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Redaktørens kommentar.

Laget har fått et 20-talls nye medlemer i løpet av 2007.

Det er nå en tatt beslutning at Slektsveven skal trykkes
på papir og deles ut til alle medlemene.

Det kom plutselig inn masse forslag til stoff for bladet iløpet av september.

På grunn av formatet trykking osv. prøver vi å ikke overskride 40 sider.
Vi ønsker også å gi ut bladet i løpet av Oktober og tar ikke flere innlegg 
med i denne utgaven.
De som leser bladet på internett via Slektshistorielaget kan benytte linker 
til kart og folketellinger.

Vi har ikke klart å skaffe sponsorer til bladet. Derfor er det i denne utgaven
noen blanke sider.

Alle innlegg motas med stor takknemligighet.

Hvis noen har komentarer tileggsoplysninger ros og ris om bladets innhold 
motar vi gjerne det.

Innlegg eller komentarer kan sendes til 
rohasol@online.no  Eller Tlf. 64939210 
Postadresse  Ronny Hansen Skirstadveien 13, 1455, Nordre Frogn.

                                                 Eller 
        Siri Iversen           siri.iversen@lokalhistorie.no

        Rolf Yttereng         rolf.yttereng@c2i.net 

mailto:rolf.yttereng@c2i.net
mailto:siri.iversen@lokalhistorie.no
mailto:rohasol@online.no
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Dis -Oslo /Akershus i samarbeid med 
Ski slektshistorielag arrangerte 
fellesmøte i Langhuset på Langhus den 
23/5-07.

Kl. 1900 var det samlet ca. 35 personer i 
salen og vår Leder Bjørg Brynildsen 
ønsket alle velkommen. 

Så overtok foredragsholder 
Svein Olav Hansen med foredraget om 
Søta bror og goda syster på
arbeidsutvandring i Østfold og Norge.
                                                                       Svein Olav Hansen
Svein Olav Hansen tok for seg perioden 1850 til ut på 1920 tallet. 
Svenskene kom til Norge for å få arbeid og de tok mange tunge 
jobber som ikke Nordmenn ville ha.
Mange arbeidet som steinhuggere, eller jordbruksarbeidere, eller 
sagbruksarbeidere osv. Til tross for dårlig betaling og tungt arbeid 
presenterte Svein Olav historier at Svenskene synes det var bedre 
å arbeide i Norge og at det var mindre klasseskiller i Norge enn i 
Sverige. Til tross for felles religion, språk og kultur som var 
forenende oppstod uttrykk som Svenskeradder,Svenskefaen osv. 
En viss polarisering  mellom Svensker og Nordmenn oppstod og 
var nok mest fremtredende når det ble mangel på arbeidsplasser. 
Mange Svensker giftet seg med Norske kvinner og mange ble 
Norske statsborgere med tiden.
Rundt århundreskiftet år 1900 var et toppår for Svensker som 
hadde opphold i Norge.                                             

Etter foredraget ble det snakket om lovverket i forhold til 
statsborgerskap og fremmedloven av 1901.
Det var flere av de fremmøtte i salen som var etterkommere etter 
Svenske steinhuggere fra Sverige.
Foredragsholderen anbefalte følgende bøker som alle handler om 
emnet innvandringen fra Sverige til Norge.



Side 6

«Gränsmöten»  forfatter Rolf Danielssonn og Anders Gustavsson.
«Slitræne»        forfatter Svein Olav Hansen.
«Tegel stein og Svensker» 
Etter foredraget ble Svein Olav Hansen takket av Ski 
slektshistorielags leder Bjørg Brynildsen.

Så ble det servert kaffe og kaker og slektsforskere har alltid noe 
interessant å snakke om når de møtes.

Etter Kaffe og kaker overtok Tone Eli Moseid fra Dis 
(Tone er Redaktør av bladet slekt og data). Hun presenterte bruken 
av Dis sine internett tilbud online på projektor.

Til slutt takket Ski slektshistorielags leder Bjørg Brynildsen 
for frammøtet.         

 

Tone Eli Moseid                                      Bjørg Brynildsen takker  
                                                                for fremøtet.
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Bildet under: Arvid Fjæren og Kjell Baltzersen fra Dis Oslo.

Bildet til høyre: Tone Eli Moseid, 
Kjell Baltzersen  og  Bjørnar Iversen.  
  

