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Skifter – og hva man kan finne der, en kort oppsummering.
Av Karin Linerud.

Når en har gått gjennom kirkebøkene, lett i folketellinger og bygdebøker, er det 
kanskje på tide å se på skiftene. Det er ikke så vanskelig som mange tror, bare en vet 
sånn noenlunde hva en kan vente å finne i et skifte.
 I begynnelsen finner vi dato og årstall for skiftet og hvor det fant sted, gårdsnavn og 
i hvilket prestegjeld. Så kommer avdødes navn, navn på etterlatt kone/mann og deres 
til sammen avlede barn. Her kan man også finne navn på tidligere avdød kone eller 
mann, og deres barn. Altså hel- og halvsøsken. Barnas alder er ofte nevnt, for guttene 
om de er myndige. For jentenes del om de er gifte og med hvem. Er noen av barna 
døde, vil deres barn igjen arve.

Er det umyndige barn, altså ugifte døtre eller sønner under 25 år, blir det oppnevnt 
verge/formynder for disse. Det er alltid en nær slektning av en av foreldrene, helst en 
som  er vederheftig, d.v.s. sitter godt i det. Han skal forvalte barnas arv. I noen tilfelle 
vil også gjenlevende kone få verge, for eksempel en bror.
Om den avdøde ikke hadde barn, vil man få servert hans eller hennes slektninger som 
arvinger, det være seg søsken eller deres barn, eller foreldre osv.
Her kan en få hele slekta på et fat.

Deretter følger gjerne aktiva, d.v.s. sølv eller ”rede penger”. Under sølv kan en finne 
for eksempel sølvskjeer med både årstall og initialer på. Her kan en i noen tilfelle 
finne forbokstavene til slektninger om det er arvesølv. Videre blir  dyra på gården 
ofte nevnt med navn, utseende og hva de er verdt .Hva som finnes i huset av innbo, 
klær, møbler etc. Og redskapen i uthusene er også tatt med. Under Jordegods blir det 
ført hva mannen eide i gården, eller andre gårder,  tidligere skiftebrev etc. Satt 
mannen godt i det, kan han ha lånt ut penger, og det kommer selvfølgelig som 
inntekt.

Under Utgifter kommer så, om det er gjeld på gården, om mannen hadde lånt penger 
etc. Her kan en enkelte ganger finne navn på slektninger, ettersom det ofte var hos 
disse penger ble lånt. Har for eksempel mannen vært verge eller formynder for noen 
slektning, vil dette komme som utgift. Begravelsesomkostningene kommer også med 
her, både for mann og kone. Når utgiftene er trukket fra inntektene ser en hva boet 
var verd, og det kan jo være interessant for noen.

Til slutt oppsummeres som regel hva hver av arvingene skal få. Jentene fikk  bare 
halv arvelodd, de var jo ikke mer verd stakkars. Dessuten skulle de giftes bort, hvis 
de ikke allerede var det, og da ble de jo forsørget. Gjenlevende mann eller kone arvet 
halvparten, så fikk barna resten. 
Dette var i korthet hva en kan vente å finne i et skifte. Det varierer mye i hvert enkelt 
skifte, men noe kan en finne i alle. En må bare ikke nøye seg med å titte på første 
siden. Det finnes mye mer opplysninger enn navn på avdøde, etterlevende kone/mann 
og barn. Under ett eksemplar av kopi fra skifte 1794-95.
Se også på internett   http://www.lokalhistorie.no:80/nli/ssk/ssk.html

http://www.lokalhistorie.no:80/nli/ssk/ssk.html
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Av Knut Haugen.

Tosten Thoresen Steen

Innledning
Min interesse for Tosten Steen ble vakt mens jeg kartla anene til min kone Annlaug 
Johanne født Hansen fra Os i Beiarn. Mannen til hennes tante Dortea Troli, Arne 
Steen var oldebarn til Tosten. Det som gjorde at jeg samlet så vidt mange 
opplysninger om Tosten og familien hans var imidlertid at en av hans etterkommere 
Torild Steen Hermansen, bosatt i Australia spurte om Tosten i diskusjonsforumet på 
internettsiden til Digitalarkivet.

Biografi
Tosten ble født den 2 januar 1787 på gården Søndre Bjølverud i Lesjaskog i Oppland 
som den nest yngste av fem barn, hvorav fire levde opp. Foreldrene hans var Thore 
Tostensen Knipstugu og Åse Hansdatter begge fra Lesja.  Foreldrene bygslet og drev 
gården fra ca. 1780 til 1800. Da forlot foreldrene og eldste barnet Brit gården og 
vandret nordover via Dovrefjell til Trøndelag i håp om å få et bedre liv der.

Ved folketellingen i 1801 var Tosten tjener for de nye brukerne av heimgården 
samtidig som han ble konfirmert på høsten. Den fire år eldre broren Hans var ved 
folketellingen tjener på en gård i Folldal, og storesøster Brit tjener på en gård i 
Meldal i Trøndelag. Faren Thore Tostensen var enkemann og gårdsarbeider på 
storgården Havsteen på Byåsen som den gang lå i Strinda kommune ved Trondheim. 
Mor Åse Hansdatter har trolig avgått ved døden på turen nordover eller like etter at 
hun og Thore kom til Strinda.

Kort tid etter konfirmasjonen – trolig våren 1802 – startet Tosten på sin vandring 
nordover. På veien fikk han også med seg sin bror Hans til Trondheim. Yngste bror 
Ola ble igjen i Lesja.
I følge militærte ruller arbeidet Tosten i 1805 hos en pottemaker i Trondheim. Etter å 
ha gått i lære var han blitt pottemakersvenn. Hans arbeidet hos Lysholm kjent for sin 
akevittproduksjon.

Neste spor etter Tosten er når han kommer til Hundholmen i Bodin i mars 1809, nå 
under navnet Tosten Steen. Han tok trolig navnet Steen fra farens bolig og 
arbeidsplass Havsteen som soldatnavn.
Nå er han ”fri korporal” og infanteriinstruktør i en tropp soldater fra Trøndelag og 
Helgeland som skal forsvare kornmagasinet og øvrige bygninger oppført av Det 
Trondhjemske Handels- og Fiskerietablisement og innbyggerne på Hundholmen i 
Bodin. Hundholmen ble senere kjernen i byen Bodø som fikk bystatus i 1816. 
Kornlageret på Hundholmen var sentral for all import av korn til Nord-Norge bl.a. fra 
Arkangelsk i Russland. Som kjent var det på denne tiden krig i Europa. Både den 
engelske marinen og kaperskip fra flere nasjoner jaktet på korn og annet bytte i disse 
uårene.
I 1810 ble forsvarsverkene på Hundholmen erstattet av den nybygde Nyholmen 
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Skanse som lå strategisk til i innseilingen til det som senere ble Bodø havn. På det 
meste var det 1 kommandersersjant, 9 underodffiserer og 140 soldater på Nyholmen. 
Fientlighetene var bare kyttet til den lyse årstid. Derfor var det bare ca. 10 soldater 
igjen på vinteren. Tosten Steen hadde komandoen over disse om vinteren. Våren 1812 
var det matmangel i hele Norge, trolig aller værst i Nord-Norge. Derfor møtte bare et 
fåtall soldater denne våren. Tosten Steen ble sendt avgårde med mat og klær for å 
hente soldatene fra Helgeland.

