
	 GEELMUYDEN

1660-2010
350	år	

	
 

		
Den første familien

Knut	Geelmuyden
2010



FORORD
fremstår denne historien som et nytt arbeid.  
Mitt yrke som historiker og arkivar ved 
statsarkiv og nå byarkiv i Bergen har vært 
nyttig.

Hvorfor slektshistorie ?  For meg er interesse 
for historie og slekt viktig.  Det gir oss 
identitet.  Å samle kunnskap om slekten er 
også en måte å hedre våre forfedre ved å 
holde minnet om dem levende.  

Slektskapet gir oss noe felles.  Jeg har i 
arbeidet med slektens historie hatt kontakt 
med mange av våre slektninger.  Alltid har 
jeg blitt positivt mottatt, og nesten alltid 
møter jeg interesse for slekten.  Det inspirerer 
til videre arbeid med slektens historie.

Mye arbeid gjenstår før vi har en slektsbok 
med tilstrekkelige kunnskaper om slekten 
Geelmuyden.  Mens vi venter, vil slektens 
webside www.Geelmuyden.info bidra til en 
oversikt over slekten.  

Denne publikasjonen er en markering av 350-
års jubileet for slekten og Gerrits borgerskap, 
en synliggjøring av arbeidet med slektens 
historie og en invitasjon til å bidra med 
opplysninger om familien.

Nye versjoner av denne historien vil (med 
lange mellomrom) bli tilgjengelig på slektens 
nettside, delvis med nye detaljer og delvis 
med opplysninger om flere generasjoner.

Enkelte av illustrasjonene har ikke en 
tilfredsstillende bildekvalitet.  Det vil bli 
arbeidet med å forbedre dette til senere 
utgaver.

Kontaktopplysninger finnes på slektens 
nettside:                    www.Geelmuyden.info
Bruk også email       knut@geelmuyden.info

Knut Geelmuyden

Denne historien er skrevet for slekten.  
Den inneholder de kunnskaper vi har om 
slekten Geelmuydens første familie, Gerrit 
Adriansz van Geelmuyden, hans kone 
Karen Pedersdatter Montagne og deres barn.  
Kildene gir oss begrensete kunnskaper om 
dem.  Litt historie om Bergen på 1600-tallet 
er tatt med for å sette familien og deres liv i 
en sammenheng.

En målsetting har vært å ta med alt vi vet 
eller kan antyde om slektens første familie.  
Det betyr at teksten er noe mer detaljert og 
innholdsrik enn om historien hadde vært 
skrevet for et alment publikum.

Tre personer har bidratt i stor grad med 
kunnskap:

- Karen Knudsdatter Geelmuyden (1702-
1802), gift Montagne, var barnebarn av våre 
stamforeldre Gerrit og Karen.  Hun formidlet 
mye kunnskap om den tidlige familien til 
Fredrik Christian Dreyer Geelmuyden.   

- Kjøpmann i Bergen Fredrik Christian 
Dreyer Geelmuyden (1766-1838) samlet 
opplysninger gjennom kontakt med familien.  
Han skrev på begynnelsen av 1820-tallet et 
manuskrift om slekten for sine barn.  

- Bibliotekar, konservator ved Norsk 
folkemuseum og kunstner i Oslo Ola 
Andreas Stang Geelmuyden (1858-1944) 
tok utgangspunkt i Fredriks manuskrift.  
Han gjorde omfattende undersøkelser i Oslo 
og skrev på 1920- og 1930-tallet et utvidet 
manuskrift om slekten.

Mitt arbeid med slekten Geelmuydens 
historie startet i 1972.  Det tar utgangspunkt i 
mine forgjengere.  Fokus er delvis kontroll og 
retting av opplysninger funnet i de tidligere 
manuskriftene, delvis nye kilde-undersøkelser 
og fremskaffing av ny kunnskap om slekten.  
Tross viktige bidrag fra mine forgjengere 
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Beskrivelsen forteller at Gerrit gjennom hele 
sitt liv gikk kledd etter gammel nederlandsk 
kjøpmannskikk, slik vi kan se dem avbildet 
på nederlandske malerier fra 1600-tallet.  

Eksempel på typisk kledde nederlandske borgere.  
Skredderlauget av Rembrandt.

SLEKTENS	VÅPEN	OG	VALGSPRÅK

Gerrit skal ha ført slektens våpen, men vi 
vet ikke når han tok det i bruk, eller om hans 
far eller farfar også brukte våpenet.  Det er 
et borgerlig våpen som ikke antyder noen 
forbindelse til adel.  Våpenet viser på en 
grønn bakgrunn en springende brun hjort med 
samlede bakben under tre (1, 2) seksoddete 
gull stjerner.    

De tre stjernene er et symbol på treenigheten 
og symboliserer ofte en kristnet familie.  Det 
er derfor sannsynlig at slekten har konvertert 
til kristendommen.  Våpenet kan leses som 
en bekreftelse på familietradisjonen om at 
slekten opprinnelig var spanske jøder, se 
i kapitlet ”Gerrits historie før han kom til 
Bergen”.

Under skjoldet hadde han valgspråket 
”Semper idem”.  Oversatt fra latin betyr det 
”Alltid den samme”.  Det kan ha vært et godt 
valgspråk for en kjøpmann som var avhengig 
av tillit fra sine handelsforbindelser.

GERRIT	OG	KARENS	HISTORIE

Gerrit Adriansz var stamfar for slekten 
Geelmuyden.  Bergens borgerbok forteller 
at han var født i byen Geelmuyden i 
Nederland.  Han ble etter tidens skikk kalt 
van Geelmuyden (”fra Geelmuyden”).  

I Bergen skrives fornavnet hans som Gierdt, 
Gjert, Gert, Geert, Gerrit og Gerhard.  Ifølge 
barnebarnet Karen ble han ofte omtalt som 
Gert Hollender.  Hans egen signatur finnes 
med flere ulike skrivemåter, men gjerne 
Geert og Gerrit (Gæærit). 

I motsetning til praksis på 1600-tallet er i 
denne historien brukt konsekvent kun en 
variant av navnet, Gerrit.  Han har en sønn 
med samme navn, d.v.s. Gerrit, Geert, Gjert, 
etc.  For lett å skille mellom far og sønn er 
her valgt varianten Geert for sønnen.

Utsikt mot byen Genemuiden (Geelmuyden) fra vest.
Fra L. Klasen:  Genemuiden in oude ansichten. 
(1971)

UTSEENDE

Gerrits barnebarn Karen ble født 1702, året 
etter hans død.  Hun beskriver ham etter 
familietradisjonen som en høy og slank, 
mørk mann, alltid iført sort fløyelsfrakk 
med gullknapper, tilsvarende vest og sorte 
knebukser, sorte silkestrømper og spennesko 
samt sort kasket (hatt) av samme stoff.  

Det er også sagt at hodeplagget var en sort 
fløyelsbaret.  Ifølge dødsboskiftet 1701 hadde 
han også en stokk med sølvknapp.  Han skal 
ha vært meget musikalsk, spilte fløyte og 
hadde god sangstemme.  
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Flyfoto av Geelmuyden / Genemuiden 1975.
Fra De Stadskoerier, 9. januar 1975.

Kart over området Genemuiden – Kampen – Zwolle 
i Nederland.

Geelmuyden ble som navn brukt av personer 
med tilknytning til byen Geelmuyden, uten 
at de behøver å være knyttet til slekten 
Geelmuyden.  Noen personer med navnet er 
funnet før 1600-tallet.  Jacob van Geelmuyden 
nevnes 1540 i en liste over militære på 
festningen i Leeuwarden.  Johannes van 
Geelmuyden ble 1571 utnevnt til abbed 
i klosteret Lidlum i provinsen Friesland.  
Klosteret ble plyndret i 1572 og munkene 
spredt.  Nicolaus Geelmuiden var en abbed 
som i 1580 måtte flykte og søke tilflukt.  Han 
døde ca. 1590-1591.  Ca. 1699-1701 var en 
underkjøpmann Jan eller Johannes (Joannes) 
van Geelmuijden ombord på et skip i ostindia-
fart.

OM	NAVNET	GEELMUYDEN	

I utgangspunktet er Geelmuyden et bynavn 
som betyr ”gul munning”.  Byens navn har 
endret form og staves nå Genemuiden, en 
liten by med ca. 12 000 innbyggere.  Gamle 
kart viser at byen på 1600-tallet var meget 
liten, helst en landsby.  Den lå ved utløpet 
av en kanal.  Antakelig henviser bynavnet til 
kanalen som her løper ut i elven Zwartewater, 
like før elven renner ut i Zwartemeer.  
Zwartewater fører fra sjøen, forbi 
Genemuiden og opp til provinshovedstaden 
Zwolle hvor den knyttes til elven Ijssel, som 
fra Zwolle renner ut til byen Kampen, en 
viktig Hansaby med forbindelser til Bergen.  
Avstanden fra Genemuiden til disse to byene 
var kun en drøy mil over land, i tillegg til 
at begge byene kunne nåes sjøveien.  Det ga 
landsbyen Genemuiden gode muligheter til 
handelsforbindelser med begge byene.  Vi 
vet lite om Gerrits bakgrunn fordi kildene 
i Genemuiden er ødelagt ved bybrann og 
flom.

Kart over byen Geelmuyden / Genemuiden i Nederland 
1550, tegnet av Jacob van Deventer.
Fra De Stadskoerier, 9. januar 1975.
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            MENNESKESYN 

Tiden var delvis preget av brutalitet og hensynet 
til overlevelse.  Borgerskap og embetstand ivaretok 
sine sentrale interesser med begrenset hensyn til 
enkeltmenneskene rundt seg.  Det var først senere 
at et mer humant syn på menneskene og deres 
behov ble mer vanlig.  Opplysningstiden på 1700-
tallet, den amerikanske og franske revolusjon og 
demokratisk utvikling på 18- og 1900-tallet har 
skapt andre typer samfunn og menneskesyn.  Vi skal 
derfor være forsiktige med å overføre våre moderne 
syn og holdninger på 1600-tallets samfunn.

GERRITS	HISTORIE	FØR	HAN	KOM	
TIL	BERGEN

Alt om Gerrits historie mellom hans 
fødsel i byen Geelmuyden (Genemuiden) i 
provinsen Overijssel omkring 1632 og hans 
borgerskap i Bergen i 1660 vil foreløpig være 
spekulasjoner:

Familietradisjonen forteller at han tilhørte 
en jødisk slekt som ble jaget fra Spania da 
jødene ble kastet ut derfra for vel 500 år siden.  
Fra 1300-tallet øket forfølgelsen av jødene i 
Spania, og i 1502 fikk de gjenværende beskjed 
om å la seg døpe eller forlate landet i løpet av 
få måneder.  En stor del av jødene dro via 
Portugal.  I begge land skjedde omfattende 
tvangskristning.  Vi vet ikke om slekten i 
Nederland var jøder, eller om de da var blitt 
kristne.  Jødene i Nederland gikk i stor grad 
kledd som andre, uten synlige jødiske tegn.

Det var ikke uvanlig at jødene i Europa, 
utestengt fra mange store byer, slo seg 
ned i landsbyer nær store handelsentre.  
Det ga mulighet til å dra fordel av handel 
og handelsnettverk som fantes i disse 
byene.  Slektens bosted i den sentrale 
landsbyen Genemuiden, en mil fra både 
provinshovedstaden Zwolle og Hansa-byen 
Kampen og over Zuiderzee fra Amsterdam, 
kan tenkes å ha en slik sammenheng.  
Stjernene i slektsvåpenet antyder en familie 

I tillegg er navnet funnet som skipsnavn:  Det 
nederlandske østindiakompaniet (Vereinigte 
Oostindische Compagnie eller VOC) hadde 
fra 1657 til 1659 et skip av typen fløyt med 
navnet Geelmuiden.  Skipet ble bygget i 
Amsterdam for kompaniets kammer der.  
Det var 100 fot langt, 22,5 fot bredt, dybde 
9 fot, lastemulighet 202 tonn (en fot = ca. 
31 cm).  Skipet dro 14. desember 1657 fra 
Texel til Batavia og returnerte 20. august til 
Amsterdam.  Det passerte Kapp det gode håp, 
hvor det oppholdt seg fra 31. mai til 14. juni 
1658.  (Pieter van Dam: Beschrijvinge van(Pieter van Dam:  Beschrijvinge van 
de Oostindische Compagnie, Eerste boek, 
deel 1. Utgitt 1927.)Utgitt 1927.)

Tegning av den nederlandske skipstypen fløit.
Fra Herman Ketting:  Fluitschepen voor de VOC, s. 
43.  Aprilis, 2006.

GERRITS	FORELDRE	OG	
BESTEFORELDRE

Vi vet ingenting om Gerrits foreldre.  Men 
Adriansz er forkortelse for Adrianszoon, 
d.v.s. at han var sønn av Adrian.  Det er 
tydelig at Gerrit brukte oppkalling på sine 
barn.  At oppkalling vanligvis ikke skjedde 
før den oppkalte var død antyder at faren 
Adrian døde omkring 1667-1669, etter at 
Gerrit kom til Bergen.  Oppkalling antyder 
også at Gerrits mor eller bestemødre het Marie 
og Catharina.  Disse navnene og Elisabeth er 
mye brukt i navngiving av hans barnebarn, 
delvis som dobbelnavn.  Hans bestefedre kan 
hete Geert og kanskje Hans.  Men trolig er 
begge sønnene Hans og Knud oppkalt etter 
Karens svigerfamilie.
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som har konvertert til kristendommen.  I 
hvilken grad Gerrit var preget av en jødisk 
bakgrunn, fjern eller nær, er nå ukjent.

En engelskmann som på Gerrits tid besøkte 
Nederland skrev etterpå om det han mente var 
særtrekk ved befolkningen.  De skal ha vært 
preget av driftige og moderate husholdninger 
uten gjeld.  Det ga ære.  Nederlenderne var 
preget av respekt for handelen og avsmak for 
overtro.  De hadde stor arbeidsvilje.  Kvinnene 
var kyske og stolte av sine husholdninger.  
Mennene var forsiktige i pengesaker og 
nøye med å oppfylle kontraktsforpliktelser.  
Dueller var ansett som uakseptable.  Kan vi 
i denne beskrivelsen finne grunnleggende 
trekk hos Gerrit ?  Det vet vi ikke, men det 
er ikke utenkelig at han var preget av disse 
nederlandske idealene.

Utvendig vask av huset og kosting av gaten 
var en nederlandsk skikk.  Flere generasjoner 
senere finner vi familiemedlemmer med en 
slik praksis.  Vi vet ikke om dette er en skikk 
som er nedarvet fra Gerrit.

Gerrit vokste opp i en urolig tid i Europa.  Han 
var omkring 16 år gammel da 30-årskrigen 
sluttet ved freden i Westphalen i 1648.  Han 
vokste opp i en ung føderal stat som 1568-
1648 var i konflikt for løsrivelse fra spansk 
overherredømme.  Kampene berørte også 
provinsen Overijssel, og vi må anta at slekten 
har opplevd kamper og okkupasjon.  Under 
denne konfliktperioden vokste Nederland 
frem som en stormakt, men måtte gi avkall 
på de sydlige provinsene (Belgia).  Allerede 
i 1596 var Nederland fullt anerkjent som 
stat av England og Frankrike, men først ved 
freden i Westphalen var landet alment godtatt 
som en selvstendig stormakt.  I samme 
periode hadde landet en kostbar og krevende 
kamp mot havet, med bygging og sikring 
av diker og erobring av nytt land fra havet.  
Vi må tro at kampen mot havet, kampen 
for nasjonal frihet, jødisk slektsbakgrunn 
og flukt, en tidligere bakgrunn av religiøse 
uoverensstemmeler, calvinismens rolle i 
samfunnet, den nederlandske humanisme, 
landets erobring av koloniene og den intense 
kjøpmannsvirksomhet i Nederland, alt har 

bidratt til å påvirke og prege Gerrit.  

Det er mulig at Gerrit var i Ostindia-fart 
til de nederlandske koloniene i Indonesia.  
Dersom han var i Ostindia er det mulig at en 
eller flere slike turer kan ha gitt grunnlaget 
for hans kapital, gjerne i kombinasjon med 
arvemidler.  At to øyer der ble kalt Store 
Geelmuyden og Lille Geelmuyden kan være 
et spor etter dette.  Men vi kan foreløpig 
ikke utelukke at navnene stammer fra en 
annen person eller fra et skipsnavn.  De to 
øyene ligger ved sydspissen av Halmahera i 
Indonesia, nord for Australia.

Kopi av ostindiafarer 1628 De Batavia, nybygget 
1985-1995. 
Fra Herman Ketting:  Fluitschepen voor de VOC, s. 
6.  Aprilis, 2006.

Det var vanlig at ungdom som del av sin 
kjøpmann-utdanning hadde tjeneste og 
opplæring i utlandet, slik hans sønn Adrian 
senere fikk i England.  Gerrit kan i en slik 
periode ha vært andre steder enn i fødebyen, 
uten at vi har kunnskaper om det.  Blant de 
mange mulighetene er andre byer i Nederland 



eller i andre land.  Vi kan heller ikke utelukke 
Bergen i en slik sammenheng, selv om vi 
ikke har noen opplysninger som tyder på at 
han var der.

En familietradisjon forteller at han kom i 
duell med en biskop.  Det var ikke akseptabelt 
å kjempe mot kirken.  Når Gerrit dessuten 
vant duellen ble det nødvendig å flykte.  
Dette skulle være  årsaken til at han kom til 
Norge.  

En annen anekdote forteller at han måtte 
flykte etter å ha vært involvert i kastrering 
av munker.  Dette må antas å være en 
vandrehistorie.  De religiøse stridene i 
Nederland var sterkt redusert omkring 1650-
1660.  Vandrehistorien er derfor lite pålitelig.  
Men begge historiene har felles et element av 
religiøs konflikt og antikirkelige holdninger.

Dueller var ikke akseptert i Nederland.  Etter 
familietradisjonen er det ikke utelukket at han 
forlot Nederland for å unngå straffeforfølging.  
En straffemetode i Nederland var forvisning.  
Vi kan derfor med bakgrunn i tradisjonen 
heller ikke utelukke at han var tvunget til å 
forlate landet etter en dom om forvisning fra 
landet.

En tredje mulighet er at historien om duell er 
uten sammenheng med utvandringen:  Han 
kan ha reist frivillig for å handle og finne et 
levebrød.  Nærhet til hansabyen Kampen kan 
ha gitt kunnskap om Bergen.

Gerrit må ha hatt med seg en kapital da han 
kom til Bergen.  Etter relativt få år viser 
skattelistene at han var blitt en av byens rike 
menn.  Det er lite trolig at han ville klart det 
uten en startkapital.  Om denne startkapitalen 
besto av mottatt arv eller tjente midler er 
ukjent.

Hans økonomiske fremgang er en antydning 
om at han har hatt gode kunnskaper og 
forbindelser på kontinentet.  Vi vet ikke om 
han hørte til en kjøpmannsfamilie der.

   DEN DANSK-NORSKE STATENS STYRE 
OG MAKTGRUNNLAG

1600-tallet i Danmark-Norge var en overgang 
fra et adelsstyrt kongedømme til et eneveldig 
kongedømme som ble innført 1660.  Borgerskapet, 
og særlig storkjøpmennene, overtok rollen som det 
kongestøttende samfunnselementet.  Til gjengjeld 
fikk borgerskapet politisk støtte til utvikling av 
sine privilegier og sin næringsdrift.  Det var viktig 
i kampen mot hanseatene i Bergen.  Samtidig 
utviklet det seg en embetsmannsklasse som var helt 
avhengige av kongen for sine embetsutnevnelser.  
De skyldte  kongen alt.  Disse to kongetro 
gruppene sto hverandre nær.  Adelen i Danmark 
mistet i løpet av 1600-tallet gradvis sin makt i 
dobbeltriket.  I Norge gikk utviklingen lenger.  
Adelen var fra 1300-tallet allerede svekket.  Etter 
hvert forsvant restene av den norske adelen.  De 
ble oppslukt av utenlandsk adel, sank ned blant 
storbøndene, eller etterkommerne ble inngiftet i 
danske fogdeslekter.  Endel av deres etterkommere 
finnes blant embetsmenn og kjøpmenn, uten at 
adels-elementet er synlig eller påvirker deres 
kongetroskap.  Samfunnet ble dominert av kongen, 
hans embetsmenn og storkjøpmennene.

NÅR	KOM	GERRIT	TIL	BERGEN	?

Gerrit løste borgerskap i Bergen 19. 
juli 1660.  I borgerboken står ”Gierdt 
Adriansen Geelmujden føed udj Holland i 
Gellmujden”.  

Borgerbok for Bergen 1551-1751.  Utsnitt 19. juli 
1660, folio 76a med det første skriftlige spor av slekten 
Geelmuyden:  19 Julj  Gierdt Adriansen Geelmuyden   
Føed udj Holland i Gellmuyden.
Fra Bergen Byarkiv.

Det er antydet at Gerrit i 1660 var ca. 28 år 
gammel.  Han var en av mange utlendinger 
som ville prøve å skape seg et godt liv her.  
En forutsetning for borgerskap i byen var at 
han eide hus.  Dersom huskjøpet skulle skje 
før borgerskapet ble innvilget må han ha vært 
en stund i byen før dette ble utstedt.

Det er ukjent når Gerrit kom til Bergen, men 
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det er ikke urimelig å tro at han var i byen da 
det brøt ut en stor bybrann mandag 18. juni 
1660.  Brannen startet kl. ett om formiddagen 
og varte hele følgende natt.  Hele området 
fra Muralmenningen til Nykirken brant, helt 
opp til Klosteret.  Brannen oppsto ved at en 
mann kokte tjære i skorsteinen på et loft i 
Altonagården.  Ca. 350 familier ble husløse.  
Etter brannen ble det bevilget penger til 
støtte for bygging i mur i det tidligere 
trehusområdet.

Vi kan ikke utelukke at han også før 1660 
var i Bergen:  Kong Christian 2. ga i 1524 
et privilegium til nederlandske kjøpmenn fra 
Amsterdam til å drive kjøpmannskap i byen 
fra sjøisen smeltet om våren til 14. september, 
uten å ta borgerskap.  Det ga mulighet til i 
sommerhalvåret å drive forretninger i Bergen 
uten å være belastet med skatter og avgifter.  
Vi vet ikke om Gerrit har benyttet denne 
muligheten.  Men det er ikke kjent at han har 
hatt borgerskap i Amsterdam.  Derfor er det 
mest sannsynlig at han ikke kom til Bergen 
med denne bakgrunnen.

Et kongebrev ga 1657 de såkalte 
”portugisjøder” (sefardiske jøder) rett til å 
ferdes fritt i kongens riker og drive handel 
der.  Vi kan ikke utelukke at Gerrit fremsto 
som jøde.  Men dette er mindre sannsynlig 
p.g.a. de tre stjernene i slektsvåpenet.  De 
symboliserer treenigheten og signaliserer en 
familie som er kristnet.

Det er påstått at han kom fra Nederland til 
Bergen ca. 1657.  Foreløpig må vi anta at 
årstallet 1657 er hentet fra en innførsel i 
borgerboken om ”Gert Hollender”.  Vi har 
i øyeblikket ikke grunnlag for å påstå at 
dette er ”vår” Gerrit, selv om hans barnebarn 
fortalte at han vanligvis ble omtalt som Gert 
Hollender.  Vi må holde muligheten åpen.  
Spørsmålet vil være hvorfor han trengte 
borgerskap i 1660, dersom han hadde fått det 
i 1657 ?  Mest sannsynlig er dette to personer 
Gert.  Gerrit kan likevel ha oppholdt seg i byen 
uten borgerskap, uten at det er dokumentert.

HANSEATENE OG BORGERSKAPET

I Bergen var østsiden av byen dominert av den tyske 
Bryggen, det hanseatiske Kontoret.  I syd bodde 
mange håndverkere omkring Vågsbunnen.  Mange 
av dem var tyske håndverkere med forbindelser 
til Kontoret.  Men også endel kjøpmenn bodde 
der.  Vestsiden av Vågen var dominert av norske 
personer, med et økende og etterhvert stort innslag 
av innflyttere fra mange land.

I Bergen sto kampen mellom borgerskapet og 
hanseatene.  Et egentlig borgerskap er ikke synlig 
før midten av 1400-tallet, og utviklet seg bare 
langsomt.  Hanseatene hadde dominert handelen.  
Tyske håndverkere underkastet seg hanseatenes 
Kontor når de hadde behov for det.  Det førte til 
at Kontoret også hadde kontroll med store deler 
av håndverket i Bergen.  De norske kjøpmenn og 
håndverkere, og tilsvarende grupper innvandret 
fra andre land, måtte nøye seg med de mindre 
aktivitetene de kunne klare.  Det var en vanskelig og 
lang prosess å trenge inn i handel og håndverk på 
tvers av hanseatenes store privilegier, økonomiske 
styrke, høye handels- og håndverkskompetanse og 
gode handelsforbindelser i Europa.  

Hansabyenes forbund ble politisk og militært gradvis 
svekket i løpet av 15- og 1600-tallet.  Det gjorde det 
mulig for kongemakten å føre en mer borgervennlig 
politikk og gradvis øke borgerskapets privilegier.  
Det åpnet langsomt nye handelsmuligheter for 
borgerskapet.  Når det ble kombinert med en gruppe 
pågående og økonomisk sultne kjøpmenn, førte det 
til et gradvis sterkere borgerskap på Strandsiden 
i Bergen.  Det var et stort fremskritt da de tyske 
håndverkerne i 1558-1559 ble tvunget til enten å 
søke borgerskap eller å forlate byen.  Det styrket 
byens håndverk og handel og svekket Kontoret.

STYRKING AV BORGERSKAPET

Gradvis øket borgerskapet sin andel i handelen.  
Først øket de sitt grep på småhandelen i byen og 
handelen med bøndene på Vestlandet.

Hovedelementet i byens handel var nordfarhandelen.  
Den besto av salg av korn, malt, øl og utstyr mm til 
nordlendingene i bytte mot tørrfisk.  Der var den 
sterkeste konkurransen fra Kontoret.  Men langsomt 
fikk borgerskapet innpass også i denne handelen.  

Fra 1540-tallet begynte sildefiskeriene langs 
kysten av Vestlandet.  I denne nye og risikable 
men verdifulle handelen var det borgerskapet som 
dominerte.  
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Det var vanlig at borgerne drev en mangesidig 
virksomhet.  Det førte til en spredning av den 
kapitalen de kunne investere.  Det begrenset 
inntektsmulighetene.  Men de som kombinerte 
nordfarhandel, bondehandel, småhandel og 
redervirksomhet reduserte også sin tapsrisiko.  De 
kunne regne med en viss inntekt også i år hvor en 
av virksomhetene fikk dårlige forhold.

KAREN	PEDERSDATTER	
MONTAGNE

Gerrit giftet seg få år etter innvandringen 
med en jente av Bergens-slekt, Karen 
Pedersdatter Montagne.  Hun skal være født 
21. januar 1633 i Bergen.  Det er mulig at 
datoen er hennes dåpsdag, som var ca. en uke 
etter fødselen. 

Vigselåret er antatt å være 1664.  Karen ville 
det året være 31 år gammel, som er gammelt 
for en kvinnes første ekteskap på 1600-
tallet.  Vi har ikke opplysninger om tidligere 
ekteskap for Karen.  Det kan stilles spørsmål 
ved om vielsesåret er riktig.  De to eldste 
barnene kan være født tidligere. 
 
Det er vanlig at kildene fra eldre tid gir 
lite opplysninger om kvinnene.  Også 
familietradisjonen har lite å fortelle om 
henne.  Vi er derfor nesten uten kunnskaper 
om slektens felles stammor. 

Under navnet ”Karen Gierdt Gielmeyens” 
var hun 25. august 1672 fadder for Lucas, 
sønn av smed? Jens Knudsøn.  

Det ble ringt for Karen Pedersdatter i 
Korskirken 5. juni 1701.   Det må derfor være 
hennes begravelsesdag.  Vi kan forutsette 
at seremonien ved begravelsen skjedde i 
Domkirken, som var det kirkesognet hvor 
Gerrit og Karen bodde.  Sønnen Knud og 
etterslekten hadde en gravkjeller ved koret i 
Domkirken.  Men vi vet ikke om den tilhørte 
familien allerede i 1701.  

I juli ble det holdt dødsboskifte etter Karen.

Også i Korskirken finnes en gravkjeller 

tilhørende slekten, eller ”Gelmeydens 
Arvinger tilhørende”.  Den kan ikke være 
knyttet til Gerrit eller Karen, men bør nevnes 
når slektens eldre historie omtales.  Denne 
murte kjelleren lå i sakristiet på korets sørside.  
Det er foreløpig ukjent hvem i slekten denne 
gravkjelleren tilhørte.  I Korskirken finnes 
også en teglstein med to utskårne våpenskjold 
(alliansevåpen).  Steinen er nå muret fast i 
østmuren inne i kirkens nordre sakristi.  Det 
venstre (mannens) våpen har en springende 
hjort i skjoldet, en halv hjort i hjelmen, og er 
merket med initialene HG.  Våpenets innhold 
tyder på at dette kan være G for Geelmuyden.  
Det høyre (kvinnens) våpen har tre hoder i 
skjoldet, et tre på hjelmen, og er merket med 
initialene DOD.  D kan være første bokstav i 
et slektsnavn, men vanligere kan OD stå for 
hennes farsnavn (O...-datter).  Et utydelig 
årstall skal kanskje være 1699 ?  Det er 
foreløpig uklart hvem denne gravkjelleren og 
alliansevåpenet har tilhørt.  Kombinasjonen 
HG og DOD er foreløpig ikke knyttet til et 
kjent ektepar i slekten.

