin f1985

Ot143 Anne Carine Kaurin f1959

s1987 Heidi Birgitte Eng f1961

Ot2 Cathrine Ovidia ‘‘Lulla’’ Kaurin f1891 d…..

g..... Christian Ringnes f1883 d1962

Ot21 Grete Ringnes f1914

g1937 Harald Peter Groth f1911 d1988

Ot211 Hanne Groth f1940

g1968 sk1983 Jan Kjellsby f1933

Ot2111 Christian Kjellsby f1968

Ot2112 Peder Kjellsby f1972

Ot212 Harald Groth f1943

Ot213 Peter Groth f1947

g1973 Kristin Ringkjøb f1950

Ot2131 Peter Ringkjøb Groth f1976

Ot2132 Kaja Ringkjøb Groth f1978

Ot2133 Otto Christian Ringkjøb Groth f1983

Ot22 Christian Kaurin Ringnes f1916

g1953 Bjørg Bøe f1921

Ot221 Tora Mari Ringnes f1947

g..... Ola Dybwad-Olsen f1946

Ot2211 Ola Dybwad-Olsen f1971

Ot2212 Line Dybwad-Olsen f1973

Ot222 Christian Ringnes f1954

g1983 Denise Kristine Peterson f1960

Ot2221 Isabelle Kristine Ringnes f1988

Ot2222 Anette Ringnes f1990

Ot223 Nina Ringnes f1955
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g1984 Svein Christian Wilhelmsen f1954

Ot2231 Vivi Ringnes Wilhelmsen f1986

Ot2232 Christian Ringnes Wilhelmsen f1987

Ot2233 Stine Ringnes Wilhelmsen f1989

Ot23 Per Ringnes f1918

g1948 sk1987 Anne Marie Muus Abrahamsen f1928

Ot231 Per Ringnes f1948 d1986

Ot232 Kathrine ‘‘Lulla’’ Ringnes f1950

Ot233 Tom Henrik Ringnes f1956

s1990 Torunn Løberg f1936

Ot24 Arne Ringnes f1922

g1950 Sigrid Petersen f1930

Ot241 Arne Ringnes jr. f1955

g1984 Cecilie Haneborg f1957

Ot2411 Knut Haneborg Ringnes f1987

Ot2412 Cecilie Cathrine Haneborg Ringnes f1990

Ot242 Anne Cathrine Ringnes f1956

g1985 Trygve Gjertsen f1953

Ot2421 Trygve Andreas Ringnes Gjertsen f1986

Ot2422 Mads Ringnes Gjertsen f1989

Ot243 Fredrik Emil Ringnes f1967

Ot3 Harriet ‘‘Hatti’’ Kaurin f1894 d…..

g..... Johan Henrik Næser f1882 d1932

Ot31 Aage Fredrik Christian Næser f1914 d……

g1945 Ingeborg Hille Pedersen f1919 d1974

Ot311 Johan Fredrik Næser f1952

g1981 sk1984 Inger Monica Nilsson f1952

Ot3111 Inger Jessica Næser f1981

gg1985 sk1990 Alice Margrethe ..... f1960

Ot32 Marie Cathrine ‘‘Marikat’’ Næser f1917 d1965

g1938 Anton Jenssen f1916

Ot321 Anton Benedict ‘‘Peik’’ Jenssen f1940 d1943

Ot322 Hatti Cathrine Jenssen f1942

g1969 sk1985 Jon Otto Kàri f1942

Ot3221 Marie Cathrine Kàri f1971

Ot3222 Pernille Christine Kàri f1973

Ot323 Christopher Jenssen f1944 d1944

Ot33 Elinor Næser f1920 d1968
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g..... Georg Rohde f1917

Ot331 Jan Georg Rohde f1942

g1967 sk1970 Eva Arefjär f1949

Ot3311 Richard Georg Rohde f1967

gg1975 Carin Mariann Genberg f1951

Ot332 Elinor ‘‘Penny’’ Rohde f1949

g1970 sk1983 Arvid Halvard Farstad f1942

Ot3321 Janniche Rohde Farstad f1971

Ot3322 Martine Rohde Farstad f1976

gg1989 Arild Forsberg f1953

Ot3323 Caroline Rohde Forsberg f1990

gg..... Christian Blom f1877 d1958

ggg..... Ingar Skappel-Jensen f1891 d.....