 

Perioden på Hundholmen og Nyholmen Skanse bød ikke bare på krigsvakt med frost 
og styggevær for Tosten. I følge sluttattesten som han fikk fra General Johannes von 
Sejersted kommandør for 2dre Trondhjemske Infanteriregiment ”var Torsten Steen av 
middels høyde 64 Skjellandske tommer (1,67 m) høy, brun av hår og av øyne, 
proporsjonlig av skuldre og ben”, dvs en ganske så staselig kar.
Til Hundholmen var det etter 1803 kommet et betydelig antall ”innvandrere” fra 
Trøndelag og Nordland. Tosten ble tidlig kjent med mange av disse, bl.a. Karen 
Svendsdatter datter av en husmann og grøftegraver som flyttet til Bodin med kone og 
to døtre fra Levanger i Trøndelag. Den 21. november 1811 giftet Tosten og Karen seg 
og flyttet sammen på Nyholmen. Forlovere var styrmann Johannes Jensen og 
handelsbetjent John Prytz fra Røros, begge bosatt på Hundholmen. Ved datteren Ane 
Birgittas dåp den 15. november 1812 er Tosten Sersjant. Fadderne har Hundholmen 
som adresse. De er: Skredder Christian Richter Winding fra Trondheim, Windings 
kons Marit Larsdatter, Abel Larsdatter gift med skomaker Ola Løkke fra Trondheim. 
Hun er senere kjent som Madam Løkke som eide Urtegården. Paulina Svendsdatter 
Karens søster fra Levanger og tømmermester  Anders Evensen fra Trondheim.

Tosten sluttet på Nyholmen Skanse våren 1815 etter at han som militær 
ansvarshavende den 24. mai 1815 hadde overlevert Nyholmen Skanse til fogden i 
Salten.. I følge sluttattesten fra general Sejersted sluttet han for å etablere seg som 
pottemaker.Men sammen med Karen flyttet han  til Beiarn denne våren; Først til 
Moldjord, deretter kjøpte de en gårdpart på Selfors. Den byttet de i bygselsrett til 
Tollå i 1816 (byttet gård med opprinnelig oppsitter på Tollå.) I 1831 kjøpte de gården 
av Staten og ble selveiende bønder. 
I elva Tollåga som gården har fått navnet fra, var det et rikt laksefiske.
På gården i Tollå var det skole og forsamlingslokale for samene i Beiarfjellene. 
Tosten var i mange år oppkrever av flyttsamenes beiteavgift ("toll") til staten fastsatt i 
avtale med Sverige 
i 1750.
Tosten og Karen Steen fikk 9 barn som levde opp. Tosten døde 72 år gammel den 21. 
april 1859 og Karen den 1. juli 1860.

Noen forfedre og etterkommere
Tostens foreldre var som nevnt Thore Tostensen Knipstugu og Åse Hansdatter født 
1848 fra Lesja. Thore ble født utenfor ekteskap i 1749 i Lesjaskog. Hans mor het Brit 
Olsdatter og var født i 1720.  Far til Thore var Tosten Knutsen. Han var verksarbeider 
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på Lesja Jernverk med ukjent bakgrunn. Tosten Knutsen fikk flere barn utenfor 
ekteskap med forskjellige mødre på Lesja. Derfor ble han av presten pålagt å gå til 
alters flere ganger på 1740-tallet.
Foreldrene til Brit Olsdatter var Ola Olsen Knipstugu født 1682 og død 1771 på 
Lesjaskog og  Rønnaug Torsdatter født 1674 på Lesjaskog.

De 9 barna til Tosten og Karen slo seg ned på forskjellige gårder i Beiarn. 
Etterslekten ble meget stor:

Ane Bergitte født  1812:
Hun ble gift med Lars Bendiktsen Os i 1843. De bodde på Tollådal og fikk  3 barn. 
Ane Bergitte døde i 1859.

Torine Edrikke født 1814:
Gift med Johan Jansen på Selfors i 1844. De fikk 6 barn, hvorav 4 levde opp. Torine 
døde i 1891.

Maren født 1817:
Hun ble gift med Bendikt Hansen Hemminghytt. De fikk 4 barn. Maren døde i 1859.

Hanna Oline født 1822:
Hun ble gift med Peder Pedersen Larsos i 1848.  De fikk to barn før Hanna døde i 
1857.

Hans Olai født 1825:
Han ble i 1848 gift med Dina Olsdatter fra Bjellånes i Rana som var søster til Ole 
Tobias Olsen (presten, kommuneingeniøren, jernbaneplanleggeren, fotografen, 
urmakeren med mer). Hans Olai og Dina fikk en sønn i februar 1850. I mai samme år 
døde Hans Olai og første juni døde sønnen. 

Jens Georg født 1829:
Jens Georg giftet seg med Berit Sakariasdatter fra Dunderland i Rana i 1856. De fikk 
8 barn, hvorav 6 vokste opp. De overtok drifta av Tollå etter Tosten og Karen.
Ved folketellingen i 1865 (6 år etter Tostens død) er Tollå en middels stor beiargård 
med følgende besetning: 1 hest, 10 storfe, 15 sauer, 1 svin og 8 reisdyr. Det blir sådd 
4 tønnner bygg og 1 tønne havre, og satt 1 tønne poteter. I 1865 var det to drenger og 
en tjenestejente på gården.

Carsten født 1837:
Carsten giftet seg den 14 juli 1861 med Jonette Bergithe Olsdatter fra Larsos. De 
levde som gårdbrukere på Larsos der de fikk 12 barn, hvorav 9 levde opp. Carsten 
døde av mavekreft 4 juni 1906.

