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                                      Medlemsblad for Ski slektshistorielag.    Nr 1   2007 -  Årgang 6

Reidun Hjemdal 
viser fram lysskjold som ble 
brukt ved begravelser
rundt 1880.

Ved begravelsesfølger gikk det 
en person foran og en bak med 
hvert sitt skjold. 
Skjoldene ble festet på
marskalkstaver.

Sokneprest Kurt Hjemdal 
sluttet i Kråkstad prestembedet 
i februar i år.

Knut og kona Reidun flytter til 
Grimstad og slektshistorielaget 
mister en interessant og gjestfri 
medhjelper.
  

  
     
                                                                                                                 Foto   Mette Ramberg 
  

   Medlemsmøter 18. april                                             Bidrag til slektsveven sendes/leveres
    19. september-Fotobehandling       til redaksjonen gjerne via lagets
    17. oktober                                        Hjemmeside: www.skislekt.no
    21.november
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Redaktørens kommentar

Da jeg nå har fått oppdraget å være redaktør for 
Slektsveven vil jeg starte med følgende.

Det blir ikke lett å ta over etter Øystein Retvedt, men jeg 
skal prøve etter beste evne.
Det har vært diskutert om Slektsveven skal trykkes som tidligere eller 
legges ut på lagets internettside. Alle skal få Slektsveven men formatet er 
avhengig av trykking og pris.
De som ønsker å få bladet trykket kan kontakte meg på E-post 
rohasol@online.no  Eller Tlf. 64939210 
Postadresse  Ronny Hansen Skirstadveien 13, 1455, Nordre Frogn. 

Redaksjonen har valgt å informere nærmere om stedsbetegnelser for 2 av 
atrikkelene.
For internettutgaven kan man klikke på overskriften Myrer gård i blått og 
man blir dirigert til kart som viser hvor stedet ligger. Det samme for 
Bølerenga under bildet i blått kan man klikke på Bølerenga og bli 
omdirigert til Rolf Ytterengs egen side for kart over husmannsplasser i Ski.

Redaksjonen har fått mange flotte bidrag. Vi vil prøve å legge bidragene 
inn etter hvert som de kommer til oss. Noen bidrag som er reportasjer om 
lagets aktivitet, møter, kurs og lignende 
vil noen ganger bli prioritert fram i køen for at de ikke skal bli foreldet.

Alle som ønsker å lage bidrag er hjertelige velkomne til å levere sine 
bidrag til oss.
Vi skal hjelpe til med bidragene etter beste evne. Bidragene vil bli gjengitt 
så nær opp til det bidragsyteren selv har utformet for sitt bidrag. Skrive og 
avsnittstilen vil derfor kunne variere 
i stil og utforming.
Det er ønskelig at bidrag leveres (digitalt) elektronisk. Vi kan skanne 
bilder i papirformat  hvis det er behov for det.

                                                             

mailto:rohasol@online.no
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15. november 2006 avsluttet Slektshistorielaget årets møtevirksomhet i 
Kråkstad kirke.

                 Referent og bilder Mette Ramberg

Sokneprest Kurt Hjemdal har tidligere kåsert over dåp og vielser, og denne 
onsdagen stod gravferdsskikker i gamle dager for tur.  
Dette ble hans siste opptreden for Laget, da han forlater sitt presteembete  i 
februar neste år og flytter til Grimstad.

Det hele startet med litt historikk rundt selve kirkebygget.  Kråkstad kirke 
brant i 1801, og ble bygget opp igjen i 1802.  Først i 1882 kom tårnet på 
plass og det ble foretatt fornyelser innvendig.  Døpefonten og altertavlen 
ble en del av inventaret, gitt av Midtsem.  
Den godt over 100 år gamle lysekronen var nylig kommet på plass igjen, 
nypusset og fin.

Kulturlandskapet på Kråkstad er fra lang tid tilbake, med flere gravhauger. 
Fra 1000-tallet og til reformasjonen (1536) var det katolske gravskikker 
som ble fulgt.  Helgener gikk rett til himmelen.  De særs ugudelige kom 
rett til helvete.  De resterende landet i skjærsilden og måtte renses fra sitt 
tidligere liv.  Før et menneske døde kom presten for å foreta renselsen.  
Da måtte den døende bekjenne seg til sin tro.  
Når døden var inntruffet ble liket vasket.  

Våkenattsfest/dødsmesse/rekviem ble holdt, der det ble drukket hele 
natten.  Skåling ble foretatt med avdøde liggende i stuen.  Den døde skulle 
minnes og bli bedt for, slik at englene kunne ta vare på den avdøde. 
Dødsmessen skulle gjentas 7 dager og 30 dager senere.  De rike betalte for 
dødsmesse jevnlig - til evig tid – helt til reformasjonen satte en stopper for 
det.  (Martin Luther mente at når den troende gikk i graven, kom man rett 
til himmelen.)  Dagen etter dødsfallet skjedde gravsettelsen.  På 15-1600-
tallet ble det foretatt sjeleringing; Kirkeklokken skulle skremme djevelen 
vekk.

Den dansk-norske kongen Christian III døde i 1559, men det tok 6 uker før 
han kom i jorden.
Dette førte til en ny gravferdssituasjon i Danmark-Norge.  Jordfestelser 
generelt ble drøyet lengst mulig.  Adelen hadde råd til å feste og ha gravøl 
i ukesvis.
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Før 1500-tallet ble kun de rikeste lagt i kiste.  De andre ble svøpt.  Mange 
skaffet seg kiste før de døde, og hadde den i huset.  Denne handlingen ble 
borte på 1700-tallet.   Etter reformasjonen begynte adelen å kle den døde i 
penklær istedenfor likklede som før.  

Det ble vanlig med sørgeklær (sort).  Man bar kisten til kirken.  Den ble 
båret tre ganger rundt kirken (varte i 200 år etter reformasjonen).  Dette for 
Gud, Faderen og Sønnen den allmektige.  På 1700-tallet brukte man vogn 
til å frakte kisten.  Først var det andakt i hjemmet, før man sang den døde 
ut av huset.

De rike ønsket ikke å ligge på kirkegården, like ved gressende kyr, på 
slutten av 1500-tallet, begynnelsen av 1600.  De ville ha gravplass i 
kirken.  På 17-1800 tallet fikk kirkegården mer status.  Gravferden ble mer 
en privat sak, man ”glemte” presten.  Det var vanlig å ha hele seremonien 
på kirkegården.  ”Av jord er du kommet, av jord skal du gjenoppstå”, er 
det som er blitt sagt under jordpåkastelsen.  Minnetale ble holdt etter at 
presten var ferdig på kirkegården.  Testamentet ble lest opp.  Det kunne 
føre til ”krig” i gravfølget på 16-1700-tallet.

Kremasjon kom stadig sterkere på 1800-tallet.  Den hadde forsvunnet med 
kristendommen.  Da trodde man på gjenoppstandelsen.

Før vi gikk over til prestegården for kaffe og medbrakte kaker, så vi på 
gamle kranser av metall og perler, utstilt i fire montere.  De hadde hengt i 
kirketårnet i mange år, og var blitt hentet ned av Reidun Hjemdal.  Hun 
har, sammen med Aud Turid Remmem, vasket og restaurert ovennevnte i 
tillegg til flere lysskjold.  
Dette er unike gjenstander som har gått i glemmeboken.  
I Follominne 2006 har Reidun  Hjemdal skrevet en artikkel om dette.  