Ot4 Agnes Kaurin f1900 d…..

g..... Leif Salomonsen f1898

Ot41 Else-Carine Salomonsen f1923

g1945 sk1949 Georg Konrad Maria Hoffmann f1907 d1989

Ot411 Jan-Georg Hoffmann f1946

g..... ..........

Ot4111 May Cathrin Hoffmann f1969

Ot4112 Nanette Hoffmann f1974

Ot4113 Georg Philippe Hoffmann f1979

gg1991 Anne-Lise Groven f1963

gg1950 Anders Odd Stavnes f1911 d1985

Ot412 Anders Tom Stavnes f1951

g1984 Eli Flatmark f1956

Ot4121 Ida Carine Stavnes f1985

Ot4122 Anders Tom Stavnes f1987

Ot413 Odd-Michael Stavnes f1953

g1978 Else Astrup f1955

Ot4131 Nicolay Stavnes f1981

Ot4132 Lykke Stavnes f1984

Ot4133 Michael Stavnes f1989

Ot414 Anne Cathrine ‘‘Nine’’ Stavnes f1956

g1982 Espen Karlsen f1956

Ot4141 Peder Stavnes Karlsen f1982

Ot4142 Julie Stavnes Karlsen f1984

Ot4143 Joakim Stavnes Karlsen f1987
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Ot4144 Emil Stavnes Karlsen f1991

Ot415 Else-Monique Stavnes f1965

Ot42 Elin Salomonsen f1925

g1945 Per Oldeman Isaksen f1917 d1989

Ot421 Einar Oldeman Isaksen f1946

g1971 Toril Iversen f1948

Ot4211 Lin Heidi Isaksen f1973

Ot4212 Eirill Isaksen f1975

Ot4213 Espen Isaksen f1978

Ot422 Kristin Isaksen f1949

g1970 sk1983 Knut Ragnar Endsjø

Ot4221 Rita Kathrine Endsjø f1972

Ot4222 Knut Richard Endsjø f1973

gg1986 Odd Agnar Hansen f1947

Ot4223 Agnes Cecilie Hansen f1986

Ot43 Olaf Christian Salomonsen f1929

g1955 Inger Cathrine Helmer f1931 d1978

Ot431 Leif Christian Salomonsen f1957

g1988 Oddhild Vattøy f1961

Ot4311 Christian Salomonsen f1988

Ot4312 Sophie Salomonsen f1990

Ot432 Jeanette Salomonsen f1961

s1986 Michell Marie Czuba f1961

gg1982 Signe Frisheim fMoland 1934

Ot5 Lily Kaurin f1907

g..... Sverre Ditlev-Simonsen f1906

Ot51 Per Ditlev-Simonsen f1932

g1960 Benedicte Cecilie Werring f1935 d1990

Ot511 Sverre Ditlev-Simonsen jr f1961

Ot512 Cecilie Ditlev-Simonsen f1964

Ot52 Lise Ditlev-Simonsen f1935

g..... Christian Fredrik Ramm f1930

Ot521 Vibeke Ramm f1955

Ot522 Christian Ludvig Ramm f1958

Ot523 Thomas Ramm f1964

Ot6 Ottilia ‘‘Tillik’’ Lasson Kaurin f1911 d1965

g..... Fredrik Motzfeldt f1907 d1943

Ot61 Peter Ulrik Motzfeldt f 1937
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g1961 Nina Lammers Rolsdorph f1938