Christiana født 1832:
Christiana ble ikke gift, men fikk tre barn med tre forskjellige menn. 
Hun fikk Trine Amalie 1. okt. 1859 med Anton Broman fra Skjellefteå i Sverige, 
Thorsten  29. mai 1862 med Cand. Theol. Robert Faloom, Oxford i England og 
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Karsten født 19 juli 1866 med Anders Andersson Doverud fra Sverige.
Ved folketellingen i 1865 bor Christiana på gården Tollå som selvstendig 
næringsdrivende som driver litt av gårdens areal. Hun har 2 storfe, sår 1/2 tønne bygg 
og setter 1/4 tønne poteter. Barna Trine og Thorsten bor sammen med henne. I tillegg 
har hun veiarbeider Anders Doverud som leieboer. 
Ved dåpen til tredje barn Carsten er innført i kirkeboken at dette er Christianas tredje 
leiermål og at dette er meldt til Fogden for Salten den 25 okt. 1866.
Christiana døde 35 år gammel den 13. februar 1868 og ble begravet syv dager senere. 
Hvorvidt Fogden gjorde noe med anmeldelsen før hun døde, vites ikke. 

Slik gikk det med barna: Trine ble gift på Moldjord, fikk ni barn og levde til 1933. 
Thorsten fikk topp karakterer av presten ved konfirmasjonen. Senere flyttet han til 
Trondheim der han ble bankkasserer i Privatbanken. Der ble han også gift med 
Caroline Mathilde Hagen. De fikk tre barn som vokste opp på Singsaker i Trondheim.
Christianes sønn Karsten bodde på Larsos og livnærte seg som fisker. Han omkom da 
båten kullseilte ved Røst ytterst i Lofoten den 21 okt.1896.

Karen Margrethe født 1819:
Karen ble i 1845 gift med  Lars Hansen Nes født på Israelsbakk i 1820.  Han ble den 
første ordføreren i Beiarn etter at bygda ble egen kommune utskilt fra Gildeskål. Han 
var ordfører fra 1853 til 1858 og i senere perioder. Lars og Karen fikk 9 barn, hvorav 
5 levde opp. 

Sogneprest  Leonard Næss

En av sønnen til Lars og Karen er Sigholt Didrik Leonard Næss.  Etter konfirmasjon 
virket han som lærer og kirkesanger. Han fikk utdannelse ved Tromsø Seminar og tok 
middelskolen i Kristiania hvor han også studerte teologi og språk samtidig med Elias 
Blix. Han tok praktisk teologisk eksamen i 1888 og var sogneprest flere steder, bl.a. i 
Bjarkøy.  Sist var han sogneprest  i Vågå fra 1909 til 1928. Han var en nær venn av 
presten og salmedikteren Anders Hovden og skrev selv mange salmer på nynorsk. 
Han deltok også i den første oversettelsen av Bibelen fra hebrarisk til nynorsk. Som 
pensjonist bodde han i Oslo, men ved krigsutbruddet i 1940 flyttet han fra Oslo til 
Ringebu i Gudbrandsdalen der han døde der like etterpå.
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Leonard Næss ble gift med amtmannsdatteren Elise Amble som han fikk 5 barn med.
Datteren Eva født 1887 ble gift med Ola Jacopson Vigerust født 1885 fra Dovre i 
Gudbrandsdal. Deres sønnesøn Thore Hermundsson Vigerust født 1955 er utdannet 
historiker og en meget kjent slektsforsker.

Teater- og filmannen Leif Amble-Næss

Den yngste sønnen til Elise og Leonard Næss, Leif,  ble født i Bjarkøy i 1896. Han 
debuterte som skuespiller 20 år gammel på Centralteateret i Oslo. Leif Amble-Næss 
ble meget kjent som revyskuespiller i Sverige der han oppholdt seg fra 1936. Han ble 
annerkjent både som danser, sanger, seriøs skuespiller på scene og film, samt regisør 
både i Norge og Sverige. Leif Amble-Næss giftet seg med den svenske skuespilleren 
og revyprimadonnaen Maritta Marke. Sammen fikk de i 1939 sønnen Lars Amble. 
Lars fortsatte i foreldrenes fotspor som en meget allsidig skuespiller og regisør i 
Sverige. I 2003 ble han tildelt den kongelige medaljen  Litteris et artibus for sin 
kunstneriske innsats. 

Kilder
Bygdebøker for Bodin og for Lesja. Slektsbok for Beiarn. Kirkebøker for Bodin, 
Beiarn, Gildeskål, Lesja. Folketellingene fra 1801, 1865 og 1900. Artikler om 
Nyholmen Skanse i Nordlandsposten og på internett (Hjemmesiden til Nyholmen 
Skanses venner), Adressebøker for Trondheim 1891-1920.  Internettleksikonet 
Wikipeda. Sluttattesten Tosten Steen fikk av general  Johannes von Sejersted.
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Redaksjonens artikkel.
Det er hyggelig å få tilbake respons om det vi skriver om i Slektsveven.
Fra Terje Lorentzen fikk vi tilbakemelding på forrige nr. Av Slektsveven.
Terje Lorentzen har fått låne et gammelt brev av Johan Frogner som var bevart på 
gården Nordre Frogner. Terje har skrevet ned innholdet i brevet og redaksjonen har 
fått låne originaldokumentet.
I dette brevet er det nevnt en dame med navn Massi.
Siden det på Søndre Frogner bodde en dame med samme fornavn og omtalt i forrige 
utgave av slektsveven måtte vi finne ut om dette har noen sammenheng.
Vi velger først å vise hva som sto i det gamle brevet.

Side 1:

H¢ye og gunstige herrer, samt gode ¢vrighet

Gud hjelpe oss fattige skatteB¢nder som bygge (forpakter) og bor her udi Westby og 
Sogner. Skal makt gå for rett, må vi klage, jo lenger det lider, jo verre det bliver, ikke 
skal
gunstige herrer selv finde er sandt (hva som er sant ?), når vi enfoldige må sige 
sanningen, og somme blive h¢rt; Massi, men ho? havde Hans Randers Salig for Gud 
til ekte husbonde. Da var både hun og hand medliden mot oss, somme tider tok de 
nogen tiende i Naturen, somt i småe last, og somt i penge - De fattigste ga de efter, og 
undertiden lot de seg n¢ye med de få skillinger, vi kunne skrape samen når Kongens 
Tribut og skatt var betalt, for det var godt (n¢dvendig) i de dage - De var n¢ysom og 
Rudinerede ingen mand. Dog fikk de guds gaver, så der var stor rikdom etter Salig 
Hans. 