Lysskjold Jacob Anton Andersen
Grydeland 1874.

Foto Ronny Hansen.
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I kirken blir det også oppbevart to sett med marskalkstaver. Det ene paret 
er fra 1930-tallet med flotte utskjæringer og farger.  Det andre paret er 
betydelig eldre, sorte med sørgeflor og plass til stearinlys på toppen. 
Stavene er omtalt i Kråkstad-boka.

Vi takker ekteparet Hjemdal for gjestfriheten de har vist oss.

  

  
Kranser av perler og
metall.                     

      
   

  

  Til høyre foran
  Turid Jensen 
  i midten
  Karin Linnerud
  og bakerst 
  Gyrid Jørgensen i          
  stua på prestegården.

Kurt Hjemdal får blomster av 
Lagets leder Bjørg Brynildsen. 

Nederst til venstre 
Kurt Hjemdal  Per A . Krogsti
og Bjørn Myrvold.
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Tippoldefar Torgeirs flukt fra fattigdom og tigging i Gudbrandsdalen 
til Hegra i Nord-Trøndelag 
Av Knut Haugen

Dette er det jeg har funnet ut om min tippoldefar Torgeir Andersen som i 
en alder av 8 år gikk fra Sør-Fron i Gudbrandsdalen til Hegra i Nord-
Trøndelag for å kunne spise seg mett. Det jeg selv fant ut,og som ikke 
stemmer med innholdet i romanen om ferden og etterslektens myter, er 
bekreftet av lokalhistorikeren Sigurd Røvik i hans bok Handel og vandel i 
gamle Hegra.

Ferden fra Fron til Trøndelag  er også skildret på dikterisk vis i romanen 
"Farvel, armod" skrevet av Asbjørn Øksendal og utgitt på Grøndahl forlag 
i  1984.
Blant etterkommerne til Torgeir og Ola oppsto det en forestilling om at 
bestefar til guttene var fra storgården Tofte, og at han ikke ville ha noe 
med guttene å gjøre fordi sønnen giftet seg. Torgeir ble født den 8. juni 
1823 på  husmannsplassen Botten under gården Sylte i Fron i 
Gudbrandsdalen. Foreldrene het Anders Torgersen og Beret Tostensen. 
Anders var født på plassen og Beret på en av naboplassene. Torgeirs 
bestefar  som også het Torger Andersen var husmann og dreier. Han fikk 
auksjonsskjøte på gården Søre Flåtå (114/1) av boet etter konas svoger 
Anders Amundsen i 1802 for 613 rd.
Han var kårkall på Flåtå til sin død etter å ha solgt gården til Johannes 
Nilsen Hågå fra Skåbu i 1831. Pris 595 spd. Etter at Anders og Beret giftet 
seg i 1822 ble de husmenn under Botten noen år og fikk tre barn. Skjebnen 
til de to eldste Torgeir og Ola kjenner vi, men ikke til den yngste som het 
Tosten. Trolig døde han som barn.

Faren Anders var sykelig. Familien bodde i 1831/32 hos Torgers bestefar 
som var kårkall på Søre Flåtå. Der døde far til Torger og Ola den 2. april 
1832.
Disse årene var det uår på grunn av tørke i Gudbrandsdalen. Både 
husmenn og gårdbrukere brukte opp såkornet for å holde seg i live i løpet 
av vinteren. Torger som var knapt  9 år og broren Ole som var 6 1/2 år ble 
lei av å tigge for å holde familien med det aller nødvendigste av mat. I mai 
1832 bestemte de seg for å gjøre som en del andre, å dra nordover til 
Trøndelag eller enda lengre for å få seg arbeid slik at de kunne spise seg 
mette. 
Mor deres var enig men guttene i at også hun og lillebroren Tosten lettere 
kunne overleve med færre munner å mette. 
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Sammen med de to brødrene dro også den 9 år gamle Tjøstolv Simensen 
fra husmannsplassen Tofteflaten under Tofte i Sør-Fron.
Historien er i korthet nedtegnet av sognepresten i Stjørdal som konfirmerte 
guttene høsten 1840. På grunnlag av denne nedtegningen er den beskrevet 
av lokalhistorikeren Ivar Nilsen Værnesbranden i verket Liv og lagnad i 
Stjørdalsbygdene.

Beret fulgte guttene den første mila fra Sør-Fron. Der tok hun farvel. 
Guttene fulgte den gamle kongeveien opp Gudbrandsdalen via 
kongsgården Tofte i Dovre opp forbi Dombås og innover fjellet. På Dovre 
var det mange setre og noen snille budeier som ga ungene mat slik at de 
overlevde.  Fra Trondheim fulgte de traseen til dagens E6 med nødvendige 
omveier for å passere hindringer.
Tjøstolv, Torger og Ola ble etter tre ukers vandring over Dovrefjell og 
gjennom Sør-Trøndelag funnet forkomne av bonden Daniel i Øfsti i 
Stjørdal. Han og kona Sigrid tok seg av guttene og skaffet dem etterhvert 
plass på gårder i Hegra. Ola vokste opp i Ingstad, Torger i Øfsti og 
Tjøstolv i Østkil Vestre. 

Da Ola og Torger skulle bli konfirmert i 1840, skrev presten i Stjørdal til 
mor deres.  Hun måtte skaffe presten nødvendige papirer for at guttene 
kunne bli konfirmerte.  Hun gikk fra Fron til Stjørdal og var med på 
konfirmasjonen. Deretter gikk hun sørover igjen. Siden så hun aldri mer 
sønnene sine.

De tre gudbrandsdølene ble verken rike eller feite i Trøndelag, men de fikk 
arbeid, hjem og mat til livets opphold. Torgeir ryddet husmannsplassen 
Øvre Skårådalen omkring 1850 der han og Marit bodde resten av livet.
I følge Folketellingen 1865 for Hegre Sogn (Øvre Stjørdal) bodde Torgeir 
Anderssen  og kona Marit Hansdatter  som husmann med jord på 
Mariendalsplass (Øvre Skårådalen) under gården Mariendal i Hegra. 
Torgeir gjorde tjeneste på Mariendal som på den tiden var lensmannsgård i 
bygda.
De hadde da 4 døtre Bergitte 12 år, Mina 8 år, Tora Marie 6 år og Anna 
Bergita 3 år. I tillegg hadde de en stesønn på 21 år som het Johan Olsson 
og var skredder. 
Eldstesønn Anders født i 1851 var allerede ute i arbeid og bodde et annet 
sted. På plassen hadde de 2 sauer og 2 svin. I tillegg står det at de satte 2 
tønner poteter og sådde 3/8 tønne havre.
En fordel hadde Torgeir av kontakten med ”de kondisjonerte” i bygda. 
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Ved dåpen til eldste sønnen Anders var både sogneprest Gjert Jansen Frich 
og lensmann Mjøen faddere sammen med onkel Ola.

Datteren Bergitte ble gift med min oldefar Haagen Kristiansen som fikk 
skjøte på  Smedhaugen, en av naboplassene til Øvre Skårådalen. Der ble 
min farfar og senere far født.