      KARENS	FORFEDRE			-				
HEKSENES	TID		

Karen hadde både nederlandske og danske 
forfedre med posisjoner og i alle fall endel 
penger.  Men hun tilhørte også en gammel 
norsk familie som har vært beryktet for 
heksekunster.  

Absalon Pedersens dagbok forteller om to 
av hennes formødre, Ingeborg på Berget og 
hennes datter Anna, som på 1560-tallet ble 
beskyldt for å være hekser.  Selv om de ble 
frikjent må ryktet ha fulgt familien:  Annas 
datterdatter Birgitte Hansdatter ble også 
anklaget for trolldom.  Hun ble etter ca. 5-7 
år frikjent.  

Ingeborg og Annas bosted „på Berget“ er 
funnet ved å studere Absalon Pedersens 
dagbokbeskrivelse av hvilke hus som brente 
ved bybrannen i 1561, da også Anna mistet 
sitt hus.  Når beskrivelsen sammenliknes 
med tomteinndelingen på gamle bykart er 
det mulig å plassere Ingeborg og Annas hus i 
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Strandgaten.  Huset lå der det nå er gategrunn 
i Valckendorfsgaten, mellom Berstad-huset 
og hotell Neptun, like syd for Muren.  Den 
østlige tomtegrensen og trolig husfronten lå 
ved den gamle Strandgaten.  noen få meter 
inn under Berstad-husets vestvegg.  Den 
vestlige grensen lå langt inn under hotellet 
Neptun.

Tortur av mor og datter som var anklaget som hekser.  
Vi vet ikke om Ingeborg og datteren Anna ble torturert 
(utsatt for ”pinlig forhør”).
Fra Das Recht im Bilde.

Karens mor Karen Thomasdatter Ruus døde 
kort før 1669.  Hennes foreldre var den lærde 
lesemester på Bergen Katedralskole Thomas 
Hansen Ruus  og Adelus Trulsdatter Krog.  
Thomas ble ca. 40 år gammel, og Adelus 
levde minst 44 år som rik enke i Bergen.  
Hun døde etter 1657.  Adelus var datter av 
sogneprest til Kvinnherad, senere kannik og 
sogneprest til Domkirken, Truls Lauritsen 
Krog, død ca. 1600, sønn av Laurits Nilsen 
Krog.  

Thomas Hansen Ruus var sønn av slottskriver 
og rådmann Hans Hansen og hans kone 
Elsebe Thomasdatter Ruus.  Elsebe var datter 
av Thomas Ruus fra Deventer i Nederland og 
hans kone Anna på Berget, og datterdatter av 
Ingeborg på Berget.  Ingeborg var født sent 
på 1400-tallet.  

Vi kjenner ikke Ingeborg og Anna på Berget 

sin bakgrunn.  Men slektens inngifte i fogde- 
og skriverslekter antyder at de har hatt 
økonomiske ressurser og jordegods.  Vi kan 
derfor antyde at slektens forfedre kanskje 
har tilhørt overklasse eller adel i tidligere 
tider.  Men dette vil foreløpig bare være 
spekulasjoner.

Karens farslekt er ikke kjent lenger enn til 
hennes far og hans foreldre.  Karens far het 
Peder Jensen, og slekten kalles i ettertid 
Montagne (Berg).  Peder var dansk og kom 
fra Kolding, hvor faren Jens Nilsen Berg var 
rådmann.  Moren het Johanne Pedersdatter.  

Familietradisjonen forteller at Gerrit fikk en 
ikke liten medgift ved vielsen med Karen.  
Gerrit eide gården Unneland.  Tidligere 
eierforhold viser at gården må være overtatt 
fra Karens mor, som hadde fått den fra sin 
mor.  Det er også dokumentert at Gerrits 
jordegods i Sogn kommer fra Karens familie.  
Faren Peder nevnes 1647 som eier.  Kanskje 
har Peder skaffet seg gårdene da han var fogd 
i Sogn, eller de kan være arv eller medgift 
fra hans norske kones familie ?  Danske 
fogder i Norge var kjent for å skaffe seg mye 
jordegods, enten det skjedde ved inngifte i 
norske jordeiende familier, kjøp eller mer 
ufine metoder i sin virksomhet som fogd.

Familien Montagne må ha vært velstående 
og sosialt ansett:  Karens tante var gift med 
Danmarks rikes skriver, senere lagmann 
i Bergen Peder Nielsen, og broren Peder 
var toller og gift med datter av lagmann og 
adelsmann Hans Hansen de Lillienskiold.   

Bergenskvinne omkring 1650.
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BERGENS BEFOLKNING

Det er antydet at Bergen hadde ca. 9000 innbyggere 
på 1600-tallet.  Det er mer enn dobbelt så mange 
som i andre norske byer.  Kanskje var Bergens 
folketall enda høyere.  I Norden var bare Stockholm 
og København omkring Bergens størrelse.  Byens 
befolkning var lagdelt.  Nederst sto de mange 
arbeiderne og de fattige.  Deretter kom borgerskapet, 
hvor småhandlende og håndverkere var lavest 
ansett.  Skipperne sto over dem, og øverst sto de 
store kjøpmennene, som ofte også var skipsredere.  
Over kjøpmennene finner vi i enevoldstiden etter 
1660 embetsmenn av ulik slag.  De hadde en særlig 
høy status, men kunne sjelden konkurrere med 
kjøpmennene når det gjaldt økonomi.

       BYENS UTSEENDE OG INNDELING

Byens beliggenhet med en god havn, strategisk 
plassert mellom NordNorge og Europa, gjorde den 
til et viktig sentrum for nasjonal og internasjonal 
handel.  Byen var liten i utstrekning.  Den lå rundt 
Vågen, med noe bebyggelse i Skuteviken (utenfor 
den formelle byen) og sydover til Domkirken og 
Marken.  

Bergen ca. 1580,  Scoleus-stikket.  Bildet er 
tegnet på grunnlag av skisser laget fra ca. 7 ulike 
utsiktspunkter i Bergen, men antakelig fullført uten at 
tegneren var i Bergen.  Det betyr at det som er sett 

Bergen ligger inneklemt mellom fjell, med Byfjorden 
i nord og Bergensdalen mot syd.  Byen lå ved Vågen.  
I gammel tid var Vågen bredere, mer åpen og  utsatt 
for vind fra nord.  Om vinteren kunne både Vågen 
og deler av Byfjorden bli dekket av is.  

Sentrert rundt havnen var det en naturlig 
konsekvens at bebyggelsen innrettet seg mot Vågen.  
Sjøhus omkranset havnen.  Fra sjøhusene gikk 
smug opp til gater som gikk nord-syd langs Vågen 
og øst-vest syd for Vågen.  En enkel eller dobbel 
husrekke fra sjøen til gaten ble omtalt som en gård.  
Husene hadde oftest gavl mot sjøen og mot gaten.  
Tomtene var gjerne 8-10 meter brede.  På begge 
sider langs gatene lå bolighusene til kjøpmenn og 
håndverksmestere.  Langsomt vokste bebyggelsen 
fra gaten oppover i skråningene.  På Nordnes finner 
vi på 1600-tallet stor vekst i bebyggelsen oppover 
mot toppen av den nord-syd gående åsen, og endel 
bebyggelse på vestsiden av Nordnes-halvøyen.

På 1600-tallet ble byen inndelt i 24 roder eller 
distrikter, i tillegg til to roder i Sandviken.  De 
militære områdene og Bryggen ble holdt utenfor 
rodesystemet.  Første rode lå ved den ytterste 
boligbebyggelsen på Nordnes.  Derfra gikk 
rodenumrene økende sydover Strandsiden, rundt 

fra ett utsiktspunkt antas å være relativt korrekt, men 
sammensetningen av flere skisser skaper enkelte feil 
i bildet.
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Vågsbunnen og nordover til bygrensen, hvor de 
grenset mot Sandvikens første og andre rode.  Byens 
kirkesogn ble inndelt etter rodene.  Rode 1-9 dannet 
Nykirken sogn, rode 10-18 var Domkirken sogn, og 
rode 19-24 var Korskirken sogn.  I tillegg hadde 
både Domkirken og Korskirken sine landsogn 
utenfor byens grenser.  Byens eldste bevarte 
bygning, Mariakirken, var overtatt av hanseatene 
og ble brukt av tyskerne på Bryggen.

Navn på smug og gater var i daglig bruk, men der 
var ingen offisielle adresser i Bergen.  Først på 
1770-tallet ble offisielle adresser basert på rodene 
og tomte-numre tatt i bruk.  

Husene i byen ga lenge et mørkt inntrykk.  De var 
ubehandlet eller tjærebredde, med et grått eller 
brunt preg, kanskje med grønne torvtak.   Scoleus-

Kart over Bergens inndeling i roder.  
Fra Knut Geelmuyden:  Fallende folketall i 

stikket fra ca. 1580 viser sauer som beitet på takene.  
Trolig var der også skifertak.  Etter hvert ble rød 
takstein tatt i bruk.  Utvendig dekormaling som er 
funnet på Bryggen tyder på et fargerikt eksteriør i 
byen.  Innvendig kan vi på 1600-tallet finne endel 
dekormaling og tapeter.  Fargene var stort sett rød, 
oker, svart og endel hvitt og grønt.

Byens forsvarsverk og kirker vil i kontrast til 
bolighusene ha fremstått som store og dominerende.  
Kirker og enkelte andre steinbygninger kan ha vært 
hvitkalket med skifer eller spon på takene.  

Fra 1647 ble det anlagt brygge fra det daværende 
torget (ved tidligere Norges Bank) nordover 
til daværende Vågsalmenningen, som nå heter 
Torvalmenningen.  Derved ble det skapt en ny og 
bedre kommunikasjon mellom bydelene.

Bergen 1801-1814  -  Fiksjon eller realitet ?  
Hovedoppgave i historie, Bergen 1994.
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Hovedgatene ble fra 1500-tallet i stor grad besatt 
med stein.  De rikeste familiene bodde langs gatene, 
Øvregaten i øst og Strandgaten i vest, og delvis i 
Vågsbunnen.  Rikfolk hadde på 1600-tallet gjerne 
store hus som var to etasjer høye, med loft over og 
glass i vinduene.  I noen tilfeller ble det bygget 1-
2 etasjer over en steinkjeller.  Småkårsfolk hadde 
sjelden mer enn et lite hus med en etasje og loft, 
eller de bodde tett innlosjert i et hus som ble delt av 
mange familier.  

Bybrannen i 1702 rammet 7/8 av byen.  Bare 
småkårshusene i noen av byens ytre områder sto 
igjen.  Det betyr at vi vet relativt lite om byens fysiske 
utseende før 1702.  Etter brannen på Strandsiden 
1640 ga kongemakten tilskudd til murfasader i det 
området.  En tegning etter brannen der i 1686  viser 
at mange hus da hadde murfasader.  Det var lite 
brukt i andre deler av trehus-byen.  Om husene 
i vesentlig grad var kledd med panel er ukjent.  
Etter bybrannen 1702 begynte de rundt 1730 å 
legge panel utenpå tømmeret.  Panelet ble da malt 
ensfarget, gjerne i mørkt rødt eller oker.

LIVET	I	EN	INNVANDRERS	HUS

Familietradisjonen forteller at Gerrit i Bergen 
bodde med sin familie i det femte (syvende) 
hus på nedre side av Strandgaten, regnet 
fra Torvet.  Torvalmenningen ble gradvis 
utvidet for å beskytte byen mot spredning av 
branner, slik at tomten etter bybrannen 19. 
mai 1702 har dannet det sydøstre hjørnet av 
Strandgaten, mot Torvalmenningen.  Tomten 
må regnes som meget sentral, både på Gerrits 
og i vår tid.
 
Det er mulig at han bodde der allerede fra 
1660, uten at vi vet det.  Vi kan fra 1675 
dokumentere at han bodde i 14. rode, fra 
1686 kan vi dokumentere at han bodde på 
eiendommen som senere het 14. rode nr. 26, 
nå Torvalmenningen 11.

Kart over brannområdet i sentrum før 1916.
Fra Oscar Ihlebæk:  Bergensbrannen 1916.  
Bergen kommune 1958, s. 277 (vedlegg).
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Vi vet lite om livet i Gerrits og Karens hus.  
Det er mulig at de snakket tysk med hverandre.  
I Nederland snakket de en lavtysk dialekt 
som var nær beslektet med det tyske språket 
som var vanlig handelspråk i Bergen.  Men 
vi vet at norske og tyskspråklige personer i 
Bergen i stor grad forsto hverandre også uten 
å snakke hverandres språk.

I 1665 lå huset og særlig sjøbodene utsatt til 
for kanonkuler fra engelske skip som skjøt 
nordfra, innover Vågen.  En nederlandsk 
ostindia-flåte med ekstremt rik last hadde 
søkt havn i Bergen, mens de ventet på 
konvoi-eskorte til Nederland.  En engelsk  
krigs flåte angrep nederlenderne.  I strid 
med kongens intensjoner ble festningen 
og borgervæpningen involvert i kampen 
til forsvar av havnen.  Det endte med at 
engelskmennene trakk seg tilbake.  Mange 
hus i Bergen ble rammet av kanonkuler, uten 
at vi vet om Gerrits eiendommer ble skadet.  
En kanonkule er fremdeles synlig i tårnet 
på Domkirken.  Med Gerrits senere rolle i 
borgervæpningen må vi tro at han deltok 
i kampene  da  borgervæpningen  beskjøt 
engelskmennene fra skansene på Nordnes 
og deltok i kampene fra festningen.  Men 
sikre kan vi ikke være:  Det berettes også om 
borgere som flyktet fra byen for å sikre seg 
selv og sine viktigste eiendeler.

Kart over del av Bergen sentrum før bybrannen 
1916.  Området domineres av middelalderens 
tomteinndeling.

Del av skansekledningen på et engelsk krigskip, trolig 
i akterstavnen, skutt løs under slaget på Vågen 1665.  
Oppbevares på Bergen Sjøfartsmuseum.
Fotograf Torill V. Geelmuyden.

Gerrit og Karen hadde 5 sønner og 2 døtre:
Marie           f. ca. 1663    d. 1684  
Peder           f. ca. 1663    d. 1723  
Knud           f.       1667    d. 1749 
Catharina Johanne  f. ca. 1668    d. 1744  
Adrian                 f.      1669     d. 1705?
Hans           f.      1670     d. ca 1684 
Geert           f.      1671     d. 1721 
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Det var vanlig at overklassen i Bergen hadde 
en amme til å ta seg av barnene og amming.  
Ammer fra Sunnfjord var kjent for å være 
særlig gode og pålitelige.  Det er sannsynlig 
at Gerrit og Karen brukte amme til sine 
barn, men vi har ingen dokumentasjon på 
det.  Derimot kan det dokumenteres at 
Karens fetter, byskriver Thomas Christensen 
Montagne, i 1683 hadde en amme med navnet 
Boel til å ta seg av sine barn.   

Etter nederlandsk skikk, delvis også gammel 
norsk overklasseskikk, skulle barnene ikke 
delta ved foreldrenes fellesmåltid før de 
var store nok til å oppføre seg.  Deretter var 
det skikken at de sto ved bordet.  Bare de 
voksne satt.  Mest sannsynlig gikk skillet ved 
konfirmasjonen.

Noe kan vi fortelle om livet i Gerrit og 
Karens hus.  I de første årene 1664-1679 var 
barnene hjemme.  Deretter viser skattelistene 
at barnene delvis var bortreist.  Tradisjonen 
forteller at sønnene etter tur besøkte slekten 
i Nederland.   I 1679 reiste den eldste sønn 
Peder 14 år gammel til København for å 
studere til prest.  

Den eldste datter Maria ble i juli 1680 gift med 
kjøpmann Ludvig Middelstorp. De bodde 
i nabolaget og drev krambod.   Vielsen ble 
utført etter et kongebrev datert 10. mai 1680.  
Det ga tillatelse til at paret ble viet i hjemmet 
uten trolovelse eller lysing fra prekestolen.  
Maria var bare 16-18 år gammel, og Ludvig 
var 18-21 år gammel.  Dette var et meget ungt 
brudepar.  Vi kan ikke utelukke at bruden var 
gravid.  De kan ha søkt tillatelse til å holde 
vielsen hjemme i huset for å ha den mer 
diskret.  Men det kan ikke utelukkes at vielse 
i huset også kan være et utslag av jakten på 
status, ved at vielsen ble holdt atskilt fra 
almuens deltakelse i kirken.

I 1683 bodde 5 barn hjemme:  Knud, Adrian, 
Hans, Giert og Catharina.  Trolig var Peder 
nå i stilling som huslærer eller på studietur i 
Europa.  

Tiden omkring 1684 kan ha vært tung for 
familien.  Marie døde omkring mars/april.  

Hans døde 13 år gammel, men vi vet ikke 
om det var før eller etter skattelisten 1684.  
To hjemmeboende sønner nevnes.  På grunn 
av lav alder er det sannsynlig at Geert var 
hjemme.  Knud og/eller Adrian må ha vært 
bortreist.  Datteren Catharina må ifølge 
skattelistene ha flyttet hjemmefra allerede ca. 
15 år gammel.  Antakelig er hun satt i tjeneste 
som del av sin opplæring til husmor.  

I 1685 og 1686 var Knud det eneste barnet 
som bodde hjemme.  Deretter må Knud 
ha reist, for i 1688 er kun Adrian hjemme.  
Adrian reiste fra Bergen trolig i 1688.  Han 
kom ikke tilbake.  I perioden 1689 til 1692 
bor tre av barnene hjemme.  Det må være 
Knud, Catharina og Geert.

Sønnen Knud ble gift og satte eget bo i 1694.  
I koppskattmanntallet 1700 står Knud med 
egen husholdning, men bor i samme rode 
som faren.  Avstand i manntallslisten mellom 
Knud og Gerrit antyder at de bodde i hvert 
sitt hus.

Catharina Johanne giftet seg 1700 (ell. før ?).  
Ola Stang Geelmuyden antyder at det kan ha 
vært mot farens ønske da hun giftet seg med 
Lyder Fasting.  Det er trolig at Ola hentet 
denne opplysningen fra  familietradisjonen.   

I 1700 var kun en sønn tilstede, sammen 
med Gerrits datterdatter Karen.  Den 
hjemmeværende sønnen kan ha vært den 
yngste, Geert.  

I tillegg til besøkene i Nederland kunne 
guttene også være borte for å gå i lære.  
Dødsboskiftet etter Gerrit i 1701 forteller 
at Adrian hadde gått i kjøpmannslære i 
England før han slo seg ned i Amsterdam 
som kjøpmann. 

Det var vanlig å hjelpe barnene å etablere 
seg ved å gi dem hjemmegifte, d.v.s. et 
beløp eller en verdi.  Det ble normalt gitt i 
forbindelse med ekteskapet og skulle være 
likt for alle barnene.  Likheten gjaldt i alle 
fall innen samme kjønn.  Når det gjaldt arv 
var en sønns arvelodd dobbelt så stort som en 
datters arvelodd.  
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Gerrit og Karen bidro med hjemmegifte 
(”hjemmefølge”) til alle sine barn, unntatt 
Geert som i 1701 fremdeles var ugift.  Geert 
fikk derfor beløpet utbetalt forlodds i Gerrits 
dødsboskifte med 503 riksdaler.  Adrian var 
hjulpet med 1500 riksdaler til bruk i England 
og Amsterdam.  Det var trolig i tillegg til hans 
hjemmegifte siden annet ikke nevnes i skiftet 
etter Gerrit.  Et brorslodd i dette skiftet var 
1440 riksdaler.  Det førte til at Adrian ikke 
fikk noe arvelodd, fordi hans forskudd var 60 
riksdaler høyere enn arven. 

I tillegg til egne barn var også andre 
slektninger i huset:  Etter at Maria døde 1684 
ble Gerrit formynder for barnene Ludvig og 
Karen Middelstorp.  De kan ha vært i huset hos 
besteforeldrene Gerrit og Karen.  De kan også 
delvis ha vært hos sin far og hans nye kone.  
Men barnebarnet Karen nevnes 1700 i huset.  
I Gerrits skifte blir oppfostringskostnader 
for henne motregnet mot rentene av hennes 
morsarv, som Gerrit har ivaretatt.  

Årene 1687-1689 bodde konens niese 
Johanne Adelus de Lillienskiold Montagne 
i huset.  Hun var datter av Peder Pedersen 
Montagne, toller i Bergen.  Gerrit var hennes 
formynder.  Johanne Adelus ble gift 1689.  
Se nedenfor under avsnittet Konflikter. 

I perioden 1683-1700 hadde familien to 
tjenestepiker og en tjenestedreng.  Det er 
trolig at de ikke bare hadde oppgaver i huset.  
De må også ha utført oppgaver knyttet til 
næringsdriften.  1683-1688 het drengen 
Samuel Monsen. I 1689 het drengen Jens.  
Som tjenestepike finner vi 1683-1684 Agata 
Clausdatter.  Agata kan være identisk med 
tjenestepiken Augusta Clausdatter i 1685.  
1683-1685 finner vi Anne Jansdatter, som 
kan være identisk med Anna Jensdatter som 
var der i 1686.  Agnete Christensdatter hadde 
1686 kommet i tjeneste i stedet for Agata 
(Augusta) Clausdatter.   

Vi må tro at der var musikk i huset.  Etter 
familietradisjonen var slekten musikalsk.  
Det  fortelles om mange familieorkestre i de 
følgende generasjonene.  Vi vet at Gerrit 

Renessansefløyte

spilte fløyte.  Han levde i barokkens tid, 
men rester av senrenessansen kan også 
ha preget hans omgivelser, både når det 
gjelder musikken og de fysiske omgivelsene.  
Omkring 1650 spilte folk i Overijssel og ellers 
i Europa på en sylinderformet fløyte, kalt 
flûte d’Allemand, nå kalt en renessansefløyte.  
Den var laget av tre, i 1 eller 2 deler, med et 
hull for munnen og 6 fingerhull.  

Dødsboskiftet kan fortelle detaljer om livet i 
huset.  Spor av matlaging finner vi i skiftets 
opplysninger om morter med stang, dørslag, 
tre store gryter, 1 liten gryte, to skjæringer til 
å henge dem i, ett stekespidd, og ildtang og 
ildskyffel til å stelle bålet i den åpne gruen.  
Skinkekjel og fiskekjel var laget i kobber.  

Glass nevnes ikke i skiftet.  Det kan tolkes 
som at de ikke hadde glass, eller at det ble 
ansett som småting som ikke ble tatt med 
blant boets verdier.  Trolig drakk Gerrit av 
et av de fem krusene med sølv lokk som 
nevnes.  To av dem var av porselen, inkludert 
ett vinkrus.  Ett var brunt og to små krus var 
hvite.

Brygging og grovere kjøkkenarbeid kan ha 
skjedd i ildhuset.  Fyrfat og fyrbekken viser 
behovet for å ha varme i rom som ikke hadde 
ildsted.  Ett par vridde lysestaker i tinn og to 
par lysestaker i messing tyder på at de brukte 
kostbare talglys til nødtørftig lys i mørke 
morgenstunder og kvelder.  

Gerrit og Karen må ha sovet i en himmelseng.  
Det avsløres ved at skiftet forteller om fire 
gardiner og en kappe for en seng.  Gardiner 
rundt sengen ble brukt for å holde på 
sengevarmen i kalde hus.

Karen sørget for at klærne ble holdt pene.  
Blant annet hadde de en klespresse til 
det.  Om det var klær eller annet som ble 
oppbevart i skapene er ukjent.  Men de hadde 
ett skap i den store stuen, ett ute i hagen, et 
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gammelt skap på salen og et lite skap med 
leddiker i.  I tillegg sto en kiste i kjellerstuen.  
Skapet ”i hagen” var trolig på den lille 
gårdsplassen bak bolighuset.  Kildene viser 
at en slik gårdsplass også ble kalt ”hagen” 
(”haugen”).  Hagen eller landstedet ved Lille 
Lungegårdsvann skilles ut ved at den oftest 
nevnes med tillegget ”ved Engen”.

Familien hadde endel sengeklær.  At det 
blant sengeklærne nevnes to likputer viser 
at de levde med bevisstheten om at døden 
ville komme til huset.  Det var bra å være 
forberedt.

Familien fulgte tidens rikmannskikk med å 
ha mange sølvgjenstander, særlig til bruk for 
servering ved spisebordet.  Men tallerknene 
og mange serveringsfat var nøkterne i tinn.  
Tinn omtales gjerne som fattigmanns-sølv, 
men bør her sees som et utslag av nøktern 
velstand.  

Moderne bestikk med kniv, skje og gaffel 
finnes ikke i huset.  Gafler manglet helt.  Det 
betyr at familien fulgte den gamle skikken 
å spise med fingrene.  Kniver nevnes heller 
ikke.  Det må bety at hver person hadde sin 
kniv, f.eks. i beltet, og at de brukte sin egen 
kniv ved måltidet.  Derimot nevnes 12 fine 
skjeer og 8 daglig-skjeer, alle i sølv.  Dette 
var i en periode hvor sølvskjeer var kostbare.  
Bøndenes skjeer var gjerne i tre eller horn, 
og ble ofte delt av flere ved samme måltid.  
På denne tid var det også vanlig at besøkende 
hadde med seg sin egen skje.  Huset hadde 
20 skjeer.  Men de hadde hele 56 tallerkener 
og 37 stoler, inkludert 18 forgylte lærstoler, 
12 rysslær-stoler (rysslær er rødt lær av 
kalveskinn), 6 med vevet trekk og Gerrits 
egen lenestol.  Sammen med husets 20 duker 
og 60 servietter antyder disse tallene at der 
ble holdt store selskaper i huset.  Antall stoler 
antyder også et relativt stort hus for sin tid.

Skikken var å skille menn og kvinner i 
selskapene.  De oppholdt seg i ulike rom, 
slik at hensynet til det andre kjønn ikke la 
hemninger på selskapet.  I tillegg var rikelig 
alkoholservering vanlig.

Store selskaper ble holdt i en sal i andre 
etasje mot gaten.  I første etasje var det oftest 
to stuer mot gaten.  Den ene ble brukt som 
kontor og mottaksrom for kjøpmannen.  Det 
er sannsynlig at også Karen og Gerrits hus 
fungerte slik.  Huset har fremstått som et 
overklassehus, bl.a. med sine to kostbare 
forgylte speil og sine 16 malerier.  

Kan vi undre på om disse maleriene kom 
fra Gerrits hjemland Nederland, omkring 
Rembrandts tid ?  Kanskje var der portretter 
av Gerrit, Karen og deres foreldre i huset ?  
Maleriene er antakelig tapt i senere bybranner, 
trolig i 1702.

FANTASI	OM	GERRITS	
HUS	OG	INNBO 

På grunnlag av opplysninger om andre 
kjøpmannshus i Bergen har Ola Andreas 
Stang Geelmuyden skapt en fantasi om 
hvordan Gerrits hus kan ha sett ut.  Han tok 
utgangspunkt i kunnskap om vanlige hus 
i Bergen.  Problemet er at det som er kjent 
om Bergens-hus stort sett kommer fra tiden 
etter brannen i 1702, da 7/8 av byen brente 
og Gerrit allerede var død.  Kun ytterkantene 
av byen med ”allmuens” små hus sto igjen.  
Vi vet derfor lite om 1600-tallets arkitektur 
i Bergen.  Gerrits hus på indre del av 
Strandgaten kan være bygget i perioden 
1640-1660.

Det området rundt ytre Strandgaten som 
brente i 1660 brente igjen i 1686.  Etter 1660-
brannen ga kongen tilskudd til murfasader 
i det strøket.  Vi har en tegning som viser 
brannstrøket 1686, med restene av store og 
kostbare trehus. Under halvparten av husene 
hadde en brannbeskyttende utenpåliggende 
murfasade mot Strandgaten.  Flertallet av 
husene hadde en asymmetrisk grunnplan.  
Inngangsdøren fra gaten var plassert skjevt 
på fasaden.  Noen ganger hadde husene 
ett fag vinduer på ene side av døren og to 
fag vinduer på andre siden av døren, med 
varierende størrelse på rommene ved fasaden.  
Andre ganger var der rom på kun ene siden 
av døren.  Tegningen viser stor variasjon i 
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husbredde og detaljer.  Felles for husene 
mellom Strandgaten og sjøen er at de ikke har 
plass til innkjørsel fra gaten til gårdsplassen.   
Det er sannsynlig at det har vært gangpassasje 
gjennom huset til gårdsplassen.  Men annen 
adgang til gårdsplassen må ha skjedd fra 
smugene som gikk mellom husrekkene fra 
sjøen til Strandgaten, oftest slik at det lå to 
husrekker mellom hvert smug.  Både på 16- 
og 1700-tallet var det variasjon i hustypene i 
Bergen.

Ola Stang Geelmuyden fortalte at bolighuset 
var et alminnelig bergensk kjøpmannshus av 
tre, i to etasjer, med grunnmurte kjellere og 
over etasjene en såkalt lem eller loft.  Han 
mente at huset ”visstnok som alle hus på den 
tid” (?) har vært rødmalt (?) og muligens 
med gavler mot gaten.  Det er mulig at Ola 
her undervurderer variasjonen i Bergens 
trehusbebyggelse og overvurderer vår 
kunnskap om Gerrits hus.  Delvis tar han 
også utgangspunkt i kunnskap om sønnens 
hus 1702-1756, uten å vise oppmerksomhet 
på at Gerrits hus brente i 1702.  