Som et apropos til temaet mottok jeg en søknad om Norsk 
statsborgerskap fra et Svensk ektepar  fra Bjørnar Iversen. 
Den kan studeres på neste side.  

Møtet sluttet ca kl. 21.00.            

Tekst og bilder Ronny Hansen.
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En vestlending på prærien i Iowa.
Av Tore Lotsberg

Anne Rye`s yngere søster Berte Rasmusdtr. Rye ble gift med 
Kristen Pedersen Vassenden fra Vassenden i Gloppen. 
(Anne Rye er forfatterens tippoldemor). De fikk seks barn. 
To av sønnene Anton Mathias og Mads reiste til Amerika. 
De reiste ut fra Bergen 12. mai 1879 med Cunard Line.

I Amerika tok de etternavnet Christenson. Anton ble farmer i 
Eden, Winnebago Co., Iowa og Mads ble farmer i Clark. 
Fairbault Co., Minnesota. 

På tur gjennom Iowa i 2007 bestemte vi (jeg og min kone) oss 
for, litt på sparket, å lete etter Anton.  Så hvorfor ikke starte 
ved Norwegian-American Immigrant Monument i Lake Mills, 
Iowa. Det var jo heller ikke så langt fra Eden township i 
Winnebago Co.

         Norwegian-American Immigrant Monument i Lake Mills, Iowa.
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Og her er hva vi både erfarte og fant.

Det er søndag 5 august 2007 på landsbygda i Iowa. 
Sol fra skyfri himmel og varmt selv om det er tidlig på dagen. 
Bilens termometerdisplay viser 33 C. Gudstjenesten i Trinity 
Lutheran Church, i søvnige Eden township, oppe ved grensen 
til Minnesota, er nettopp slutt. Pastoren står på kirketrappa. 
Da svinger bilen vår inn foran kirka. Det kunne ikke vært 
”timet” bedre. 

Pastor Tom Rygh er en 
trivelig kar. Kan det meste 
om sognebarna, også 
tilbake i tid. Jo da, Anton 
Christenson, fra Norge 
kjenner han til. 
Anton ligger begravet på 
kirkegården rett her bak. 
Bli med så skal jeg vise 
dere sier pastoren. 

Trinity Lutheran Church, 
Eden township i Iowa 2007.  Foto: TL                      
                                                                                       Jeg er forresten nabo til 
Anton`s farm. De gamle husene er nå fraflyttet og står til 
nedfall ! Jeg skal tegne et kart til dere så kan dere reise 
bortom og titte.

Så guides vi rundt på kirkegården og pastor Rygh peker og 
forteller. Etterpå rusler vi bort til noen av de eldste 
gravstøttene som har norsk innskrift. Nå er det dessverre 
ingen her lenger som snakker norsk sier Rygh.
Da er det bra vi kom sier vi og gjør en liten oversettelsesjobb.  
Pastoren forstår sin besøkelsestid og vips har han tatt oss med 
ned i kjelleren og åpnet pengeskapet med kirkearkivet. Og så 
sitter vi der og grovsorterer norske stiftelsesprotokoller og 
annet materiale fra kirkens første år. Vi finner også Anton 
Christenson familie i flere av dokumentene.
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Så er det avreisetid. Det er ikke godt å si hvem som er mest 
fornøyd. Vi får med som avskjedsgave en stor 
”minnetallerken” med bilde av kirken og et hefte – Trinity 
Lutheran Church 1879-2004 125th anniversary. Sistnevnte 
med mange bilder, også av slekta, og med mye annen artig 
informasjon.

Med pastorens kart finner vi lett fram til Anton Christonsons 
fraflyttede gård. Litt underlig å rusle rundt og tenke på 
fordums aktivitet og slit og strev for å få alt dette til. Og nå 
står det bare her og naturen og tiden tar 
alt tilbake. Men jordene dyrkes av Antons etterkommere, det 
er en positiv observasjon.  Vi avslutter med å lete etter Antons 
etterkommere, tror vi har funnet rett sted, men ingen utenom 
en hund er hjemme dessverre. 

Anton Mathias Christonson`s fraflyttede farm i Iowa 2007. Foto: TL
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Kirkeprotokoll fra Trinity Lutheran Church de første årene. 
Innføringer for Anton Christenson og familie.  Foto: TL 2007

Vi  blar vi litt i kirkens jubileumstidsskrift for de første 125-
årene. Og den første Christenson vi finner er Mrs. O. B. 
Christenson (Stella Christenson). 