Siden kom Prolaten Hagerup til at stå for Massis bruk og stellinger, vi Savnet da 
salig Hans der var en forstandig mand, mere son? (hun) gjorde, ettersom hand sto på 
hendes beste 
(side) og derimot var hård i tienden mot oss, men da vi ikke så vel som Massi trengte 
til hans hjelp i andre tilfold, og hand heller ikke havde mere at skade over enn Massi  
vilde, ga han undertiden noget efter, så vi enda slap tålelig; Da Hagerup var d¢d 
tenkte vi, nu lar hun? ei nogen Prolat styre hendes bruk og midler mere derfor gledde 
vi oss at finde nogen forlindring så det vilde blive som i salig Hanses tid 

- vår glede ble for¢ket da vi h¢rte? hun? skulle opph¢yes i fruestand, så vi kappkj¢rte 
til Høllen for at Salvere hende, og ¢nske hende tillykke; hun? var ei storaktig derover,  
men lot oss sitte under og ga oss skjenkas dertil - Og da vi så gode herr krigsråden,  
tykte vi det var en grum vakker mand, og siden vi fandt ham gemenn og godtalende 
med os b¢nder tenkte vi, nu er Hans Randers opståen igjen, han begynte at gj¢re vel  
imot våres Prest og gjorde Kj¢p med ham om hans tiende - Det er vitterligt i blandt  
alle, at Far?, eller Presten ikke har vært streng, men n¢ysom, og gitt efter sin tiende
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hos de fattige; Nu tenkte vi, at god herr krigsråden havde bedre leilighet at give efter  
end han, og har vi aldrig h¢rt, at Nogen stor Mand, har vært forpakter, ikke heller at  
nogen Prest har vært så streng, at bortleie sin tiende til saadanne som i Prestens sted 
ville Profetere av bondens svare sved og arbeide - for at gj¢re os gridt, fra de strenge 
tiende forpagtere, har vi og h¢rt, at gode herr krigsråden, har fått Kongetiende med, 
så vi tenkte, at han ville overgå Hans Randers' salig for Gud i mildhet og godhet mot 
os - over dette var vi så forn¢yde, at vi i gjæste buds lag, ofte har drukket gode herr 
krigsråd og frue Masses skål 

- men Gud - bedre os, nu merker vi pippa har fått ondt gi¢, eftersom da vi ville levere 
vår tiende i Naturen, endog efter den forh¢yelse, som med uretten ble pålagt os,  
måtte vi ikke blive av med den, og i stæden for Qritaes?, en Dram, og et stykke br¢d 
til, for vi kj¢rte den til Høllen, og i frue Massis gaard, - måtte vi kj¢re bort med den 
igjen, og ble truet, eller fik hårde ord til, og påstod Capitel mål, og Taxten med fire 
forh¢yelse, vi vet, at stræng er herre Gud, men aldrig har nogen klaget på os, efter 
som vi med en god vilje har gjort så vit vår makt har stræket sig 

- men nu merker vi at gode herr krigsråden har klaget over oss for Majestæten og 
fått våres gode fut og skriver imot os, da vi ikke vet i nogen måte at have gjort dem 
imot, der er blitt læst xxx lange remser for oss, som kaltes Commissions stevninger,  
våre fattige Qvinder ble der oversadt udi Raltering, og forskrekkelse, så vi hadde 
neppe ro for gråt nat eller dag, og de fleste av os viste ikke enten vi var solgte eller 
kj¢pte, eftersom den siste stevning skulle innholde, at vi skulle b¢tte store b¢tter, når 
vi ikke kunne rette med våre foll at r¢dde, og at vi skulle betale en fjerde forh¢yelse 
på tienden hadde der ikke vært funnet en del gamle lovretters mænd i blant os, som 
hadde læst Kongens lov, og ofte h¢rt, når Prolaterne forklarte den på Westbye ting,  
Saa hadde de fleste av os vært i stand til, heller at forlate bygden, end at undergi os,  
så svære tyngsler, som vi ikke kan tåle at bære, og våres rettferdige lov befrier os fra.  
Den sagde videre, at krigsråden hadde ikke noget at bestille i fredstider, og at det  
ikke er landets undersåtter

Side 3:

han skal være imot, men i krigstider landets fiender, og hva seg rydningen er 
angående, da sagde de gamle til os, I er galne - i tenker krigsråden anseer? eder med 
r¢edning, f¢rend han har f¢rst oppr¢det Masses'jord, og der tatt av veien de gamle 
busker, og derfor må han f¢rst begynne på hennes, f¢rend han kan tage fatt på eders. 

De tok og frem lovboken, og leste for os et stykke om rydning slår hukommelsen ei  
feil, da husker vi ei sannere, end det var jo av den 3.dje bok det 15 Capitel 1 ste vers,  
hvilket de forklarte for os således, at våres gode Herr Sorenskriver, med Lensmann 
og Z.dre? menn, årlig skal besikte enhver eiendel, og skj¢nne hva der kan være 
tjenlig til rydningsbol, og b¢nderne det utvise; dernest sa det 3.dje, nei, det 4. vers,  
om de husker rett hvordan rydningen skal skje, og at der skal b¢tes til Kongen 6 S for 
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hvert tre, som levnes, det 7.nde vers pålegger og god herr fut, dermed at have 
indseende, og derav ser i sagde? de at god herr krigsråden ikke har noget med Jer, at  
bestille, og at det vil blive eders gode futs og skrivers sak, at påpasse rydningen, og 
at gode herr krigsråden må holde seg til dem, i fald han skulle få nogen skade i  
tienden, fordi rydning hos en eller anden var fors¢mt, 

men foruten dette skal her være kommen en Capitain, der skal kaldes Knophen, han 
skal rydde opp gårder, hvor der er noe rydningsland, at få av, og han kan ei komme 
her i bygden, eftersom her er ei det alleringeste rydningsland, og har ikke vært noget  
siden r¢edbogen eller det, som gode futen kalder Matrileringen ble opprettet, og i fall  
krigsskatten, ved hver gårds granskning kunne vise noe mer, da sånt ei kan være 
enten Deres fors¢mmelse, hvilket krigsråden dog aldri kan bevise Dem over, eftersom 
her er ikke en gårdsmonn som er tjenlig til rydningsbol, som er plasser der jo er 
oppryddet. Og angående tienden da sa de, at Lovboken uti det ZZ Cap: av Z bok,  
viser hvorledes god herr krigsråden, same? skal kreve, og straffe dem som farer med 
svik, liksom at X.re forh¢yelse kreves ikke av andre enn dem, som uteblir til efter Juel  
med deres landskyld til Benneficaren eller jorddrotten, og herav ser I at det ikke kan 
være annet, enn trusmål, som god herr krigsråden farer med, og kan hjelpe ham, 
likeså lite, som det står ikke i hans makt og velde at gj¢re loven til intet, og at den be-
regning som han vil forfatte er likeså dårlig, som den Reigning kier?inga? gjorde 
over tyget, at derav igjen blive så mange flere kyllinger, men i det samme fallt det i  
skarnet?, og slo seg i stykker, så der ble hverken teg? eller kyllinger av. Og ettersom, 
vi er enfoldige menn, så har vi vært n¢dsaget at Destilere for kongen om Cuntte? 
Commissarier der tillige