Olas beskrivelse av huset er en fantasi basert 
på en hustype i Bergen, og kan delvis også 
være en anakronisme preget av 1700-tallet.  
Beskrivelsen gir heller ikke plass til alle de 
bygninger vi vet må ha vært på tomten.  Men 
det er også mulig at Olas fantasi ikke er langt 
fra de gamle realitetene i deler av sitt bilde.  
Vi skal heller ikke utelukke at noen elementer 
bygger på tradisjon.  Men vi må ikke oppfatte 
hans fantasi som et reelt bilde av utformingen 
av og tilværelsen i Gerrits hus.

Her	følger	Olas	tidsbilde:
Første etasje var en stue med to fag vinduer 
og en stue med ett fag vinduer, begge ut mot 
gaten.  En gang gikk helt gjennom huset til 
gårdsplassen bak dette.  Fra gangen var en 
oppgang til 2. etasje.

Til daglig oppholdt man seg i stuen til gaten. 
Bak stuen lå soveværelser og kjøkken. I 
annen etasje var salen eller bestestuen med 
et salskammer ut til gaten og de øvrige sove- 

og gjesteværelser mot gårdsplassen.  Salen 
ble brukt kun ved høytidelige anledninger.  
Resten av året sto den lukket.  Den kalles 
også den store stue og var trukket med 
lerret, hvorpå var malt figursscener eller 
ornamenter. Mellom bolighuset og de 
brannfrie steinkjellerne lå gårdsplassen.  
Nedenfor kjellerne lå en åpen plass, deretter 
fulgte pakkboden med overbygget gang på 
bolverk ut mot Vågen.

Hustyper i Bergen senere enn Gerrits tid.
Begge illustrasjonene er hentet fra Eldre 
Bergensarkitektur.

Mellom pakkboden og nabogården var en 
hop, d.v.s. en åpning hvor sjøen løp inn og 
hvor man kunne legge til med små båter.  

Ola forteller at vinduene var omtrent 130 
cm høye og en meter brede, men baserer 
påstanden på en  bevart glassrute fra 1700-
tallshuset som ble bygget etter brannen i 
1702.  I dagligstuen var en store jernovn med 
messing kuler og en brannmur belagt med 
blåmalte hollandske steintøysfliser.  Huset 
hadde fire ildsteder. 

Langs veggene var faste benker med rysslær 
betrukne løse puter eller hynder. Bak de 
små grønnlige vindusrutene sto hollandske 
blomsterpotter på rad. Midt på gulvet eller 
skjøvet opp i det ene hjørnet ved langveggen 
sto det store tunge fasanbordet på fuglebein 
og rundt bordet noen store tunge armstoler, 
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rettrygget og rettbenet med rysslær trekk 
og puter og store messingknapper. Midt 
på langveggen hadde ”Mor Karen” et stort 
hollandsk skap i eik til klær og lintøy og i 
kroken mot soveværelset et hjørneskap og 
sin fine dreiede ibenholt rokk. 

Til belysning var i taket under midtbjelken 
festet en messing lysekrone for seks lys og 
på bordet to store messingstaker for vokslys. 
Over bordet i hjørnet var en hylle hvor Geert 
Adriaensz hadde sine bøker, fremfor alt sin 
store ”Hondii Atlas” som han stadig studerte 
når hans skuter var på fart, dertil hans 
krittpiper og kardustobakk. 

På veggene som var panelte og rødmalte hang 
noen ”Schilderier” i rammer.  Stuekammeret 
eller ”canselliet” som det ble kalt, var Geerts 
kontor med hans skrivepult, en løibenk med 
rysslærs trekk og en liknende hjørnebenk, 
hvor folk kunne sitte. Foran denne sto et 
lite trebord med krittpiper og kardustobakk. 
”Het reiszende Hoop van leuwaeren” i et 
stort stenkrus. På veggen hang et hollandsk 
verdenskart, et par armbrøster, to huggerter. 
Og Hr. ”Stadshopmandens” kårde og hatt. 
Her var det strengt forbudt å komme inn da 
det sto allslags prøver og andre saker ”som 
enhver ikke just behøvde at ha sin næse 
udi”.

Foran alle vinduer var grønn- eller rød-
stripete gardiner med kapper av siers.  Av 
samme stoff men blåfarget var også gardinene 
og ”spredelakenet” med kapper om den store 
omhengsseng i soveværelset, bak dagligstuen 
mot gården.  Her stod også et stort klesskap, 
to jernbeslåtte kister, en dragkiste og bord 
med de nødvendige brukssaker av hollandsk 
steintøy. Her og i kjøkkenet bak oppholdt 
”Mor Karen” og barnene seg for det meste, 
så lenge de var små. 

I det store lyse kjøkken var det alltid morsomt 
å være, når et lystig bål spraket på gruen. Her 
ble det fortalt morsomme historier fra byen og 
her var det alltid noe å ”haale” når mor bakte 
eller stekte. Her hang og stod naturligvis 
all slags kobber og tinn i hyller og skap og 
hollandsk blått steintøy som nå mer og mer 
ble brukt i stedet for tinn.  Her holdt også 
pikene Anne Clausdotter og Agate Jansz og 
Samuel dreng til og her kom alle inn som 

brakte fisk og matvarer fra byen, fra torv og 
brygge, både stril og bonde.

På ”salen” i annen etasje var det også 
gyldenlærs puter på benkene langs veggene, 
en stor jernovn og et langt bord ved 
langveggen samt høyryggede stoler med 
gyldenlærs trekk.  I et glasskap nederst ved 
døren ble det oppbevart sølvtøy og krus og de 
høye venetianske glass som man ser på gamle 
hollandske malerier og som bruktes ved 
høytidelige anledninger, når det var ”kalas” 
og Geert Hollænder førte de nådige fruer van 
Erpecom eller de Fine ”udi menuetten eller 
gavotten”. ”Allemanden og Gagliaren” ble på 
den tid nesten ikke danset mer, kun de gamle 
kunne disse dansene, men derimot trådte de 
unge en polsk dans og mester Geert spilte da 
for dem på sin fløyte. Så ble det også drukket 
”gesundhets salut”, ”taroquet” (spillet tarok) 
og drukket og til sist ble rutene slått ut. Dette 
hørte med til tidens skikk og de fleste lå da 
døddrukne under bordet og måtte bæres hjem 
eller bringes til sengs for å sove rusen ut - 
”så Gud sig forbarme”. De istykkerbrukne 
krittpiper brukes som kasteskyts. Man drakk 
Rostoker og Bremerøl og dertil en god 
Schiedammer, samt fransk og spansk vin.

”Blaastuen” eller ”Salskammeret” ved siden 
av salen, over porten mot gaten, hadde også 
to fag vinduer.  Her sto en stor omhengseng 
med topp, en dragkiste med ”klaff” og 
skuffer, noen enkle stoler med rysslærstrekk, 
noen toalettsaker på et bord mellom vinduene 
og ovenover et lite fasettert glasspeil i forgylt 
ramme. Stuen bruktes til gjestekammer og 
når sønnen hr. Peder var hjemme på besøk 
fra København og Vikør.

Bak salen var de øvrige barns værelser mot 
gården, ”klevene” med faste senger enten over 
hverandre eller etter hverandre i veggen. Alt 
var her av furutre, rødmalt og meget enkelt. 
Over (?) den brannfrie kjeller var to rom for 
pikene og drengen med faste senger og meget 
enkle møbler. I den brannfrie kjelleren var 
de vanlige bryggekjeler og redskaper som 
hver familie brukte til å brygge sitt eget øl til 
daglig bruk.

Boden mot Vågen var i fire etasjer, meget 
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lave, til oppbevaring av varer, særlig korn, 
mel eller tønner med brennevin og andre 
kjøpmannsartikler, samt redskaper til skipene. 
Her foregikk den daglige handel inn og ut.

Det private liv gikk sin gang som hos alle 
Bergens velhavende kjøpmenn på den tid 
med deres vanlige gleder og sorger av hvilke 
Geelmuydens hadde to større, idet de tidlig 
mistet sin eldste datter Maria, som døde kun 
20 år gammel i 1684, og sønnen Hans, som 
døde litt etter kun 13 eller 15 år. Geert, den 
yngste sønnen, synes også å ha vært sykelig 
da han finnes omtalt som ”syke fetter Geert 
syd på stranden”.  

KONFLIKTER

Gerrit er ikke funnet involvert i mange 
rettsaker.  På 1600-tallet skulle det lite til før 
en konflikt havnet i rettsvesenet.  Dette kan 
bety at han var en lite stridbar mann, eller i 
alle fall en mann som unngikk at konflikter 
fikk utvikle seg.

En rettsak er funnet.  Thomas Christensen 
(Montagne) og Gerrit var stevnet for ubetalt 
arv.  De vant saken i rådstueretten.  Men 
saken ble anket til overhoffretten, hvor de 
tapte saken på formaliteter.

Arven etter Karens bror Peder ble registrert  
16. november 1674.  Hans datter Johanne 
Adelus (Lucie) de Lillienskiold Montagne 
fikk sin arv plassert hos vergene Gerrit og 
Thomas.  Johanne Adelus bodde lenge hos 
sin mor, men i årene 1687-1689 bodde hun 
hos Gerrit.  I 1689 ble hun gift med Jan 
Willumsz Storch, en svoger av sin fetter 
Knud Geelmuyden.  Gerrit utbetalte da til 
Jan 1602 riksdaler av arven, som han fikk 
kvittering for. Resten av arven, 218 riksdaler, 
var plassert hos mor til Johanne Adelus.  
Ifølge rådstueretten var det bekreftet i skiftet 
etter Jan, som døde i 1694.  Hverken Jan eller 
hans enke krevde utbetalt de 218 riksdalerne 
fra hennes mor.  

Johanne Adelus ble gift igjen 1700 med  
klokker og organist i Nykirken, Enevold 

Kiønig (Kønning).  Han gjorde krav på 
pengene.  Gerrit og Thomas mente at han 
burde kreve dem hos mor til Johanne Adelus.  
Det nektet han.   Rådstueretten ga 6. november 
1699 Gerrit og Thomas medhold.

Enevold anket saken til overhoffretten.  Der 
ble saken avgjort 28. februar 1701, etter 
Gerrits død.     Domstolen vurderte ikke 
sakens realiteter.  Gerrit hadde naturlig nok 
ikke dokumentasjon for at den resterende 
farsarven var utbetalt.  Derfor ble Gerrit dømt 
til å betale de resterende 218 riksdaler, pluss 
rente fra 1693 og 24 riksdaler i omkostninger.  
Det påpekes i dommen at han har mulighet 
til å søke regress, d.v.s. at han kunne kreve 
pengene tilbake fra mor til Johanne Adelus.
(Overhofrettens ekstraktbok for 1701, nr. 
257, under 28. februar.)  

Vi kan oppfatte at Gerrit så det som urimelig å 
bli krevet for resten av arvemidlene, når disse 
var plassert hos arvingens mor.  Han synes å 
ha ment at det måtte bli en sak mellom mor 
og datter.  Han påpekte for overhoffretten at 
Enevold også burde ha stevnet moren.  Men 
retten så kun på hvem som hadde ansvaret 
for arvemidlene.  Nærhet mellom arvingen 
og den som disponerte pengene (moren) var 
ikke relevant.  Gerrit måtte derfor tape saken.  
Kanskje hadde moren ikke lenger penger, 
slik at Enevold og hans kone ikke kunne 
få pengene derfra ?  Da ville heller ikke et 
regresskrav gi resultater.

Konflikten skapte trolig ikke fremtidig 
splittelse i familien.  Gerrits sønn Geert finnes 
i 1705 som fadder for Enevold (Ingvold) og 
Johanne Adelus sin sønn.

EN BRANNFARLIG BY

Brann var en konstant risiko i Bergen.  I løpet 
av 200 år, 1561-1756, var det på Strandsiden ni 
storbranner som ødela mer eller mindre halve eller 
hele området.  De mange brannene kunne være 
katastrofale for trehusbyen.  
Uten en forsikringsordning kunne en brann også 
være ødeleggende for de som ble rammet.  Om de 
klarte seg økonomisk, kunne det ta lang tid før eierne 
fikk råd til å bygge opp igjen sine eiendommer.
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EIENDOMMER

Gerrit står i kildene som eier av ikke 
ubetydelige mengder fast eiendom.  Vi 
må skille mellom jordegods på landet og 
eiendommer i Bergen.   

Jordegods	på	landet

Han eide halve gården Unneland i Arna sogn 
med en landskyld tilsvarende 3 løp 1/2 pund 
smør leie.  Arna var skilt fra Bergen med fjellet 
Ulriken.  Gården hadde i flere generasjoner 
tilhørt konen Karens slekt.  Karen sin morbror 
Hans Thomassen Ruus hadde den andre 
halvparten av Unneland.  Disposisjonsretten 
til Unneland kan følges bakover i Karens 
familie til hennes oldeforeldre, død tidlig på 
1600-tallet.  Gården viser altså ikke vilje til 
investeringer i jordegods hos Gerrit.  Men 
gården regnes som særlig verdifull p.g.a. sin 
beliggenhet nær byen.  Det gjorde det mulig 
hver uke å bringe ferske varer til byen for 
salg til faste kunder.  Ferske varer ga høye 
priser.   

Gerrits dødsbo eide også et jordegods i 
Sogn tilsvarende 12 løp smørs leie.  Dette 
større jordegodset var totalt verdt litt mindre 
enn jordegodset i Unneland nær Bergen.  
Jordegodset i Sogn er identifisert som det 
gods som i 1647 var eiet av Peder Jensen i 
Bergen, tilsvarende tilsammen 12 løp smør 
og 1 tønne korn leie.  Peder Jensen var Gerrits 
svigerfar av slekten Montagne.  Jordegodset 
besto av eierandeler i tre gårder i Hafslo 
sogn,  to gårder i Mundal sogn  og 10 gårder 
i Kyrkjebø sogn.  Godset kom fra Karens 
foreldre og må sammen med Unneland ha 
vært viktige deler av Karens medgift eller 
arv.  Det er tydelig at Gerrit ikke fokuserte 
på å investere i jordegods.

Eiendommer	i	Bergen

Hovedverdien i Gerrits faste eiendommer lå 
i Bergen.  Vi vet at han 19. desember 1681 
kjøpte et hus på Stranden i Bergen, som han  
solgte    videre    allerede    et    år   senere,          

6. november 1682.  Men vi vet ikke om han 
har hatt flere slike hus, med andre ord om 
han har spekulert i byeiendommer.   

Det meste av hans eiendommer i Bergen 
er relatert til boligen eller handels- og 
skipsfartsvirksomheten.  I dødsboet 1701 
nevnes enkens iboende hus og grunn med 
tilhørende kjellere og ildhus, en hage ved 
Engen og tre sjøboder nede i gården, i tillegg 
til to boder med lofter og et nøst i Sandviken 
og en kvart reperbane ved Nøstet.  Det er 
mulig å lokalisere Gerrits eiendommer.   

Manufakturhusets grunnleiebøker gir en 
oversikt over alle eiendommer (ikke hus) i 
byen.  Den eldste grunnleieboken 1686 viser 
at Gerrit da hadde eiendommer 6 steder i 
Bergen.  Adresser er ikke oppgitt.  Offisielle 
adresser var ikke brukt på 1600-tallet i 
Bergen.  En jevnføring med de etterfølgende 
grunnleiebøkene frem til 1781 viser hvilke 
adresser disse eiendommene fikk:   

Utleie-hus

Gerrit disponerte en eiendom i 17. rode 
(grunnleiebokens lnr. 1714 s. 147).   
Tomtenummeret innen roden er ukjent.  
Tomten hadde tidligere tilhørt hospitalet, 
daværende eier var rådmann Iver Christensen.  
Det betyr at Gerrit før 1686 leiet tomten, som 
han beholdt i alle fall til 1696.  Samtidig 
viser teksten at han leiet ut  husrom til 
salig Hans Halstensens enke, drageren 
Petter Bottelsen og Abbelone Schottekone.  
Denne eiendommen viser inntektskapende 
boligutleie.   

Reperbane

Reperbanen lå i 11. rode nr. 217, 226 og 228 
(grunnleiebokens lnr.  907 s. 66).  Gerrit eide 
1/4 i hele perioden 1686-1696, og var fortsatt 
eier ved sin død i 1701.  Området lå ved 
Nøstet i Bergen, hvor Baneveien har navn 
etter en av de to reperbanene som lå der.  En 
reperbane produserte tauverk og må ha vært 
en nyttig investering for en skipsreder.  
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Landsted og gårdsdrift på Engen

Familiens  hage  ved Engen (”hauge 
udj Engen”) lå i byens 15. rode nr. 75 
(grunnleiebokens lnr.  1197 s. 96).  Denne 
hagen lå ved Lille Lungegårdsvannet.  
Eiendommen må være kjøpt før 1686, og var 
fortsatt i hans eie da han døde 1701.  Adressen 
viste seg vanskelig å lokalisere, inntil den ble 
funnet på et kart tegnet av Hans à Møinichen 
Geelmuyden i 1805.  Beliggenheten tilsvarer 
idag omtrent krysset mellom Christies gate 
og Rasmus Meyers allè.  Eiendommen lå 
opprinnelig med en ende ned mot nordvestre 
strand ved Lille Lungegårdsvann, før vannet 
etter 1850 ble mye utfylt.  Tomten ligger nå 
langt fra strandlinjen.  

Ved auksjon i 1751, etter Knuds og hans enkes 
død, ble solgt et hus med hage i Vaskerelven, 
som dengang gikk lenger enn dagens gate 
med samme navn.  Dette må være hagen ved 
Lille Lungegårdsvannet.  Huset hadde en stue 
med kjøkken og spiskammer på nordsiden.  
På sydsiden av stuen lå en annen stue med 
kakkelovn og et kjøkken med spiskammer.  
I andre etasje var en stor sal og et kammer, 
og på loftet var en stor lem, alt under ett tak.  
Beskrivelsen kan få en til å undre på om 
dette opprinnelig var to små hus, som nå var 
bygget sammen til ett større hus ?  Ved huset 
var et fehus, en hestestall og et hus for gjess.  
Hagen var ca. 37,7 meter bred (60 alen) 
og 75,4 meter lang (120 alen), omgitt av et 
steingjerde.  I hagen var to fiskedammer, en 
mengde frukttrær m.m.   

Vi må anta at Gerrit og Karen brukte hagen 
delvis som kjøkkenhage til selvforsyning og 
delvis til rekreasjon, slik vi vet at sønnen 
Knud brukte den.  Etter familietradisjonen 
brukte Knud og Anna Beatha  eiendommen 
som landsted, med gode epler og pærer 
i overflod.  Eiendommen ligger ca. 10 
minutters spasertur fra bolighuset.   

Vi vet ikke om eiendommen på Gerrits tid 
hadde alle de elementene som nevnes etter 
Knuds død, men vi vet heller ikke at Knud 
utviklet denne eiendommen videre etter 
1701.  Foreløpig er det ikke grunn til å tro at 

Gerrit skulle unnlate å utnytte de økonomiske 
mulighetene der.

Sjøbod i Sandviken

Gerrit hadde også boder i Sandviken.  De 
første sjøbodene i området ble bygget på 
1600-tallet, særlig fra midten av 1650-tallet.  
De ble bygget for byens kjøpmenn, og mange 
er fremdeles bevart.  Det er ikke utelukket at 
Gerrit og hans medeier fikk bygget sjøboden 
for seg.  

Den ytre sjøbod-rekken lå utenfor Småmøllen 
(senere slaktehuset), den indre rekken lå fra 
Småmøllen til Bergenhus.  De siste omtales 
delvis som Skuteviksboder, men noen av dem 
ligger nord for Skuteviken, på nordsiden av 
åsryggen Rothaugen hvor sjøen var dypere 
og mindre langgrunn enn ellers i Sandviken.  
Her nord for Rothaugen var til 1900-tallet 
bevart fire sjøboder, Skuteviksboder nr. 21 til 
24, regnet sydfra.  Flere av dem ble på 1980-
tallet revet p.g.a. manglende vedlikehold, 
blant dem Gerrits bod, nr. 22.  Idag ligger 
et bolighus (kalt «Skuten») i sjøhus-stil på 
denne og naboeiendommene.

Sjøbodene var bygget på bolverk i sjøen og 
lå normalt helt omringet av sjø, men enkelte 
kunne ha en side inn mot land.  Senere har 
utfyllinger gjort bodene landfaste.  Det var 
nødvendig å bruke båt eller en landgang for 
å komme ut til bodene.  En kjøpmann som 
bodde ved Vågen vil antakelig ha blitt rodd 
ut dit av sine tjenestefolk.  

Litteraturen (Elin Thorsnes, Anders Haaland) 
forteller at de eldste bodene uten unntak var 
bygget i laftetømmer.  De hadde to eller 
tre etasjer med nær lik utforming med ett 
eller flere laftetømrede rom i hver etasje 
og en bred svalgang mot sjøen eller hopen.  
Etasjehøyden kunne være god i første 
etasje, men var gjerne lav i øverste etasje.  
Rommene i første etasje kaltes pakkboder, 
i de andre etasjene ble de kalt stuer eller 
loft.  Rommene var uten vinduer, delvis med 
unntak av noen små skyveluker.  Innlasting 
skjedde fra hopen eller sjøfronten.  De fleste 
sjøbodene hadde en vindeark, men i noen 
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tilfeller fantes to vindearker.  Kjøpmannen 
kunne ha et kontor i sjøboden.  Svalgangene 
var ofte dekorert med dekormaling.

Den sjøboden som Gerrit i 1686 og senere 
eide i Sandviken var Skuteviksbod nr. 22 
(tidligere nr. 30, grunnleiebokens lnr. 2223 
s. 192).  Eiendommen omtales 1686 som 
”Giert Gelmeyden” og Johan Haassewinchels 
sjøgrunn, lang 46 alen og bred 15 alen.  
En alen var på 1600-tallet 63,26 cm (kalt 
sjællandsk alen, 1541-1683).  Fra 1683 ble 
den endret til 62,8 cm.  

Gerrits sjøbod ”i Skuteviken” er identifisert 
ved å følge byens grunnleieprotokoller fra 
1686 til 1781 og sammenholde opplysninger 
om eierne med kemnerens fastsettelse av 
adresser på 1770-tallet, panteregistre for 
området og nyere matrikler.  Branntakstene 
begynner i 1766 og inneholder delvis 
beskrivelser av husene.  

Dødsboskiftet etter Gerrit 1701 viser at 
han eide to boder med lofter og et nøst i 
Sandviken.  Hans boder og loft (rom oppe 
i etasjene) må være halve sjøboden, siden 
tomten i 1686 hadde to eiere.  Gerrits halvdel 
inneholdt i februar 1701 4 okshoder brennevin 
og 470 tønner salt og hvete.  Kapasiteten 
var trolig vesentlig større, siden utnyttelsen 
antakelig var størst ved avslutningen av 
det siste handelstevnet tidlig på høsten.  
Grunnleieprotokollene forteller at sønnene 
Knud og Geert sammen må ha overtatt nr. 22 
etter Gerrits død, før boden senere ble overtatt 
av Johan Hendrich Eggerking.  Mangelen på 
opplysninger om andre samtidige eiere kan 
antyde at Knud og Geert Geelmuyden også 
overtok Johan Haassewinchels halvdel og 
kanskje har hatt hver sin halvdel.  Knuds nøst 
ved sjøboden omtales ved auksjon i 1751 
som et ”stor-nøst”.  

Moderne grunnriss av bygningene finnes 
i 1980.  De viser at Sjøboden var utvidet 
østover.  Trolig skjedde utvidelsen i første 
etasje ved å inkludere nøst og bygge nytt 
høyere oppe.

Mange av sjøbodene fikk festsaler og 

oppholdsrom, og ble gjerne brukt som 
lyststeder i helgene.  Auksjonen i 1751 
forteller at familien også hadde to kammere 
med sval i sjøboden.  Det ene var trolig 
synlig i moderne tid ved en skjøt i laftingen 
som antyder et gammelt værelse mot sjøen.     
Det styrker muligheten for at også Gerrit kan 
ha brukt sjøboden slik.

Sjøbodene nr. 21-24 på nordvest-siden av Rothaugen 
i 1928.  Nr. 21 er i syd med to vinde-gavler, fulgt av 
nr. 22 med en vinde.  (UiB, Bildesamlingen, utsnitt av 
UBB-KK-N-312/052.)

Sjøboden lå med bredsiden mot sjøen.  Marco 
Trebbis undersøkelser på 1970-tallet fant at 
boden var dekorert med røde ornamenter i 
svalgangen mot sjøen.  Det viser at boden på 
1970-tallet inneholdt svært gamle elementer.    

Foto viser at boden hadde tre etasjer og 
loft, men vi kan ikke være sikre om huset 
hadde den høyden også i Gerrits tid.  Det 
er sannsynlig at tredje etasje er et senere 
påbygg.  Bildet viser også at sjøboden hadde 
en hop på nordsiden.   

Branntakstprotokollene forteller noe om 
bodens utseende.  I 1767-1768 beskrives 
den som en sjøbod med 4 boder og 5 loft 
og to nøst med to etasjer.  Dersom begge 
nøstene var fra 1600-tallet kan det andre 
av dem tidligere ha vært eiet av Johan 
Haassewinckel ?)  Så sent som i 1787-
1788 er beskrivelsen den samme.  Men 
samme periode overtok Hilbrandt Harmens  
eiendommen.  Beskrivelsen ble da noe 
endret, ved at det ene nøstet omtales med 8 
loft.  Det kan være en presisering, men det 
kan også antyde at dette nøstet er nyinnredet 
og har skiftet funksjon fra nøst til lagerhus.  
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De to hovedprinsippene for tradisjonell innredning 
av pakkhusbygninger eller sjøboder.  Hovedtype A:  
Svalgangstypen, med langsgående sval mot sjøen 
eller hopen.  Hovedtype B:  Midtgangstypen, med 
boder på begge sider av en nokså bred midtgang frem 
mot svalgangen mot hopen eller sjøen.  Tegning:  Elin 
Thorsnes arkitektkontor as.  Fra: Sandviksboder 12-
24 + noen flere, i Fiskerihistorisk årbok 2003, s. 106.

Branntakstprotokollen for 1807-1817 gir 
en mer detaljert beskrivelse av to hus på 
tomten:  

Et tømret pakkhus, 3 etasjer, bord og 
stentak, 20 alen langt, 13 alen dypt, 2 
pakkstuer, 4 pakkloft, 1 værelse, 2 fag 
vinduer, 1 vinde.  I 1837-1847 måles 
huset til 20 ½ alen langt og 16 alen 
dypt, samtidig som det da har fått kun to 
sjøboder men 5 pakkloft og to værelser 
med 3 fag vinduer.  Endringene i mål kan 
være unøyaktighet, det øvrige kan være 
nybygging, men mer sannsynlig en endring 
i innredning.  I 1868-1869 var huset 13 
alen høyt, og de to værelsene kalles da et 
værelse og ett kammer.  Huset hadde da 22 
dører og en trapp.  Denne bygningen var 
Gerrits pakkhus, men må være ominnredet 
innvendig, og trolig påbygget en etasje.  

Det andre huset kalles 1807-1817 et tømret 

pakkhus, 3 etasjer, bord- og stentak, 23 
½ alen (i 1837-1847 25 alen) langt, 16 
alen dypt, 4 pakkstuer og 8 pakkloft.  Det 
fortelles senere at dette sistnevnte huset lå 
øst for førstnevnte.  Nøstene er ikke omtalt, 
men sistnevnte hus er trolig identisk med det 
av nøstene, påbygget i høyden, som i 1787-
1788 omtales som et nøst med 8 loft.  Det 
andre nøstet kan være uteglemt eller revet, 
men mer trolig er det bygget inn i sjøboden.  
Det skjedde senere også med dette huset. 

Elin Thorsnes forteller at det var vanlig at 
nøstene ved sjøbodene i området lå innenfor 
sjøboden, inn mot land.  Det kan ha gjort det 
vanskeligere å få sjøsatt båtene som har lagt 
i nøstene.  

Branntakstene antyder at ombyggingene 
var sene, etter Geelmuydens eierperiode.  
Grunnplanet viser at nøstene har vært 
bygget inn i sjøboden.  Vi har derfor all 
grunn til å tro at Gerrit Geelmuyden og 
Johan Haasewinckels sjøbod og nøst fra 
1600-tallet var i behold inne i den sjøboden 
som var synlig på 1970-tallet, før rivingen.  
Vi vet fremdeles ikke når boden ble bygget, 
men det må ha vært før 1686.

Bebyggelsen i Gerrits gård i byen

Gerrit bodde i Bergen i et område kjent 
som 14. rode.  Adressen kalles i 1683 for 
14. rode nr. 166.  Men husnumrene var kun 
løpenumre innen roden (området) i enkelte 
kilder, det forteller ikke hvor huset lå.  Det 
er derfor ikke grunn til å tro at han har flyttet 
når boligeiendommen fra 1686 gjenfinnes i 
grunnleieboken (lnr. 1195 s. 95) og senere 
identifiseres som adressen 14. rode nr. 26.