Stella var kirkens første organist og 
Anton Mathias Christensons svigerdatter.  
Etter hvert dukker flere Christensoner opp. 
Heftet viser seg å være et aldri så lite funn 
for en slektsforsker.
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Så reiser vi videre opp mot Minnesota en søndag ettermiddag. 
Litt overveldet over hvor mye vi egentlig fant ut på så kort tid. 
Med en del flaks må vite. Men også med litt fornuftig 
forarbeide om sant skal sies.  

Vi hadde gjort litt hjemmelekse og hadde med noen 
utskrifter fra ancestry.com og maps google. com. Etter 
noen Amerikabesøk har vi også erfart det opplagte, at  
på landsbygda er det stort sett mye lettere å finne fram 
enn inne i de store byene. Så moralen er på sett å vis at 
når du letter etter gammel slekt i Amerika bør de helst 
ha bodd på landsbygda !
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Håpet om den store arven som brast.

                    Utklipp fra Nyheds og avertisimentblad 25/2-1925.
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Eugen Holmen fra gården  i Kråkstad setter seg ned og skriver et brev 
til Det Konglige utenrigsdepartement. Originalbrevet har vi ikke men 
fra 2 kladder for brevet kan vi lese hva han skrev.
------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        Holmen i Kråkstad 25/3-25

Til Utenrigsdepartementet Oslo.

I henhold til medlagte utklipp og fra Nyheds og Avertisimentsblad for 
25/2-25 Tillater jeg meg på vegne av mine slegtninger og melder meg 
som arving til Peter Teyler.
Da det blandt mine slegtninger vært megen tale om denne arv og tiltrods 
Deres undersøgelser  sammen har alt vært fogjeves.
1)
Jeg tillater mig derfor i denne anledningen og henstille til De ærede 
Depatrement om denne sak kunde bli undersøkt og om kopi av 
testamente samt mulige andre opplysninger kunde tilveiebringes.
Deres svar imøtesees. 

                                    Holmen i Kråkstad den 28/3-25
                                                                                          Ærbødigst
                                                                                         Eugen Holmen.
                                                                                         Postbox 103
                                                                                         Ski st.

1) Såvidt mig bekjendt har der ikke tidligere vært behandlet i Norske 
aviser vedrørende denne arv . Dette har vel vært den væsentlige 
grunn til at vannskligjøre Deres arbeide. 

------------------------------------------------------------------------------------------
Denne Peter Teyler skulle omkring 1730 ha bodd på gården Tomter i 
Kråkstad som gjest. På denne tiden bodde Ole Guttormsen Nordbø på 
Tomter. Ole var eier av Kråkststad kirke og var nok en rik mann i 
Kråkstad-målestokk. Ole Guttormsen var gift med Conrada Maria 
datter av Johanna Machum og Lars Knudsen Aamodt.

Så Eugens kladd for et brev  til en mann i Oslo Sigurd E.W.Røed.
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Copi af avertisiment for 25/2-25.
For De som venter paa arvinger.
Tross 50 års eftersøkninger de er endnu ikke fundet.

I aaret 1878 kunde man i store engelske ,franske og holandske aviser for 
første gang læse følgende avertisiment. Senere har det stått oftere. 
“Arvingene efter Peter Teilor som døde i Herrlem 1778 eftersøkes”.
De som kan legge frem di nødvendige papirer paa at de er direkte 
efterkommere av Peter Teiler bedes melde sig hos borgermesteren i
Herrlem.”
Alerede efter første gangs avertering fikk registraten (haugevis) af breve 
som meldte sig, Tonnevis av personer som vilde vere Teylers arvinger, og 
det var ikke underlig da det gjaldt en kjæmpeformue som en nnn 
hollansk kjøbmand hundre og femti som i forveien hadde efterladt sig 
og som siden hadde fordoblet sig adskillige ganger. 
Fra England meldte det sig 60 arvinger og baade fra Tyskland og 
Frankrike fikk borgermesteren brev. 

Registraten i Herlem underkastet da de forhåpningsfulde arvingers 
papirer en nøiaktig undersøkelser men kom til det resultat at ingen av 
søkerne tilfredstillet kravet at være en direkte efterkommer av 
Kjobmannens søsken.
Borgermesterns gransking tilfredstillet imidlertid ikke ansøgerenes brev 
og deres  henvendelser.
 