Ot611 Heddy Marie Motzfeldt f1962

Ot612 Ulrik Anton Motzfeldt f1966

Ot62 Fredrik Motzfeldt f1941

g..... Ellen Jeanette Heiberg f1943

Ot621 Fredrik Motzfeldt f1965

Ot622 Therese Motzfeldt f1967

Ot63 Tillik Motzfeldt f1943

g1968 Sjur Kjell Haustveit f1939

Ot631 Birgit Motzfeldt Haustveit f1969

Ot632 Sjur Petter Haustveit f1973

Ot633 Tillik Margrete Haustveit f1981

141



Ch CHRISTIAN HANSSON f1870 d1960

g1896 Dagny Holmboe f1872 d1957

Ch1 Michael Mørch Hansson f1897 d1947

g..... Hjørdis Lund f1895

Ch11 Michael Mørch Hansson f1931

g..... Susan Elizabeth Janensch f1942

Ch111 Elisabeth Anne ‘‘Beth’’ Hansson f1962

Ch112 Katherine Lund Hansson f1964

Ch113 Jane Enright Hansson f1966

Ch2 Harriet Mørch Hansson f1898 d1983

g1919 Arild Kristofer Berg f1894 d1975

Ch21 Kristofer Berg f1920

g1947 Alice Vanderveer Graham f1924

Ch211 Elizabeth Harriet ‘‘Betty’’ Berg f1948

Ch212 Ellen Kristin Berg f1954

g1981 Ivar Bredo Bentzen f1948

Ch2121 Karoline Cecilie Bentzen f1983

Ch2122 Anette Bentzen f1986

Ch213 Eric Christopher Berg f1956

g1990 Kathryn Krummel f1958

Ch2131 Evan Graham Berg f1994

Ch2132 William Bradley Berg f1997

Ch2133 Lydia Rose Berg f1998

Ch22 Ellen Cathrine Berg f1924

g1949 sk1990 Knut Grell Lønning f1923

Ch221 Per Lønning f1951

g1983 sk1990 Tone Magnussen f1955

s......Astrid Heimdahl f1955

Ch2211 Mina Celin Lønning f1998

Ch222 Cathrine Lønning f1954

g1977 Ragnar Johan Christie Halle f1953

Ch2221 Cathinka Halle f1983

Ch2222 Anniken Halle f1987

Ch2223 Jørgen Halle f1989

Ch223 Annette Lønning f1960

g1982 sk1990 Espen Sondre Svalastog f1956

g1998 Jon Morten Møller f1960

Ch2231 Mia Cathrine Møller f1992

Ch2232 Liisa Martine Møller f1996
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Ch23 Halvor Berg f1928

g1964 Aud Aasvik f1933

Ch231 Arild Berg f1965

Ch232 Harald Kristofer Berg f1967

Ch3 Per Mørch Hansson f1902 d1903

Ch4 Ellen Mørch Hansson f1902 d1919

Ch5 Per Mørch Hansson f1905 d1994

g1928 sk1935 Mimi Egeberg f1905 d1999 

Ch51 Lucy Mathilde Hansson f1929

g1954 Carl-Martin Borgen f1917

Ch511 Marius Hansson Borgen f1955

g1984 sk1989 Lesley Joanne McIntyre f1950

Ch5111 Molly Borgen McIntyre f1984 d1999

s1988 Kirsti Baird Hultberg f1958

Ch5112 Frida Maureen Borgen Hultberg f1990

Ch5113 Laura Isabel Hultberg f1991

gg1958 sk1980 Arvid Mosgaard Søhr f1916

Ch512 Ketil Hansson Søhr f1959

g1999 Cecilie Knudsen f1967

Ch5121 Olaf Søhr f1997

Ch513 Lucy Cathrine Hansson Søhr f1967

Ch52 Peder Christian Hansson f1931 d1979

g..... Else Marie Moe f1939

Ch521 Christian Michael Hansson f1967

gg1939 Astri Scott-Hansen fAubert 1913

Ch53 Per Michael Hansson f1940

g1971 sk1981 Rina Elisabeth Paasche f1949

Ch531 Rasmus Michael Hansson f1972

Ch532 Per Mathias Hansson f1977

Ch54 Nils Hansson f1942

g1964 Bente Harsheim f1944

Ch541 Nils Petter Hansson f1968

g1998 Charlotte Bryhn f1972

Ch5411 Anders Emil Hansson f1998

Ch542 Anine Ellen Karine Hansson f1969

Ch543 Kristin Cecilie Hansson f1972

g1997 Kenneth Jung f1970

Ch 5431 Emilie Jung f1998

143



Ch55 Ellen Hansson f1945

g1965 Hans Olav Haugen f1940

Ch551 Hans Christian Haugen f1966

g1996 Stine Dahl Nielsen f1964

Ch552 Ellen Cathrine ‘‘Kine’’ Haugen f1967

g1994 Jan Frederik Dyvi f1962

Ch5521 Carl Frederik Dyvi f1996

Ch5522 Johan Nikolai Dyvi f1999

Ch553 Anniken Haugen f1972

g1996 Johan Christian Jebsen f1967
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Ca PEDER CARL HANSSON f1872 d1959