Som tidligere nevnt var bebyggelsen rundt 
Vågen organisert i ”gårder”.  En gård kunne 
være en ”enkeltgård” eller en ”dobbelt-
gård”, d.v.s. en eller to husrekker fra Vågen 
opp til gaten.  Vi vet foreløpig ikke om Gerrit 
bodde i en dobbeltgård.  Men nedenfor vil vi 
se at han må ha bodd enten i en enkeltgård 
med gårdspassasje på sydsiden, eller i nordre 
husrekke i en dobbeltgård.  Grunnen under de 
kanskje fire husrekkene som lå syd for Gerrit 
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ble  omgjort til en del av Torvalmenningen 
etter brannen 1702.

En kartlegging av hus og tomter i gården 
krever at vi fokuserer på detaljer.  Når vi i 
det følgende nevner en tomts lengde betyr 
det parallelt med husrekkens lengde, d.v.s. 
omtrent øst-vest.  Bredde betyr retning 
nord-syd.  Begrepet nedenfor betyr nærmere 
Vågen, altså østover.

Eiendommen 14. rode nr. 26 omtales i 1686 
som ”Giert Gelmeydens” påboende grunn, 
lang 37 alen, bred 18 1/4 alen, og nedentil 14 
1/4 alen (om alen-målet, se nedenfor).  Disse 
målene gjelder tomten ved gaten:  Han eide 
også områder lenger nede i gården.  

Boligeiendommen lå syd i Strandgaten.  
Eiendommen lå litt inn i Strandgaten, 
men er nå hjørnet mellom Strandgaten og 
Torvalmenningen.  Adressen 14-26 var bare 
tomten ved Strandgaten.  Tomtens mål i 1686 
forteller at den da også inkluderte 14-27.

Bryggen sett fra Torgalmenningen, trolig våren 
1858, med Gerrits eiendom i venstre bildekant.  Merk 
steinkjelleren like nedenfor huset i bildekanten.  Dette 
må være en av Gerrits steinkjellere.  Dette bildet er 
derfor, i tillegg til enkelte dokumenter, det nærmeste 
vi kommer fysiske spor etter Gerrit.

Vi har ingen beskrivelse av bolighuset, 
bortsett fra at dødsbo-skiftet etter Gerrit 
nevner store stuen (forutsetter ”lille stuen”), 
salen, haven og kjellerstuen.   Begrepet hagen 
(”haugen”) er en alternativ betegnelse på den 
lille gårdsplassen bak huset.

Kjellerstuen antyder at huset var bygget over 
en kjeller, som  må ha vært av stein.  Det 
er ikke mulig å utelukke at kjellerstuen lå i 
kjellerne som nevnes i neste avsnitt.  Men de 
kjellerne var trolig brannsikre lagerlokaler.  
Vi vet ikke om kjellerstuen hadde hvelv, slik 
at den ble brannsikker.

I skiftet omtales huset med tilhørende 
kjellere og ildhus.  Kjellere betyr i denne 
sammenheng steinmurte rom.  De kan være 
første etasje under huset, eller de kan være 
delvis senket.  En slik kjeller er nevnt under 
huset i forrige avsnitt.  Men en steinkjeller 
kan også stå som et separat bygg.  At Gerrits 
skifte bruker uttrykket ”tilhørende kjellere og 
ildhus” viser at kjellere og ildhus likestilles.

Vannskadet fotografi funnet i Det Hanseatiske 
Museum, fotograf Selmer.  
Fra Bryggen.  Hanseatenes Kontor i Bergen.  Det 
hanseatiske museums skrifter nr. 23, s. 69.  
K. Knudsens kopi av bildet ved finnes i UiB, 
Bildesamlingen.

26



Bergen ca. 1893.  Utsnitt som viser bl.a. 14. rode i 
indre del av Vågen.  Foto K. Knudsen, Billedsamlingen, 
UBB.

De var ikke en integrert del av huset, men må 
ha lagt separat nedenfor, d.v.s. øst for huset.  
Steinkjellerne var av stor verdi for kjøpmenn 
som brannsikre lagerrom.  

Ildhuset kunne brukes til matlaging, klesvask 
m.m. og måtte av hensyn til brannsikkerhet 
være en separat bygning.  I 1692 og 1700 
forteller skattelistene at Gerrit hadde hele 
4 ildsteder som han betalte skatt for.  Det 
gir grunn til å tro at der også var kjøkken i 
bolighuset. 

Skiftet etter Gerrit omtaler også tre sjøboder 
”Needer udj Gaarden”.  Også disse gjenfinnes 
som Gerrits eiendom fra før 1686, da de 
nevnes i grunnleieboken (lnr. 1196  s. 95).  
Tomten var en tidligere adelig eiet grunn 
som nå tilhørte ”Giert Gelmeuden”.  Den 
omtales som hans tre sjøboders grunner nede 
i gården, lang 26 1/2 alen, bred 9 1/2 alen 
ifølge en oppmåling fra 1624.  Begrepet 
”nede i gården” antyder at eiendommen 
ligger vest for boligtomten, i retning av 
Vågen.  Betegnelsen sjøboder antyder at 
bodene lå helt ned mot Vågen.  Det er ikke 
funnet rodenummer på tomten.  

Bygningene som nevnes i grunnmåling og

Oppmåling av Gerrits hustomt og nabotomt med 
steinkjellere 1751.  Øverste kant vender mot vest og 
Strandgaten.  Nedenfor steinkjellerne hadde Gerrit 
tre boder.  Ifølge grunnboken 1686 var sjøbd-tomten 
opprinnelig en adelig eiet tomt, 26 ½ alen lang og 9 ½ 
alen bred.  Det var vanlig at sjøbodene var bygget ut 
i Vågen på bolverk.  Husene ble bygget slik at båtene 
kunne manøvreres inn i en hop mellom dem.  Derved 
var det effektivt å heise lasten fra båtene over i 
sjøbodene.  Fra hopen gikk smug opp til Strandgaten.  

husbeskrivelser må være gjenoppbygget 
etter 1702.  Beskrivelsene kan derfor avvike 
fra hvordan Gerrits bygninger så ut.  Men 
de forteller mye om Knud og Anna Beathas 
hus.

I 1751, etter sønnen Knuds død, krevde den 
nye eieren Herman Daniels i september1751 
oppmåling av eiendommen.  Oppmålingen 
viser at naboen på nordsiden  het Claus 
Hofman.  At deres hus var skilt bare av et 
felles dråpefall, antyder at Gerrits husrekke lå 
nord for gårdspassasjen i gården.  Hustomten 
inkludert gårdsplassen (”hagen”) bak huset 
var ca. 10,1 m bred (langs Strandgaten) 
ganger  15,5 m lang.  
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Nabotomten nedenfor, som også tilhørte 
Knud, het senere 14. rode nr. 27.   Oppmålingen 
i 1751 forteller at syd for gårdsplassen (nr. 
26) var et innhukk, slik at nr. 27 på sydsiden 
lå ca. 1,8 m lenger nord enn nr. 26.  Nr. 27 
var ca. 6,1 m lang.  Bredden er ikke opplyst, 
men skissen viser at tomten hadde samme 
bredde som gårdsplassen, d.v.s. at der var et 
tilsvarende hukk ut på nordsiden.    Det betyr 
at også denne tomten var ca. 10 m bred.  

Hop mellom sjøboder på Strandsiden ca. 1910.
Fotograf  ukjent.  Fra Billedsamlingen UBB.

Ifølge skissen gikk Claus Hofmans tomt 
(senere 14-25) i 1751 også langs nordsiden 

av nr. 27.  På østsiden lå Benjamin Angels 
hus.  Angels tomt tilsvarer senere 14. rode 
nr. 28, eller i moderne bergensk språkbruk: 
Lido-hjørnet.

Oppmålingen i 1751 omfattet også den 
såkalte kanselliråd Geelmuyden (d.v.s. den 
nylig avdøde Knud) sin sjøgård.  Begrepet 
kan dekke hele sjøgården, eller kun de 
sjøbodene Knud eide.  Vi vet at Gerrit eide 
tre sjøboder.  Men oppmålingen gjaldt kun to 
sjøboders tomt.  Skissen viser at på sydsiden 
av tomten lå en felles brygge, 1,6 m bred.  
At bryggen, og derved hopen, lå syd for 
sjøbodene betyr at sjøbodene hørte til nordre 
husrekke i gården, eller at gården hadde kun 
en husrekke.  I hopen kunne båter legge til, 
slik at varene kunne fraktes effektivt inn i 
sjøbodene.

Innenfor og like syd for bryggen lå trapp opp 
til loftene.  Trappen dekket 1,25x1,25 m.  
Dette viser at huset, slik det var bygget for 
Knut etter brannen i 1702,  hadde minst to 
etasjer.  At trappen ligger syd for den felles 
bryggen antyder at den gikk opp til husets 
langsgående svalgang i 2. etasje.  Derfra var 
det tilgang til  ”loftene”, d.v.s. til rommene i 
andre etasje.  Det er uklart om de to sjøbodene 
i 1751 var to hus ved siden av hverandre.  

Utsnitt av tomtekart over en del av 14. riode, med Gerrit og Karens hus m.m., og kjente naboer. 
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Mer sannsynlig, og i overensstemmelse med 
vanlig språkbruk i datidens Bergen, var det 
ett langsgående hus som inneholdt to boder 
og loft.  Det er også uklart om denne tomten 
på 1600-tallet hadde tre sjøboder, som da må 
ha vært mindre, eller om en tomt på østsiden 
er skilt ut:  I 1751 ligger jomfru (Canuta 
Beatha) Geelmuydens sjøboder på østsiden 
av tomten.  Det varierer i kildene om dette 
skal være en sjøbod eller flere sjøboder.  I alle 
fall viser det en teoretisk mulighet at Gerrit 
kanskje hadde sin tredje sjøbod utenfor den 
oppmålte tomten.  

Knuds sjøbod-tomt var vel 5,7 m bred og 
12 m lang.  På nordsiden lå i 1751 Jochum 
Smiths eiendom, og i vest lå Margaretha 
Hennings eiendom.  Det betyr at Margaretha 
sin eiendom lå øst for Benjamin Angels 
tomt nr. 28.  Det antyder at Margaretha 
eide 14. rode nr. 29, som senere kart viser 
strekker seg nordover til hopen i nabogården, 
Torvegården. 

1800-tallets rodekart viser fire tomter 
nedenfor nr. 28.  Det var 14. rode nr. 29, 21b, 
21c og 20a.  Nr. 21a og 21b har tidligere vært 
kun en tomt, nr. 21.  

14-29 grenser i øst mot 14-21b.  Målene 
på Knuds sjøbod-tomt stemmer ikke med 
størrelsen på nr 21b.  Vi kan derfor forutsette 
at etter 1751 er flere tomter slått sammen til 
nr. 21.  De hører vesentlig til Torvegården, 
og delvis til den gården som Gerrit bodde i.  
Senere er nr. 21 igjen oppdelt.  I Gerrits gård 
ligger ytterst mot Vågen tomten 20a.  Nr. 
20b er en tomt som ligger mot Strandgaten 
i Torvegården.  Nummeret antyder at de 
engang har hatt et felles eierforhold.  Det er 
mulig at nr 20a ikke eksisterte i Gerrits tid, 
men er bygget senere, etterhvert som Torvet 
etter 1702 flyttet nordover.  Foreløpig tyder 
dokumentasjonen på at Gerrits sjøbod-tomt 
lå i det som på 1800-tallet var den sydvestre 
del av tomt 21b.

De mål som finnes i oppmålingen 1751 
avviker noe fra målene på Gerrits tomter, 
slik de nevnes i grunnboken 1686.  Noe 
kan skyldes unøyaktighet i målingen eller 

endringer i alen-målet over tid, andre avvik 
kan skyldes mindre endringer etter bybrannen 
1702 eller utskilling av mindre deler.  F. 
eks. opplyses sjøbod-tomtens bredde i 1686 
5/16 alen bredere enn i 1751.   En desimeter 
eller to i forskjell behøver ikke være en reell 
forskjell.  Derimot var lengden i 1686  26,5 
alen, ca. 7,3 alen lenger enn i 1751.  Når 
vi vet at sjøbod-tomten i 1751 grenser mot 
Canuta Beatha Geelmuydens sjøbod-tomt, 
er det tenkelig at der har skjedd en deling av 
Gerrits tomt ved at 4,6 m lengde er skilt ut.

Hovedtomten (nr. 26 og 27) sies i 1686 å 
være 37 alen lang.  Bredden var  18,25 alen 
ved Strandgaten og 14,25 alen i øst.  Målene 
er fra 1607 og 1624, da en sjællandsk alen 
var 63,26 cm.  Den ble fra 1683 justert til 
62,8 cm.  Samtidig vet vi at i Bergen ble det 
til omkring 1600 gjerne brukt norsk alen, 
som var 54,56 cm.  Vi kan ikke være sikre 
på hvilke alen-mål som ble brukt.  37 alen i 
1683 burde være 23,24 meter.  I 1751 var de 
to tomtene tilsammen 34,43 alen, som burde 
være 21,62 meter.  Dersom Strandgaten ble 
utvidet etter 1702-brannen kan begge mål 
være korrekte.

Det vanlige var at der ikke var passasje 
mellom gårdene.  Transporten gikk enten på 
sjøen, langs gatene, eller i smug fra sjø til 
gate.  I Gerrits gård ble der åpnet en passasje 
fra Torgegården til Torgalmenningen eller 
Torget.  Åpningen er trolig laget i andre halvdel 
av 1700-tallet.  Den nevnes i en oppmåling 
1800 i  14. rode nr. 20  (Torvegården).  En 
nabo krevde da at en tralleport til Torvet fra 
de oppmålte pakkbodenes endebrygge ikke 
måtte lukkes, til skade for ham.  Han viste 
til en kanselli-resolusjon av 12. januar 1793 
og ”den nye Udgang af Pakboderne, som er 
giordt mot Torvet” .

Foreløpig er vist at Gerrit bodde i en nordre 
gårdsrekke, hvor han eide de to vestligste 
tomtene, bebygget med bolighus ved 
Strandgaten, fulgt østover av en gårdsplass og 
deretter to brannfrie steinkjellere.  Nedenfor 
steinkjellerne bodde naboen i øst Otte 
Maltesen, og øst for ham hadde Søren Smelt 
sin boligtomt.  Nedenfor Søren hadde Gerrit 
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sine sjøboder.  Det er mulig at der lå andre 
sjølboder øst for Gerrit sine.  Langs nordsiden 
av Gerrits gård lå Torvegården, som delvis 
hadde tre husrekker.  Gerrits nærmeste nabo 
ved Strandgaten i Torvegården var Johan 
Kiøning, og i neste hus nordover bodde Johan 
Danielsen.  Tomten nord for Johan var eiet av 
Johan Lampe, og nedenfor ham bodde Johan 
Danielsen.  Lenger øst i Torvegården bodde 
Johan Slytter, som også hadde sine sjøboder 
der.  Naboene som bodde i husrekkene 
syd for Gerrit er foreløpig ukjente.  Det 
området ble etter brannen 1702 innlemmet 
i Torvalmenningen, før offisielle adresser 
ble innført i Bergen.  Det er derfor meget 
arbeidskrevende å identifisere beboerne i det 
området. 

Nåtidens bebyggelse på stedet er store 
murbygninger, bygget etter brannen 1916.  
Murbygningenes sydvegg er ca. 40 meter 
lang, og det sydøstre hjørnet omtales  som 
Lido-hjørnet.  En sammenlikning av kart over 
området før og etter bybrannen 1916, viser at 
den gamle eiendommens (”gårdens”) syd- og 
vestside lå noen meter innenfor  ytterveggene 
i nåtidens murbygninger.  

Den eldre ”gården” strakte seg vel dobbelt 
så langt østover som de nåværende 
murbygningene, samtidig som gårdens 
sydside trakk seg litt lenger mot nord i sin 
østlige halvdel.  

Den nåværende kaifronten langs Strandkaien 
ligger ved nabogården, den gamle 
Torvegården, ca. 15 meter utenfor østveggene 
på de gamle sjøbodene.  Det er ved sydvestre 
krok av Vågen ca. 57 meter fra nåværende 
kaifront til murbygningens østfasade.

Mellom sjøbodene gikk hopene ved Gerrits 
eiendom kanskje nær 25 meter inn mellom 
sjøhusene, dersom vi antar at de gikk like 
langt som i Torvegården før 1916.  Derfra 
er det ca. 18 meter igjen inn til Lido-hjørnet.  
Totalt var gården, ifølge kartet før 1916-
brannen, nær 80 meter lang fra Strandgaten 
til sjøbodenes østvegger, ute i Vågen.

Over mange hundrede år er Vågen utfylt, 

og Torget er gradvis flyttet med nordover.  
Tidlig på 1600-tallet lå Torget ved enden 
av Korskirkealmenningen.  Nå har nordre 
kaifront ved Torget flyttet seg så langt 
nordover at det allerede før bybrannen 1916 
hadde passert Gerrits sjøboder, slik at deres 
gamle beliggenhet ikke lenger grenser mot 
Vågen.  Søndre husrekke i nabogården, 
Torgegården, har antakelig hatt sin nordre 
side omtrent i fortsettelsen av Blomster-
Torgets kaikant, men ca. 15 meter lenger 
vest.  Ca. 8-10 meter syd for denne linjen lå 
trolig nordre grenselinje av Gerrits gård, i 
hans tid.

Der hadde vært bybrann på stedet 5. juli 
1640.  Det er mulig at Gerrits hus ble bygget 
kort etter den tid, men vi kan ikke utelukke at 
tomten sto øde til Gerrit overtok den, slik at 
han selv bygget opp husene på tomten.    

Fredrik Christian Dreyer Geelmuyden omtaler  
i 1824 Gerrits bolighus.  Han identifiserer det 
som det murte huset som vendte mot Torvet 
på nedre side av Strandgaten.  Han var fortalt 
at Gerrit hadde fått bygget huset.  Fredrik 
C. D. Geelmuydens opplysning om husets 
plassering er korrekt, men det er usannsynlig 
at Gerrits hus  var  muret.   Murhus  er  i den 
mulige byggeperioden ikke kjent i det aktuelle 
området.  Vi kan ikke helt utelukke at huset 
kan ha hatt en brannmur mot Strandgaten.  Vi 
må likevel tro at det var et laftet tømmerhus, 
som de fleste av byens hus.  

Derimot vet vi at det huset som sønnen Knud 
bygget etter brannen i 1702 var muret, i 
likhet med det mindre huset som han bygget 
oppå en steinkjeller.  Vi vet ikke om murene  
i huset fra 1702 ble gjenbrukt etter brannen 
i 1756, eller om huset på tomten da ble 
gjenoppbygget fra grunnen. 
 
Vi må  tro at Gerrits hus var orientert mot 
Strandgaten, siden han dengang hadde  
nabohus også på sydsiden, mellom seg og 
Torvalmenningen.  Gerrits hus brente i 
bybrannen 1702, året etter at han og Karen 
døde.  Deretter bygget sønnen Knud et nytt 
hus på tomten.  Eiendommens beskrivelse og 
videre historie er omtalt i kapitlet om Knud.
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Indre del av Vågen ca. 1646 (øverst) og 1686.  
Skissen viser først den nye kommunikasjonslinjen 
mellom Vågsbunnen og Torgalmenningen (da kalt 
Vågsalmenningen), deretter utfylling i Vågsbunnen 
med flytting av Torget nordover
Fra Anders Haaland:  Sjøhusbyen Bergen, og 
Sandviksboder som del av denne (etter Anders Bjarne 
Fossen), i Fiskerihistorisk årbok 2003, s. 184.

Det kan også finnes eldre opplysninger, 
før Gerrits tid, om sjøbod-tomtene ”nede i 
gården”.  Vi vet at Saltødegården skal ha vært 
tredje gård fra Torgalmenningen i 1879, og 
at Gerrits hustomt da var hjørnehuset, altså 
to gårder lenger syd.  I Absalon Pedersens 
dagbok    beskrives    husene   som   brant   i 

Del av 14. rode. Utsnitt av kart over rodene i Bergen 
på 1880-tallet,  Gerrit og Karen bodde i 14. rode 
nr. 26 hvor deres bolighus lå med utgang mot vest 
(Strandgaten), d.v.s. i den høyre (sydlige) husrekken.  
Torgalmenningen ligger i høyre bildekant, og Torget 
i bildets øvre høyre hjørne.  Deres to steinkjellere og 
tre boder lå øst for nr. 26, nærmere Vågen.  Nr. 26 
heter senere Torvalmenningen nr. 9.  Nord for Gerrits 
gårdrekke lå Torgegården med 2 1/2 husrekker.  Fra 
Bergen Byarkiv.  

bybrannen 1561:  To gårder innenfor (syd 
for) Saltødegården lå fru Ingegerds gård, 
som Jacob buntmaker bodde i.  At hun 
omtales som frue antyder at hun var adelig.  
Det kan stemme med at bod-tomten på 
Gerrits eiendom (lnr. 1196) var en tidligere 
adelig eiet tomt.  Gården skal visstnok være 
identisk med Nils Henriksons gård som 
nevnes i sakefallsregnskapet 1519, og er 
muligens identisk med Gyldenløve-slektens 
gamle gård.  Det er antydet at den kan ha 
tilhørt riksråd Hartvikt Henriksson som 
levde i første halvpart av 1400-tallet og var 
gift med Jorund Sunolfsdtr.  Hans sønn var 
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biskop Olav i Bergen.   (jfr Bernt Lorentzen:  
Gård og grunn i Bergen, s. 221).   

Ved auksjonen 1751 ble også solgt to boder 
med to loft, to kammere og sval i Sandviken 
(Skuteviken) og et stort nøst ved siden av.

SKIPSFART

Et stort problem for byens borgerskap var at 
hanseatene dominerte skipsfarten.  Skip var 
nødvendige for å vinne frem i handelen med 
Europa.  Men det krevde kapital, såvel som 
kunnskap om markedene på kontinentet.  Her var 
hanseatene overlegne.  De dominerte både handel 
og skipsfart.  På 1500-tallet øket bergensborgernes 
egen skipsfart, men fremdeles var den av begrenset 
omfang på første del av 1600-tallet.

Det var uvanlig å eie et skip alene.  Det medførte 
stor risiko for ruin dersom skipet forliste eller ble 
kapret.  Den vanlige eierformen var å eie en andel i 
et eller flere skip, slik at risikoen ble fordelt.

Samtidig var konkurransen med utenlandske skip 
hard, ikke minst med nederlandske skip.  Innføring av 
redusert toll for væpnede handelskip, defensjonskip, 
som kunne leies av kongen i krigstider, bidro til å 
gi bergenskjøpmennene bedre konkurransevilkår.  
Men ordningen ga også høy risiko i krisetider. 

SKIFTENDE KONJUNKTURER

Handelen var ikke enkel for kjøpmenn i Bergen.  
De ble rammet av perioder med sviktende fiske  og 
varierende priser.  Politisk uro på kontinentet førte 
til  kapervirksomhet med tap av skip og varer.  På 
1650-tallet var Danmark i krig med Sverige.  Det 
skapte stor risiko, begrensninger for Østersjø-
handelen og problemer for kornimporten.

Omkring 1660 drev bergensborgerne omfattende 
utenrikshandel på egne skip. På 1660-tallet var 
tørrfiskprisene synkende, kombinert med flere 
svartår i fisket i nord.

Perioden 1643-1670  var en nedgangstid i Bergens 
skipsfart.  Den tidligere ordningen med defensjonskip 
hadde mistet sin økonomiske betydning.  Byen var 
nesten uten væpnede skip. 

I Westphalen 1648 ble skapt fred i Europa.  Det ga 
Nederland nye muligheter for sin handel og seilas, 
ikke minst på Spania.  Konkurransen ble hardere.  
Den bergenske skipsfarten ble sterkt redusert på 

1650-tallet, tross økende folketall i Bergen.  Etter 
slaget på Vågen 1665 ble Danmark-Norge tvunget 
inn  i krigen mellom England og Nederland på 
nederlandsk side.  Krigen varte bare til 1667, men 
forholdet til England ble ikke bedre før i 1670.  

1670 ble det gitt privilegier for defensjonskip med 
redusert toll på salt mm.  Fra dette året ble tidene 
bedre.  Tollreduksjonene åpner for ny bergensk fart 
på Spania.  I løpet av de neste 6 årene vokste antall 
Bergensskip med ca. 50%.  Krig mellom Frankrike 
og Nederland skapte problem for nederlandske 
skip, og muligheter for nøytrale skip fra Bergen..

Begynnelsen av 1690-tallet var en klar 
stagnasjonsperiode i skipsfart og handel.  Byen 
var rammet av tilbakegang. Likevel ble 1690-tallet 
et godt tiår for bergenskjøpmennene.  Storkriger 
og mangel på skip i Europa ga muligheter for 
ekspansjon i nøytrale land.. Flåten i Bergen 
vokste.

UTVIKLING AV BYENS SKIPSFLÅTE

Utviklingen i antall hjemmehørende skip i Bergen 
gir et bilde av utviklingen i borgerskapets handel 
og økonomiske styrke, såvel som skiftende 
handelskonjunkturer, krigsrisiko og forlis p.g.a. 
uvær.

Bergensborgerne hadde i 1571 89 fartøyer på vel 
1300 lester.  Av de 89 fartøyene var 58 jekter.  
Der var få havgående skip.  Ca. 1640 var flåten 
i Bergen passert 3500 lester, uten å regne med de 
mange jektene.  Det tillot borgerne å frakte nær 
halve byens import/eksport.  

Før 1670 er det vanskelig å få en oversikt over 
Bergens skipsflåte og hvem som eide skipene.  En 
oversikt over hjemmehørende skip i 1670 viser at 
byen hadde 46 skip, med lastekapasitet varierende 
fra 5 til 180 lester, totalt 2300 trelastlester.  
Forholdet mellom trelastlester og kommerselester 
er noe uklart.  Skipstallet inkluderte mange jekter, 
antall reelle skip var kanskje bare 26. 

Antall Bergens-skip viser store variasjoner, men 
også en klar utvikling.  Der var stor økning fra 
46 skip i 1670 til 79 skip i 1676, fulgt av en liten 
tilbakegang til 68 i 1683 og videre økning til 99 i 
1690.  I årene 1691-1704 varierte antall Bergens-
skip mellom 112 og 136.  I 1704 var skipstallet i 
Bergen redusert til 114 .  Den totale norske flåten 
besto i 1704 av 457 båter større enn 5 lester.  
Bergens flåte var alstå ¼ av den norske flåten.

Den økende tendensen i antall skip viser at Bergens 
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borgerskap gradvis ble økonomisk styrket og øket 
sin andel av handelen.  

Det var ikke bare lokale skip som besøkte havnen.  
Antall skipsanløp og deres fordeling på norske og 
utenlandske skip varierte.  I den gode perioden 
1676-1689 ankom ca. 320-350 skip pr. år, og ca. 
340 skip seilte ut.  Andelen utenlandske skipsanløp 
reduseres fra ca. 36% til 22%.  

DEFENSJONSKIP

Fra 1670 fikk byen nye defensjonskip.  Det var en 
ordning med godt væpnede skip som fikk redusert 
toll på sine varer, men som i krigssituasjoner 
kunne innkalles til tjeneste for kongen, reelt med 
store utgifter og høy risiko.  Defensjonskipene var 
inndelt i 4 klasser, hvor de største skipene fikk størst 
tollreduksjon.  Klasse 1 var skip med 36 kanoner, 
kanskje 31,5 meter lange og 6,6 meter brede, med 
stor lasteevne gjerne over 200 lester, men samtidig 
kostbare i drift.  Klasse 4 var små skip med kun 
6 kanoner, kanskje 19 meter lange og 4,4 meter 
brede og tilsvarende liten lasteevne, gjerne ned til 
50 lester.  Mellom disse var to klasser med krav om 
24 og 12 kanoner.  I 1683 kom eksemsjonsskips-
privilegiene.  Dette gjaldt skip på ca. 50 lester med 
6 kanoner.  De fikk noe mindre tollreduksjon. 

I 1675 hadde byen 13 defensjonskip og 46 
andre større fartøy.  I 1675-1678 var flere av 
defensjonskipene i orlogstjeneste.  Selv om 
kongen etter avtalen skulle dekke alle utgiftene i 
krigstjeneste, var realiteten at bare en mindre del 
av utgiftene ble erstattet.  Skipseierne, blant dem 
Gerrit Geelmuyden, satt igjen med et samlet tap på 
ca. 100 000 riksdaler.  Også sjøfolkene led store 
tap i sine hyre-inntekter.  Det skapte sosial uro.

FLÅTENS VANLIGE SEILINGSOMRÅDE

Bergens handel var grunnlaget for byens økonomi.  
Mengden av Bergens egen skipsfart skjedde rundt 
Nordsjøen og i Baltikum.  De fleste skipene fra 
Bergen gikk på 1600-tallet ikke syd for Lisboa 
i Portugal, bl.a. p.g.a. risiko for kapring fra 
”tyrkerne” (nord-afrikanerne) sine skip og enkelte 
negative forhold i handelen.  Jørgen thor Møhlen 
hevdet i 1685 at  Bergens-kjøpmennene seilte på 
bare 6 havner i hele Frankrike, Spania og Italia.  
Mye frakt til det området gikk på utenlandske skip.  
Skipsfart fra Bergen til Vestindien (Karibia) og 
andre fjerne områder var ikke vanlig.