Saken vakte stor opsigt men det hjalp ingen arvinger  registratoren kom 
til samme resultat som Borgermesteren
Ansøkeren maadthe slukøret vende tilbake til England igjen eller hvor di  
hørte hjemme og Peter Teylers mange milioner blev fremdeles liggende 
paa  i en af Amsterdams store arkiver hvor de fremdeles opbevares. 

Hvis noen ikke i nærmeste fremtid faar fat i en aring vil pengene bli delt  
mellem den Holandske stat og byen Herlem. 

Peter Teyler som efterlot sig den kjæmpeformue som efter alt og dømme 
kommer til at tilfalle det offentlige var en særling -selvfølgelig. Han var 
nesten et barn da han reiste fra England og slog sig ned i Holand. 
Her blev han en av kjøbmandstandens nnn  og mest ansette mand og 
skapte sig formue ved stor eksportforetninger. Skjøndt  det hadde vært  
en let og enkel  for ham at tilfredstille de største fordringer til luksus 
bodde han enkelt og blev av sine venner nesten behandlet som en 
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geistlig.Da han døde efterlot han sig en formue paa 3.500.000.00 
engelske pund. Siden da er der gaat 150 aar og (tekst uleselig)
og om en formue med så stor verdi fordobles i løpet av 15 aar.
Desuten efterlot han sig fler jernkasser, som opbevares paa Herrlems 
raadhus og endnu ikke er aapnet.
Alerede i 1878 var det efter testamentet tillat at aapne kassene, men da 
ingen arvinger kom er det fremdeles en hemmlighet hvad de 
inndeholder.
Da testamentet i 1878 blev aapnet viste der sig at Teyler hadde hat 3 
søsken, hans efterkommere kunde komme i betraktning som arvinger.  
De har nu vært eftersøgt i 50 aar uten resultat.
Borgermesteren og Staten vil bygge et museum og et stort hospital i  
Herrem.

Krogstad 28/3-1925
                                                          Riktig avskrift atesteres.
                                                          Eugen Holmen. 
------------------------------------------------------------------------------------------
Vicktoria terasse 7 ble kjøpt av staten i 1913. Her holdt 
utenriksdepartementet til inntill bygningen ble evakuertden.9. April 
1940. Bildet under fra 1920.
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Eugen får svar fra Utenriksdepartementet.

Så får Eugen et brev fra Sigurd E. W. Røed i Oslo.



Side 19

                   Hr.
                  Eugen Holmen                                                  Postbox 103.
                                                                                                       Ski st.

Undertegede ønsker en mundtlig eller skriftlig konferance med dem, da 
jeg har erfart at de har henvendt dem til utenriksdepartementet  
angaaende den hollandske arvesak efter Peter Teyler van der Hulst.

Undertegnede m. fl. av vor slægt her i byen ønsker om en mulig 
efterlysning om deres slægtskapsforholde, da de kunde være til nytte for  
sakens klarlæggelse og om mulig gaa længre end det vi hidtil har 
fundet. Vor slægt er fra Røed og Asper sine i Kraakstad.

        Lars Røed  og
        hustru Elen Birgitte Svendsdatter

                       Forældre
        Svend Hansen og
        hustru Ager Hansdatter   
        Søndre Asper

                       Forældre
        Hans Andersen Linnestad
        og hustru Elen petersdatter Aamodt
        Aas Linnestad.
                                                                         Svar med mulige 
                                                                         oplysninger utbedes.

                    Høiagtelsfuldt                              Oslo 21 mai 1925.
                    Sigurd E. W. Røed.
                                Fjeldgaten 15 Oslo.                                    

Hvis de skulde være islægt med oernevnede kunde de muligens
“Siste del av teksten er forsvunnet.”
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Eugen og Sigurd diskuterte sine aner bakover gjennom flere brev til 
hverandre. Etter en del skriving om felles aner finner de ut at linjen 
tilbake til Peter Taylor gikk via deres felles stammor Massie 
Petersdatter gift til gården Frogner i Kråkstad.
(Massie var  en av Eugens stammødre , men ikke Sigurds.)

De fant ut at Massies far het Peter Larsen Aamodt. Peter var militær 
og de sender også et brev til Danmark for å få  vite hvem Peters 
hustru var. Svaret de får er at Peter var gift med lensmannsdatteren 
Elen.  Alt er riktig kan vi konstatere i dag.