Ola  arbeidet lenge på prestegården i Hegra og ble rådsdreng for presten 
Frich, først på Hegra prestegård og senere Værnes i Stjørdal da Frich ble 
prost der.  Ola var også husmann i Øfstidalene lengst sørvest i Hegra.

Til sammen har de to brødrene og konene deres innpå 500 etterkommere, 
men Tjøstolvs etterslekt ble liten og er nå utdødd.

Roman og myter
g ”under sin stand” med husmannsjenta Beret. Flere ”delegasjoner” fra 
etterkommerne til Ola og Torgeir har vært i Sør-Fron og lett etter 
husmannsplassen under Tofte som guttene angivelig var ifra. Dette har gitt 
opphav til avisartikler i Gudbrandsdølen og Dagningen og innslag i 
lokalsendingene på radioen fra Lillehammer. Lokalradioen sendte også 
opplesning av romanen om guttene som en serie. I virkeligheten var 
bestefaren noen år selveier på den  kanskje mest brattlendte gården i hele 
Gudbrandsdalen, men døde like fattig som sønnen som han hjalp så godt 
kan formådde det siste året sønnen  levde.
Årsaken til mytene er trolig  dikteriske friheter i romanen, det Snorre skrev 
om rike Sjur fra Tofte i kongesagaene, samt at Tjøstolv var fra en plass 
under en av  Tofte-gårdene i Sør-Fron.

Tekst til foto:
Minneplate
Den 15. juni 2003  hadde Hegra Historielag sin årlige forsommersamling 
med foredrag og friluftsgudstjeneste ved murrestene etter 
husmannsplassen til Torgeir og Marit.  Der fortalte lokalhistorikeren 
Sigurd Røvik  det han hadde funnet ut om bakgrunnen for guttenes ferd 
over Dovre og deres skjebne i Hegra og Stjørdal.  Til slutt ble det avduket 
en minneplate om Torgeir og Marit på restene av grunnmuren. Over 200 
etterkommere etter Torgeir og Ola var til stede.



Side 11

På bildet under.

Øvre skårrådalsplass

Her bodde
Torgeir Andersen – født 1823

Fron i Gudbrandsdal

Kona Marit Hansdatter – født 1827
i Selbu

Oppsatt 2003
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                                        Av Odd-Luritz Aamodt.

Maren Hansdatter gift med Jens Olsen Rud

- Hvem var hennes far?

På Ski slektshistorielags hjemmeside er det henvisning til ”Folloslekt”. 
Her finner vi Trygve Viks notater om slekter i Follo på 1700 tallet.  Jeg har 
gjennom de siste årene opparbeidet stor tiltro til hans notater.

Trygve Vik skriver i sin oversikt under lensmann Hans Svendsen Løken, f 
ca 1615, at han i sitt 2. ekteskap med Anne Andersdatter Fane, hadde en 
datter Mari som var gift med Jens Olsen Rud i Ski.  Denne opplysningen 
gjentar Vik under Jens Olsen Rud, 1686–1771.  Han skriver også at skifte 
etter Anne Andersdatter skjedde på Li i 1733. 
 
I Slektsveven 2/02, s 28, står det at Hans Rolfsen Haugen hadde en datter 
Maren (Mari) Hansdatter Rud, f. 1691.    

I M. Østlids ”Kråkstad – en bygdebok”, bind II, s 86 og s 258, er det angitt 
at Hans Rolfsens datter Maren var gift med Jens Rud, Ski.
 
Hvem var hennes far?

Jeg reiste spørsmålet til min 4-menning Karin Linnerud.  Etter min 
oppfatning er hun en meget seriøs slektsgransker som legger mye tid og 
energi i å finne de korrekte svar. Således har jeg meget stor tillit til hennes 
utredninger og svar.   

Etter kort tid sendte hun meg følgende svar:

”Hei Odd-Lauritz,
I dag har jeg vært i Oslo på Riksarkivet. 

Det skiftet jeg nevnte etter Anne Andersdatter på Lie i Kråkstad i 
1733, har jeg tatt kopi av og kan sende deg hvis du vil ha det. 

Dessverre er ikke Annes ektemenn nevnt, så hvem faren til døtrene er, 
er uvisst. Men som du sier, Trygve Vik mente det var Hans Svendsen 
Frogner/Løken. 
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Det er nok mer sannsynlig, ettersom Hans på Hougen ifølge Kråkstad 
Bygdebok ikke døde før etter 1714. Anne giftet seg med Christopher 
Nielsen Frogner/Lie omkring 1700, eller litt senere. 

To gutter fra dette ekteskapet er nevnt i skiftet, Hans og Niels. De er 
begge fullmyndige, Hans er i Christiania.  Han er corporal ved Hr. 
Capitain Eimhauses Compagnie og Niels er tambour ved Hr. obrister 
Benfeldts Lif-Compagnie. Ifølge Vik er Hans født 1704 og Niels 1708.

De har 2 halv-søskende, nemlig Anne Hansdatter gift med Anders 
Opsand og Maren gift med Jens Ruud. Det står de er avlet med en 
moder, men med hver sin fader (altså de to pikene er Hansdøtre og 
guttene er Christopherssønner).
 
Jeg hadde ventet at det skulle stått navn på Annes to ektemenn, men 
dessverre. 
I slutten av skiftet som ikke er særlig langt, står det at Niels 
Christophers fader hadde vært værge for Niels Christophersens moder-
søstersøn, Fridrik Søvrensøn Qvæstad. 

Dette tok jeg en titt på i Ås Bygdebok og der er nevnt Viborg 
Andersdatter som datter av Anders Halvorsen Fane på Holstad. Hun er 
gift med Kristoffer Syversen Kvestad og døde i 1717. Hennes første 
mann het Søren Pedersen Fløisbond, han døde i 1710. Denne Fridrik 
er ikke nevnt der, men siden han het Søvrensen, er det vel sannsynlig 
at han er Viborgs sønn av første ekteskap. Hun er jo da søster av Anne 
Andersdatter Lie.
 
Så noe fant jeg da, men for å bli helt sikker på hvem som er Maren 
Hansdatters far, må en nok gå i andre kilder, uten at jeg helt vet hvilke. 
Trygve Vik hadde nok funnet det, tror ikke han gjettet på noe.
Si fra hvis du vil jeg skal sende skiftekopien.”

 
På bakgrunn av disse opplysningene velger jeg å legge Trygve Viks 
fremstilling til grunn.     

 Oppstilling:

Anne Andersdatter Fane Hoelstad, født på Hoelstad gård, Ås. Død 1733. 
Gift 1. gang med Hans Svendsen Frogner Løken n, f ca 1615.  Han var 
lensmann i Kråkstad i perioden fra 1665 til 1674.
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                            Barn i første ekteskap:
• Anne Hansdatter. Født 1686. Død 1753. 
• Maren Hansdatter. Født 1691 i Ski. Død 9. oktober 1772.

Gift 2. gang med Kristoffer Nilsen Frogner. 

                           Barn i andre ekteskap:
• Hans Kristoffersen Haugbro. Født 1704.
• Nils Kristoffersen Li. Født 1708. Død 1778 på Lie gård, Kråkstad, 

Ski. 
--------------------------------------

Anne Hansdatter Frogner, 1686-1753. Gift med Anders Andersen
Opsand, 1682-1767.