HANDELENS VARESLAG

Det ble importert mange typer varer, men de 
dominerende varetypene var få.  Fra Spania og 
Portugal ble hentet mye salt.  Fra Frankrike kjøpte 
de mye salt, vin og brennevin.  I Baltikum hentet 
de mest korn og malt, fra Nederland kolonialvarer, 
tobakk, krydder og redskaper, fra Danmark korn og 
fra Tyskland korn og brennevin.  Også mye tekstiler 
ble importert.

Tilsvarende ble det eksportert mange typer varer, 
men de viktigste varene var stor vårsild, vanlig 
sild, saltet brosme, tørrfisk, torsketran, trelast og 
tjære.  Det meste av fiskevarene var særlig aktuelle 
i Pommern, Prøysen og Livland (d.v.s. sydlige 
Estland og nordlige Latvia), med et noe bredere 
marked for tørrfisken, bl.a. til Spania og Portugal.  
Trevarer var en særlig nyttig last til salthavnene i 
Frankrike og Portugal/Spania.  Men trelast, særlig 
til skipsbygging, gikk også til Nederland.  Dit solgte 
de også tørrfisk, skinn, tran, tjære m.m.

Når her er nevnt de områder som var særlig 
store og viktige for Bergens handel, er det lett å 
undervurdere den øvrige utenrikshandelen:  Hele 
området rundt Nordsjøen var av stor betydning for 
Bergen.  Skipslistene viser også at det var vanlig 
på en reise å være innom flere land.  Det antyder 
at skip fra Bergen ikke bare handlet der, men også 
utførte frakt mellom disse landene.

Det var viktig å innrette handelen slik at skipene 
hadde last begge veier, og at salgsvarer kunne 
finansiere kjøpene:  Sild og saltfisk  til Østersjøen 
finansierte kjøp av korn derfra.  Trelast og tørrfisk 
til den Iberiske halvøyen finansierte kjøp der av 
tekstiler, kolonialvarer, m.m., men særlig salt.

I Bergen ble trevarer og tjære særlig hentet fra 
Sjølenene (Romsdalen til Numedalen) og delvis i 
Sunnhordland.  Sild ble hentet fra Vestlandet, og 
tørrfisk fra NordNorge.  

KAPITAL,  KREDITTHANDEL OG 
VAREBYTTE  

Kapitalmangel og begrensninger i 
kredittmulighetene var vanligvis et stort problem og 
en begrensende faktor for kjøpmennene i Bergen.  
Lokal handel skjedde oftest som byttehandel.  

I utenrikshandel ble inntektene fra eksporten gjerne 
brukt til den samme reisens innkjøp for import.  
Varebytte var den vanligste handelsformen, ofte i 
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kombinasjon med kreditt.  Det kunne skje ved at en 
kjøpmann i Bergen solgte et vareparti i Amsterdam, 
mot å gi kjøperen utsettelse på betalingen, ofte i 
flere uker eller måneder.  Deretter dro han kanskje 
videre til Spania for å kjøpe f.eks. et parti salt på 
kreditt.  Slik salgskreditt var oftest rentefri.  Når 
dette varepartiet var solgt i Bergen ble gjerne 
selgeren i Spania betalt ved hjelp av en veksel 
på kjøperen i Amsterdam, som skyldte penger til 
Bergenskjøpmannen.  Derved klarte handelen seg 
med et minimum av kontanter.  Finansiering av 
handel kunne også skje ved at en kjøpmann med 
kontantoverskudd ga rentebærende kreditt, som 
senere ble avbetalt med vareleveranser eller veksler 
på andre kjøpmenn.  

Slike handelsformer krevde tillit og kunnskaper 
om hvem man handlet med.  Det var ikke lett 
å opparbeide et internasjonalt kontaktnett.  
Oppretting av kontakter under en opplæringstid 
i en fremmed by kunne derfor få stor betydning.  
Samtidig var det viktig å ha lokal kunnskap om 
vareslag, handelsformer og handelshindringer som 
krig, uår m.m.  Omfattende korrespondanse og 
samarbeid med kjøpmenn med kontakter var viktig 
for handelen.

Ikke alle varer var kjøpmannens egne.  Ofte 
fungerte kjøpmannen som kommisjonær for andre 
og fikk kun sin kommisjon.  I tillegg var det ofte 
ikke kjøpmannen selv som foretok sin handel.  I 
mange tilfeller hadde skipperen eller en reisende 
handdelsrepresentant for kjøpmannen myndighet 
til å foreta handel, slutte avtaler og gjennomføre 
betaling på vegne av kjøpmannen.

NÆRINGSDRIFT	OG	SKIPSFART

Gerrit var kjøpmann og skipsreder i 
Bergen.  For å kunne drive selvstendig 
næringsvirksomhet i privilegiesamfunnets 
tid løste han borgerskap i Bergen 19. juli 
1660.  En forutsetning for borgerskap i byen 
var at han eide hus der.  Han påtok seg å 
betale skatter og ha offentlige verv i byen, 
samtidig som han fikk del i byens privilegier.  
Betaling av skatt skaper en av kildene hvor vi 
finner informasjon om Gerrit.  

Etter tradisjonen drev Gerrit en kornforretning 
en gros, vin og brennevinshandel, import av 
hollandske varer og eksport av norske varer til 
Nederland, hvor sønnen Adrian senere hjalp 
ham, etter å ha slått seg ned som kjøpmann i 

Amsterdam.  

I skiftet 1701 nevnes både kjøpmanns og 
krambodvarer.  Det er ikke dokumentert at 
han selv og Karen drev krambod, men vi vet 
heller ikke at han har gitt avkall på en slik 
tilleggsinntekt.  

Blant kjøpmannsvarene som nevnes i skiftet 
er mye tekstiler, malt, hvete, fransk vin, 
franske plommer, fransk brennevin, fransk 
salt og spansk salt.

Gerrits aktivitetsområde finnes når vi ser 
de utenlandske områder hans skip gikk til 
i perioden 1684-1701.  Skipene gikk fra 
Norge og Danmark til England, Skotland, 
Nederland, Frankrike, Spania, Portugal og 
Østersjøområdet.   Det stemmer overens med 
hvor hans kjente kjøpmannsvarer kom fra.

Defensjonskip i klasse 3 (med 12 kanoner) ble 
mye brukt til å hente salt fra Frankrike.   De 
ble senere satt i klasse med de mindre skipene 
i klasse 4.  De fikk da fra 1684  redusert sine 
privilegier ved at deres toll på salt øket fra 
3 til 5 2/3 riksdaler pr. lest.  I 1685 signerte 
Gerrit Geelmuyden og 7 andre borgere en 
petisjon (søknad) til kongen.  De protesterte 
mot de nye reglene.  Salt hadde p.g.a. tidligere 
tollregler vært rimelig i Bergen, men prisen 
ville nå øke med 50-66 %.  Med 30-50 lester 
lastekapasitet ville lasten i skip av klasse 
4 bli for liten til å dekke omkostningene 
i salt-fart til Frankrike.  Samtidig var store 
defensjonskip av 1. og 2. klasse for kostbare 
å sende i den farten.  Det varte ikke lenge 
før salttollen igjen ble redusert.  Gerrits 
deltakelse i petisjonen til kongen viser at han 
må ha vært aktiv i saltfrakten på Frankrike, 
og at han på denne tid antakelig var en ikke 
ubetydelig skipseier.

Det er tidlig synlig at Gerrit var en rik mann 
og en av byens største skattebetalere.  Det er 
også trolig at han øket sin rikdom.  

I 1674 omtales han som en av de 8 fornemste 
handelsmenn i Bergen.  (Norske Magasin bd. 
2, s. 479, Braems reise i Norge 1673-1674.)  
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I 1676 var han nr. 101 blant dem i 4. klasse 
som betalte en krigsskatt i Norge på 1/4 spd. 
daglig.  De tre første klassene besto av 105 
personer, fjerde klasse av 120 personer.  
Dette plasserer ham blant landets 225 
rikeste personer i 1676.  Men vi skal være 
oppmerksom på at blant hans samtidige 
finnes enkelte personer som var 4 til 10 
ganger rikere enn Gerrit.  

I 1683 er han ført i skattemanntallets 2. 
klasse, som bestod av kun 14 personer.  Det 
antyder at han økonomisk var blant de par 
dusin rikeste menn i byen på den tid.  Bare 
for årene 1686-1691 betalte han i samlet 
skatt 110 riksdaler  

I en  innberetning år 1700 nevner magistraten 
byens 26 fornemste og rikeste menn.  Gerrit 
er ikke nevnt blant disse.   

Selv om Gerrit åpenbart har vært blant byens 
elite, er det ikke vanskelig å identifisere en 
håndfull kjøpmenn i Bergen som var klart 
rikere enn ham.  Den mest fremstående 
kjøpmannen i Bergen var Jørgen thor 
Møhlen, som økonomisk og statusmessig lå 
langt foran Gerrit.  Jørgen thor Møhlen drev 
også en mer mangesidig virksomhet og tok 
større økonomisk risiko.  Der er få spor av 
samarbeid mellom dem, men de var partseiere 
i det samme lille skipet og satt sammen i 
utvalget De eligerte menn (se nedenfor i 
kapitlet ”Offentlige verv”).  

Dødsboskiftet viser at Gerrit også bidro til 
kongens finansieringsbehov.  I 1701 har han 
utestående 300 riksdaler i en obligasjon fra 
kong Christian 5.  Der var ikke betalt rente 
på 11 år, det tilsvarte et rentekrav på 180 
riksdaler.  I tillegg hadde han senere lånt 
kongen 200 riksdaler.  Kongen var en meget 
dårlig betaler som utsatte tilbakebetaling 
så lenge som mulig.  Det må derfor antas 
at det var strategi for en kjøpmann å bidra 
til kongens finansieringsbehov, i bytte for 
godvilje når kjøpmennene i Bergen trengte 
vedtak som styrket deres handel. 

Sensommeren 1668 leverte han i to og en halv 
måneder tømmer, andre trevarer og spiker til 

Bergenhus festning.  Hans signatur finnes på 
regnskapsbilaget fra 17. september 1668. 

Gerrit Adriansen Geelmuydens signatur 17. 
september 1668.  (Rikarkivet, Rentekammerets 
festnings-regnskap 1668-1671, Bilag 
ammunisjonsregnskap mm 1668..)  

Under krigen mellom England og Nederland 
kjøpte Gerrit i 1677 brød fra festningens 
bakeri, totalt 3490 våger skipsbrød for 
2762 riksdaler 5 mrk. 8 s.  (en våg = 18,52 
kg.).  Det tilsvarer ca. 6,5 tonn skipsbrød.  
Han solgte brødet til et hollandsk krigsskip 
”Kücken” og til et engelsk skip.  Kvitteringen 
datert 16. februar 1680 (!) har hans signatur 
(Riksarkivet, rentekammer-regnskap).  
Tradisjonen sier at han flere ganger solgte 
også andre matvarer og diverse tauverk og 
skipsmateriell til begge krigførende parter.

De rike på 1600-tallet investerte i 
jordbrukseiendommer, handel, skipsfart og i 
mindre grad i produksjonsanlegg (faktorier).  
Jordbrukseiendommer var den tryggeste 
løsningen.

Gerrit investerte ikke i landbrukseiendommer.  
Jordegodset utenfor byen var Karens arv eller 
medgift fra sine foreldre.  

Etter tradisjonen drev familien gården 
Unneland ved forpaktere.  Jordbruks-
produkter ble ukentlig brakt fra Unneland 
til huset, hvor bl.a. smør ble veiet nøye opp 
og fordelt til faste kunder i byen.  Gårdene i 
Sogn har trolig bare gitt inntekter ved utleie 
til bønder som brukte gårdene. 

Jordegodset bidro til familiens inntekter.  
Tradisjonen om neste generasjon gir grunn 
til å tro at også Gerrit og Karen var nøye med 
å ivareta disse inntektene.  Gerrit hadde to 
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ridesaler, så han har hatt gode muligheter til 
å dra for å inspisere gården.  

Det synes som om Gerrit heller ikke i byen 
kjøpte eiendom med investeringsformål.  
Et huskjøp i 1681, solgt 1682, kan være et 
unntak.  Men han kan ha overtatt huset for å 
sikre et gjeldskrav ?  Han har også disponert 
et leiet hus som han fremleiet til flere 
beboere.  Det synes som om han har hatt et 
øye for inntektsmuligheter, også på felt hvor 
han ikke satset mye.

Det er mulig at Gerrit investerte i hvalfangst.  
Det første hvalfangerskipet ble sendt til 
Grønland i 1697 og virksomheten varte i ca. 
25 år.  Fangsten skjedde delvis ved Grønland, 
men også i mer nordlige farvann.  Det er 
uklart om Gerrit deltok i virksomheten.  
Kanskje er her en forveksling mellom ham 
og sønnen Geert.  

Gerrit har i det vesentlige konsentrert seg 
om sitt kjøpmannskap og skipsfart.  Hans 
eiendommer i byen er i stor grad et hjelpemiddel 
i den sammenheng.  De to steinkjellerne 
nedenfor bolighuset, de tre sjøbodene samme 
sted og bodene og nøstet i Skuteviken var 
viktig utstyr for en Bergens-kjøpmann.  
Lagerkapasitet var en nødvendighet.  De 
relativt brannsikre steinkjellerne ga høy 
sikkerhet i en brannfarlig by, og var sammen 
med sjøbodene der sentralt plassert nær 
Torget og hans egen bolig.  Brannsikkerhet 
må også ha vært et viktig element ved bodene 
i Skuteviken, utenfor det mest brannfarlige 
området.  Det reduserte kjøpmannens risiko 
for tap.  

Hans kvarte eierandel i reperbanen på Nøstet 
er en naturlig investering i en skipsfartsby, 
men må først og fremst sees i tilknytning til 
hans egne skipsfarts-interesser.  Andre typer 
produksjons-virksomhet (”faktorier”) er ikke 
funnet når det gjelder Gerrit.  

En annen av eierne i reperbanen var Abraham 
von Erpecom, som også var en av de største 
skipsrederne i Bergen.  Felles eierinteresser 
i diverse skip tyder på at Abraham og Gerrit 
har hatt god kontakt og samarbeid.  Andre 

av Gerrits samarbeids-partnere ser ut til å 
være Daniel Wolpmann og Jacob Andersen.  
Blant skippere som  han hadde et langvarig 
samarbeid med var Gunder Berentsen.

I 1670 finner vi ikke Gerrit som skipseier.  
Etter 10 år i Bergen er det trolig at han ikke 
hadde investert i skip.  Kanskje hadde hans 
økonomi enda ikke gitt spillerom for så store 
og risikable investeringer, eller han kan ha 
drevet med en viss forsiktighet på 1660- og 
1670-tallet.  En internasjonal kjøpmann i 
Bergen hadde alltid høy risiko når varene ble 
fraktet til og fra byen på skip.  Kombinert 
med skipseie øker risikoen.  Det er først fra 
1684 vi kan dokumentere at han også drev 
med skipsfart.  

Det er mulig at Gerrit også tidligere eide skip.  
Men det blir spekulasjoner.  Skipslistene 
forteller bare unntaksvis om skipenes eiere.  
I 1670 hadde byen også 6 defensjonskip, 
uten at eierne er navngitt i listen.  Vi vet 
derfor ikke når Gerrit først kjøpte eierandeler 
i skip.  Usikkerheten understrekes av senere 
opplysninger:  I 1684 eide han ifølge listene 
andeler i to skip.  Året etter nevnes disse 
skipene ikke.  Derimot nevnes eierandel 
i et tredje skip.  Senere synes det som om 
et av de først nevnte skipene dukker opp 
igjen i listene.  Vi må derfor tro at når Gerrit 
nevnes som eier i skipslistene, er disse 
eierforholdene et minimum.  Vi kan anta at 
mange eierandeler er skjult, enten unevnt 
eller under listenes betegnelse ”og flere”.  
Samtidig vet vi at Bergensrederne i 1670 
hadde kun  46 skip, og at det i årene som fulgte 
skjedde en stor utvikling av skipsflåten.  Det 
er derfor ikke utenkelig at Gerrit ikke eide 
skip før 1670, men en gang i den følgende 
perioden begynte å interessere seg også for 
denne virksomheten.

Vi må forutsette at han i sin tidlige 
kjøpmannsperiode leide skipsrom når 
han trengte frakt til sine varer, fordi det 
var økonomisk fornuftig.  Utenlandske, 
særlig hollandske skip var økonomisk mer 
konkurransedyktige enn skip fra Bergen.  
Når han først investerte i egne skip er 
ukjent.  At han begynte med skipsfart sier 
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noe om et økonomisk overskudd som skulle 
plasseres.  Det sier også noe om skipsfartens 
inntektsmuligheter, og om hans risikovillighet 
ved å plassere overskuddet i skip i stedet 
for i jordegods.  Gerrit ble etterhvert en av 
Bergens største skipsredere.

Oversikten over Gerrits skip viser at han i stor 
grad valgte å kjøpe parter i defensjonskip.  
Slike væpnede skip hadde større muligheter 
til å forsvare seg mot kapring.  Samtidig 
fikk skipene noe redusert toll som gjorde 
skipsfarten mer konkurransedyktig, særlig i 
forhold til nederlandske skip.  Det er mulig at 
innføringen av ordningen med defensjonskip 
etter 1670 var grunnen til at Gerrit begynte å 
investere i skip.  Reglene for defensjonskip 
varierte med årene og skapte usikkerhet om 
de økonomiske handelsvilkårene (toll).  I 
tillegg var det høy risiko i krigsperioder, 
fordi kongemakten hadde rett til å bruke 
defensjonskipene i slike perioder, samtidig 
som de av hensyn til statsfinansene var 
tilbakeholdende med å betale skipsredernes 
utgifter.  

Vi kan forutsette at skipsfarten brakte ham 
store inntekter, men kildene forteller at 
skipseiere i Bergen også hadde store tap ved 
skipsforlis og kapring.  Det er lite sannsynlig 
at Gerrit ikke skal ha blitt rammet i likhet 
med andre skipsredere og kjøpmenn.  Både 
internasjonal handel og skipsfarten var 
virksomheter med høy tapsrisiko.  I gode 
tider kunne skipsfart gi god fortjeneste.  I 
andre perioder var fraktratene lave, samtidig 
som forlis eller kapring kunne gi store tap.  
Når vi ser på hans eierinteresser i 1701 var 
risikoen derfor spredt på 13 skip.  Han tok 
risikoen ved å eie to skip alene.  I de andre 
og partseide skipene eide han i 1701 ½ i ett 
skip, ¼ i 4 skip, 1/8 i 4 skip, 5/64 i ett skip 
og 5/128 i ett skip.  Når vi ikke tar hensyn til 
skipenes størrelse og kvalitet kan vi derfor 
si at knapt halvparten av skipsinvesteringene 
var høyrisikoinvesteringer hvor han eide to 
skip alene, og vel halvparten var en begrenset 
risiko ved at den var fordelt på 11 skip som 
han eide sammen med andre redere.    

Graden av risikovillighet varierte:  I  1688 

eide han kun ett skip som eneeier.  I 1696 var 
han eneeier av 3 skip og hadde eierparter i 15 
andre skip.  Hans rolle i Bergens skipsfart er 
tydelig i 1696, da kun tre skipsredere hadde 
større skipsflåte enn ham:  Jørgen thor Møhlen 
var den klart største og mest risikovillige 
med 11 eneeide skip (972,5 trelastlester) og 
parter i kun 8 andre skip.  Jacob Andersen 
Widing hadde 5 eneeide (564 trelastlester) 
og parter i 16 andre skip.  Abraham von 
Erpecom hadde like mange eneeide (3) og 
partseide (15) skip som Gerrit, men hans 
eneeide skip (430 trelastlester) var noe større 
enn Gerrits (340,5 trelastlester).  Dette var 
byens fire klart største redere i 1696.  Ved 
Gerrits dødsboskifte er hans flåte redusert til 
to eneeide skip og andeler i 11 andre skip, 
delvis med last.

Risikoen var størst med eneeide skip fordi 
konsekvensene av et tap ble store.  Gerrit 
må ha vært risikovillig som plasserte så store 
verdier i skip.  Ved å spre sine  eierinteresser 
på flere skip kunne Gerrit både spre risikoen 
og disponere skipsrom til flere destinasjoner.  
Det ga flere muligheter i handelen.  Men her 
må vi ikke glemme at han også kunne leiet 
skipsrom på andre skip, selv om det ville 
vært noe mer kostbart. 

Med så stor skipsflåte som han etter hvert fikk, 
hadde han trolig kapasitet til det meste av sitt 
eget transportbehov.  Han har sannsynligvis 
også leiet bort fraktekapasitet på skipene 
sine.  Det er tydelig at handelen var lønnsom 
og at inntektene langt oversteg tapene ved 
forlis.  Med økningen i hans skipsflåte må 
skipsfarten ha fått stor betydning for hans 
virksomhet.  Men   hovedfokuset var fortsatt 
på  kjøpmanns-virksomheten.

Bergens-redere tapte under Gyldenløve-
feiden 1675-1679 nær 100 000 riksdaler.  
Blant disse rederne (mer enn 18) nevnes Gerrit 
Geelmuyden, Job Jacobsen Dischingtun, 
Lyder Fasting, Berent Middelstorp og Cort 
von Wida.  

Gerrit var allerede 1691 blant de største 
rederne i Bergen.  Det er sannsynlig 
at omfanget av skipsinvesteringene og 

37



risikofordelingen på få eller mange skip 
varierte med hvor god handelen var til ulike 
tider, og med variasjonen i risiko for å bli 
kapret under krig i Europa.  

I lange perioder når andre europeiske land 
var i krig, men Danmark-Norge var nøytral, 
var det svært lønnsomt å satse på skipsfart i 
Bergen.   

STORE SKIPSREDERES RISIKO

Byens største reder i 1696, Jørgen thor Møhlen, 
hadde 11 eneeide skip og parter i 8 andre skip.  Nr. 2 
på listen, Jacob Andersen Widing, eide 5 skip alene 
og hadde parter i 16 skip.  Til sammenlikning eide 
både Abraham von Erpecom og Gerrit Geelmuyden 
hver 3 skip alene og hadde parter i 15 andre skip, 
men slik at Erpecoms eneeide skipstonnasje var 430 
trelastlester og Geelmuydens eneeide skipstonnasje 
var 340 ½ trelastlester.  Dette var byens største 
skipsredere.   Men skipsfart var risikabelt.  Bare i 
1796 mistet Thormøhlen 4 eneeide skip og to skip 
hvor han var partseier.  Totalt mistet Thormøhlen 
1692-1696 12 eneeide skip og 1689-1696 ble 18 
skip kapret, med store tap som konsekvens.  Frem 
til 1701 mistet Jørgen thor Møhlen alle sine skip, 
unntatt sine parter i to eldre skip.  Til sammenlikning 
mistet hverken Widing eller Gerrit noe skip i 1996.  
Jørgen thor Møhlen sendte mange skip langt 
avgårde, til syd-Europa, Middelhavet og Vestindia.  
I de områdene var risikoen for kapringer og forlis 
store.  Noe av forskjellen er trolig at Widing og 
Gerrit hadde mindre skipsfart i de områdene.  Vi 
vet likevel at Gerrit sendte skip til Spania.

Forsikring av skip og last var kostbart og ikke vanlig 
før omkring år 1700.  I særlig farlige tider gikk skip 
i konvoi, med beskyttelse av orlogskip.  Slik sikring 
av investeringene ble betalt med konvoipenger.  
Skiftet etter Gerrit viser utgifter på 288 riksdaler til 
slik beskyttelse.

Et fokus på skipsredernes risiko må ikke skjule 
at også kjøpmenn uten skip hadde stor risiko.  
Kjøpmenn som kjøpte fraktetjenester led store tap 
når et skip og skipets last gikk tapt.  Men ved å leie 
skipsrom på flere skip kunne de spre risikoen, og 
de slapp den doble risikoen ved å kombinere tap av 
både skip og last.

Store tap viser at skipsfart kombinert med handel 
også ga store muligheter for inntekter.  Uten den 
balansen ville virksomheten ikke ha vært mulig.

GERRITS	SKIPSFLÅTE

Kildene gir ikke mulighet til å få en full 
oversikt over Gerrits skipsflåte.  I de fleste 
årene er ikke bevart lister over skipseiere i 
Bergen, og for partseide skip blir bare noen få 
av eierne opplyst.  Skipenes størrelse er noen 
ganger opplyst.  I andre tilfeller vil antall 
kanoner, kanonporter eller mannskapets 
størrelse gi en antydning.  I noen tilfeller 
kan det oppstå tvil om det er samme skip 
som gjenfinnes på ulike tidspunkt, eller om 
et skip er gått tapt og erstattet av et nytt med 
samme navn.  

Nedenfor er nevnt 22 skip som Gerrit eide 
helt eller delvis.  De viktigste kildene er 
en oversikt over Bergensskip i 1688 og 
dødsboskiftet i 1701, supplert med sjøpass og 
mindre fullstendige skipseierlister for andre 
år.  Oversikten over hvilke skip han eide vil 
være ufullstendig.  Årstallene viser hvilke år 
eller perioder vi vet at Gerrit var eier eller 
medeier i skipene, men vi vet ikke hvilke år 
skipene ble kjøpt eller tapt/solgt.

1684-1701 Engel Tobias (eller Tobiæ Engell) 
var et defensjonskip av 4. klasse, d.v.s. et 
væpnet handelskip med lettelser i tollen.  
Det hadde kun 6 kanoner.  I 1687 og 1697 
opplyses at det var 75 lester stort.  I 1688 
het skipperen Hans Gyttri, og han hadde et 
mannskap på 9 mann.  Vi vet at skipet i 1692 
skulle dra til St. Malo i Normandi, Frankrike, 
og i 1693 til England og til Østersjøen.  Gerrit 
var i 1684 partseier, men i 1687 eller 1688 
ble han eneeier.  Han eide fremdeles skipet 
ved skiftet i 1701, da det lå på Vågen og ble 
verdsatt til 350 riksdaler.

1684-1701 Jomfru Cathrine var også et 
defensjonskip med 6 kanoner.  Gerrit var 
i 1684 partseier.  I 1693 skulle skipet til 
Nantes like syd for Normandi, Frankrike, 
med skipper Søren Sørensen Stuksen.  Gerrit 
var da blitt eneeier.  Han eide fremdeles 
skipet ved skiftet i 1701, da skipet med last 
var verdsatt til 3000 riksdaler.  Vi må anta at 
lasten var hoveddelen av verdien.
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Fortuna var et vanlig skipsnavn.  Fortuna 
eller Cronede Fortuna har vært brukt på 
flere skip som Gerrit hadde eierinteresser i.  
Alternativt eide han flere ukjente skip:
Navnet brukes for et defensjonskip nevnt i 
1685 med 6 kanoner og to tilsvarende skip 
nevnt 1688, det ene ført av skipper Paul 
Christensen og det andre av skipper Carsten 
Carstensen, begge med et mannskap på 8 
mann.  Gerrit nevnes i alle tre tilfeller som 
partseier i skipet.  I det ene tilfellet opplyses 
at skipet har fire eiere, inkludert Gerrit, 
skipperen og Jørgen thor Møhlen.  Vi kan 
ikke utelukke at disse tre opplysningene 
gjelder enten samme skip, med skifte av 
skipper i løpet av 1688, eller mer sannsynlig 
to skip, se nedenfor:

1685?/1688-1701 Fortuna:  Ved skiftet 1701 
nevnes et skip ført av Carsten Carstensen, 
liggende på havnen i Bergen.  Skipperens 
navn antyder at dette skipet er det samme 
som er nevnt Fortuna ved minst en av 
opplysningene i 1688.  Gerrit eierpart i skipet 
var 1/4, verdsatt til  400 riksdaler.

1685?/1688-1701 Cronede Fortuna var et 
defensjonskip av 4. klasse, med 6 kanoner.  
Skipper var i 1688 Anders Hysing med et 
mannskap på 9 mann.  Gerrit var partseier.  
I 1691 skulle et skip Fortuna med skipper 
Anders (Andreas) Hysing til Frankrike, 
England, Holland og Spania.  Samme skip 
og skipper nevnes også i 1693.  Reder er 
begge ganger Gerrit, men det er ikke klart 
om han er partseier eller eneeier.  Ved skiftet 
i 1701 nevnes et skip ført av Anders Hysing.  
Skipperens navn antyder at det er samme 
skip som er kalt Cronede Fortuna i 1688 og 
Fortuna i 1691 og 1693.  Det er ikke uvanlig 
å se små variasjoner og forkortelser i et skips 
navn.  Gerrit eier 1701  1/4 i skipet, verdsatt 
til 200 riksdaler uten last.

    -1701 Fortuna:  Ved skiftet 1701 nevnes et 
skip kalt Fortuna, ført av Bartel Segelcken, 
hvor Gerrit eier 1/4 verdsatt til 150 riksdaler 
uten last.  

1688         Christianus Quintus var et 
defensjonskip av 1. klasse, d.v.s. med plikt 

til å føre 34 kanoner i krig.  I 1688 ble skipet 
ført av Frants Ross med et mannskap på 40 
mann.  Skipet var bygget av furu i Norge, 
med kanonporter til 54 kanoner.  

1688         Haabet var et defensjonskip av 1. 
klasse, d.v.s. med plikt til å føre 34 kanoner 
i krig.  Skipet var i 1688 14-16 år gammelt, 
bygget i Kristiania av eik med 48 kanonporter.  
Det førte i 1688 kun 13 kanoner og 3 basser 
(mindre kanon, kanskje svingbar).  Skipet ble 
ført av skipper Christen Mogensen med et 
mannskap på 32 mann.  Gerrit var partseier.