Derimot gjorde de en feil vedrørende Peter Larsen Aamodt. De mener 
at han er sønnesønn av Sogneprest Ole Hornemann i Aamodt i 
Østerdalen.  Denne Peter Larsen Aamodt er dokumentert som en reel 
person i flere kilder.

De 2 Peter L. Aamodt var begge militære officerer.
Trygve Vik forfatter av Ås bygdebøker og etterkommer etter Massie 
og sønn av firening til Eugen Holmen.
Trygve Vik har god dokumentasjon på hvem den riktige Peter var. 
Den riktige Peter var sønn av Lars Knudsen Disen eller Aamodt fra 
Nes på Romerike.
Det nevnes også at en gammel dame med navn Johanna befant seg i 
det nevnte selskap
på Tomter. 

Johanna var gift med Lars Knudsen Aamodt og  var Peter Larsen 
Aamodts mor.
Og Ole Guttormsen Nordbøes kone Conrada Maria som tidligere 
nevnt var Peters søster.
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Neste brev fra Utenriksdepartementet
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Brev fra Sigurd til Eugen.
------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                   Oslo  20.de Juli 1925.

                   Hr. Eugen Holmen
                                                                               Ski         Box 103.

Tak for deres av 14 juni modtatte brev. Som det fremgaar av deres  
bedstemors søsters utalelse, saa maa de være av samme slægt som os. 
Vi er i slægt med Røed, Tomter, Sigtun, Asper, Tranaas og Hjellslegten i  
Kraakstad, samt Assgjerrud i Ski.
Da jeg spurgte etter deres slægtsforholde saa mente jeg deres nærmeste 
slægt, saasom far , mor, bedstefar, bedstemor og oldemor.
Eftersom jeg ser saken, er vi nok av samme slægt.
Jeg har fundet min far Svend Røeds oldemor i Stiftsarkivet paa Hamar.
Hun heter Ellen Birgitte Petersdatter Aamodt.
Datter av Kaptein Peter Aamodt. Hun er født 23-4-1758 i Vaage Pr.  
Hjeld. S. Gudbrandsdalen.
Hennes mor Fru Kaptein Aamodt stod ikke nævnt hverken ved hendes 
eller søsteren Johanne Kristinas daap. Jeg undersøgte saa i Rigsarkivet i  
København, der kunde de intet finde. Saa henvendte jeg mig til det Kgl.  
Bibliotek i København og der fandt de at fru Aamodts fornavnavn var 
Ellen.
Denne Fru Kaptein Ellen Aamodt (min fars tipoldemor), skal være 
søster av Peter Teyler van der Hulst. Min fars mor heter ogsaa Ellen 
Birgitte.

Kunde de gi meg o.r.sakfører Bay`s adresse, da jeg gjerne vilde 
undersøke Bayfamiliens slægtsregister, for om muligfinne fru Aamodts  
pikevavn.

Kapt. Og fru Aamodts yngste datter Ellen Birgitte blev gift med 
Gåedbruker Hans Andersen fraa Linnestad i Aas.Pr. hj. I 1783. Hun 
døde tre aar efter. Hendes eneste datter Ager Hansdatter Linnestad blev 
gift med Sven Hansen, søndre Asper i Kraakstad.
En datter av dem, Ellen Biritte Svensdatter, gift med Gårdbruker Lars 
Røed, Røed i Kraakstad, var min fars mor. Min far het Svend Røed, bror 
av komisergeant og Politibetjent paa Horten, Otter Røed.

Vi har igjen faat en misvisende skrivelse fra Holland gjennem 
Utenrigsdepartementet. Har gjennem dps, sendt henvendelse igjen til  
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Generalkonsulatet, om at de henvender seg til rette vedkommende, som 
har med saken at gjøre, for at faa rede paa selve arvedokumentet.
Har envidere henvendt meg til Englands ældste og største avis “Times” i  
London , om at faa konstatert, om der er indrykket som annonce: 
arvinger eftersøkes.

Skulde gjerne ville tale med dem mundtelig.         
Er ikke hjemme undtagen om søndage og efter Kl. 4 ½ hverdage.  
Hvis de nogen gang er i byen med høi eller lignende, kunde jeg titte  
nedom ankertorvet mellem kl.11-12 Form.

                                                                               Høiagtielsfuldt
                                                                               Sigurd E. W. Røed.
                                                                Fjeldgaten 15 Oslo.