Side 4:

med våres god fut og skriver, kunne pr¢ve, om vi herudi er vildfarende, da vi ikke 
forstår loven selv; Vi indflyer? derfor i trofaste tillit og venlighet, med våres 
underdanige forsp¢rsel i Protocollen, om det ikke er således efter loven, som de 
gamle os bekjente lovrettesmenn os har forelagt, og forhåper, samt kraftelig stander i  
rette, at god herr krigsråden, i fall det forholder seg således, ikke må ha nogen 
fremgang med sine Conculfuser, og det som han ikke for nogen makt til efter loven,  
hvorimot formodes, Disse Exiepter; nårsom nu i gode herrer bifaller vår påstand, at  
herr krigsråden er hjemell¢s til at Spicelere og Rustere med noget som vedkommer 
rydningen med det mere, som våres påstand efter gode menns sigende og lovboken 
for hen innholder, og omr¢rer, så vil vi be, at de vil forholde gode herr krigsråden, at  
han ikke vil fortenke os, fordi vi påstår formentlig rett, efter våres samvittighets beste  
tilsigende, og derom gi ham vissighet om, at vi likevel tror, at være en forstandig 
mann i byesager?, i hvorvel, han ikke ennu er blitt klok på landbruk og 
bondestellinger; Men når han får brukt frue Massis jord ennu i noen år, vil han nok 
lære at derav ikke er nogen frukt at h¢ste, og altid vil bli mildere imot os arme 
b¢nder, såsom, alt hva vi kan stræbe med at holde våres jord i stand, med rydning -  
pl¢yning, gj¢dsel og annet mere svart bondearbeide, har vi knapt levebr¢d derav, for 
os, hustru, foll, og våre b¢rn, og derfor heller ikke være 
----
for stræng imot i tiende xx den vi und---i-et kan v--e (våre) få Dem med smålast av 
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korn som av Majesteten er forbuden for ham og os, det er tungt at utgi det, som vi ei  
har noget til overs av, men trenger som oftest til korn fra Jytten?, hvilket og vel  
Frue? Massis tok fra forrige årie?ger? kan utvise, men skulle god herr krigsråden 
ennu fremdeles bli os så nådige, at han vil være for streng med tienden, og Rudinere 
os med en lang varig og uskyldig trætte, i steden for at f¢lge salig Hans Randers 
fotspor, Da på de-de? vi ei ennu skal blive være med os, end i Hagerups tid, n¢des vi 
til at lade våres sak, og Rett komme? under beslutning ved Dom, og overgiver våres 
forsvar uti Prolaten herr Ageteur Gjessings hender, Således som -mand efter loven vil  
svare for Majesteten, og efter sin samvittighet for Gud - Gud styre Retten, så venter 
vi den beskiermelse at gode herr fut, og husbond kan få skatten, og Far, Presten 
offeret, som vi ellers efter så hård og xar stelling vil sakne, så xxvi og alltid med aller 
underdanigste --dighet, og liv, og blod, Rettens forhandlere, og i sær.

H¢ye og gunstige herrer samt god ¢vrighet 
som Domere i denne sak
Deres aller ringeste og pligtigste Tjeneste

Vi ser av brevet og av Terjes tillføyelse:
( Sogneprest S¢ren Hansen Hagerup i Ås (1684-1735) 51 år,)
at dette dreier seg om to forskjellige damer med fornavn Massi. De hadde kanskje 1 
til  2 generasjoners aldersforskjell.(25-50 år)
At Massi nevnt i dette brev var gift med Hans Randers og at de bodde i Hølen, 
Vestby. Vi ser også at Massi og Hans Randers ble sett på som milde og snille som 
innkrevere av skatter og avgifter , men etter at Hans døde ble det tøffere med 
Prolaten Hagerup og muligens enda verre under krigsråden.
Den eller De som har vært opphavet til dette brevet har vel hatt bygsel eller annen 
tilknyning til (Massis eiendommer.) De kan senere ha kommet til Kråkstad, eller 
andre slektninger kan ha hatt forbindelser til Kråkstad og Frognergårdene.

Dette måtte jeg bare sende over til Karin Linerud og hun gjorde som vanelig en 
grundig og god undersøkelse om dette. 

Her er svaret fra Karin.

Har lett etter denne Hans Randers som skulle ha vært gift med Massi ? og har
funnet følgende:
I Vestbys prestgårdshistorie er nevnt en Hans Randers fra Hølen som kjøpte
alle tre kirkene i Vestby i 1743.
Det skal ha vært en Lars Pedersen Randers i Hølen fra 1696-1709, hans enke
1713-1730, kjøbmandsskab, saugbruk og skibsfart.

På Fam.search fant jeg en Hans Larsen Randers født ca.1716 i Hølen, døde
10.febr.1746, begravet 17. febr. Spouse Maren Jonsen Soelgaar f.ca.1718
Hølen.

Ifølge kirkebøkene i Vestby ble de viet den 4.jan. 1735, side 283: 
Hans Larssøn Randers og Maren Jonasdaatter Soelgaard, så Hans må nok være født
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tidligere, kanskje allerede rundt 1710. Har ikke lett etter dåpen så tidlig.
Hennes far het antagelig Jonas Sørensen Soelgaard. Det var flere Randers
nevnt i kirkebøkene på den tida, bl.a. en Lars Randers, Jens Larsen Randers
og Maren Larsdatter Randers. Men de var ikke av prestefamilie, så vidt jeg
kan se. Ingen av prestene i Vestby het Randers.
Jeg fant to barn (kan sikkert ha vært flere): en Lars født 5.5.1741 og
Johanne døpt 1736.
Massi kan ha vært kjælenavn for Maren.

Etter å ha lett ganske lenge fant jeg til slutt i 1753, den 9. febr. side 29
i kirkeboka, viet:
?? Raad?+ vice Borgermæster udj Christiania Johan Pipper med Enken Maren
Soelgaard sal. Hans Randers. Det er mulig det første ordet skal være Kriges
Raad, men dette må du se på. 
Tror nok det er Kriegsråd og Viceborgermester.Red.annmerking.