1688          Salvator var et ”slette” skip.  Det 
ble i 1688 ført av skipper Jens Erichsen med 
et mannskap på 6 mann.  Begrepet ”slette 
skip” brukes om noen av skipene i den laveste 
klassen av defensjonskip, d.v.s. defensjonskip 
med den minste toll-reduksjonen.

1688          Samson var et defensjonskip av 
4. klasse (6 kanoner).  Det nevnes 1688 med 
skipper Jacob Sivertsen og et mannskap på 8 
mann.  Gerrit var partseier.

1688          St. Helena nevnes 1688 som et 
”slette” skip, ført av skipper Peder Giertzen 
med 7 mann.  Gerrit var partseier.  I 1693 
het skipperen Lauritz Tygesen Gad.  Skipet 
skulle da til England, Skotland, Holland, 
etc.  Gerrit var partseier sammen med bl.a. 
Abraham von Erpecom.

1688-1693 De Liefde var et defensjonskip 
av 4. klasse, med 6 kanoner.  Skipet nevnes 
1688 med skipper Gunder Berentsen og et 
mannskap på 10 mann.  Gerrit var da partseier.  
I 1691 skulle skipet til Spania, Holland, etc.  
I tillegg til Gerrit finner vi Abraham von 
Erpecom og Jacob Andersen blant eierne.  
I mai 1693 skulle skipet fra København til 
Holland, England ”og flere steder”.  Eier 
var da skipperen selv.  Gerrit har trolig solgt 
sin eierpart.  I august 1693 hadde skipperen 
flyttet over til skipet Charitas, hvor Gerrit 
også var partseier.

1688-1693 Statt Bergen var et defensjonskip 
av 1. klasse, med plikt til å føre 34 kanoner 
i krig.  Skipet var bygget 1675 av eik i 
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Nederland, med 50 kanonporter.  Men i 
1688 førte skipet kun 24 kanoner, skipper 
var Niels Erichsen med et mannskap på 40 
mann.  Gerrit var partseier.  I august 1693 
skulle skipet til Portugal.  Redere var da 
Gerrit og Abraham von Erpecom.

1688-1701 Charlota Amalia var et 
defensjonskip av 1. klasse, d.v.s. med plikt 
til å føre 34 kanoner i krig.  I 1688 hadde 
skipet ”kun” 24 kanoner.  Skipet var bygget 
i Nederland av eik i 1671 og hadde 56 
kanonporter.  Dette var altså et meget stort 
skip.  Det ble ført av skipper Conradus de 
Lange med et mannskap på 40 mann.  I 
august 1693 skulle skipet til Portugal.  Gerrit 
var partseier, bl.a. sammen med Daniel 
Wolpmann.  Skiftet i 1701 forteller at hans 
eierpart var 5/128.  Skipet var da ventet fra 
Portugal, og eierparten med last var verdsatt 
til 200 riksdaler.

1688-1701 Oranieboom var et defensjonskip 
av 4. klasse (6 kanoner), ført i 1688 av skipper 
Hans Tygesen med et mannskap på 9 mann.  
Gerrit var partseier.  I 1701 het skipperen 
Ole Rev, og Gerrits 1/4 eierpart uten last var 
verdsatt til 150 riksdaler.

1688-1701 Printz Friderich var et 
defensjonskip av 1. klasse, d.v.s. med plikt 
til å føre 34 kanoner i krig.  Skipet var bygget 
ved Bergen, halvt av furu, halvt av eik.  Det 
hadde 48 kanonporter, men førte i 1688 kun 
24 kanoner.  Skipper var Henrich Nielsen, 
som hadde et mannskap på 42 mann.  Gerrit 
var partseier.  I januar 1701 fortelles at skipet 
var ventet fra Portugal.  Gerrit hadde da en 
eierpart lik 5/64.  Parten med last var forsikret 
og verdsatt til 400 riksdaler.

1691         Reventlows Vaaben nevnes to 
ganger i 1691.  Gerrit var partseier, bl.a. 
sammen med Abraham von Erpecom og 
Daniel Wolpmann.  Skipet fikk i februar 
sjøpass til St. Martin i Frankrike.  I mars ble 
det utstedt sjøpass til England, Spania og 
Portugal.

1691-1701 Prints Carl nevnes i april 1691 da 
skipet skal til Frankrike, Spania, England og 

Holland.  Skipets størrelse er ukjent.  Mathias 
Mortensen var skipper 1691-1701.  Gerrit var 
partseier.  I 1701 var parten oppgitt som 1/4 
av skipet, og eierparten med last og utredning 
ble verdsatt til 1000 riksdaler.

1693          Staathuus von Bergen skulle i juli 
1693 til England etc.  Skipper var Carsten 
Christensen.  Blant partsrederne var Gerrit, 
sammen med bl.a. Gunder Berentsen og 
Abraham von Erpecom.

1693-1701 Charitas ble ført av skipper 
Gunder Berentsen.  Det skulle i 1693 til 
”diverse steder”.  Blant eierne er Abraham 
von Erpecom og Jacob Andersen, som også 
i annen sammenheng eide skip sammen med 
Gerrit.  I januar 1701 lå skipet i Bergen uten 
last, og Gerrits 1/8 eierpart ble verdsatt til 
150 riksdaler.

    -1701 Jomfru Alida Catharina ble 1701 
ført av skipper Laurits Tygesen.  Ifølge 
skiftet eide Gerrit 1/8 av skipet, som med 
utredning (uten last) var verdsatt til 300 
riksdaler.  Gerrits last ombord var verdsatt til 
450 riksdaler og skulle til Amsterdam.

    -1701 St. Ole.  Skipet lå januar 1701 på 
Vågen med skipper Olle Nielsen.  Gerrits 
eierpart var 1/8, verdsatt til 180 riksdaler.

    -1701 Et ukjent skip med skipper Adser 
Lauritsen lå i januar 1701 på Vågen.  Gerrits 
eierpart i skipet ble verdsatt til 50 riksdaler.

De 22 skipene fordeler seg på noen få 
kategorier, med 7 væpnede defensjonskip av 
4. klasse, d.v.s. av liten til moderat størrelse, 
ca. 50-100 lester.  Han var medeier i 5 store 
defensjonskip av 1. klasse.  Her var andelene 
små, med investeringer på linje med de 
mindre skipene hvor andelene var større.  
I tillegg eide han andeler i 2 slette skip og 
8 skip av ukjent størrelse og bevæpning.  I 
de fleste tilfellene eide han kun en part i 
skipene.

Defensjonskipenes bevæpning reduserte 
risikoen for kapring.  Vi vet ikke om det var 
denne økte sikkerheten eller retten til redusert 
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toll som var viktigst for Gerrit når han stort 
sett kjøpte parter i slike skip.  

OFFENTLIGE	VERV

Gerrit hadde en fremtredende rolle i Bergen, 
ikke bare som kjøpmann og skipsreder.  Å 
påta seg offentlige verv i byen var en plikt 
som fulgte med borgerskapet, men også en 
mulighet for å påvirke politikken.  Samtidig 
var det mange som forsøkte å unngå 
slike verv fordi tidsbruken hemmet deres 
kjøpmannsvirksomhet.  Kanskje kan Gerrits 
langvarige verv antyde at han var villig til å 
påta seg disse, og at dette ikke bare var en 
tvang for ham.  

Han ble 20. desember 1680 utnevnt av 
magistraten til leder for borgervæpningen 
i Bergen (stadshauptmann).  Utnevnelsen 
ble 12. mars 1681 bekreftet av kongen.  
Borgervæpningen skulle bidra til forsvaret 
av byen.  Stillingen var uten lønn.   Han 
fikk kommando over borgervæpningens 8 
kompanier.  Han skulle holde skyteøvelser, 
mønstre dem ved behov og sørge for 
vaktholdet i byen.  Han sto under magistratens 
ordre, men kunne handle selvstendig og på 
egen hånd i akutte situasjoner, f.eks. ved 
brann eller fiendtlige angrep m.m. 

Ifølge litteraturen må han også ha hatt dette 
vervet tidligere, frem til 1672.  Trolig var 
han aktiv under slaget på Bergen våg 1665 
mellom en engelsk og en nederlandsk flåte, 
uten at vi vet hvilken posisjon han da hadde i 
borgervæpningen. 

Vi vet ikke hvorfor Gerrit ble leder for 
borgervæpningen.  Kanskje følte han seg 
forpliktet eller presset til å akseptere vervet ?  
Men det kan også ha vært en positiv mulighet 
til å øke sin status eller knytte forbindelser til 
nyttige personer.  Vi kan også spørre hvorfor 
han var ønsket i vervet ?  Var det fordi andre 
forsøkte å slippe, eller var han rett og slett 
dyktig til oppgavene ?  Kan det tenkes at 
han hadde militær erfaring fra hær eller 
borgervæpning i Nederland ?

Utvalget ”de eligerte menn” (”16-manns-
utvalget”) ble etter initiativ fra borgerskapet. 
opprettet første gang 1679 av byens 
myndighet, magistraten, som et rådgivende 
organ.  Ordningen ble godkjent av kongen 
31. juli 1680.   16-manns-utvalget kan sees 
som en forløper for formannskapet, men var 
ikke et demokratisk organ.  

Da utvalget 14. august 1679 ble dannet 
på rådstuen i Bergen var Gerrit utpekt 
til å delta.  Derved fikk han mulighet til å 
forsøke å påvirke magistratens og kongens 
beslutninger i en retning som samsvarte med 
borgerskapets interesser.  Det er ikke åpenbart 
at dette alltid samsvarte med interessene til 
hoveddelen av byens befolkning.  Da Bergen 
brente i 1702, året etter at Gerrit døde, 
forteller en embetsmann at befolkningen 
var lite villig til å hjelpe med brannslukking 
ved storkjøpmennenes hus.  Grunnen skal ha 
vært en konflikt mellom de ulike sosiale lag 
i Bergen.  

DØD	OG	DØDSBOSKIFTE

Gerrits	dødsbo

Vi vet ikke når Gerrit døde.  Det er antatt at 
det skjedde  i januar 1701, knapt et halvt år 
før konen Karen, som døde i månedskiftet 
mai/juni samme år.  Gerrits skifte ble holdt 
28. februar 1701.  Ifølge skiftet var han en 
meget rik mann med en brutto formue på 13 
325 riksdaler.  Etter fradrag av gjeld 1803 
riksdaler var netto formue til arv 11 522 
riksdaler.  (Byfogden i Bergen, arvebok A nr. 
2 1690-1706 folio 135b, for konen se folio 
150b).

Boets verdier settes i perspektiv når vi vet 
at et lite gårdsbruk ved kysten dengang 
kunne kjøpes for ca. 30 riksdaler.  Sammen 
med fiske ga det et nøkternt levebrød for en 
bondefamilie.

Dødsboskiftet etter Gerrit i 1701 forteller 
mye om hans materielle liv og om hans 
næringsvirksomhet.  Det forteller om innbo, 
handelsvarer, skip og eiendommer m.m.  
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Blant Gerrits gjeld finner vi bl.a. krav for 
restene av Ludvigs morsarv og hele Karens 
morsarv.  Rentene av hennes morsarv ble 
motregnet mot utgiftene til hennes underhold 
under oppveksten.  

Gerrit må ha handlet med sønnen Knud, som 
også var kjøpmann.  Knud hadde et krav 105 
riksdaler for krediterte varer.  Også sønnen 
Geert hadde et krav på 100 riksdaler, ukjent 
av hvilken grunn, i tillegg til kravet om 
kompensasjon for sitt hjemmefølge.

Svigersønnen Ludvig Middeltorp opprettholdt 
kontakt med Gerrit.  Det vises ved at han 
skyldte svigerfaren 180 riksdaler.
   
Gerrit hadde bl.a. en reserve i gull (antakelig 
små gullbarrer) for 144 riksdaler  Av 
gjenstander til bruk hadde han sølv for 
436 riksdaler, tinn 59 riksdaler, kobber 21 
riksdaler, messing 12 riksdaler, malm 4 
riksdaler, jernfang 3 riksdaler  Han hadde 
innbo og utstyr av treverk for 105 riksdaler  
Det inkluderte bl.a. et kostbart skap i store 
stuen (16 riksdaler), fire bord, 39 stoler (35 
riksdaler) og to forgylte speil (24 riksdaler).  
16 malerier var verdsatt til 20 riksdaler  
Der var også store verdier i sengeklær (69 
riksdaler), duker etc. (32 riksdaler) og linklær 
(110 riksdaler).

Skiftet nevner kjøpmannsvarer (1549 
riksdaler) og skipsparter (6980 riksdaler).  
Reelt er fordelingen mellom disse postene feil, 
fordi skipspartene inneholder store verdier i 
last eller kjøpmannsvarer, anslått til ca. 4100 
riksdaler.  Det betyr at fordelingen anslagsvis 
skal være kjøpmannsvarer for 5649 riksdaler 
og skipsparter for 2880 riksdaler  Det endrer 
bildet av hans næringsvirksomhet.  Hans 
skipsfart var meget stor blant Bergens redere.  
Men hans kjøpmannskap viser seg å være av 
vesentlig større betydning enn skipsfarten.  
Husk også at skiftet ble holdt om vinteren, 
som var den stille perioden i handelen.  De 
viktigste varene var hvete og salt, fulgt 
av bl.a. stoffer, malt, vin og brennevin og 
franske plommer.  Lageret av handelsvarer 
må i februar antas å være lite, selv om 

skipslisten i skiftet forteller at hans skip 
dro med last også på denne årstiden.  Vi må 
anta at hans beholdning av kjøpmannsvarer 
var vesentlig større i f.eks. august, etter 
stevnetiden i Bergen, samtidig som også 
hans gjeld antakelig vil være større på den 
tiden av året.

Enken Karen fikk i skiftet sin halvdel av 
felleseiet.  Hun overtok både Unneland og 
jordegodset i Sogn, sammen med bolighuset 
og tomten med tilhørende steinkjellere og 
sjøboder samt hagen ved Engen.  Hver av de 
tre sønnene fikk et brorslodd tilsvarende 1440 
riksdaler  Adrian hadde tidligere fått utbetalt 
så mye at han i dette skiftet ikke mottok noe.  
Datteren Catharine fikk en søsterlodd lik 720 
riksdaler, og Maries sønn Ludvig og datter 
Karen delte et søsterlodd.  Verdiene ble 
ikke utbetalt kontant.  Boets gjenstander og 
gjeldskrav ble fordelt etter verdi, slik at hver 
arving fikk verdier tilsvarende sin arv.

Datteren Catharina Johanne fikk en eierandel 
i bolighuset med tomt og hage og tilhørende 
sjøboder, samt i de to sjøbodene og nøst 
i Sandviken og en andel i Reperbanen.  
Tilsvarende andeler ble gitt til datteren 
Maries to etterlatte barn, Ludvig og Karen 
Middelstorp.  Barnebarnet Karen fikk også 
en større andel i disse eiendommene som 
sikkerhet for den morsarven som Gerrit 
hadde ivaretatt.  Også til Gerrits sønner ble 
det gitt noen små andeler i eiendommene for 
å få summene i arveoppgjøret til å gå opp.

Dødsboskiftet forteller hvordan hans store 
formue var plassert.  Vel halvparten av 
bruttoformuen (52,4%) besto tilsynelatende 
av eierparter i skip.  Handelsvarer utgjorde 
tilsynelatende 9,4%.  Det er misvisende, fordi 
verdien av skipspartene i stor grad inkluderte 
last, d.v.s. kjøpmannsvarer.  Reelt utgjorde 
eierparter i skip bare ca. 21,4%, mens 42,4% 
var kjøpmannsvarer.       
 
Gårdene utenfor byen var den halve gården 
Unneland, som utgjorde 3,4%, og jordegods 
i Sogn tilsvarende 3,2% av boets formue.   

Eiendommene i Bergen utgjorde 12,4% av 
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bruttoformuen.  Verdiene var i hovedsak 
knyttet til bolig, boder for oppbevaring av 
handelsgodset og andel i en reperbane.

Utestående gjeldskrav utgjorde 9,4%.  Det må 
sees i forhold til den gjeld boet skyldte som 
utgjorde 13,5% av bruttoformuen.  Skyldig 
gjeld kan deles opp i midler som han ivaretok 
for sine myndlinger (3,6%), sønnen Geerts 
hjemmegifte for å likestilles med sine søsken 
(3,8%), annen gjeld (4,6%) og omkostninger 
ved skiftet (1,5%).  Dette skaper inntrykk av 
et bo som ikke bare var uvanlig stort, men 
som også var i økonomisk solid tilstand.   

Ulike sølvgjenstander utgjorde 3,3%, mens 
et lager av gull (antakelig gullbarrer) tilsvarte 
1,1%.  Ulikt innbo og utstyr i tinn, kobber, 
messing, malm, jern og tre, samt 16 malerier, 
sengeklær, duker, lintøy, m.m. utgjorde 
3,3%.   Det er ikke urimelig å anta at mange 
av de 16 maleriene kan være importert fra 
Nederland.  Den ”private” del av boet var 
liten, sett i forhold til den del av boet som ble 
brukt til næring.   

Karens	dødsbo

I skiftet 6. juli 1701 etter enken Karen fikk 
myndighetene et problem.  De ble nektet 
adgang til å registrere boets eiendeler i 
varehusene.  Det gjør det mulig at boet er 
underregistrert og reelt var større.  Kan det 
ha skjedd av hensyn til at konkurrentene 
ikke skulle få vite hva de hadde av varer 
?    Mer sannsynlig var det for å redusere de 
offentlige kostnadene ved skiftet.  Det ga 
også mulighet for skjevfordeling av arven 
ved arvesvik, uten at vi vet om det skjedde.  
Karens bo var 6222 riksdaler brutto.  Gjelden 
var 1389 riksdaler.  Det ga netto formue til 
arv 4833 riksdaler.  Ved Karens skifte arvet 
hver av de fire levende brødrene verdier for 
966 riksdaler.  Catharina fikk et søsterlodd, 
d.v.s. 483 riksdaler.  Maries to barn delte et 
søsterlodd med 322 riksdaler til Ludvig og 
161 riksdaler til søsteren Karen, som druknet 
i juni 1706.
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Geelmuyden og festningskommandant Johan Caspar von Cicignon.



Fødselstidspunkt for Gerrit og Karens barn er 
delvis ukjent.  Tilsynelatende er de fem siste 
barnene født i løpet av fem år 1667-1671.  
De to eldste barnene kan være født 1664-
1665.   Det kan stemme med påstått vigselsår 
1664.  Men det er også antydet at de to eldste 
barnene kan være født 1661-1662.  Dersom 
det er riktig må vielsen ha skjedd tidligere, og 
der kan være rom for flere barnefødsler i tiden 
1663-1666.  Mangel på bevarte og presise 
kilder betyr at vi har mangelfull kunnskap 
om denne fasen av Gerrit og Karens liv.

På 1600-tallet var barnedødeligheten stor, 
særlig i de første leveårene.  Det var ikke ukjent 
med en statistisk barnedødelighet omkring 
13% i første leveår.  Før konfirmasjonsalder
døde ofte hvert fjerde barn.  Samtidig må 
vi tro at med god økonomi, god mattilgang 
og romsligere boliger var det noe mindre 
barnedødelighet i overklassen enn i 
befolkningen som helhet.  I motsatt retning 
virker det faktum at dødeligheten i byene var 
vesentlig større enn på landsbygden.

Vi kan ikke vite om Gerrit og Karen ble 
rammet ved at ukjente barn døde tidlig.  Vi 
kjenner 2 døtre og 5 sønner av Gerrit og 
Karen.  De het Marie, Peder, Knud, Catharina 
Johanne, Adrian, Hans og Geert.

Marie	Geelmuyden 

Marie ble født omkring 1662-1664.  Hun ble 
gift 7. juli 1680 i Domkirken, Bergen,  bare 
16-18 år gammel, med Ludvig Middelstorp.  
Han var bare 18-21 år gammel.  Dette var 
et meget ungt brudepar.  Vielsen ble holdt 
hjemme i huset etter kongelig tillatelse 
(ekteskapsbevilling) datert 10. mai 1680.  

Allerede etter knapt 4 års ekteskap døde 

Marie.  Dødsboskiftet er datert 12 April 1684 
i Bergen. 

Ektemannen Ludvig Middelstorp var født ca. 
1659-1662, sønn av Ludvig Middelstorp som 
var født i Lüneburg i Tyskland.  Faren fikk 
borgerskap som kjøpmann 1641 og bodde i 
Cort Pihl smuget.

Ludvig fikk 18.02.1682 skjøte fra Lauritz 
Sørensen på en hustomt og 4 kjellere, 
antakelig ved Smørsalmenningen.  20. 
november samme år fikk han borgerskap som 
kjøpmann.  Det er sagt at Ludvig og Marie 
drev krambod.  

24. mai 1684 fikk Ludvig 
ekteskapsbevilling for sitt andre ekteskap, 
med Alchie Lydersdtr. Fasting.  Bemerk 
den korte tiden (6 uker) fra Maries skifte til 
bevillingens dato.  

Vi bør ikke vurdere den korte tiden mellom 
dødsfall og ny vielse (antakelig ca. 10 uker) 
ut fra vår tid.  I eldre tid var ekteskapet et 
viktig arbeidsfellesskap.  Mange oppgaver i 
hjemmet var avhengig av en kone.  Det blir 
særlig viktig  med små barn i huset.  

I bondesamfunnet var den strenge 
arbeidsfordelingen mellom kjønnene særlig 
tydelig.  Samtidig var tilgangen til drift av 
et gårdsbruk viktig i bondesamfunnet.  Det 
blir vanskelig å skille mellom ekteskapets 
betydning som levebrød, arbeidsfordeling og 
samliv.  Det var ikke uvanlig at frierne sto 
på døren hos en bondeenke få dager etter 
ektemannens død.  Kanskje er behovet for 
å fylle begge kjønns roller mindre tydelig i 
byen og i velstående lag av samfunnet.  Men 
behovet bør ikke undervurderes.  Valg av 
ektefelle var av stor betydning for barnets 
fremtidige status og økonomi.  Betydningen 
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av ekteskapet førte til at foreldrene i stor grad 
forsøkte å påvirke eller styre barnenes valg 
av ektefelle, for å sikre slektens og barnets 
beste.  Vår historie viser at foreldrene ikke 
alltid lyktes. 

Ludvig døde 1706 på sin gård Søreide i Fana, 
hvor det ble holdt skifte etter ham i juni 
1706.  

Marie fikk to barn som begge døde unge.  
Hun er uten nålevende etterkommere.  

Peder	Gerritsz	van	Geelmuyden 

Peder ble født omkring 1661-1665.  Han 
ble sommeren 1679 sendt til Kjøbenhavn 
universitet og ble cand. theol. 1682.  I 
desember 1689 ble han sogneprest til Vikør 
(Kvam) prestegjeld i Hardanger, senere prost.  
Peder hadde mye jordegods i Hardanger.  Han 
døde 21 desember 1723 på Os prestegård.

Peder ble gift første gang sommeren 1690 med 
Margaretha Christophersdatter Garmann.  
Margaretha var født 1670 i Os ved Bergen, 
og døde 1. juli 1712 på Vikør prestegård.  
Hun var datter av Christopher Garmann og 
Margaretha Sørensdatter Hofmann.  Peder 
og Margaretha fikk fire døtre og fem sønner.

Peder ble gift andre gang 19. juni 1713 i 
Bergen domkirke med Christine Jersin, født 
1672 i Stavanger.  Hun døde 1733 på Vikør 
prestegård, og var datter av Jacob Jensen 
Jersin og Alhede Burchhardsdatter.  Peder 
og Christine hadde en sønn og tre døtre i 
ekteskapet.  

Alle Peders nålevende etterkommere 
nedstammer gjennom kvinneledd.  De bruker 
ikke slektsnavnet.  Blant hans etterkommere 
er Fridtjof Nansen og den danske polfarer 
Knud Rasmussen.

Knud	Gerritsz	van	Geelmuyden 

Knud ble ifølge sin familiebibel født 14. april 
1667.  Han ble oppkalt etter onkelen, byfogd 

Knud Stoud.  

Han ble opplært som kjøpmann i farens 
virksomhet og reiste visstnok utenlands som 
ung, antakelig til Nederland.  Han kan også 
som broren Adrian ha vært i lære andre steder i 
Europa.  29. august 1695 fikk han borgerskap 
som kjøpmann i Bergen og må ha etablert seg 
som kjøpmann før faren døde i 1701.  Etter 
farens død  overtok han farens forretning, 
etterhvert også huset i Strandgaten.  Han var 
også skipsreder, eide flere store skip og drev 
handel på Holland og Ostindia.  Bl.a. handlet 
han med vin, brennevin og korn.  I noen år 
forpaktet han laksefiskerier i Finnmark.  
Han hadde også ”factorier”, d.v.s. drev 
produksjons-virksomhet.  Om dette var en 
eller flere virksomheter er ukjent.  Vi vet at 
han var involvert i hvalfangst gjennom  1/16 
eierpart i skipet Fortuna (senere de Liefde) på 
70 lester.  Derimot vet vi foreløpig ikke om 
han også var medeier i trankokeriet i Nyhavn 
i Sandviken.

Han eide gårdene Unneland i Arna, Heldal 
i Fana og Kronstad i Årstad, i tillegg til to 
gårder på Radøy.  Han eide også flere kirker 
for det jordegodset som var tillagt dem.  

Krigen mellom Nederland og England 
ga ham store oppdrag som kommisjonær 
for hollandske ostindia-farere som kom 
inn til Bergen.  Det bidro til hans store 
formue.  Datteren Karen fortalte at han i sine 
velmaktsdager eide 100 000 riksdaler.  En 
kartlegging av tinglyste obligasjoner vil vise 
at han var aktiv med utlån av penger.  

Men Knud led store tap.  Han ble hardt 
rammet av Bergens-brannen 1702:  Han var 
ikke hjemme da brannen brøt ut.  Han mistet 
bolighuset og en mengde kjøpmannsvarer 
som brente opp i hans pakkbod nedenfor 
bolighuset.  Etter brannen bygget han opp 
igjen huset, visstnok i mur, med brannfrie 
hvelvete kjellere og pakkhus like til sjøen.  De 
nye byggene er funnet beskrevet, se ovenfor 
under avsnittet Eiendommer, hvor tomt og 
bygg er beskrevet.  Brannen rammet likevel 
ikke hardere enn at han fikk samlet malm som 
falt ned i Domkirken under brannen og skipet 
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det til Amsterdam for å få støpt ny klokke 
til den restaurerte kirken.  Det fortelles etter 
brannen at han sto seg vel.  Han har altså 
klart seg rimelig bra til tross for bybrannen 
og de store tapene.  Den senere tiden viser 
at han beholdt nok til å gjenoppbygge sin 
virksomhet.  

Også skipsfarten ga store tap.  I 1714 
opplyser han at han tapte 280-300 riksdaler 
i skipet St. Jan og 450 riksdaler da skipet de 
Liefde forliste 1710.  Samme år ble skipet 
Emanuel kapret.  Knud hadde store verdier 
ombord, men skip og last ble sluppet fri mot 
løsepenger, slik at Knuds tap ble begrenset til 
300 riksdaler.  Tilsvarende beløp kostet tapet 
av skipet Engelen Gabriel, og i 1714 tapte 
han 650 riksdaler ved andre forlis.  Totalt ga 
dette et tap på 2000 riksdaler i løpet av få år.

I 1736 hadde Knud og familien investert 33 
000 hollandske gylden i en stor ostindia-farer, 
Ebenezer.  Jomfruturen gikk fra Amsterdam 
til St. Martin med sønnen Adrian som skipper.  
Men på hjemveien i 1737 forliste skipet med 
kostbar last i den engelske kanal.  Adrian 
døde.  Dette store tapet skal ha knekket hans 
formue.  Sammen med tapet av sønnen brøt 
det også ned hans arbeidskraft.  Tradisjonen 
forteller at før denne hendelse var det velstand 
og glede i familien, men etterpå krympet 
familiens næringsdrift og velstand.

I tillegg til disse tapene brukte han også 
store beløp til å gi sønnene en start i livet.  
Han lot tre sønner studere.  Til sønnen Hans 
kjøpte han etter tidens praksis  rådstuskriver-
embetet for 3000 riksdaler og til sønnen 
Wilhelm tollinspektør-embetet for 2000 
riksdaler.  Trolig måtte sønnene selv dekke 
disse utgiftene ved gjeldsobligasjoner til 
faren.  Samlet førte utgifter og tap til at 
formuen ble vesentlig redusert.  

Hans tap kan ha redusert hans økonomiske 
situasjon, men knekket ikke hans økonomi.  
Bl.a. nevner auksjonene etter enkens død 
1/16 eierandel i skipet Emmanual, av typen 
galliot, ført av skipper Christen Beyer.  Ved 
auksjonen lå skipet med last på Vågen.  Han 
hadde også eiendommer, juveler og andre 

løsøre til store verdier.

Knud hadde sine eiendommer i 14. rode, 
sjøboden i Sandviken og hagen ved Lille 
Lungegårdsvannet.  