Maren Hansdatter, Født 1691 i Ski og død 9. oktober 1772.
Gift med Jens Olsen Rud. Født 1686 og død 3. mai 1771 på Rud gård, Ski.
(Far Ole Gundersen. Født på Rud, Ski  og død 1723 på Rud gård, Ski. 
Mor: Juditte Jensdatter.)

                                  
 Barn:

• Juditte Jensdatter Rud. Født 1715 på Rud gård, Ski. Død 1779.
• Hans Jensen Rud Grøstad. Født 1720 på Rud gård, Ski. Død 1767 på 

Grøstad gård, Ski. Begravet 8. mai 1767 i Ski. Lensmann i Kråkstad 
fra 1746 til 1767.

• Anne Jensdatter Rud. Født 1721. Død 27. august 1773.
• Ole Jensen Rud Monsrud. Født 1726. Død 1792.

Odd-Lauritz Aamodt
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                                                            Av Finn Erik Levin.
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Artikkelen og bilder levert av Karin Linnerud. 

Myrer i Kråkstad 

Skattematrikkelen for 1647 viser at Olluff Myrer skylder 1 dr. til Marenn 
Kaxgaard i Echer. 50 år senere nevnes en annen bruker (på side 124 i 
Kråkstadboka bind II), Gunder Myrer, ca 1690. 
Ny bruker, Vebjørn Gundersen (eide også Skotbu) fikk skjøte på gården 
omkr. år 1700. Foreldre Gunder Svensen Stokstad og Barbra 
Vebjørnsdatter fra Grønlund i Vestby. 
Vebjørn Gundersen skal ha vært var gift tre ganger: I: med Anne Torsdatter 
fikk han barna Tor (til Vål), Gunnar og Oloug. II: med Randi Olsdatter 
fikk han en sønn, Ole og III: med Ingeborg Olsdatter fikk han Sven (gift 
med Ragnhild Svensd. Sørum), bodde på Skodbo, Johannes (gift med 
Karen Toresd, Grønlund i Vestby), hadde Fusker i Tomter og overtok 
Skodbo i 1753).Hans etterkommere satt på Skodbo til 1892. Randi (gift 
med Ellef Larsen og Mikkel Larsen, begge M. Dal i Frogn). Vebjørns 2 
yngste barn var Gunhild og Barbro.
Men tilbake til Myrer:
Vebjørn Gundersen selger gården til Rasmus Helgesen og hustru Ingebor 
Vebjørnsdatter i 1719. Gårdens skyld var da 5 lisp. tunge. Rasmus var fra 
Moer i Ås og kona Ingebor fra Moer i Kroer. Ingebors far, Vebjørn 

http://www.finn.no/finn/map?utmx=271283&utmy=6620880&mapTitle=ASPERUDVEIEN+99B,+1409,+Skotbu#skiftTilZoom
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Andersen var sønn av Anders Henriksen Tannum i Vestby og ei datter av 
Vebjørn Grønlund, og hørte ifølge Trygve Vik i Ås Bygdebok II til ”det 
mektige Tannum-Bråte folket” i Vestby. Ingeborg døde 11. juni 1738, 50 år 
gammel,  og skifte etter henne finner vi i  Skifteprotokoll for Follo 
Sorenskriveri  1737-1743 side 110-112.Boets nettoverdi var på 205 rd. Det 
var mye sølv ved dette skiftet med bokstaver og årstall på. 
 Blant annet er det nevnt et sølvstøb med bokstavene R.H.S år 1706. Disse 
bokstavene sto antagelig for Rasmus Helgesen og han kan ha vært 20 år i 
1706.
Rasmus døde i 1740, 53 år gammel.

Barn ifølge bygdeboka (og Trygve Vik):
1.Vebjørn f. 1721, gift 1748 med Siri Jensdatter Grydeland, hun døde 
allerede 1755, 45 år gammel på Myrer. 
2.Johannes  f. 1729
3. Anders f. 1732  
4. Anne                g. m..Paul Amundsen, Øyen i Tomter 
5. Helle f. 1723, konfirm. 1738, bosted: Myrer

Etter Rasmus Helgesens død i 1740 ble gården overdratt eldste sønn, 
Vebjørn Rasmussen som igjen (etter hustruens død i 1755) selger den til 
Henrik Hansen fra Støttum i Hobøl og kone Marie Gulbrandsdatter fra 
Brekka. De ble gifte 7.mars 1756 i Kråkstad. Henrik var sønn av Hans 
Støttum og hustru Maren Henriksdatter. Marie var datter av Gulbrand 
Rasmussen og Anne Rasmusdatter.

8 barn:
1  Hans døpt 3.jan.1757, gift 1787 med Helvig Olsdatter,  (til Sutterhol  i 
Kroer) 
2. Anders døpt 20.jan. 1759, død 1773 
3. Gabriel døpt 13.sept. 1761, gift 1787 med Kirstine Christophersdatter 
4. Johannes døpt 18.mars 1764, død 1789
5. Anne døpt 3.aug, 1766, gift 1789 med Henrik Tostensen Gusrud
6. Jens døpt 22.jan. 1769, gift 1) 1789 Ingeborg Engebretsdatter og 
2)Kristine Rasmusdatter
7. Sven døpt 20.mars 1771, død 1772
8. Anders døpt 28.febr. 1773, gift 1794 m. Ragnhild Jacobsdatter, Nærbøl 

Henrik Hansen døde 1774, 59 år  og konen Marie Gulbrandsdatter i 1789, 
52 år, begge døde på Myrer. 
Sønnen Gabriel kjøpte gården ved skifteauksjon 1789 for 811 riksdaler. 
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Gift med Kirstine Christophersd. Født 1760 på N. Hvitsten i  Vestby 

3 barn:
1.Kirsti født 1788 på Kleggebue i Hobøl, gift 1806 med Christian 
Thorersen fra Grydeland                  til Vang i Kråkstad og N. Frogner 
2. Helene Marie døpt 10. okt. 1790, gift med Vebjørn Larsen, Stønnerud
3. Christopher døpt 17. juni 1792, død 1795 på Vang i Kråkstad

Gabriel Henriksen solgte gården i 1795 og flyttet til Vang, der han døde i 
1833 og Kirstine i 1835, også på Vang. 

Ny eier: Torbjørn Olsen Steensrud,opprinnelig fra Greåker i Hobøl , som 
betalte 1500 riksdaler for den. Hans første kone het Anne Jørgensdatter fra 
Greåker. Hun døde 1771 og han ble gift 2.gang 1772 i Ås med Margrete 
Jørgensdatter. Med sin første kone hadde han følgende barn: Ole f. 1765, 
Johannes f. 1767 og Erik f. 1769, alle på Greåker. Med sin andre kone 
hadde ha i hvert fall 2 barn: Anne f. 1788  på Stensrud og Andreas f. 1790, 
uvisst hvor. Han hadde Myrer til 1801.
Selger så til 
Andreas Andersen Mørk, opprinnelig fra Ski, døpt 2.sept. 1753 i Ås kirke. 
Foreldre: Anders Povelsen Schie og Kari Willumsdatter.  Kone Anne 
Christophersdatter fra Midsjø, døpt 6.mars 1770, foreldre: Christopher 
Amundsen og Ragnhild Syversdatter.
Andreas og Anne ble gifte i 1791 i  Enebakk 
3 barn: 

• Anne Kristine døpt 1.des. 1793, Østre Morch Kr., døde 1793,  3 
uker gl.