Så denne Pipper må ha vært den som ikke var så nådig med bøndene slik at de
måtte se seg nødt til å sende klagebrev.

Hilsen
Karin L.

Redaksjonen takker Johan Frogner for utlån av brevet.
Terje Lorentzen for kjempegod tyding
og avskrift av brevet.
Karin Linerud for undersøkelser omkring emnet.



Side 16

Av Rolf Yttereng.

Fra Ski fattigstyres protokoller 1876

Piken Karen Mathea Johannesdatter er innlagt på Rikshospitalet.

Angjeldende er 19 år gammel, og fra sitt 4år har hun vært utsatt av Kråkstad 
fattigvesen, i de siste år på Stad. Siden hun fraflyttet Ski til Kristiania for 2 år siden, 
har hun vært straffet 3 ganger med 2 dagers tukthus hvorav hun nylig utgikk.

Piken nedkom året etter med et (uekte) barn Caroline Ovidia, til hvem er meddelt et 
sett barnetøy. Til barnefar har hun oppgitt en lege som nå er reist til det 
Trondhjemske.

Legen utbes ved skrivelse erklæring om å vedta et passende bidrag til barnets 
oppfostring, men på grunn av feilaktig adresse – Skien i stedet for Ski – havner 
erklæringen på Skien postkontor og blir liggende der.

Karen Mathea Johannesdatter er i mellomtiden hjemsendt til Ski med sitt uekte 
spebarn Caroline Ovidia, bare for å bli sendt tilbake til Rikshospitalet for syfilis. Og 
Caroline Ovidia blir satt bort i pleie hos Gulbrand Hansens kone på Vevelstadplass.

Barnet er ½ år gammelt. Dr Holmsen konstaterer at barnet lider av samme sykdom 
som moren – og pleiemoren Gulbrand Hansens kone, 50 år gammel, lider også av 
samme.

Og de 2, barn og pleiemor, innlegges begge for fattigvesenets regning på Chrisiania 
By’s Hospital for kur og pleie.

12 månedsregninger blir betalt. Caroline Ovidia henligger.

Den 13. regning er for enda en uke – samt for begravelsen.

Kilde: Erling Rønnebergs notater/Fattigstyrets protokoller.

Syfilis var nok ikke så uvanlig sykdom på denne tida. I fattigstyrets protokoll et par 
tidligere, har jeg funnet et notat fra fattiglegen som beskriver et sykdomsbilde som 
høyst sannsynlig må skyldes syfilis.
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Gårds og bygdebøkene i Follo-området.
Vi i slektshistorielaget har etter hvert fått god kjennskap til disse bøkene.
Pr. idag er bøkene for Kråkstad/Ski og Frogn tilgjengelige på internett.
Boka for Nesodden ble opptrykket på ny 1990.og er tilgjenglig på bibliotekene.
Bøkene for Ås og Vestby er de nyeste av de nevnte bøker og er tilgjengelige på 
bibliotekene. 

Gårdshistorien for Kråkstad Ski har lite eller ingenting om husmannsplassene i 
området. Som mange andre gårdshistorier skrevet på 1920-tallet kan vi se en del 
mangler og feil i boka.
Å skrive en ny og bedre gårdshistorie er et meget stort arbeide.
Oppdeling av de tradisjonelle gårdene, utskilling av villatomter og den store 
befolkningstilveksten i tiden før under og etter annlegelsen av jernbanen i distriktet 
gjør området spesiellt. Ski ble valgt som knutepunkt for å dele banen fra hovedstaden 
i Østre og Vestre linje.
Slektshistorielaget har lagt ned et stort arbeid i å transkribere kirkrbøkene for 
Kråkstad og Ski. Kirkebøkene blir lettere og lese og mer systematisert mot slutten av 
1800 tallet. Antall innbyggere vokser stort i perioden som gjør at arbeidsmengden på 
denne måten blir større. Alle Kirbøker ligger nå på nettet i regi av Digitalarkivet som 
skannet utgave. Fordelen med å transkribere dette materialet medfører at det blir 
svært enkelt å søke fram det man leter etter.
Slektshistorielaget har noen medlemer som har slått sammen sin slektsforskning i en 
database. Dette er en oppgave som blir vanskeligere etterhvert som mengden 
personer i databasen øker. 

På grunnlaget av transkriberingsarbeidet og den samlede slektsdatabasen har vi nå 
begynt å bruke dette i arbeidet med å forbedre bygdeboka.

Tanken vår er at vi tar for oss en gård , søker opp alle som har hatt bosted på gården 
via folketellinger og via kirkebøkene. Det vi ser da, er at  plasser  og husmannsplasser 
og de som har bodd der trer fram. Disse opplysningene kan vi bruke selv å legge ut 
på hjemmesiden vår å innby andre å komme med flere opplysninger hvis de har det.
Om gården eller plassene under den.

Dette vil også være et svært nyttig arbeide for den som evt. Skulle skrive en ny 
gårdshistorie om området.

Under viser vi et eksempel på hvordan vi har tenkt å gjøre dette.Gården er Eng i 
Kråkstad.
Først tar vi for oss det som står i den opprinnelige boka.
Vi legger så til linker fks. Til O.Rygh Norske gårdnavne til gården.
En link til evt. Gammelt kart og link til dagens kart. 
Så kommer en opptegnelse om de årstall gården er registrert med linker til evt. 
Folketellinger. Her ville det også være naturlig å legge inn tilgjengelige bilder av 
stedet. ( Det er ikke gjort her). Se eksempel under.
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Videre når vi kommer til brukere vil det se slik ut.
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Bakenfor har vi slektsdatabsen på lur og hvis vi bruker de forskjellige navn som 
linker går vi inn i denne slektsbasen som vil se slik ut :
(Lik det som mange har lagt ut på internett for sin egen slektsforsning.

I slektsdatabasen kan man vandre fra person til barn og til foreldre som ligger i 
databasen.
Går man tilbake til boka vil vi etter hvert få med gården Engsholmen som ikke er 
nevnt i den opprinnelige boka.
Vi vil også se at det var en plass under Eng og kan med stor sikkerhet se hvem som 
bebodde stedet.

Se eksempel under.



Side 20

Hvis vi så ser på de personer som er registrert med bosted under Eng som ikke er 
nevnt ovenfor ser vi følgende.

I de transkriberte kirkebøkene får vi greie på følgende.