I tillegg nevner auksjon i 1751, etter enkens 
død, tre små bolighus.  To av dem var ved 
Apotekerhagen.  Det ene besto av en stue med 
en gammel jernovn, et kjøkken og en liten 
hageplass av samme bredde som huset.  Det 
andre var et nabohus, med hage både foran 
og bak.  Trolig var det et av disse husene 
som ved auksjonen kalles vognhuset.  Et hus 
på Markeveien, bebodd av Anna Kofoed, besto 
av en stue, ett kjøkken og kammer ovenpå, med 
underliggende grunn.

Det var vanlig i Bergen at tomtene var pålagt 
en grunnavgift til Manufakturhuset.  De to 
tomtene i Apotekerhagen var pålagt en liten 
årlig avgift til Branndirektøren.  

Ved dødsbo var det ikke ukjent at arvinger 
holdt deler av formuen utenfor for å redusere 
kostnader og avgifter ved skiftet.  Vi ser 
også at folk forsøkte å skjule verdier når 
myndighetene skulle fastsette et grunnlag 
for skatt.  Vi vet ikke Knuds holdninger til 
slikt.  Men i desember 1743 fylte han ut 
skjema for en ”selvangivelse”.  Det gjaldt 2%  
formueskatt .  Han oppgir da sin formue til 
10 000 riksdaler, endel mindre enn det som 
finnes i dødsboet 1751-1752.  Det kan antyde 
at han har valgt å nedvurdere sin formue.  
Men det er også mulig at formuen økte i hans 
seks siste leveår.  Uansett antyder tallene at 
han kan ha hatt store tap og utgifter, men at 
han fremdeles var en velstående mann.  Den 
nevnte ”selvangivelse” er signert av Knud. 

I likhet med faren Gerrit var også Knud  sjef 
for borgervæpningen (stadshauptmann).  
Han hadde vervet i hele perioden 1727-1740.  
I tillegg var han formann for byens eligerte 
menn (16-manns råd).  Det er påstått at han 
skjøttet disse vervene med stor dyktighet.

Da kong Christian V i 1733 besøkte Bergen 
ble han av kongen beæret med rang og 
tittelen kanselliråd.  Til minne om dette var i 
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stuen to glassruter, 18,5 x 23 cm, med malte 
og innbrente cartoucher, med hans og konens 
navn.  I bybrannen 1756 forsvant morens 
glassrute.  Farens ble reddet, men knust.  
Innskripsjonen lød ”Edle Hr. Sr. ude Bergen
 

Knud Geelmuydens selvangivelse og signatur  i 
desember 1743.  (Riksarkivet, Byregnskaper, 340 
Kontribusjonsregnskap 1699-1711.)

Knud van Gelmuyden 1733”. 

Etter at Knud døde i mars 1749 og enken døde 
i november 1750, ble sønnen, rådstuskriver 
Hans Geelmuyden, boende en tid i huset.
 
Fredrik C D Geelmuyden forteller i sitt 
manuskrift at datteren Canuta Beatha etter 
Knuds død fikk kjøpe huset i skiftet.  Videre 
skriver Fredrik at kjøpmann Daniel Wallem 
fortalte ham at han kjøpte huset 23. juli 1756 

fra Canuta Beatha.  Om kvelden samme dag 
startet en bybrann som ødela 1500 bygninger 
og la øde nesten hele bebyggelsen mellom 
Torvalmenningen og Nordnes, inkludert det 
huset som Gerrits sønn Knud hadde bygget.  
Wallem nektet å overta huset før salgsummen 
ble halvert.  For å unngå rettsak måtte hun 
akseptere at kjøpesummen ble halvert fra 
3000 riksdaler til 1500 riksdaler  

Historien i forrige avsnitt viser hvor lett 
en muntlig overlevering kan skape en feil 
historie.  Historien som sådan kan være 
korrekt, men den gjelder ikke huset på Gerrits 
tomt !  Vi kan dokumentere at det ikke var 
huset i 14-26 som i 1756 ble solgt fra Canuta 
Beatha.  Kanskje har Canuta Beatha bodd i et 
hus litt lenger nord i Strandgaten.  I alle fall 
bodde Daniel Wallem omkring 1772 i 14. 
rode nr. 16.  Den tomten lå ved Strandgaten 
(nå nr 7), fire hus nord for Gerrits tomt.  

Adressen 14-26 med hus og sjøboder ble solgt 
ut av slekten 5. mars (tinglest 8. november) 
1751.  Auksjonen skjedde bare ca. tre måneder 
etter Anna Beathas død, og før dødsboskiftet 
var avsluttet.  Kjøper var Herman Danielsen.  
Huset ble altså ikke kjøpt av Canuta Beatha 
i morens dødsboskifte.  Huset, bygget for 
Knud etter brannen i 1702, omtales i skjøtet 
og i auksjonsprotokollen som et stort, 
grunnmuret hus på hjørnet.  Huset hadde 
inngang fra gaten.  I første etasje var på høyre 
side en daglig stue med tapet på veggene, 
med jern ”vindovn, og et lite, tapetsert 
kammer fra stuen.  Deretter kom man inn i en 
stor tapetsert stue, med ”vindovn” og vinduer 
mot Torvet og tilgang til et stort kjøkken.  I 
gangen  var et spiskammer.  I andre etasje var 
en stor sal med ”vindovn”, fire fag vinduer 
mot gaten og tre fag vinduer mot Torvet.  I 
tillegg var der to andre kammere med vindu 
mot Torget.  Over salen og kammerne var et 
loft (lemmen).  

Dødsboskiftet i 1751 forteller at en av stuene 
ble kalt blå-stuen, og at kontoret med alle 
papirene var plassert ved siden av blåstuen.  
Ola Andreas Stang Geelmuyden plasserer 
blåstuen i andre etasje, uten at det er funnet 
dokumentasjon for det.  Det er påstått at 
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kjøpmennene vanligvis hadde kontoret i 
første etasje.

Nedenfor huset var gårdsplassen som nå hadde 
fått utkjørsel og port mot Torget.  Torget betyr 
i denne sammenheng Torvalmenningen.  En 
stor muret kjeller ved gårdsplassen var delt 
i flere rom ved hjelp av treverk.  Dette var 
trolig en av Gerrits brannfrie steinkjellere.  
Før naboen på nedsiden, Benjamin Angel, 
lå der også et lite, grunnmuret bolighus 
med en tapetsert dagligstue med ”vindovn”, 
og på andre side av gangen en annen stue, 
også den med kakkelovn.  Over stuene var 
to  kammere, og under huset et ildhus med 
bryggerkjel, samt en krambod-kjeller, med 
utgang mot Torvet.  Kanskje var ildhuset 
identisk med Gerrits gamle ildhus, eller med 
hans andre brannfrie kjeller.  

Til Knuds eiendom hørte også to sjøboder 
med to loft med lem over og fri vinde til 
oppheising av varene.  Gården kaltes Knud 
Geelmuydens gård.  Ovenfor sjøbodene lå 
Grete Hennings sjøboder.

Den nye eieren av 14-26 Herman Danielsen 
fikk ikke et langt liv i huset.  Etter hans død 
kjøpte Christopher Rogge eiendommen på 
auksjon 15. mai 1765.  Allerede året etter 
overtok Jens Dverhagen eiendommen ved 
skjøte tinglyst 1. desember 1766.  Med 
familien Dverhagen kom eiendommen tilbake 
til slektskretsen rundt Geelmuyden:  Jens 
sin sønn Christen Smit Jensen Dverhagen, 
født 1773, ble gift med Elisabeth Maria 
Geelmuyden.  Elisabeth var sønnedatter av 
Knuds bror Peder, d.v.s. en grandniese av 
Knud.  Etter Jens Dverhagens død ble hans 
enke gift med Martin Holvech, men i 1819 
gikk eiendommen ut av også denne slekten.

Det murhuset som Fredrik C. D. 
Geelmuyden kjente, og som var orientert mot 
Torvalmenningen, var bygget etter 1756.  Vi 
vet ikke om husets murer var nye, eller om de 
sto igjen etter at Knuds hus brente.  Fredrik 
trodde at dette nyere huset hadde tilhørt 
Gerrit.  Et bilde fra 1858 viser det store huset 
som da sto på tomten, med to etasjer, valmet 
tak, en dør mot Strandgaten og to dører mot 

Torvalmenningen.  Bildet viser to gamle 
steinkjellerne ”nede i gården”.  Dette kan 
være Gerrits kjellere, hvor han oppbevarte 
mange av sine verdier, relativt trygt mot 
brann.  

Ved Lille Lungegårdsvannets nordvestre 
strand hadde ekteparet overtatt Gerrits 
eiendom.  Her hadde de et hus og tilbrakte 
mange gode sommerstunder, ifølge datteren 
Karen.  Eiendommen omtales som en 
”meget smuk lysthave udenfor byen, hvor 
der voksede æble og pæretrær og hvor de 
gamle ofte var ude om sommeren”.   Dette 
landstedet kan ha sammenheng med at boet 
inneholdt en ”gartnerbok”, som kanskje kan 
fortelle om en av parets interesser.

Knud forteller i 1743 at han også hadde et 
hus på sin gård Unneland.  Gården ble drevet 
av forpaktere, så vi kan oppfatte dette huset 
som et lyststed.

Vindusrute med maleri fra Haus kirke, gitt av Knud 
Geelmuyden (1667-1749).  Er dette slik han kunne 
forestille seg selv og konen Anna Beatha Willumsdatter 
Storch ?
Fra Randi Andersen:  Arna bygdebok bd. 1 s. 304.

Fredrik Christian Dreyer Geelmuyden eide 
på 1800-tallet hans portrett.  Knud var ifølge 
datteren Karen  ”en from og forstandig far”.  
Det var kanskje et utslag av fromhet at han 
påtok seg vervet som kirkeverge i Domkirken, 
fikk støpt Domkirkens nye kirkeklokke, og 
at han ga et glassmaleri til Haus kirke.  

I kirkene var det vanlig at de som hadde 
økonomi, leiet en kirkestol (benk).  Knud 
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bygget sin kirkestol i Domkirken for egne 
penger og tok den i bruk i 1706.  Stolen kalles 
nr. 2 under orgelverket, helt bak i kirken og 
langt fra prekestolen.  Opplysning om at 
stolene nede i kirken var betalt av kirken, 
viser at stolen må ha vært på et galleri eller 
hengt oppe på kirkens bakvegg.   Stolen var 
innebygget, med to stolerom som hadde 4 
plasser hver.   Inngang til stolen var gjennom 
tårnet.  Derfor kunne hardt vær om vår, høst 
og vinter føre snø og sludd inn i stolen, såvel 
som kulde og trekk.  Det er sannsynlig at 
familien pakket seg godt inn mot kulden når 
de besøkte kirken.  

I 1709 fikk svogeren Lyder Fasting overta 
halve kirkestolen.  Han måtte betale 25 
riksdaler i førstefeste.  Denne avgiften 
hadde Knud sluppet fordi han selv fikk 
bygget og finansiert stolen, og fordi han som 
kirkeverge hadde hatt mye strev med kirkens 
bygningsmessige tilsyn etter bybrannen.  
Årlig leie for hele stolen var 5 riksdaler, 
mens en vanlig åpen kirkestol kostet kun 24 
skilling.  I 1736 søkte Knud om å få redusert 
leie p.g.a. stolens plassering og andre 
svakheter, og fordi han hadde ytet mye til 
kirken ved å ikke ta provisjon for leveranser 
av murstein og takstein, og ved å ettergi 
penger som kirken skyldte til ham.  Men 
kirkevergen mente at dette ikke var mer enn 
en mann med hans inntekt burde yte.  I tillegg 
skyldte Knud og svogeren Lyder Fasting 
stoleleie for 7 år.  Kirkens inspektører nektet 
å redusere stoleleien og krevde restansene 
innbetalt.  Men samtidig ble det gitt ordre 
om utstedelse av skjøter på stolen til Knud 
og Lyder, 30 år etter at Knud bygget og fikk 
tildelt kirkestolen.

Knud er omtalt som en fremragende kjøpmann 
og en hedersmann.  At utsagnet kommer fra 
datteren Karen behøver ikke redusere tiltroen 
til dette, særlig ikke når hun også forteller at 
han var preget av tidens ”honette ambisjon”.  
Det oppfattes ikke som et kompliment, men 
en antydning om en kanskje noe underlig 
”finhet” med overdrevne og merkelige 
manerer.  I vår tid kan det forundre at 
”honette ambisjoner” etter datidens skikker 
kunne forenes med at Knud hadde  fire små 

stein ”spyttepotter”.

Glassmaleriet som han ga til Haus kirke 
fremstiller en kvinne og en mann til hest med 
pistol og kårde.  Det er mulig at bildet   er 
ment å fremstille Knud og Anna Beatha.  Vi 
vet at Knud eide både kvinnesal og sal for 
menn (begge gamle), to gamle pistoler, et 
grønt skabrok med pistolhylster (skabrok er 
et stoff eller skinn som legges over salen), en 
messing kårde, to sølv (-skjeftete ?) kårder 
og en gammel børse (gevær).  

Knud var ikke avhengig av å ri, bruke båt 
eller gå til fots for å dra omkring.  Han hadde 
to karmsleder (den ene forgylt) og en karjol 
med to hjul.  Vogn med hjul var ikke særlig 
vanlig i Bergen, med smale gater og få, 
dårlige og delvis korte veier utenfor byen.

Knud ble gift 20. juni 1694 i Korskirken med 
Anna Beatha Willumsdatter Storch, født 6. 
juni 1675 i Bergen.  Datteren Karen omtaler 
henne som meget streng og aktpågivende i 
sitt hus.  Døtrene måtte om sommeren være 
på Unneland 14 dager hver for å påse at alt 
gikk riktig for seg der.  Hver uke ble smør og 
melk ført til byen med hest.  Dette ble levert 
til faste kunder, etter at fru kansellirådinne 
Anna Beatha selv hadde målt og veiet det på 
kjøkkenbordet.  Direktesalg av ferske varer 
på døren til faste kunder var en vanlig form i 
det ”by-nære” jordbruket, og ga høyere priser 
enn det bønder lenger fra byen kunne oppnå 
for sine varer.

Vi kan undre på om Anna Beatha deltok som 
pleierske i farens virksomhet som kirurg.  Vi 
kan ikke utelukke at hun har fått medisinske 
kunnskaper fra sin far.  Kanskje har hun også 
brukt kunnskapene til å ivareta sin familie.  
Et indisium for denne tolkningen er at hun 
synes å ha tatt vare på  75 gamle medisinske 
bøker, som trolig må være arv etter faren 
Willum Hedvart. 

Den nøkternhet og økonomiske forsiktighet 
som historien ovenfor viser, er ikke synlig 
når vi ser listen over de mange smykkene som 
var i dødsboet:  Der var en ring med en stein 
og fire ringer med rosenstener.  Rosenstener 
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kan være ulike edelstener, f.eks. diamant 
eller granat, slipt med flat underside og 3-48 
fasetter på oversiden, oftest med rund form.  
Et par gull øreringer hadde perler og et annet 
par hadde ”..andelok” (?) og 4 rosenstener.  
Der var også en diamant ”brose” (brosje 
?), ett diamant-kors med 6 rosenstener, en 
gjenstand med en ekte ”..andelok” og og noen 
stener, en knapp med 8 tafelstener (toppen av 
en stokk med tavleslipte stener ?), en enkel 
rosensten, ett perlebånd med 157 ekte  perler 
med ett smykke og diamanter i, i tillegg til 22 
ekte perler med en liten gullhake.  Det mest 
verdifulle smykket var perlebåndet til pris 
76 riksdaler, men mange av smykken hadde 
meget høy kostnad.  Solgt på auksjon til en 
antatt lav pris ble det betalt 284 riksdaler for 
disse smykkene.  Kanskje viser smykkene 
sosiale ambisjoner, som også er synlige i 
historien om Knuds ”honette ambisjoner”.  
Tilsvarende kan vi legge merke til 3 små 
kanoner med drikkebegeret inni !  Men det er 
også mulig å se smykkene som en investering 
og en økonomisk reserve.

Det var mote å bruke parykk på Knuds tid, og 
parykker ble ilagt skatt.  Skattelistene 1711 
viser at Knud brukte parykk, også boet hadde 
også en ”parykkstokk” til å henge parykken 
på.  Anna Beatha brukte ”sætt”, d.v.s. et 
oppsatt løshår.  

En grundig gjennomgang av gjenstandene 
i huset vil fortelle mye om familien og 
livet i huset.  Det store antall tekjeler og 
kaffekanner viser at begge drikkene ble 
brukt i stort omfang, og at de må ha hatt store 
selskaper.  Et vaffeljern viser at noen moderne 
skikker er gamle.  24 malerier viser et stort 
velstandshus, men at alle (med  ett unntak) 
ble solgt ut av familien antyder at dette ikke 
var familiebilder.  Eldre familiebilder var 
trolig brent i bybrannen 1702.  Men vi kan 
tro ett av bildene kan ha vært det maleriet av 
Knud som Fredrik C.D. Geelmuyden senere 
eide.    

Her var både vinglass og ølkrus.  Vi kan også 
se en utvikling i bordskikkene.  Av bestikk 
er funnet sølvskjeer, sølvkniver, sølv teskjeer 
og to gafler.  Gafler var nytt på 1700-tallet, 

og det er uklart om nærmere undersøkelser 
vil vise flere gafler. Timeglasset var derimot 
gammel kunnskap. Det kan ha vært brukt 
ved matlaging, i skipsfarten eller i andre 
sammenhenger.

To strykejern viser et grundig stell av 
klærne.  Strykejern var i Norge ikke særlig 
vanlig.  Det meste av befolkningen brukte 
mangletre, som var en vanlig forlovelsesgave 
fra mannen.  Knud var også langt fremme 
ved at de hadde en bordklokke i huset.  Mer 
bemerkelsesverdig er at han også hadde en 
en håndklokke (lommeur), som må ha vært 
mindre vanlig i Bergen i første halvdel av 
1700-tallet, til tross for at lommeuret ikke 
var en ny oppfinnelse.   

Det er uklart om to stanglykter ble brukt når 
de var ute og gikk, eller om de lyste på gaten 
ved huset.  Inne hadde de minst 10 lampetter 
(delvis med speil), minst 6 speil med rammer 
og mange skap.  Endel av innboet må være 
importert fra England eller Nederland.  Tre 
pengeskrin med beslag forteller sammen med 
mye papir og 10 ubeskrevne protokoller om 
en rik kjøpmanns behov. 

I 1711 hadde familien en tjenestepike og en 
dreng.  Det var en ganske vanlig tjenerstab 
for borgerskapet.  I tillegg hadde familien 
en tjenestepike som var ansatt for å passe 
barnene.  Antakelig var dette en ung pike.  
Hun arbeidet uten lønn, d.v.s. for kost og losji.  
I tillegg skriver Knud i skattelisten at hun 
fikk noe klær ”fordi hennes far er i kongens 
tjeneste” (soldat).  Knud ga altså uttrykk for 
at han mente at hun var godt behandlet.   

Knud og Anna Beatha fikk 15 barn, 7 gutter 
og 8 jenter.  Av dem døde 4 barn som små.  
I tillegg døde sønnene Johan, Paulus og 
Adrian før Knud.  Også  svigersønnen Bernt 
Smiths død skal ha vært et stor tap for Knud.  
Etter foreldrenes død levde sønnene Geert, 
Wilhelm og Hans og døtrene Karen Montagne 
(vår omtalte tradisjonsbærer), Catharina 
Fleischer, Marie Smit, Anna Dorothea Borse 
og Canuta Beatha de Lange.

Tradisjonen forteller at Knud forsøkte å 
50



påvirke barnenes valg av ektefelle.  Datteren 
Anna Dorothea ble nektet brudeutstyr 
(hjemmefølge) da hun giftet seg med Hans 
Jacob Borse.  Årsaken skal ha vært at Knud 
ikke ønsket at datteren skulle bli gift med 
en offiser.  Anna Dorothea og Hans Jacob 
holdt seg derfor borte fra foreldrene i to år.  
I skiftet etter Knuds død ble hjemmefølgets 
verdi endelig utbetalt med 500 riksdaler.

Bergen Domkirke.

Grunnriss av østlige del av Bergen domkirke,  med 
de tidligere gravkamrene rundt koret.  Knud og Anna 
Beathas gravkjeller var i nordøst, med inngang til 
venstre for alteret (den nordligste hadde inngang fra 
gangen mot skrudhuset)..   

Knud ble begravet i Domkirken 18. mars 
1749.  Anna Beatha døde 7. november 1750 og 
ble begravet 23. november 1750.  Begge ble 

begravet i Domkirken i en muret gravkjeller 
som de festet.  Rundt korets bue var der fem 
slike gravkapeller bygget på utsiden.  Fire av 
dem hadde dør direkte fra koret, det femte 
lå mellom koret og skrudhuset, med dør fra 
forhallen.  Geelmuyden-familiens gravkapell 
lå til venstre for alteret, på den østlige side 
av koret ut mot kirkegården.  En beskrivelse 
av gravstedene i 1774 antyder at familiens 
gravsted lå som nr. 2 av de fem gravstedene, 
regnet fra øst mot vest.  Denne gravkjelleren 
omtales tidlig på 1800-tallet som ”prektig”.  
Det må være det gravkapellet som Herman 
Garmann tidligere innrettet (fikk bygget ?), 
og hvor hans kone og barn ble begravet i 1669.  
Vi har ikke full oversikt over hvem i familien 
som ble begravet i denne gravkjelleren.  Men 
vi vet i alle fall om følgende begravelser der:  
Sønnen Paulus i 1738, Knud selv i 1749, hans 
kone Anna Beatha i 1750, datteren  Canuta 
Beatha i 1768, sønnen Hans i 1778.

Kjøpmann Fredrik Christian Dreyer 
Geelmuyden mente at det ble for kostbart 
for ham å vedlikeholde gravkjelleren, da 
resten av slekten ikke ville bidra økonomisk.  
Gravkjelleren ble derfor overlatt til kirken 
før 1824.  Gravkapellene ble revet 1871-
1883.  Dette gravkapellet var kun ett av 
tre gravsteder som Knud og Anna Beatha 
eide.  Foreløpig er de to andre gravstedene 
ukjente.   

Knud har mange nålevende etterkommere med 
slektens navn.  Blant Knuds etterkommere 
var fiolinisten Ole Bornemann Bull (1810-
1880).

                 Dødsboskiftet etter 
                Knud og Anna Beatha

Det ble ikke holdt dødsboskifte da Knud døde.  
Ekteparet søkte og fikk tidlig, 20. juni 1721, 
kongelig tillatelse til at den lengstlevende 
skulle få sitte i uskiftet bo.  Tillatelsen ble 
gjentatt 21. august 1731.  Først etter Anna 
Beatas død 7. november 1750 ble dødsboet 
delt.

Dødsboet handlet om store verdier.  Boets 
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formue  var 18 013 riksdaler, og gjelden var 
3 924 riksdaler.  Netto formue var 14 088 rdl 
12 sk.  Det ga hver av brødrene Geert, Hans 
og Willum en arv (brorslodd) lik 1 878 rdl 2 
mrk 8 sk.  De fem søstrene fikk alle 939 rdl 
hver (søsterlodd).  Der var mange konflikter 
i dødsboskiftet etter Knud og Anna Beatha.  
Meningene var sterke, og mistanker kommer 
delvis klart til uttrykk.  Uttalelser i skiftet 
antyder at noen av arvingene kan ha forsøkt å 
sikre seg en større andel enn de skulle ha.  

Det vil bli fortalt om striden  og skiftets innhold 
i neste utgave av denne slektshistorien.  Den 
vil bli publisert på www.geelmuyden.info

               Litt om Willum Hedvartt
                    og familien Storch

Anna Beatha var datter av Willum Hedvart 
(Hedewortz) og hans første kone.  Willum 
kom fra England før 1668.  Navnet Hedvart 
kan  være en variant av Edvard, her brukt 
som patronymikon (Hedvardsen) ?

Litteraturen påstår vanligvis at Willum hadde 
kun en kone.  Men Sollied må ha rett når de 
antar at han også var gift tidligere.  I Knud 
Geelmuydens bibel skriver Knud om Anna 
Beatha at hun ble født i juni 1675.  Det er to 
år før Willums kjente ekteskap.  

Willums første kone døde før desember 
1677.  Vi kjenner ikke hennes navn, men 
muligheten for oppkalling antyder som en 
arbeidshypotese at hun het Elisabeth eller 
Catharina og Jansdatter eller Willemsdatter.  
Det mulige navnet Elisabeth er basert 
på Willum Hedvarts første datter i andre 
ekteskap.  Alternativet Catharina er basert 
på at minst to av hans barn døpte døtre 
Catharina.  For Anna Beatha var dette navnet 
så viktig at tre av hennes døtre fikk navnet.  
Det gjelder blant annet hennes to eldste døtre, 
som begge døde små.  Selv om Anna Beatha 
også hadde en svigerinne med navnet, kan 
iveren etter oppkalling antyde at Catharina er 
mer sannsynlig enn Elisabeth som navn på 
Anna Beathas mor.

Det er antatt at Willum Hedvarts tre eldste 

kjente barn er fra første ekteskap.  Av 
disse brukte i alle fall Jan og Anna Beatha 
etternavnet Storch.  Navnet kunne kommet fra 
Willum Hedvarts familie.  Men når Willum 
ikke brukte navnet, og det i neste generasjon 
kun er funnet blant barn som kan antas å være 
fra første ekteskap, er det mest sannsynlig at 
Storch er hans første kones familie.  

En sannsynlig far av Willum Hedvats første 
kone Catharina (Elisabeth ?) er Willum Jansen 
Storch.  Han ble nevnt da konen Trine i 1664 
betalte leie for sin kirkestol i Korskirken.  Vi 
vet ikke om han var gift flere ganger.

Opplysningene nedenfor viser at slekten 
Storch noen tiår tidligere skal være kommet 
fra Nederland.  Det kan derfor ikke være 
mange personer i Norge med slektsnavnet.  
Denne Willum Jansen Storch må derfor 
antas å være identisk med den Willum som 
er funnet i litteraturen, med opplysning om at 
han er født 1625 i Nederland.  Willums søster 
Harmiche skal visstnok være født samme året 
i Amsterdam.  Blant to andre kjente brødre 
døde den ene 1671 i Trondheim.  Denne 
søskenflokken var barn av Jan Storch, som 
skal være født 1590 i Nederland, og som kan 
antas å ha innvandret til Norge, fordi vi finner 
minst tre av hans barn her.  

At Willum Storch var sønn av Jan passer godt 
inn i den tidligere arbeidshypotesen, som 
på grunnlag av oppkallingsregler antydet at 
Catharina  (Elisabeth ?) var datter av Willum 
eller Jan, og at Catharina (Elisabeth ?) var av 
slekten Storch.  Hypotesen sannsynliggjøres 
også ved at Willum Jansen Storch fikk en 
dattersønn kalt Paulus von der Lippe (1696-
1746).  Geelmuyden-slekten fikk senere 
forbindelser til slekten von der Lippe, og 
Anna Beatha Storch og Knud Geelmuyden 
fikk en sønn Paulus.  Dette navnet er ellers 
ukjent i Geelmuyden-slekten og må være 
oppkalling etter Anna Beathas fetter Paulus.  
Teorien er sannsynliggjort, men noen flere 
bekreftelser er ønskelig.  Det mangler også 
en bekreftelse på Catharina (Elisabeth ?) sitt 
fornavn.

Harmiche Jansdatter Storch, nevnt ovenfor, 
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ble farmor til Peter Wessel Tordenskjold 
(1691-1720), som altså var tremenning av 
Anna Beatha.

Willum Hedvart var Dr. Chirurgiae i 
Bergen.  Det er uklart om han hadde vært i 
vanlig  bartskjærer-lære.  Tittelen tyder på 
at han kanskje hadde en høyere utdannelse 
fra England.   Et mulig indisium på det er 
at i datteren Anna Beathas dødsboskifte 
finnes 75 gamle medisinske bøker, som hun 
trolig hadde etter Willum.  I 1668 var han 
lagrettemann.  Det antyder at han allerede 
hadde vært en tid i Bergen.  Samtidig er han 
ikke funnet nevnt i koppskatten 1657 og må 
antas å ha innvandret etter den tid.  Han eide 
1670 parter i en kreyert på 30 lester og i en 
skute på 70 lester.  11. april 1672 tok han 
borgerskap i Bergen.  

Bartskjærerne er bl.a. omtalt av St. Tschudi 
Madsen og O. Sollied i ”Medisinsk liv 
i Bergen”.  De fikk yrkestittelen fra 
virksomheten som barber.  Men yrket var mye 
mer omfattende.  De var datidens kirurger.  
De hadde forbud mot å drive indremedisinsk 
behandling.  Slik virksomhet var forbeholdt 
stadsfysikus.  Han hadde høyere medisinsk 
utdannelse.  Men han var kun en person.  
Produksjon av medisin som skulle tas inn 
i kroppen var forbeholdt apotekerne.  I 
realiteten var det bartskjærerlaugets 9 
medlemmer som utførte det meste også av 
indremedisinsk behandling i byen.  Det er også 
dokumentert at de laget endel medisin.  De 9 
bartskjærerne i lauget fikk mye konkurranse 
fra tilreisende bartskjærere, skipskirurger, 
badstumannen og de militære bartskjærerne.  
Konkurrentene hadde vanligvis ikke tillatelse 
til å drive slik virksomhet. Men tross risikoen 
for rettsaker og bøter var de vanskelige å 
hindre, på samme måte som stadsfysikus fant 
det vanskelig å hindre bartskjærerne å trenge 
inn i hans virksomhet.  