• Carl Andreas døpt 8.febr. 1795 Kr. Død 1826
• Olia døpt 11.des. 1796 Kr. Død 1859

      
     Andreas døde 30.aug. 1814 og enken giftet seg på nytt 11.mai 1816 med 

Thomas Larsen Retvedt, hun var 46 år og han 22 år gamle. I forbindelse 
med det nye giftermålet ble det holdt skifte etter Andreas i 1816 
(Skifteprot. Nr. 13 1808-26 Follo Sorenskriveri).  Gården ble i 1816 delt i 
en østre (hovedbølet) og en vestre del. Enken og hennes nye mann skulle 
ha den vestre delen, men sønnen, Carl Andreas fikk den østre. Dette delet 
er beskrevet i ekstrarettsprotokoll 2 (1815-1819) for Follo Sorenskriveri. 

      I året 1827 solgte Thomas Larsen sin del av Myrer til Nils Olsen fra 
Hobøl for 500 spd., og flyttet til Tolvshus i Tomter med sin kone Anne 
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Christophersdatter. 
    Hun flyttet tilbake til Myrer i 1834 ”for at pleies og opholdes hos sin 

datter”. Hun ble senere skilt fra Thomas Larsen. Anne Christophersdatter 
døde den 17.juni 1844, 74 år gl. Hun var da fraskilt kone. 

      
    I 1823 ble en Ole Jensen konfirmert i Kråkstad. Foreldre:Jens 

Hemmingsen, sergeant, og Helene Larsd. Myrer i Kråkstad.
    I 1827 ble et barn, Svend, født på Myhrer av foreldre Christian Sandersen 

og Helene Larsdatter, ”huusmandsfolk på Myhrer i Krogstad Sogn”. 
Faddere: Peder Johannesen Myhrer, Anne Amundsdatter Myhrer og Anne 
Sandersdatter Vestre Støkken i Aas Sogn, Clemet Hansen Ruudspl. Og Ole 
Jensen Østre Morch.

Myrer østre:
 Carl Andreas døde allerede 6.april 1826, på  ”Hjemveien fra Christiania”, 

og søsteren Olia Christiane  overtok senere hans del av gården. Den 17. 
mars 1830 fikk hun et barn utenfor ekteskap med ungkarl Daniel Hansen 
fra Dahler i Skiptvedt. Barnet ble kalt Anne Kirstine og døde allerede den 
25. des. 1832, bare 2 ¾ år gammelt. Anne Kirstine giftet seg 15.nov. 1834 
med Johannes Arnesen, 24 år, ungkarl og soldat, sønn av Arne Helgesen og 
Gunhild Johannesdatter Ambjørnrud. De var, noen år tidligere, i 1832, 
kommet som brukere til Østre Mørk..

      Olia og Johannes hadde disse barna:
               1. Anne Kirstine f. 15.04.1835
               2. Andreas Anton f. 05.01.1838, død 20.12.1847, 10 år gl.
               3. Christian Martin f. 08.03.1840, død 1856
      Olia Andreasdatter døde i 1859 og mannen, Johannes Arnesen,som da var 

52 år, giftet seg  andre gang  2.juli 1862 med Elen Julie Evensdatter fra 
Spydeberg, 27 år. Forlover var Hans Edvard Danielsen fra Hellete i Kroer 
som den 11. juli samme år ble gift med Anne Kirstine Johannesdatter 
Myrer, hun var da 27 år og enke.. Hun ble 1. gang gift 14. april 1858 med 
Olaves Christiansen fra Ås. Han tjente på Skodbo da de ble gift, men døde 
allerede etter 2 ½ års ekteskap, i 1860.

      Johannes Arnesen og Julie Evensdatter fikk følgende barn:
      Andreas Anton f..1862
      Josefine Kaspara  f.1865
      Edvard  f.1876
      Johannes  f. 1879
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På  Myrer østre bodde i 1865 følgende personer:
      Johannes Arnesen gardbruker         56 år f. i Kråkstad
      Julie Evensdatter  kone                        31 år f. i Spydeberg

      Andreas Anton Johannesen    søn                4 år f. i Kråkstad
      Josefine Kaspara Johannesd. datter             1 år f. i Kråkstad
      Gunhild Johannesdatter hans moder          83 år f. i Kråkstad
      Karen Hansdatter oppfostr.barn                 15 år f. i Vestby
      I tillegg:
      Jens Andreassen inderst          51 år f. i Hobøl
      Inger Hansdatter  kone 54 år f. i Spydeberg
      Thore Marie Jensdatter  datter 15 år f. i Kråkstad
      Julie Jensdatter            datter          12 år  f. i Aas
      Johan Jensen                  søn                  9 år, f. i Kristiania

    Johannes Arnesen døde 5.juni 1883. Han var født 1810 på Ambjørnrud. 
Bodde i 1883 på Myra u.Mørk og døde av tæring og alderdomssvaghed. 

Sønnen Anton Johannessen overtok gården i 1882. Han ble gift med 
Konstanse Amalie Antonsdatter Opsal 24.11.1885. Hun var født 1859, 
datter av Anton Andersen og Gunild Marie Poulsdatter Opsahl, (Anton av 
Grydelandslekt).

      Ved folketellinga i 1891 bodde disse på Myrer østre:
      Anton Johannessen gaardbruger              f. 1862
      Konstanse              hustru                        f. 1859
      Arnt Johannes       søn                              f. 1888
      Emil Georg           søn                              f.1890
      Anna Johannessen søster av husfaderen  f.1873

      På Myra under Mørk vestre finner vi i 1891:
      Julie Evensdatter, enke
      Edvard Johannessen søn                         f. 1876
      Johannes Johannessen  søn                     f. 1879

     Anton Johannessen Myhrer døde i 1899 av tæring. Han fikk i 1888 skjøte 
av Ole Nilsen på Myrer vestre og hadde begge gårdene en kort periode.

.
     Av kirkeboka ser vi at Edvard er utflyttet til Kristiania i 1896 og Johannes 

reiste til Amerika 1905. Denne Johannes ble i 1905 far til Nils Nygaard 
født i ”Amerika”. Mor er Marie Nygaard. 



Side 24

      
     Videre er enke Ellen Julie Evensdatter Myhrer død i 1926 i Soli u. Løken. 

”Underholdt av sine døtre.”
      Ved folketellinga i år 1900 bor Konstanse med sønnene Arnt Johannes og 

Emil på Gryteland hvor hennes far var fra. En datter Gunhild Josefine født 
29.juni 1896 på Myhrer døde 6. april 1897 av tuberkulose. 

     Emil Georg Myhrer og hustru Alma Kristine f. Andresen (1887) fikk disse 
barna på Gryteland i Kråkstad:  Reidun Josefine f. 3. mai 1917. Helge Rolf 
født 8. nov. 1919, Helge Rolf født 27. aug. 1921,Osvald Karl Anton født 1. 
juni 1925, Ellen Eugenie født 1. jan. 1927 og Sonja Agnete f. 24.juni 1930. 
Emil forpaktet Gryteland til 1927. Da fikk han skjøte på gården, men 
solgte den i 1933 til en slektning, Nils Nygaard. 