På grunn av feilen vedrørende Peter Larsen Aamodts aner bakover 
blir familien satt i forbindelse med familien Bay. 

Sigurd ønsker å ta kontakt med Overrettsaksfører  Bay.

Da jeg anser denne slektsforbindelsen som feil tar jeg ikke med de 
brev som omhandler denne slekten.
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Siste brev fra Utenriksdepartementet som vi har funnet hitil.

 Saken munner ut i at den Nederlandske stat ikke har så mange 
komentarer til arvingenes søknad og at saken var blitt foreldet med flere 
år. Fra udokumenterte kilder skal derimot slektninger til  Peter Taykor i  
USA. Ha klart å få utbetalt noe av arven. 
For Eugen og Sigurd ble utgangen av saken bare utgifter og arbeid men 
de fikk jo slektsforsket litt på 1920 tallet.
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Eugen og Sigurd mente nok at Elen Pedersdatter fra Berberg var bror 
av Peter Teyler.Vi må se litt på Eugens og Sigurds aner og prøve å 
resonere litt om forbindelsen til Peter Taylor
 

Eugens aner.

    Ole Jonsen Eng                         
| Født 1790
| Kråkstad Akershu
| Gift 25 jan 1812

    Andreas Olsen                          | Kråkstad Akershus
| Født 12 mar 1823 | Død 1867
|  Akershus | Kråkstad Akershus     Ole Paulsen                  
| Gift 6 jan 1849 | | Født 1747
| Kråkstad Akershus |    Lovise Olsdatter Frogner        | Gift 26 nov 1773
| Død 27 mar 1875 Født 1786 | Død 18 feb 1837
| Kråkstad Akershus Frogner Kråkstad Akershus |    Massi Petersdatter   
| Født 1751

    Christian Andreasen Senere Holmen                                           |
Død1834

| Født 22 feb 1864 |
| Kråkstad Akershus |
| Død 29 aug 1945 |
| |
| |
| |
| |
| |    Maren Andersdatter                 
| Født 8 feb 1827
| Kråkstad Akershus
| Død 15 jun 1913
| Sander Ski Akershus
|
|
|
|    Eugen Holmen                              
| Født 2 des 1896
| Kråkstad Akershus
| Død 14 jan 1971
| Kråkstad Akershus
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|    Dagny Holmen                              

Født 31 des 1873
Enebakk Akershus
Død 20 feb 1945
Ski Akershus
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Og videre på Massi Petersdatters aner.
                                        
|

    Knut Disen Nes                        |
| |
| |                                        
|

    Lars Knutsen Åmot I Nes       |
| Født 1676 |
| Nes Romerike Akershus |                                         
| Gift 1 nov 1703 | |
| Nes Akershus |                                                     |
| Død 1740 |
| Alvim,Kråkstad,Akershus |                                        
|

    Peter Larsen Åmodt                    |
| Født 19 aug 1708 |
| Nes Akershus |     Fredrik Albrechts  
| Gift 1740 | | Død 1657
| Kråkstad Akershus |     Albrecht Fredricson Machum                                     
| Død 30 des 1762 | | Død 1678 |
| Fredrikshald Østfold | | Halmstad Skåne Sverige |    Elisabeth Andersd  
| | | Død 1657
| |    Johanna Albrechtsdatter Machum   
| Født 1678 |
| Halmstad Skåne Sverige |
| Død 1749 |
| Alvim,Kråkstad,Akershus |    Elisabeth Catharine Henningsd. Lichtenberg           |
| Død 5 aug 1725
| Halmstad Skåne Sverige
|
|    Massi Petersdatter Åmodt           
| Født 1751
| Lesja Oppland     Thomas Paulsen          
| Død 1834 |
| Frogner Søndre Akershus     Christen Paulsen Wendelbo  |
| | Født |
| | Danmark |                                        
| | Død 1712
|     Peder Christensen Wendelbo  |Gjerpen Telemark
| | Født 1686
| | Gjerpen Telemark
| | Død 5 aug 1743
| | Gjerpen Telemark
| |
| |
| |
|    Ellen Pedersdatter Berberg        |

Født 1714
Berberg,Gjerpen,Telemark
Død 1765
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Sigurds aner i følge ham selv.