Her får vi en husmannsfamilie med barn og hvor de flyttet senere.
Vi kan også sette inn linker til de transkriberte kirkebøkene eller til de skannede 
kirkebøkene.

Slik kan vi fortsette videre for gården Eng.

Tanken er at vi slik kan ta for oss gård for gård.
Vi er også interesert i om noen har noe å bidra med og om noen kunne tenke seg å 
jobbe med dette.
Dette er et arbeid som ikke må avsluttes for at en bok skal trykkes , men vil kunne 
forbedres å korrigeres å utvides i framtiden.
Vi vil gjerne høre hva medlemene våre mener om dette ?
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Av Ronny Hansen.
Jul Andreasen senere Holmen 

Oldefar Jul var den første i vår slekt som jeg ble 
fascinert av som ganske ung. Vi hadde hans kongelige 
fortjenestemedalje hjemme. Dessuten husker jeg at 
moren min fortalte at Jul hadde laget forskjellige 
mekaniske innretninger til Roald Amundsens 
polarekspedisjon. Som takk for dette hadde vi stående 
mat i hermetikkbokser som hadde vært med på 
sydpolferden.
Graven til Jul ligger rett innenfor inngangen til Ski 
Kirke der jeg ofte var med min mor og bestemor for å 
vanne blomstene på gravene.

Jul var nr.5 i ungeflokken til Maren Andersdatter og 
Andreas Olsen. Han ble født 11.februar 1861 på 
Engsholmen i Kråkstad. Faren Andreas var ca. 39 år 
og moren Maren ca. 27 år.
Jul hadde 3 søstre og 1 bror da han ble født.
Da Jul var ca. 14 år dør faren Andreas. Året etter går Jul for presten for å bli 
konfirmert.
Sine eldre søsken har allerede før faren dør arbeid utenfor hjemmet og Jul er 
eldste barn på Holmen. Jul har 3 yngre søsken 2 brødre og 1 søster. Den yngste 
broren er bare 5 år gammel.

I Follominne årbok 2001 i en artikkel av Bi Five Magnus som er kalt Skibyen 
blir til, står det følgende: 
Jernbaneskjæringa gjennom Skimorenen ble spadd ut for hånd. Unge Jul 
Holmen fra Engsholmen i Ski organiserte transporten av all den ut spadde 
massen  fra skjæringa.
Alt sammen ble kjørt inn til Tusse og  brukt som oppfylling for jernbanesporet 
forbi tjernet.Arbeidet var ferdig i 1875 .Jul er da bare 15 år gammel.

http://www.finn.no/finn/map?utmx=266746&utmy=6625344&mapTitle=HAUGTEIGVEIEN+5,+1400,+Ski
http://www.finn.no/finn/map?utmx=267448&utmy=6627824&mapTitle=KLOKKERUDVEIEN+1,+1400,+Ski
http://www.finn.no/finn/map?utmx=267448&utmy=6627824&mapTitle=KLOKKERUDVEIEN+1,+1400,+Ski
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  Jul arbeidet på jernbaneanleggene i   Kråkstad 
  og Follo. 
   Jul og en av hans brødre bygget nåværende 
   Hus på Ås jernbabestasjon. 
   Jul var også med på å legge skinner.

Folketellingen 1865 for Engsholmen i Kråkstad. 

Året 1882 den 12 mai reiser Jul til Amerika nærmere bestemt Minneapolis. 
Ferden går fra Kristiania til Hull i England og derfra til Amerika. I Amerika 
har hans eldste bror 2 opphold tidligere. Jul er 21 år når han reiser. 
Til høyere ser vi båten som sannsynlig er 
den som Jul først reiste med til Hull i 
England.
 
Når Jul kommer tilbake fra Amerika gikk 
Han så i lære på Kongsberg våpenfabrikk 
der han blir utlært til våpensmed. 
Han returnerer til Kristiania og fortsetter 
å jobbe ved 
det militære hovedarsenal i Kristiania 
som våpensmed . 
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I året 1887 gifter Jul seg med Regine Nikoline Nilsdatter 
fra Skoger i daværende Vestfold. 
Regine er født 29. januar 1865 i Drammen. De gifter seg 
i Paulus menighet i Kristiania 7. november samme år. 
Jul er 26 år og Regine er 22 år.
Mellom 1889 og 1895 Bor ekteparet i Kristiania for her 
er deres 3 første barn født. Barna er Jenny, Elida og Ågot.

I 1895 overfører Juls mor gårdsbruket til sin sønn 
Christian og de andre søsknene blir løst ut. Jul arver 292 
kroner og 38 øre.

I 1896 er de bosatt i Fredrikstad i gamlebyen og får 
sønnen Erling. 
Jul arbeidet for det militære med våpen og tekniske ting.

Den 9. mai 1900 får Jul og Regine en sønn Jul, født i Ski på bostedet Hagen  av 
Sander, som dør allerede den 14. oktober samme år.
I 1898 får de en datter Dagny som blir født i Ski. Jul er nok her tilknyttet 
militærleiren på Monsrud senere kjent som Deppoet . I folketellingen for 1900 
bor familien på Hagen av Sander omtrent der hvor Shell har bensinstasjon i dag.
                                      Folketellingen for Hagen av Sander år 1900.

http://www.finn.no/finn/map?utmx=268808&utmy=6569619&mapTitle=TOLDBODGATEN+34,+1632,+Gamle Fredrikstad
http://www.finn.no/finn/map?toolMode=1&toolMode=&fromX=&fromY=&toX=&toY=&altCmd=&projection=FinnStandard&minX=230530.48&maxX=234611.52&minY=6622853.0&maxY=6625077.0&mapScale=21014&doAir=0&tabState=&zoom_out.x=39&zoom_out.y=3
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Her er det håndskrevene arveoppgjør for Engsholmen hvor vi ser at søsknene 
har skrevet under og kvittert for utbetalingen av sin arv. 

Først står det at Juls bror Christian skal ta over gården med moren Marens 
underskrift. 

Så kvitterer broren Hans for 292 kroner og 38 øre. 

Så søsteren Anette som får 372 kroner og 38 øre. 

Jul er den siste til høyere som har kvittert med sitt navn at han har mottatt 292 
kroner og 38 øre. 
Det er flere søsken som arver men dette har forsvunnet fra dokumentet på 
grunn av tidens tann og er uleselig. 
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Det militære engasjement ga nok rom for å drive egne virksomheter driver en 
damp sag på tomten hvor Prix ligger i dag. Samtidig hadde Jul engasjement i 
det militære på Monsrud Gamle Ski  Artilleri og militærdeppo. Senere drev han 
egen smie samtidig med militærengasjementet. 

http://www.finn.no/finn/map?utmx=265340&utmy=6627254&mapTitle=ARTILLERIVEIEN+1,+1400,+Ski
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Jul kjøper en eiendom i Lysneveien, hvor han bygger seg et hus og anlegger en 
smie.