     Etter at Anton Johannesen døde i 1899 ble begge Myrer-gårdene solgt til 
Lars Mørk, som i 1902 solgte Myrer østre til Nils Christian Nilsen fra 
Spydeberg, og i 1906 auksjonsskjøte på Myrer vestre til Julie og Milla 
Mørk.

      Nils Christian Nilsen og Anne Kristine Torkildsdatter kom fra Spydeberg 
til Myrer i 1902. Han kjøpte gården for 11000 kroner. Han var født på 
Grav u. Vik i Enebakk i 1873 av foreldre Nils Nilsen og Trine 
Christiansdatter.  Anne Kristine var født på Hesleskaug i Spydeberg 1865. 
Foreldre:Anne Marie Andersdatter og Torkild Andreassen Hesleskaug.

      To døtre ble født på Myrer:
      Marie Alette i 1904 og Karen Ingeborg i 1909.
      Marie ble i 1936 gift med Olaf Evensen f. i Tomter 1905, sønn av Even 

Evensen og Julie Bjørnstad.
      Karen ble i 1946 gift med maskinist Halvard Viker f. 1913 i Vestby og de 

flyttet til Hølen.
      Anne Kristine Myrer døde i 1939 og Nils levde som enkemann til 1960, 

da han døde. Eldste datter Marie og hennes mann Olaf Evensen fikk da 
skjøte på gården. Olaf døde 1983 og Marie i 1994. Deres datter Karin 
Helene og hennes mann Fred Henry Linnerud overtok gården i 1975.

      Myrer vestre:
                  Nils Olsen kjøpte denne del i 1827 av Thomas Larsen. Nils kom fra 

Tolfshus i Tomter og ble i 1812 gift med Barbro Jensdatter Tomter i Hobøl.
      De hadde disse barna, alle født i Hobøl:
      Jahn Henrich Nilsen 1813-1890, gift med Andrea Olsd. Midtsjø
      Olia Nilsdatter 1815-          gift med Peter Larsen Raadim 14.nov. 1840
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      Ole Nilsen 1817-1819      gift 10. okt. 1876 med enke Pauline 
Christiane Johannesdatter Fossebæk

      Kirsten Nilsdatter 1822-       gift med Hans Olsen Midtsjø
      Ingeborg Nilsdatter     1825-1873  ugift

      Disse opplysningen er hentet fra Hogne Holsts hjemmeside på internett 
og fra Kirkeboka for Kråkstad

I 1865 bodde disse på Myrer vestre:
      Nils Ols. husfader gaardbr.                                             75 år f. i Hobøl
      Barbra Jensd. Hans kone                                                 85 år f. i Hobøl

Ole Nils. deres søn , hjælper faderen med Gaardsbrug    46 år f. i Hobøl
      Ingeborg Nilsd.  deres datter, styrer Husholdningen       40 år f. i Hobøl
      Nils Hans. Dattersønn, Jord-Arbejder                             18 år f. i Kråkstad
      Jens Anton Hans. dattersønn,                                            8 år f. i Kråkstad 
      Anne Andersd. af Aker Fattigvæsen,                           45 år f. i Maridalen .

      En datter, Kirsti Nilsdatter født ca 1822 Tolfshus  Tomter, gift 1846 med 
Hans Olsen Midsjø. Disse flyttet i 1859 til Laurdal med sine 6 barn:

      Anne Birgitte 13 år, Nils Olaves f. 1848, 11 ½ år, Johan Theodor f. 1851, 
8 år, Hans Christian f. 1853, 6 år, Jensine Marie f. 1856, 3 ½ år og Jens 
Anton f. 1858, 1 ½ år.  

      Det var Nils Olaves og Jens Anton som var på Myrer i 1865. Barbro 
Jensdatter døde 1866, 86 år og mannen Nils Olsen døde i 1872, 82 år 
gl..Datteren Ingeborg Nilsdatter døde 1873, ugift, 48 ½ år gl. Sønnen, Ole 
Nilsen giftet seg 10.okt. 1876 med enke Pauline Christiane Johannesdatter, 
Fossebek.

      Hjemmelsdokument fra 1873: Fra Nils Olsens øvrige og myndige 
arvinger til medarvingene Ole Nilsen og Ingeborg Nilsdatter, for 800 spd.

      1888: Ole Nilsens skjøte til Anton Johannessen Myrer østre.
      1906: auksjonsskjøte til Julia og Milla Mørk. 
      1913: Deres skjøte til Martin Johansen Ekeberg, f. 1879,  gift med Anna f. 

Wenner  1878 i Sørkedalen..  De hadde disse barna:
      Johan født 1912 i Kråkstad, Magnhild f. 1913, Ragnar f. 1919, Einar f. 

1920.
      Anna Ekeberg døde allerede i 1926 av kreft og Martin ble kjørt i hjel av 

toget ved Langli i 1936 da han kom med et tømmerlass.
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      Solgt 1937 til Johanne Mørk fra Frestad. Gift 1931 med Harald Mørk. 
Barn:Hans-Johan f. 1931. Harald Mørk drev elektrisk verksted. Johanne 
Mørk solgte gården i 1940 til Torstein og 
Klara Sørlie som kom hit fra Hobøl. Klara 
var fra Askim og het Ingvaldsen som pike. 
De giftet seg i 1938. Torstein var født i 
Spydeberg i 1912 og døde  1977.  Klara 
døde i 1989. Det er fem barn og eldste 
datter Else Karin og hennes mann Åge 
Melby overtok gården i begynnelsen av 
1970-årene.

     Kilder: Bygdebok for Kråkstad bind II, 
Kirkebøker fra Kråkstad, Folketellinger 
1801, 1865, 1875,          og 1900, Trygve 
Viks Notater og Hogne Holsts hjemmeside 
på internett. Norske Gårdsbruk, Akershus.

Bildet til høyre er bryllupsbilde av Anne 
og Nils Myrer.  Året 1902.

Bildet under er tatt ca. 1920 her ser vi Nils og Anne med deres to døtre 
Marie og Karen.

Redaksjonens tilleggsopplysning
Myrer gård ligger i Asperudveien i Skotbu Ski komune.
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Artikkelen og bildet levert av Rolf Yttereng. 

Eli Christensdatter Bølerengen.

Når jeg møter et navn i kirkeboka eller folketellinga hender det at jeg noen 
ganger stopper opp og undrer. Hvem var vedkommende? Du blir 
nysgjerrig og ønsker så gjerne å få vite mer om vedkommende.

Slik også når jeg møter enka Eli Christensdatter på husmannsplassen 
Bølerenga i folketellinga fra1801. Hvordan kan det ha seg at hun får drive 
plassen som enke? Vanligvis måtte jo husmannsenker fraflytte plassen. Det 
står videre at hun ”bruger jord og nærer sig ved arbeijde” Hva slags 
arbeide?

Ved et tilfelle kom jeg over et skifte i Riksarkivet etter Eli som døde 1803,. 
Skifte etter husmenn er heller uvanlig. Hovedårsaken er kanskje at de ikke 
etterlot seg så mye av jordisk gods. Slike skifter er jo en viktig kilde for 
slektsforskere. Ikke minst gir den mange person- og slektopplysninger. 
Men for meg ville boet etter Eli først og fremst gi et ørlite innblikk i 
hvordan det så ut inne i husmannsstua. 