g1905 Anna Christensen f1880 d1973

Ca1 Wladimir Mørch Hansson f1906 d1994

g1931 Else Høy f1907 d1984

Ca11 Peder Carl Hansson f1932

Ca12 Erling Michael Hansson f1936

g1969 Greta Hatling f1945

Ca121 Anne Marie Hansson f1972

Ca122 Carl Gunnar Hansson f1974

Ca13 Else Cathrine Hansson f1938

g1965 Arthur David-Andersen f1938

Ca131 Arne David-Andersen f1967

g1998 Agnes Mithassel f1970

Ca132 Carl Arthur David-Andersen f1968

Ca133 Erling David-Andersen f1975

S1998 Monica Marie Berglund f1975

Ca1331 Hedvig Marie f1999 

Ca14 Knut Wladimir Hansson f1944

g1967 Kirsti Beichmann Kaltenborn f1945

Ca141 Christian Wladimir Hansson f1970

g1998 Rena Levin f1975

Ca142 Peder Carl Hansson f1972

g1997 Gea Aartun f1972

Ca15 Harriet Marie Hansson f1947

g1970 Stig Rolfsen f1944

Ca151 Lill Cathrine Rolfsen f1972

Ca152 Marianne Rolfsen f1974

Ca2 Agnes Eva Mørch Hansson f1907

g1937 sk ca 1963 Wilhelm Henrichsen f1911 d1998

Ca21 Anna Eva Henrichsen f1938

g1968 David Llewellyn Edwards f1931

Ca211 Rhiannon Anette Edwards f1971

s….. Stein André Hovden

Ca212 Ceinwen Birgitte Edwards f1974

Ca213 Eira Cecilie Edwards f1976

Ca214 Delyn Benedicte Edwards f1978

Ca22 Birthe Christine (Henrichsen) Hansson f1950

Ca3 Christian Mørch Hansson f1911 d1916
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Ca4 Erling Mørch Hansson f1913 d1926

Ca5 Arne Mørch Hansson f1916

g1961 Margarete Holst fCorneliussen 1914 d1990

Ca6 Cathrine Mørch Hansson f1923 d1923
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Mi MICHAEL HANSSON f1875 d1944