    Svend Røed                                   |
| #2  |
| |                                         
| | | #20  
| |     Lars Røed                                 |
| | | #10  |
| | | |                                        
| | | #21  
| |    Sigurd Røeds farmor               |
| #5  |
| |     Svend Hansen Aspe  
| | | #22  
| |    Ellen Birgitte Svendsdatter     |
| #11  |
| |    Agar Hansdatter T  
| Født 1781 #23  
|    Sigurd E. W. Røed                        
| #1
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Videre Agar Hansdaters aner.

|
    Nils Hansen Østvedt                |
| |                                        
|

    Anders Nilsen Midtsjø             |
| Gift 1750 |
| Død 1760 |                                         
| Kråkstad Akershus | |
| |    Marte Tommasdatter Opsal  |
| Død 1754 |
| |                                        
|

    Hans Andersen Frognerlund (Tomter Frognerlund)  
| Født 1746 |
| Talaksrud Ski Akershus |                                         
| Død 1821 | |
| Tomter Kråkstad Akershus |     Ole Olsen Ø. Rådim                 |
| | | |
| | | |                                        
| | |
| |    Marte Olsdatter                       |
| Født 1721 |
| Død 1802 |                                         
| | |
| |    Anne Olsdatter Finstad           |
| Død 1742 |
| Kråkstad Akershus |                                        
|
|    Agar Hansdatter Tomter              
| Født 1781
|     Knut Disen Nes           
| |
|     Lars Knutsen Åmot I Nes       |
| | Født 1676 |
| | Nes Romerike Akershus |                                        
| | Gift 1 nov 1703
|     Peter Larsen Åmodt                | Nes Akershus
| | Født 19 aug 1708 | Død 1740
| | Nes Akershus | Alvim Kråkstad Akershus     Albrecht Fredrics  
| | Gift 1740 | | Død 1678
| | Kråkstad Akershus |    Johanna Albrechtsdatter Machum                             |
| | Død 30 des 1762 Født 1678 |
| | Fredrikshald Østfold Halmstad Skåne Sverige |    Elisabeth Catharine   
| | Død 1749 Død 5 aug 1725
|    Ellen Birgittha Petersdatter        | Alvim Kråkstad Akershus Halmstad Skåne Sve

|
|     Christen Paulsen W  
| | Født 
|     Peder Christensen Wendelbo  | Død 1712
| | Født 1686 | Gjerpen Telemark
| | Gjerpen Telemark |                                        
| | Død 5 aug 1743
|    Ellen Pedersdatter Berberg  | Gjerpen Telemark

Født 1714 |
Berberg Gjerpen Telemark |
Død 1765 |
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Eugen og Sigurd konkluderer med at Peter Teyler var bror av Elen 
Pedersdatter Berberg.
Elen hadde en bror Peder Pedersen som var lensmann i 
Gjerpendistriktet og det er få spor etter mulige formuer eller flytting 
til Holland. En av hans etterkommere var en av Eidsvollsmennene i 
1814.

Hvis vi ser på Peter Teylor var han handelsmann og tjente sin formue 
via handel og vandel.

Derfor prøver jeg å se på forbindelser til andre i denne anerekken som 
kan ha bedrevet samme virksomhet. Da som nå måtte handelsmenn 
ha mange kontakter kanskje i flere land for å kunne akumulere så 
store formuer.

Vi ser at Eugen og Sigurd gjorde en feil vedrørende Peter Larsen 
Aamodt og ikke hadde klart for seg hans anerekke bakover. Nøkkelen 
er at det nevnes en eldre kvinne ved navn Johanna på Tomter.
Elen Pedersdatter Berberg og Peter Larsen Åmodt giftet seg i 
Kråkstad kirke året 1740.
Dette kan ha vært en anledning hvor utenlandske slektninger av 
Johanna kom til Tomter.

Johanna hadde aner tilbake til handelsfamilien Machum i Halmstad i 
Sverige.
Desuten hadde Johanna iføle Trygve Vik 3 uekte barn som ingen vet 
hva skjedde med.
Personlig synes jeg det er mye som peker mot det angivelige slektskap 
til Peter Teylor
kunne ha relasjon til denne familien. 
Dette får vi kanskje aldri svar på som Trygve Vik brukte noen ganger 
når han ikke kom videre med sine undersøkelser.
Selv brukte han denne formuleringen om Machumslektens 
opprinnelse om den var Tysk Engelsk eller Nederlandsk. Dette er i dag 
bra dokumentert. Kanskje vil det bli mulig å få mere fakta om denne 
arvesaken også.
Heldigvis kan denne muligheten til å finne ut mere være like rundt 
neste sving. 
Den raske komunikasjon og alle historielag og slektshistorielag som 
registrerer fakta og gjør dette tilgjenglig for alle åpner muligheter for 
at amatører er i stand til å klare slike undersøkelser i dag .
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Vi får sende en takknemlig tanke til både eksperten Trygve Vik og 
Bonden Eugen Holmen.
Eugen var en vitebegjærlig mann og gjorde mange notater og 
skriverier som er interesant i dag.