Ved god hjelp har jeg fått transkribert bofortegnelsen. 

Til å være enke etter en husmann etterlot hun seg overraskende flere skap 
og kister. Der ble også registrert et lite umalt bord. Dette at det var anført 
at bordet var umalt, tyder på at det omkring 1800 ikke var uvanlig at 
interiøret var malt. Men i Bølerenga var nok interiøret med unntak av en 
”Eegemalet Dragkiste”, uten maling. 

Av kjøkkenutstyr finner vi 2 gryter, 6 melkefat, andre fat og 2 hvite 
stentallerkener.  Bestikk nevnes ikke, men hun hadde vel en hornskje eller 
treskje, noe som var det spiseredskapet som var vanlig.

Eli eide også rokk, vev, hespetre og mangletre. Og her finner vi kanskje 
svaret på at ”hun nærer sig ved arbeijde”?

Overraskende etterlot Eli seg også 2 gamle bøker. Om husmannsfolk 
ikke alltid kunne skrive, så lærte de å lese i det minste da de ble 
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konfirmert. Men at familien eide bøker? Det var helst på de større 
gårdene fantes bøker og da gjerne religiøse skrifter som huspostiller, 
prekensamlinger beregnet på høytlesning i hjemmet.

Noen klokke er ikke registrert. Kanskje kunne hun høre gårdsklokka 
på Bøler som ringte inn til måls og dermed kunne ha en oversikt over 
hvordan dagen gikk. Hun hadde sikkert også sine solmerker på åser og 
skar.Det var ingen stor garderobe etter henne. 1 grønt stoff, 1 grønt 
skjørt, 1 fruentimmertrøye og 1 sort fløyels serk.Gardiner og 
pyntegjenstander hadde Eli tydeligvis ikke. Dette var nok ikke vanlig 
mens Eli levde, men dette kom sent på 1800-tallet. Da ble det kanskje 
også pyntet med syriner og blomster? I alle fall kan vi på tufter etter 
husmannsplasser finne blå syriner og spireabusker.

Av skiftet framgår det at hun hadde vært gift med Halvor Carlsen som 
døde i 1799
Kirkeboka forteller at de hadde hatt 3 barn sammen. To av de døde før de 
var ett år, det tredje fikk bli 17 år gammel.
Halvor var enkemann da han giftet seg med Eli, eller Ellen som det står i 
kb. Hans første kone var Berte Christensdatter fra Langhus gård. Også 
med Berte hadde Halvor 3 barn, men bare sønnen Carl vokste opp. Berte 
døde i 1767, 34 år gammel, og ble gravlagt på samme dag som datteren 
Ellen som ble 3 år. Døden var tydeligvis en hyppig gjest på Langhus i den 
tiden. Av Halvors seks barn vokste altså bare Carl opp.

Sønnen Carl Halvorsen finner vi igjen i folketellingen fra 1801 som 
”Bonde og gaarbeboer” under Bøler. Dette sannsynliggjør at Eli og 
Halvor satt i kår på Bølerenga etter at Halvor overdro Søndre Bøler i 
1787 til Carl. Dette nok også grunnen til at hun fikk bo der som enke.

For meg har Halvor Carlsen et preg av mystikk over seg. Hvor kommer 
han fra? Finner han ikke under døpte i Kråkstad så han må komme 
utenfra. Dukker først opp som konfirmant i 1749 og bor da på Bøler. Er 
prestens opplysning om at Halvor var 70 år da han døde, må Halvor ha 
vært 20 år da han ble konfirmert, Dette rimer ikke. Riktig nok hendte det 
at de som hadde det tungt for seg, måtte gjøre flere forsøk før presten 
godkjente de ved konfirmasjonen, men Halvor synes ikke å ha vært 
spesielt tilbakestående etter som han endte opp som eier av en av 
Bølergårdene.
Soldat Halvor Carlsen giftet seg i 1762 med Berte Christensdatter , 
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datteren på Langhus gård. Christen på Langhus giftet nok ikke bort 
datteren til hvem som helst. 

Halvor fikk kjøpt Søndre Bøler da Halvor Svendsen Hauger i 1770 delte 
Bøler mellom sønnen og Halvor Carlsen. Hvorfor fikk Halvor halvdelen 
av Bøler? Han betalte 885 rdl, men hvor fikk han pengene fra? Kanskje 
fra svigerfar på Langhus.

Halvor Carlsen har etterslekt på Langhus og Ski. 
                                                                    

Bølerenga 

Red.anm.
Bølerenga lå i Ski komune, Langhus ikke langt fra 

Slora og Bøler gård.

http://www.yttereng.no/kart.htm
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Ski Slektshistorielag  . Referat årsmøte 21.02.200  7  :     

Ski Slektshistorielags årsmøte ble lovlig satt onsdag 21.02.2007 kl 1900. 
Leder Bjørg Brynildsen ønsket velkommen.

Agenda for årsmøtet, som var utsendt medlemmene på forhånd, er vedlagt 
referatet.

1. Velkommen, valg av ordstyrer mv.
Leder Bjørg Brynildsen ble valgt til ordstyrer og Tore Lotsberg ble valgt til 
møtesekretær. 
Til å underskrive møteprotokoll ble valgt Lars Lund og Arild Omvang.

2. Årsberetning
Sekretær Turid Jensen leste forslag til årsberetning. Beretningen ble 
godkjent med en mindre oppretting. Revidert og godkjent årsberetning er 
vedlagt referatet.

3. Regnskap
Kasserer Gyrid Jørgensen redegjorde for revidert regnskap for Ski 
slektshistorielag for 2006. 
Regnskapet med revisors påskrift ble godkjent. Godkjent regnskap for 
2006 er vedlagt referatet.

Kasserer la også fram inventarliste og liste over slektshistorielagets 
bøker/hefter deponert i lokalhistorisk arkiv i Ski bibliotek.

Det framkom følgende merknader ved behandling av regnskapet, som tas 
til følge ved utarbeiding av 2007-regnskapet:

• Det utarbeides noter til sentrale regnskapsposter for å forklare disse 
mer detaljert.

• Det utarbeides en enkel balanse (oversikt verdi eiendeler og evt. 
gjeldsposter)

4. Reisekomiteen
Leder for reisekomiteen Knut Haugen leste årsberetningen. Beretningen 
ble godkjent og er vedlagt referatet
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Det framkom følgende merknader ved behandlingen av denne posten på 
grunnlag av periodens erfaringer. Merknadene tas til følge ved utarbeidelse 
av turprogram for neste periode.

• Korte og ”matnyttige” dags/kveldsarrangementer prioriteres 
• Vi ”inviterer” oss selv til besøk hos nærliggende bibliotek for å 

”markedsføre” laget

5. Arbeidsplan og budsjett for kommende år

Følgende ble diskutert og vedtatt:

• Lokalhistorisk arkiv bemannes hver mandag og medlemsmøter 
avholdes 3. onsdagen i hver måned. Gjelder perioden september-april 
(mot tidligere august-mai)

• Kirkebokregistreringen fortsetter.
• Bygdebøker prioriteres mht nyanskaffelser (komplettering av 

bygdebøker fra Akershus har prioritet, deretter Østfold. 
Nyanskaffelser vurderes fortløpende i lys av lagets økonomi inkl. 
evt. tilskudd fra Ski kommune og andre. (Anskaffelse 
av”Framviserkanon” synes pga lagets begrensede økonomiske 
ressurser foreløpig ikke aktuelt).