Den vanligste utdannelsen for en bartskjærer 
var en kort læretid, fulgt av reisende 
svennevirksomhet rundt om i Europa.  På 
disse reisene kunne de også arbeide ved 
hospitaler eller følge hærer i felten.  Det førte 
til at endel bartskjærere fikk høy kompetanse 

som kirurg, i tillegg til at de også kunne oppnå 
medisinsk kompetanse som ikke behøvde å 
være dårligere enn hos stadsfysikus.  Men 
det var stor forskjell på kompetansen hos 
ulike bartskjærere.  Det var derfor et viktig 
kvalitetstempel at lauget måtte  godkjenne 
deres kunnskaper før de ble opptatt der.

Bartskjærerne var som gruppe ikke blant de 
fremste borgerne.  Borgerskapet i seg selv ga 
høy status.  Men mange i befolkningen hadde 
ikke økonomi til å betale høye honorarer 
og dyre medisiner.  Yrket medførte høye 
kostnader, bl.a. til apotekerne.  Det begrenset 
yrkesgruppens velstand.  Men der var også 
stor forskjell mellom ulike utøvere av yrket.

Bartskjærerne hadde normalt en lærling 
og gjerne en svenn til hjelp i arbeidet.  I 
mange tilfeller bodde pasientene i sine egne 
hjem.  Men det var også vanlig at pasienter 
måtte bo hos bartskjæreren.  Pasientene og 
barberkundene som oppholdt seg i huset førte 
til at bartskjærerne gjerne også  drev vertshus 
og ølservering.

En bartskjærer hadde lov til å drive sin 
kirurgiske og sårbehandlende virksomhet.  
Men det var en forutsetning at lauget hadde 
godkjent hans yrkesmessige kvalitet, at han 
hadde løst borgerskap i Bergen og at han var 
medlem av lauget.  Han hadde ikke lov til å 
drive andre typer virksomhet.  Det klages fra 
andre borgere over bartskjærere som driver 
indremedisinsk behandling, driver vertshus, 
selger øl og arbeider som kjøpmenn.  Det 
er også dokumentert endel tilfeller hvor de 
arbeidet i Bergen uten å ha løst borgerskap, 
d.v.s. at de arbeidet uten tillatelse og i strid 
med andres privilegier.  

Vi kjenner ikke hele Willums virksomhet.  
Han arbeidet sammen med en dreng, i tillegg 
til at familien hadde den vanlige tjenestepiken 
i huset.    

Willum var blant dem som arbeidet uten 
borgerskap, og hans skip antyder at han også 
drev som kjøpmann i Bergen.  Han har altså 
ikke oppfylt kongens, byens eller laugets krav.  
Lauget var opprettet i 1597.  På 1600-tallet 
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øket myndighetenes kontroll med laugene.  
Høsten 1672 fikk bartskjærerlauget i Bergen 
nye laugsartikler med et sterkere fokus på 
laugets monopol.  Det skjedde samme år som 
Willum løste borgerskap.     

Willum ble gift andre gang 12. desember 
1677 i Korskirken med Cathrine Jansdtr. 
Smit, også kalt Trine.  Han fikk tre barn med 
henne.  Familien bodde lenge i 22. rode, på 
østsiden av Vågen.  

Familien flyttet tidligst i 1683, og trolig før 
Willums død, til 20. rode nr. 31, som nå 
heter Hollendergaten 2.  Huset der er trolig 
bygget etter bybrannen 1702.  Men på den 
126 m2 store eiendommen er to hvelvete 
steinkjellere (d.v.s. brannsikre) fra 1500-
tallet eller tidligere.  Eiendommen har hatt 
inngang på sydsiden av Hollendergaten, der 
en kjellerhals fører ned til en murkjeller med 
tretak.  Gjennom den kommer man inn i den 
ene hvelvete kjelleren.  Derfra kan man gå 
opp noen trapper til en gårdsplass, hvor der 
er inngang til den andre hvelvete kjelleren.  
Huset må ha vært bygget over de to første, 
nedsenkete kjellerne.  Bak den tredje 
steinkjelleren ligger Korskirkeveiten, like ved 
Korskirken.  Kjøpet av ein eiendom med to 
kostbare, brannsikre kjellere styrker teorien 
om at han også fungerte som kjøpmann.  
Slike kjellere ble brukt til oppbevaring av 
verdier, f.eks. Kjøpmannsvarer som skulle 
vernes mot en ny bybrann.  De tre kjellerne 
er nå en del av lokalene i  restauranten 
Potetkjelleren, og gårdsplassen er innebygget 
som mottaksområde for restauranten, som 
nå har inngang fra Kong Oscars gate via 
nabotomten.  Enke og barn ble etter Willums 
død boende på eiendommen. 

Willums bosted i 20. rode nr. 31 ble funnet i 
grunneleiebok for Bergen 1686.  Den neste 
tomten som nevnes i boken er en sjøgrunn, 
37 alen ganger 15 alen (222 m2).  For halve 
tomten oppgis betaling av leie, men ingen 
brukernavn.  Det er derfor trolig at Willum 
også disponerte halvparten av denne tomten.  
Den andre halvparten ble disponert av  Thies 
Dreier, som også bodde i 20. rode.

Willum ble begravet 14. desember 1685 
i Korskirken.  Da overformynderne i 
1692 avregnet barnenes arv, ble den 
summert til 1027 riksdaler, 3 mark og 6 
skilling.  Det viser at han klarte seg godt 
økonomisk, sammenliknet med mange andre 
bartskjærere.  Det er ukjent om det skyldes 
dyktighet i arbeidet eller andre virksomheter 
som kjøpmann, reder, etc.  Han var relativt 
velstående, men var ikke blant byens rike 
menn.

Catharina	Johanne	Geelmuyden 

Catharina Johanne ble født omkring 1668.    
Hun døde 1744 i Bergen.  Hennes ektemann 
Lyder Lydersen Fasting var født ca. 1676 
i Bergen og ble begravet 26. juni  1759 i 
Bergen Domkirke.  Det må ha vært en rik 
begravelse:  I likhet med sine svigerforeldre 
ble Lyder begravet i et festet gravlokale 
(”arvebegravelse”) i Domkirken.  Det ble 
ringt med kirkeklokkene, sølvstakene ble 
hentet frem på alteret og presten holdt 
likpreken.  Alt dette kostet ekstra, og var ikke 
vanlig ved ordinære begravelser. 
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3/4 alen bred etter skjøte 1572, på den andre er skjøte 1631, men ingen mål.



Lyders foreldre var Lyder Fasting og 
Elisabeth von Recken (død 1677).  Han fikk 
borgerskap 16.10.1699 som kjøpmann i 
Bergen. Han eide hager på Engen.  I 1714 
tapte han 340 riksdaler i forbindelse med et 
skip.  

Lyder og Catharina Johanne hadde fire døtre.  
Deres etterkommere bruker ikke slektsnavnet 
Geelmuyden.

Adrian	Gerritsz	van	Geelmuyden 

Adrian ble født 1669, kanskje 7. oktober.  

Det var vanlig at mye av yrkesopplæringen 
skjedde i familien.  Derfor må vi anta at 
Adriaen fikk mye av sin opplæring hjemme 
i farens handelsvirksomhet.  Det er også 
påstått at han gikk i ”skipperskolen”.  
Farens dødsboskifte forteller at Adrian 
hadde fått utbetalt 1500 riksdaler, som han 
hadde ”fortært på fremmede steder”, d.v.s. 
i England og i Nederland.  Dette gir grunn 
for å tro at han oppholdt seg en periode i 
England, kanskje i lære.  Han forlot Bergen 
trolig i 1688.  Valget av England var i denne 
perioden naturlig.  Der var handel mellom 
Bergen og England.  I tillegg var faren i 
utgangspunktet nederlender, og Nederland 
var 1689-1702 i personalunion med England.  
Omkring 1695 slo han seg ned som kjøpmann 
i Amsterdam.  Pengene var antakelig også 
et kapital-grunnlag for å etablere seg som 
kjøpmann der.

Adrian og sønnen Pieter skal ha vært 
medlemmer i Bergensfarer-lauget i 
Amsterdam.  Det var en organisasjon for 
kjøpmenn som handlet med Bergen.  

I Amsterdam bodde Adrian i huset nr. 31 
på ”Nieve Waals Eiland” som kjøpmann og 
kommisjonær for sin far.  Også flere andre 
bergenske kjøpmenn benyttet Adrian som 
kommisjonær i Amsterdam.  Bl.a. sendte 
hans brødre Knud og Geert varer til ham i 
1715.  I perioden omkring 1701-1703 er 
adressen oppgitt som ”Of de Binnekaut 
van het Nieuveland 3die huus van de 

Bentemerbrucke”.  

Adrian deltok i et lite orkester.  I Amsterdam 
besøkte den 15 år yngre dikteren Ludvig 
Holberg ham ofte på sine reiser og spilte 
musikk med ham.  Holberg forteller om dette 
i en av sine epistler.  De var også indirekte 
beslektet ved at Ludvig Holbergs kusine 
Lindgaard var gift med Adrians bror Geert 
Gerritsz van Geelmuyden.  Også Adrians 
brorsønn, presten Geert Geelmuyden, besøkte 
ham på sine reiser.

Ludvig Holberg omtaler skipper Adrian i 
”Det lykkelige skibbrudd”.  Det er påstått 
at det er med vår Adrian som rollemodell.  
Dersom det er riktig antyder det at Adrian 
kanskje også reiste som skipper, uten at det 
er dokumentert.

Adrian ble gift  20. september 1696 i 
Amsterdam med Catharina Abo, født 20. 
mars 1671 i Amsterdam.    Testamentet deres 
er datert 11. juli 1697.  Ekteparet fikk 5 eller 
6 barn, men nålevende etterkommere er ikke 
kjent.  

Ekteparets dødsår er tidligere ikke funnet i 
Amsterdam, og det har vært antatt at de etter 
sønnens og barnebarnenes død flyttet fra 
byen.  Senere er det påstått at Adriaen døde i 
Amsterdam 1705.  

Adrian har ikke kjente nålevende 
etterkommere med navnet Geelmuyden.   

Hans	van	Geelmuyden 

Hans ble født 1670.  Han ble oppkalt etter sin 
tantes far, stiftbefalingsmann Hans Hansen 
Smit de Lilienskiold.  Slik kom navnet Hans 
inn i slekten.  

Hans døde ca. 1684 i Bergen, omkring 13 år 
gammel.   Han var uten etterkommere.
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Geert	Gerritsz	van	Geelmuyden 

Geert ble født 1671.  I likhet med faren finnes 
fornavnet i flere varianter, oftest Geert, Giert 
og Gerrit.  Her er valgt varianten Geert, for å 
skille ham fra faren.

Han var først noen år i farens forretning i 
Bergen, trolig også en tid på besøk hos sin 
eldre bror i Amsterdam.   3 mars 1704 fikk 
han borgerskap som kjøpmann.  Han må ha 
drevet endel skipsfart.  I perioden 1706-1709 
sender han sammen med andre  minst et skip til 
Amsterdam.  Ved en annen anledning har han 
et tap på 393 riksdaler i tilknytning til et skip.  
Han var også en av deltakerne da et kompani 
i Bergen i 1702 fikk enerett på Finnmarks-
handelen for 12 år.  Virksomheten begynte i 
1703, og førte i løpet av 12 år til et samlet tap 
for kompaniet på 70 000 riksdaler.  

Broren Knud var involvert i hvalfangst 
gjennom  1/16 eierpart i skipet Fortuna 
(senere de Liefde) på 70 lester.  Enten Geert 
eller faren Gerrit eide 1/32 i det samme skipet.  
Hvalfangsten møtte sterk konkurranse særlig 
fra Nederland.  Den var vellykket i enkelte 
år, men var økonomisk meget risikabel.  
Fangsten ble i Bergen brukt i et trankokeri i  
Nyhavn i Sandviken.

Ola Andreas Stang Geelmuyden forteller 
at han bodde ”ute på Stranden” og ”på 
Strandgaten, utenfor Nykirken”.  Det er 
tvilsomt, fordi skattelistene forteller at han 
bodde i 14. rode, d.v.s. nær Torget.  Valg av 
gravkirke stemmer overens med bosted i 14. 
rode.

Ved bybrannen 1702 hadde han nylig arvet 
sine foreldre.  Han mistet da et kostbart 
hjørnehus på Torvet, sammen med mange

Torget i Bergen 1816. Tegning av J. F. L. Dreier.

kjøpmannsvarer.  Men han mistet ikke alt 
han eide, som så mange andre.  Han beholdt 
litt tilovers etter brannen.

I likhet med broren Knud viser skattelistene 
1711 at Geert brukte parykk, og at hans 
kone brukte ”sætt”, d.v.s. et oppsatt løshår.   
I tillegg hadde en liten sønn mistet håret i 
småkopper.  Sønnen brukte derfor parykk.  
Listene har form av selvangivelse, d.v.s. 
at  mannen i husholdningen selv skrev ned 
og signerte under opplysningene i listen.  
Ved denne anledning stavet Geert sitt navn 
som Gerrit.  Men vi vet at han varierte 
skrivemåten av sitt navn.

Geert og hans familie ble hardt rammet.  
Først mistet Geert store verdier i bybrannen 
1702.  Han beholdt nok midler til året etter å 
kunne gifte seg.  Men hans kone døde i barsel 
etter ca. to år, og Geert led flere økonomiske 
tap.  Han kalles i 1717 fremdeles negotiant 
og borger.  Han må derfor ha drevet sin 
kjøpmanns- og redervirksomhet.  Et tegn på 
det er at han i april 1713 signerer på at han 
har mottatt 215 anker fransk brennevin, som 
var  ombord på skipet Postillionen.  Skipet 
var kapret som prise og brakt inn til Bergen.  
Kanskje ble varene lagret i Gerrits tidligere 
sjøbod i Sandviken, som han eide sammen 
med Knud.  

Kanskje var Geerts kjøpmannsvirksomhet 
ikke omfattende, eller den ble redusert 
p.g.a. dårlige resultater ?  Han har i alle 
fall i perioden 1704-1713 antakelig også 
fungert som funksjonær eller assistent for 
sin første svigerfar, Jacob von der Wida, 
som var direktør ved Manufakturhuset.  Han 
signerte flere viktige dokumenter på vegne 
av direktøren.  Da svigerfaren i 1713 kom 
i vanskeligheter kausjonerte Geert for 500 
riksdaler for ham. 

Geert hadde etter tradisjonen dårlig helse.  
At han 70-80 år etter sin død ble referert 
til som ”syke fetter Geert” antyder at 
helseproblemene var store og reelle.  Det kan 
ha hatt konsekvenser for hans økonomiske 
virksomhet og næringsgrunnlag.  Han ble kun 
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50 år gammel.  Begravelsen skjedde 21. april 
1721 inne i Domkirken, på nordre side under 
stolene.  Begravelsen kostet 17 riksdaler.  

Ifølge familietradisjonen drev enken 
forretningen videre etter Geerts død.  Den 
var da liten, nærmest en krambod med 
manufaktur og kortevarer.  Kortevarer er 
varer som ikke blir målt eller veiet, men 
solgt stykkevis, dusinvis el.l., f.eks. knapper, 
sakser, kammer og andre småsaker.  Det må 
bety at hans virksomhet var blitt klart redusert 
i forhold til det vi tidligere kan dokumentere.  
Det bekreftes av hans skifte 28. mai 1721.  
Det forteller at han ikke etterlot seg noe til 
arv p.g.a. boets ”slette tilstand”.  Dersom 
han etterlot seg en krambod, slik tradisjonen 
forteller, må gjelden ha oppveiet krambodens 
verdi.    

Geert ble gift to ganger:

Han fikk bevilling 24. august 1703 til 
ekteskap med Johanna Margaretha von der 
Wiida (vigseldato ukjent).  Grunnen til at de 
måtte ha tillatelse til ekteskapet var at hans 
mors foreldre var hennes mormors foreldre.  
Navnet hennes ble i familien forkortet til 
Gretha.  Hennes foreldre var Jacob Cortsen 
von der Wiida og Anna Stoud Lauritzdatter.  
Johanna Margaretha døde i barselseng.  I 
skiftet 20 mai 1707 etterlot hun en arv på 600 
riksdaler.  

Geerts andre kone er i litteratur og 
manuskrifter vekselvis kalt Karen, Cornelia 
og Nielsche Marie, alle med navnet Lindgaard.  
Foreldrene skulle være toller Nils Rasmussen 
Lindgaard og Abigael Pedersdatter Lem.  
Men Karen Nilsdatter Lindgaard ble i 1703 
gift med Jacob Jacobsen Widding, som i 
1717 fremdeles var i live da Geert og Jacob 
på vegne av sine koner selger deres eiendom 
og møllebruk i Eidsvåg.  Karen døde 1767.  
Hun kan ikke ha vært gift med Geert.  

Den tidligere forvirringen om konens navn 
betyr at vi ikke helt kan utelukke at han 
mellom første og siste ekteskap kan ha vært 
gift med Cornelia.  Men ingen Cornelia er 
funnet.  Et slikt hypotetisk ekteskap er derfor 

lite sannsynlig og ville uansett være uten 
overlevende barn.
 
Familietradisjonen forteller at Geerts kone 
ble kalt ”tante Nielscke”.  Det er fortalt av 
hennes niese Karen Knudsdtr. Geelmuyden, 
gift Montagne.  Vi kan dokumentere at Geert 
var gift med Nielscke Marie Lindgaard.  Hun 
nevnes som enke i Geerts skifte, og hun er 
funnet som fadder fem ganger i Nykirken og 
Domkirken, tre av gangene kalt Geelmuyden 
(1721-1735).  Hun var født ca. 1687 og ble 
begravet 22. juli 1775 på Domkirkegården 
ved Bergen Domkirke, 88 år gammel.  
Hennes begravelse og skifte bekrefter at hun 
var enke etter Geert Geelmuyden.  

Geerts skifte i 1721 forteller at han hadde 
to barn etter første ekteskap, Geert 17 år og 
Jacob 16 år.  Etter siste ekteskap hadde han 
fire barn, Johanne Margrethe (kalt Grethe) 
10 år, Abigael Catrine 8 år, Niels Christian 7 
år og Karen 4 år.  Geert hadde også en sønn 
som døde 5 år gammel i 1715.  Han var trolig 
født i farens andre ekteskap med Nielscke 
Marie.  

Geerts to barn fra første ekteskap døde før 
enken Nielscke Marie.  Barn av de to guttene 
nevnes ikke i sin ste-bestemors skifte.  Det er 
mest sannsynlig at guttene etter farens død 
ikke ble fostret av stemoren Nielscke Marie, 
men vokste opp hos sin mors familie, von 
der Wiida.  Sønnen Jacob Geertsen har idag 
etterkommere, også med slektsnavnet.  En 
gren av sønnen Geert Geertsens etterkommere 
lever i Nederland.  Ingen av hans nålevende 
etterkommere bruker  slektsnavnet.

Av de fire overlevende barnene fra Geerts 
andre ekteskap døde to døtre ca. 11 og 17 år 
gamle i løpet av de første ni årene etter Geerts 
død.  Den siste datteren Johanne Margrethe 
døde ca. 39 år gammel.  Hennes små barn 
døde alle før 1748.  

Den eneste av Geerts barn etter andre 
ekteskap med nålevende etterkommere var 
Niels Christian.  Han og hans enke Helena 
Pedersdatter Mørch døde i 1770 og 1771 
i København.  Deres barn var unge og i 
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økonomisk vanskelige forhold.  At disse 
arvingene var ukjente ved skiftet etter 
Nielscke Marie antyder at hun ikke hadde 
kontakt med sin sønn Niels Christian før 
hans død.  Hennes nærmeste familie var i 
hennes alderdom døde eller i praksis borte.  

Nielsche Marie satt som enke i 54 år.  Det 
var økonomisk vanskelig for en kvinne å 
være alene.  Dersom hun selv fostret sine 
barn må belastningen ha vært stor, selv med 
hjelp fra slekten.  Det er trolig at enken fikk 
et  hardt og strevsomt liv.  Alderdommen var 
heller ikke enkel for en enslig, fattig kvinne 
på 1700-tallet.  Men hun hadde i behold en 
støtte i alderdommen:  Hun bodde hos sin 
niese, Karen Knudsdatter Geelmuyden (gift 
Montagne).

Skiftet etter  ”Nielsche Marie Lindgaard 
sal. Giert Geelmuydens” ble forseglet 6. juli 
1775.  Hun var fattig og etterlot ingen arv.  
28. juni 1776 fortelles at arvingene ikke 
kjennes med sikkerhet.    Begravelsen var 
besørget av  ”edelmodige venner ”.  

Geert og Nielsche Marie har etterslekt 
gjennom sønnen Niels Christian.  Det er 
trolig at noen av barnebarnene i København 
har etterkommere i Danmark, men uten 
navnet Geelmuyden.  I tillegg reiste en 
sønn av Niels Christian til Nederland, hvor 
han har nålevende etterslekt, også med 
slektsnavnet.

ETTERORD

Mange detaljer er funnet om Gerrit og 
Karen sine liv.  Vi er særlig heldig som 
har bevart så mye tradisjonskunnskap som 
deres sønnedatter Karen formidlet videre, og 
Fredrik Christian skrev ned.  Likevel mangler 
mye.  Kildene forteller lite om kvinnene, og 
det er vanskelig å danne seg et klart bilde 
av Gerrit og Karen som privatpersoner.  Vi 
kan håpe at mer kunnskap er skjult i kildene.  
Kanskje kan større arbeidsinnsats bringe oss 
nærmere personene Gerrit og Karen.

Gerrit og Karen har en stor etterslekt, men 
kun ca. 150 personer bruker idag navnet 
Geelmuyden eller Geelmuijden som 
slektsnavn.  I tillegg er navnet mye brukt 
som mellomnavn.  Av de 150 lever ca. 
halvparten i Norge, de fleste andre fordeler 
seg på Sverige og Nederland.  Noen få bor i 
Danmark, England og USA.  

Av de som nå bruker slektsnavnet nedstammer 
alle fra Gerrits sønner Knud og Geert.  

Av Geerts etterkommere med slektsnavnet 
nedstammer alle i Nederland fra hans sønn 
i andre ekteskap Niels Christian.  Andre av 
Geerts etterkommere med navnet nedstammer 
fra hans sønn i første ekteskap Jacob von der 
Wiida Geelmuyden, som flyttet til Grimstad.

Av Knuds etterkommere med navnet 
nedstammer slekten i Sverige og USA stort 
sett fra hans sønn Geert.  Andre etterkommere 
med navnet nedstammer fra Knuds sønn 
Hans.

Det vil bli arbeidet videre med å finne 
opplysninger om slektens historie og 
etterkommere.  Håpet   er at slektens 
medlemmer aktivt vil bidra med 
opplysninger.

         *****
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Barn	og	barnebarn	av	
Gerrit	Adriaensz	van	Geelmuyden	og	Karen	Pedersdatter	Montagne

1-Gerrit Adriansz van Geelmuyden født ca. 1632, Genemuiden, døde januar 1701, Bergen
   Gift med Karen Pedersdtr. Montagne født 21 januar 1633, Bergen, døde 1701, Bergen

 2a- Marie Geelmuyden født ca. 1662-1664, Bergen, døde 1684, Bergen
        Gift med Ludvig Middelstorp født ca. 1659-1662, Bergen, døde 1706, Søreide i Fana.

        3a- Ludvig Middelstorp født ca. 1681-1682, døde ung etter 18.06.1706, Bergen
        3b- Karen Middelstorp født 1683, døde 1706, Bergen

 2b- Peder Gerritsz van Geelmuyden født ca. 1661-1665, Bergen, døde 21 desember 1723
          Gift 1. med Margaretha Christophersdtr Garmann født 1670, Os, d. 1 juli 1712 Vikør 

        3a- Geert van Geelmuyden født 1691, døde ung
        3b- Christopher Garmann Geelmuyden f. 15 juni 1692 Vikør, d. 2. 1. 1759 Vikør 
        3c- Herman van Geelmuyden født 1694, Vikør prestegård, døde 1751, København
        3d- Peder van Geelmuyden født 1697, døde 1716
        3e- Anna Margrethe van Geelmuyden født 1699 Os, døde1728 Bergen
        3f- Karen van Geelmuyden født 1702, Vikør, døde 27 juni 1706, Vikør 
         3g- Adriaen van Geelmuyden født ca. 1701-1705, døde 1734, Fusa
        3h- Karen van Geelmuyden født 1708, døde 1708
        3i- Karen van Geelmuyden født 1709, Vikør prestegård, døde 1728, Eller 1729 ?

        Gift 2. med Christine Jersin født 1672, Stavanger, døde 1733, Vikør prestegard

        3j- Alida van Geelmuyden født 1714, døde 1715
        3k- Alida Catharina van Geelmuyden født 1715, Vikør, døde 1789, Lærdal                            
                                3l- Gerhard Pedersen van Geelmuyden født 1717 Vikør, d. 15 jan. 1775 Stavanger
        3m- Maria Elisabeth van Geelmuyden født 1718, Vikør, død 22 mai 1761 Bergen

 2c- Knud Gerritsz van Geelmuyden født 1667, Bergen, døde 3 mars 1749, Bergen
        Gift med Anna Beatha Willumsdtr Storch f. 06.06.1675 Bergen, d. 07.11.1750 Bergen

  3a- Catharina Maria Geelmuyden født 1 november 1695, Bergen, døde 1696, Bergen
  3b- Geert van Geelmuyden født 8 mars 1697, Bergen, døde 3 desember 1780, Os 
  3c- Catharina Maria van Geelmuyden født 8 mars 1698, Bergen, døde 1698, Bergen
  3d- Wilhelm Geelmuyden født 24 mars 1699, Bergen, døde 1699, Bergen
  3e- Paulus van Geelmuyden født 24 mars 1701, Bergen, døde 1738, Bergen
  3f- Karen Knudsdtr Geelmuyden født 7 mars 1702, Bergen, døde des. 1802, Bergen
  3g- Wilhelm van Geelmuyden født 1 juni 1703, døde 1757, Bergen
  3h- Johan Geelmuyden født 29 juni 1704, Bergen, døde 1743
  3i- Catharina Geelmuyden født 11 juni 1705, Bergen, døde 17 januar 1774, Voss
  3j- Maria Elisabeth Geelmuyden født 25 okt. 1706, Bergen, død 4 april 1796 Bergen
  3k- Anna Beatha Geelmuyden født 20 januar 1708, døde 30 januar 1708
  3l- Adriaen van Geelmuyden født 21 januar 1709, Bergen, døde 1737
  3m- Hans van Geelmuyden født 1710, Bergen, døde 29 november 1778, Bergen
  3n- Anna Dorothea v. Geelmuyden født 16 nov 1711 Bergen, død 1 des 1793 Bergen 
  3o- Canuta Beatha Geelmuyden født 28 april 1715, Bergen, døde 26 oktober 1763
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 2d- Catharina Johanne Geelmuyden født ca. 1668, Bergen, døde 1744, Bergen
         Gift med Lyder Lydersen Fasting født ca. 1676, Bergen, døde 1759, Bergen

  3a- Karen Fasting født 1702, Bergen, døde 1779, Bergen
  3b- Elisabeth (Lisbeth) Maria Fasting født ca. 1704, døde 1745, Bergen
  3c- Alida Catharina Fasting født 1706, døde 1759
  3d- Lydia Catharina Fasting født 1723, døde 1779

 2e- Adriaen Gerritsz van Geelmuyden født 1669, Bergen, døde i Nederland
        Gift med Catharina Abo født 20 mars 1671, Amsterdam, Nederland

  3a- Joan Gerard Geelmuyden født 19 juli 1697, Amsterdam, Nederland
  3b- Pieter Adriaensz Geelmuyden født sept 1698 Amsterdam, død okt 1730 s.sted
  3c- Catharina Elisabeth  van Geelmuyden født des. 1699, Amsterdam, død aug 1725
  3d- Engelina Maria van Geelmuyden f. juni 1701 Amsterdam, død aug. 1703 s. sted
  3e- Johanna Lucia Geelmuyden dåp 23 august 1702, Amsterdam, Nederland
  
 2f- Hans van Geelmuyden født 1670, Bergen, døde ca. 1684, Bergen

 2g- Geert Gerritsz van Geelmuyden født 1671, døde 1721, Bergen
       Gift 1. med Johanna Margaretha von der Wiida født , Bergen, døde ca 1705 i barsel i
    Bergen (dødsboskifte 1707).
  3a- Jacob v d Wida Geelmuyden f. 29 juni ca 1704 Bergen, død des 1768 Grimstad
  3b- Geert Geelmuyden født 7 februar ca. 1705, Bergen, døde 24 juli 1764, Leikanger

       Gift 2. med Nielsche Marie Lindgaard født ca. 1687, døde 1775, Bergen
  3c- Sønn Geelmuyden født ca. 1710, døde mars 1715
  3d- Johanne Margrethe Geelmuyden født ca. 1711, Bergen, døde 1740, Bergen
  3e- Niels Christian Geelmuyden født ca. 1713, Bergen, død 15 aug 1770 København
  3f- Abigael Cathrine Geelmuyden født ca..1713, Bergen, døde 1730, Bergen
  3g- Karen Geelmuyden født ca. 1717, døde september 1728, Bergen
  

Kart over Bergen på 1660-tallet, tegnet av festnngskommandant Johan Caspar 
von Cicignon, som også signerte regnskapsbilaget for Gerrits leveranser i 1668..
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