Her ser vi huset i Lysneveien 6
Jul til venstre på bildet i midten 
ukjent dame og til høyre Regine.

Det samme hus i år 2003.

 

http://www.finn.no/finn/map?utmx=265082&utmy=6627794&mapTitle=LYSNEVEIEN+6A,+1400,+Ski
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Den 21. januar 1924 mottar Jul Kongens fortjenestemedalje i sølv som 
kommandersersjant. 

  

Jul er nå 63 år gammel og går av som pensjonist fra det militære virke.
Året etter dør kona Regine den 18 november 1925 60 år gammel.
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Avisutklipp fra Østlandets Blad. 
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Jul og Regines gravstein på Ski kirkegård.

Jul levde i en tid med en rivende teknisk utvikling. Dette passet nok bra for Jul 
da han var teknisk begavet. 
Man måtte tidlig ut å arbeide egentlig som barn i vår forstand. Fullt arbeid fra 
12 års alderen er svært tidlig etter dagens målestokk. Arbeidet var også svært 
tungt med mye kroppsarbeid. Jul må vel også ha vært eventyrlysten siden han 
reiste til Amerika.
Forholdet mellom tjenesten i det militære system og privat næringsvirksomhet 
er også interessant. Man kunne tydeligvis drive stor privat næringsvirksomhet 
ved siden av militærjobben. 
Anleggene med etableringen av jernbanen i området ga vel også mange 
mennesker mulighet til å tjene penger på en måte som ikke var knyttet til det 
tradisjonelle jordbruket.
Det var svært varierende arbeidsoppgaver i denne tiden. Helsen måtte være god 
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for det var ikke sosiale ordninger som tok vare på de som ble syke eller hadde 
andre problemer. 
Jul hadde nok både helsen og evnene i orden da han arbeidet til sin siste dag og 
ble 80 år gammel. 

Det kan nevnes at Jul og Regines dattersønner Kåre og Ørnulf Karterud under 
2. verdenskrig 
reparerte stenguns og andre våpen i Lysneveien. Dette ble etter krigen til 
Karteruds mek. Verksted i Lysneveien.

En sønnesønn Jul Dagfinn Holmen ble sendt til Tyskland under 2. verdenskrig.
Jul kom først til Danmark via de hvite bussene. Her ble han lagt inn på sykehus 
på grunn av sterk avmagring før han ble fraktet til Norge og hjem til 
Lysneveien.

Ski Slektshistorielag

Årsmøtereferat                                               Onsdag 20.02.2008  

Sted / tid: Ski Bibliotek - klokken 1900

1. Velkommen
Ski Slektshistorielags årsmøte ble lovlig satt onsdag 20.02.2008.
Leder Bjørg Brynildsen ønsket velkommen.
Til ordstyrer ble valgt Bjørg Brynildsen.
Turid Jensen ble valgt til møtesekretær.
Til underskrift av møteprotokoll ble valgt Karin Linnerud og Øystein Retvedt.

2. Årsberetning
Årsberetningen ble lest av sekretær Turid Jensen, og godkjent.
Beretningen er vedlagt referatet.

3. Regnskap
Kasserer Gyrid Jørgensen redegjorde for revidert regnskap for 2007.
Regnskapet med revisors påskrift ble godkjent, og er vedlagt referatet.

Kasserer la også fram inventarliste og en fortegnelse over lagets bøker/hefter som er 
deponert i lokalhistorisk arkiv på Ski bibliotek.
Inventarlisten er vedlagt referatet.

4. Turkomiteen
Turkomiteen har egen årsberetning, lest av deres leder Knut Haugen. Denne ble også 
godkjent, og er vedlagt.

5. Arbeidsplan og budsjett for 2008
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Vi fortsetter med innkjøp av bygdebøker. Medlemmer skal oppfordres til å komme med 
forslag til hvilke bøker de trenger.
Vi vil også sette av penger til enkelte foredragsholdere på våre medlemsmøter.

6. Innkomne forslag
Ingen forslag er innkommet.



Side 32

7. Valg
1 år:
Leder Bjørg Brynildsen Gjenvalg
Nestleder Ronny Hansen Ny

Valgkomite Mette Ramberg Gjenvalg
Knut Iversen Gjenvalg

For 2 år:
KassereForr Gyrid Jørgensen Ikke på valg
1. styremedlem Torill Solvang Gjenvalg
2. styremedlem Christian Sundby Gjenvalg
3. styremedlem Lars Lund Gjenvalg
4. styremedlem Fred Ø. Johnsen Gjenvalg
Revisor Johan A. Røse Ikke på valg
Sekretær Turid Jensen Ikke på valg

Turkomite Knut Haugen Ikke på valg
Tore Lotsberg Ikke på valg
Thor Boger Gjenvalg

Velferdskomite Kari Johnsen Ikke på valg

Aviskomite Ronny Hansen, redaktør
Rolf Yttereng
Siri Iversen

8. Eventuelt
Bjørg skal være med i en brukergruppe på biblioteket, og ønsker innspill fra medlemmene 
om hvordan dette kan være til best mulig nytte for oss.

Det opplyses at Arkiv Digital bør erstatte GENLine. Det er et bedre utstyrt program
som vi håper å kunne benytte på biblioteket. Bruken kan eventuelt bekreftes.

Gro Strand jobber fortsatt med Follo-filen, og nærmer seg en avslutning på dette store 
arbeidet.

Forslag til foredragsholder: Tone Holte som har hatt en forestilling om svenske fattigjenter 
som innvandret til Norge, Barfotjenta 2005.

Ronny holdt en orientering om hvordan lage hjemmeside. Han vil senere arrangere et kurs 
om emnet hvor deltakerne selv kan jobbe på PC.

Dato 21.02.2008

Turid Jensen
Sekretær
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Styret 2008
Leder: Bjørg Brynildsen 64 87 25 71
Nestleder:  Ronny Hansen 64 93 92 10
Sekretær: Turid Jensen 64 86 75 06
Kasserer: Gyrid Jørgensen 64 86 29 99

Styremedlem: Christian Sundby 64 87 34 36
                                    Fred Ø. Johnsen 64 87 03 58

Torill Solvang 92 83 14 46
 Lars Lund 64 87 05 17

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                      

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@gmail.com

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