• Genline abonnementet videreføres. Det påregnes støtte (50%) fra Ski 
bibliotek evt. at biblioteket selv tar kostnadene.

• Kasserer søker også i 2007 om bidrag fra Ski kommune. Foreløpig 
søknadsbeløp 5-10 000 kroner. Dette beløpet samt 
medlemsressursene avgjør lagets aktivitetsnivå i 2007. 
Aktivitetsnivået revideres fortløpende.

6. Innkomne forslag mv

Pga framsatte forslag ble følgende vedtatt:

• Medlemsbladet, ”Slektsveven”, utkommer to ganger årlig, hhv 15. 
mars og 15 oktober.

• Slektsveven sendes heretter ut på mail (De som ikke har muligheter 
til å motta medlemsbladet elektronisk melder fra og får bladet levert 
på annen måte). Bakgrunnen for dette vedtaket er å forenkle 
utgivelsen og spare betydelige kostnader mht trykking og porto.
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7. Valg

Det ble avholdt valg som ga følgende resultat.

For 1 år (2007):
Leder Bjørg Brynildsen Gj.valg
Nestformann          Ole Grotli          Gj.valg
Valgkomité Mette Ramberg Gj.valg
                                    Knut Iversen     Gj.valg

For 2 år (2007-2008):
Kasserer Gyrid Jørgensen          Gj.valg
2. Styremedlem Christian Sundby  Ikke på valg
4. styremedlem Fred Ø. Johnsen (1 år) Ny 
Revisor Johan A. Røse           Gj.valg

Sekretær Turid Jensen Gj.valg 
1.Styremedlem Torill Solvang          Ny
3.Styremedlem Lars Lund   Ikke på valg 

Turkomite Thor Boger Ny
         Tore Lotsberg Gj.valg 

Knut Haugen  Gj.valg  

Velferdskomite: Kari Johnsen                   Ny

Aviskomiteen, It-ansvarlig-gruppa og Registreringsgruppa
Utnevnes etter behov. Registreringsgruppa har plass til flere.

Slektsveven - redaksjonskomiteen vil nå bestå av:

Ronny Hansen – Redaktør (Øystein Retvedt går ut)
Rolf Yttereng
Siri Iversen (Karin Linnerud går ut)
Ikke besatt – prøver å finne ny person hvis det er behov for det.
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8. Eventuelt 

Under denne posten framkom og ble vedtatt følgende:

• Alle sakspapirer sendes ut på forhånd (ikke bare agenda)
• Slektshistorielagets oversikt over bøker/hefter legges ut på lagets 

hjemmeside. Web-redaktør orienteres.

Ski, 22. februar 2007

Tore Lotsberg    Arild Omvang    Lars Lund.

Ski Slektshistorielag
Årsberetning 2006
Slektslagets 6. driftsår er avsluttet. 
Pr. 31.12.2006 var vi 71 betalende medlemmer. 

Det er avholdt 5 styremøter og 6 medlemsmøter.

Det er sendt ut 1 nummer av medlemsbladet Slektsveven. Medlemmene 
oppfordres til å komme med bidrag.

Medlemskveldene våre har hatt foredragsholdere utenfra med temaer fra 
Militærsystemet, Den store nordiske krig, og amerikautvandringen. I egen 
regi er det avholdt et kurs i bruk av Genline. Dessuten har vi vært på det 
årlige besøk til Kråkstad kirke for foredrag og prestegårdskaffe.
Fjorårets Kildekurs for slektsgranskere har hatt et oppfølgingskurs over 2 
kvelder i april, med god deltakelse. 

Representanter fra laget er til stede på Biblioteket som vanlig på mandager, 
for å bistå alle som trenger veiledning. Vi har også en brukergruppe for 
veiledning i bruk av Brothers keeper.

Fotografering av gravstøtter er avsluttet og materialet er sendt til DIS 
gravstøtteregister.
Vi fortsetter med registrering av kirkebøker. 
Alle våre medlemmer anbefales å benytte vår hjemmeside.
For reisekomiteens arrangementer, refererer vi til deres egne notater.
Langhus 20. februar 2007
Turid-Elise Jensen
Sekretær
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SKI SLEKTSHISTORISKE FORENINGS TURKOMITE

Komiteen ble opprettet og medlemmene Torill Solvang, Tore Lotsberg og 
Knut Haugen valgt på årsmøtet i februar 2005. Komiteens oppgave er å 
arrangere kortere og lengre turer med slekthistorisk formål for lagets 
medlemmer. 

I 2006 er følgende turer arrangert:

Torsdag 6. april:
Oslo Kommune, Byarkivet, Maridalsveien 3.
Arkivet har lokale folketellinger, adressebøker, protokoller osv. for 
Kristiania, Aker og Oslo. Veilederne i arkivet var meget positive og 
hjelpsomme. Kildene i Byarkivet  er nyttige for alle som har slekt som 
bodde i Kristiania og Aker, særlig på 1800 tallet og første del av 1900.
6-7 medlemmer deltok. 

Onsdag 26. april:
Mormonernes Slektssenter i Oslo, Hekkveien 9.
Slektssenteret har mikrofilm av kirkebøker for hele landet m.v. 
Torill Solvang fra Turkomiteen var vertskap og veileder.
Meget nyttig og hyggelig slektskveld.8-9 medlemmer deltok.

7. – 9. juli:
Finnskogdagene Svullrya, Grue  i 
Solør.
Anbefalt individuell tur med egen 
bil + eventuelt busstur i 
Finnskogen.
Fra turkomiteen deltok Torill 
Solvang. Ingen andre medlemmer 
registrert som deltagere. 
Sommerferien er neppe ideell tid 
for våre turer!
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Stedet der slektsforskere fra Follo samles

Styret 2007
Leder: Bjørg Brynildsen 64 87 25 71
Nestleder:  Ole Grotli 
Sekretær: Turid Jensen
Kasserer: Gyrid Jørgensen 64 86 29 99
Styremedlem: Christian Sundby 
                                    Fred Ø. Johnsen

Torill Solvang
 Lars Lund

Revisor:  Johan A. Røse 

www.skislekt.no

Valgkomité: Mette Ramberg 64 87 39 19
Knut Iversen     

Turkomite:            Thor Boger
                                   Tore Lotsberg  

Knut Haugen  

Velferdskomite: Kari Johnsen                      y

It-ansvarlig og materialforvalter:
                         Kjell-Erik Andal             kjell-erik@andal.no 

Registreringsgruppa:
Bjørnar Iversen
Karin Linnerud
Turid Jensen

Registreringsgruppa har plass til flere.

Bladkomite: Ronny Hansen   redaktør rohasol@online.no 
Rolf Yttereng                                  rolf.yttereng@c2i.net 
Siri Iversen siri.iversen@lokalhistorie.no

Ett medlem- ikke besatt – prøver å finne ny person hvis det er behov for det.

mailto:siri.iversen@lokalhistorie.no
mailto:rolf.yttereng@c2i.net
mailto:rohasol@online.no
mailto:kjell-erik@andal.no
http://www.skislekt.no/
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