g1909 Emilie ‘‘Minnie’’ Christensen f1883 d1981

Mi1 Arthur Mørch Hansson f1910 d1969

g1946 sk1947 Ann Helene Jørgensen f1916 

Mi11 Kirsti Helene Myre Hansson f1947

g1973 Geir Linberg f1947

Mi111 Marte Helene Myre Linberg f1978

Mi112 Anne Sigrid Myre Linberg f1981

gg1949 Jette Emilie Gad f1914 d1964

Mi12 Petter Michael Hansson f1950

g1977 Anne-Lise Rui f1954

Mi121 Einar Michael Hansson f1978

Mi122 Ole Petter Hansson f1981

Mi2 Michael Sigfrid Mørch Hansson f1912 d1988

g1939 Marie Beate Meinich f1914

Mi21 Michael Gabriel Hansson f1944

g1969 Bronwen Ida Wright Hauge f1946

Mi211 Michael Sigmund Hansson f1969

s1994 Linda Berggren

Mi212 Kristoffer Marius Hansson f1973

Mi213 Alexander Martin Hansson f1977

Mi22 Arthur Meinich Hansson f1947

g1971 sk1993 Ada Ruth Larsen f1947

Mi221 Anja Cathrine Hansson f1975

Mi222 Axel Mogens Hansson f1978

Mi3 Knut Mørch Hansson f1920 d1994

g1946 Elisabeth Schenck Jacobsen f1909 d1949

Mi31 Agathe Hansson f1947

g1981 Steinar Nuland f1932

gg1950 sk1960 Karin Holst f1930

Mi32 Rasmus Johan Michael Hansson f1954

s1983 g1996 Britt Linda Hveem Hansen f1953

Mi321 Truls Hveem Hansson f1988

Mi322 Frida Hveem Hansson f1990

Mi323 Guri Hveem Hansson f1992

ggg1961 Else-Marie Haukebø f1932 d1995
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EFTERORD
Arbeidet med denne boken har pågått gjennom nesten hele 1990-tal-
let. Initiativet ble tatt av Per Mørch Hansson (Ch5 i slektsoversikten)
som tok kontakt med Knut Mørch. Hansson (Mi3) og Knut Wladimir
Hansson (Ca14). Sammen utgjorde disse tre redaksjonskomité de første
årene. I denne tiden betalte Per generøst alle utgifter. Etterhvert over-
tok Ellen Haugen (Ch55) for sin far Per, og Michael Gabriel Hansson
(Mi21) for sin onkel Knut. Komitéen har altså hele tiden hatt en repre-
sentant for hver av de tre ‘‘guttegrenene’’ som er omtalt. 

Etter Pers bortgang, har komitéen stort sett delt løpende utgifter seg
imellom. Ved trykking av boken, har det vist seg vanskelig å beregne
opplag og pris. I den forbindelse har Astri Hansson, Pers hustru, gene-
røst og ‘‘i hans ånd’’ garantert for eventuelle underskudd. Det har gjort
det mulig å holde en gledelig  lav pris på boken, uavhengig av oppla-
get.

Komitéen var så heldig å få tidlig kontakt med Fil. Dr. Gunnar
Christie Wassberg, Universitetsbibliotekar emeritus. Han påtok seg å
skrive en ajourføring og ‘‘fortsettelse’’ av Finne-Grønns bok om slekten
fra 1939. Som det fremgår, har Wassberg valgt å knytte familiens histo-
rie til Norges nyere historie. Redaksjonskomitéen synes dette gir vår
‘‘familiesaga’’ en meget interessant vinkling, og verket inneholder flere
oppsiktsvekkende historiske opplysninger, særlig omkring unionsopp-
løsningen. Wassberg har meget stor historisk og bibliofil kompetanse,
noe verket bærer åpenbart preg av.

Etter forslag fra Wassberg, fant redaksjonskomitéen å måtte begren-
se bokens omfang. Den konsentrerer seg derfor om etterkommerne
etter Michael Skjelderup og Julie Caroline Cathrine Hansson sønner.
Etterkommerne etter datteren Ottilia (Ot) er ikke særlig omtalt. De er
likevel med i bokens slektsoversikt, der de utgjør over 60% av etter-
slekten.

Komitéen har bistått forfatteren praktisk, med innsamling av noe
materiale, innføring av manus i tekstbehandling og lignende.
Redaksjonskomitéen har imidlertid ikke hatt noen innflytelse på inn-
holdet, som altså fullt og helt er forfatterens eget verk.
Redaksjonskomitéen har imidlertid valgt illustrasjoner (etter forslag fra
forfatteren), layout og stått for annet teknisk. Hans Olav Haugen
(Ellens ektemann) har vært til uvurderlig hjelp i denne forbindelse.

Redaksjonskomitéen fant å måtte begrense antallet bilder. Vi har
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valgt å ikke ha noen bilder av fjerde generasjon eller senere. I tredje
generasjon har vi bare bilder av de som er omtalt spesielt.

Opplysninger om familieforhold ble innsamlet av komitéen i 1991.
Opplysningene gjaldt familieforhold, utdannelse, yrkeserfaring og
interesser. Forfatteren har studert alle de innsamlede opplysninger,
som således danner en grundig bakgrunn for hans arbeid, selv om de i
liten grad gjengis direkte i boken. Enkelte opplysninger viste det seg
dessverre umulig å skaffe, men det aller meste er likevel kommet med.
Noen opplysninger er rettet etter 1991, fordi de tilfeldigvis er kommet
til komitéens kunnskap.

Bortsett fra dekning av noen mindre utgifter, har Wassberg utført
arbeidet gratis, og familien skylder ham en meget stor takk!

Oslo, 1999

I redaksjonskomitéen

Ellen Haugen Knut W. Hansson Michael G. Hansson
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