Det at saken ble omtalt i pressen og at Eugen brukte så mye tid og 
penger på sine undersøkelser viser oss et innblikk i en forgangen tid i 
flere århundre. Når vi kombinerer dette med fakta kilder blir det 
interesant. 

Dette er en fortelling som er en sammenblanding av dokumenterte 
kilder og privat brevveksling.
Selv synes jeg at det er interesant å ta med menigmanns 
dokumentasjon uansett om den er litt feil. Dette er ganske utfordrene 
men kan gi oss noe mer enn bare faktaopplysninger.

Det kan jo gi leserene  en hyggelig stund å lese denne lille fortellingen.

Om Eugen. 
Eugen ble født 22 februar 1864 i Kråkstad og vokste opp på gården 
Engsholmen i Kråkstad.
Eugen begynte ganske tidlig å skrive ned hva hans farmor fortalte 
med egne komentarer og 
meninger. Dette gir oss et hverdagsbilde 
fra farmorens tid og fra tiden Eugen 
skrev det ned.

Eugen ville nok helst bli bonde og han 
kjøpte gården  Brekke i Kråkstad og 
drev denne til han døde 
14 januar 1971 74 år gammel. 
Til høyre Eugens gravsten.
Vi tar oss lov til å være litt sjåvinistiske å vise til tidligere artikeler i 
vårt eget blad slektsveven.
Jeg velger også å henvise til disse artikler vedrørende 
kildehenvisninger.

http://www.finn.no/finn/map?utmx=270744&utmy=6618537&mapTitle=ASKIMVEIEN+234,+1408,+Kr?kstad
http://www.finn.no/finn/map?utmx=266746&utmy=6625344&mapTitle=HAUGTEIGVEIEN+5,+1400,+Ski


Side 31

Slektsveven nr. 2 år 2002. se 
Gamle Kråkstadslekter av Øystein Retvedt.side 24 nr. 27 Elen 
Pedersdatter Berberg.
Lagt ut på internett av Ski slektshistorielag.

Slektsveven nr.1 år 2003 Trygve Vik Slekt fra Nes på Romerike til 
Kråkstad på 1700 tallet
side 9.
Lagt ut på internett av Ski slektshistorielag.

Slektsveven nr. 2 år 2004 side 2 Skotsk-svenske aner i Halmstad til 
Kråkstad.
Lagt ut på internett av Ski slektshistorielag.

Link til Slektsveven.      http://www.skislekt.no/slektsveven.htm

Se også En gammel lensmanslekt i Gjerpen. 
Ligger på internett under Gjerpen en bygdebok av provst J .L. 
Quisling 
Url adresse  http://www.slekt.org/books/quisling/hist2/003-
lensmannsfamilie.html

Øvrige kider
Ivar Holmen. Brev og dokumenter.
Folketelling 1865
Folketelling 1900
Vigde i Kråkstad 1848-1857  Ski slektshistorielag.
Krogstad og Schie kirkebok 1786-1813 Viede Konfirmerte Ski 
slektshistorielag.
Krogstad og Schie Kirkebok 1786-1798  Ski slektshistorielag.
Kråkstad Bygdebok  M.Østlid
Ovenstads militærbiografier.
Fotografert gravstein  Ronny Hansen. 

                          

 Skrevet av Ronny Hansen. 

http://www.slekt.org/books/quisling/hist2/003-lensmannsfamilie.html
http://www.slekt.org/books/quisling/hist2/003-lensmannsfamilie.html
http://www.skislekt.no/slektsveven.htm
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Som en oppfølging til artikkelen om lysskjold fra Kråkstad kirke 
nevnt i Slektsveven nr 1 år 2007 legger vi her ut bildene av samtlige 
lysskjold.

Ett av bildene viser baksiden av skjoldet for å vise at det var laget 
festeanordninger for å montere skjoldet til stengereller staver.
Fere av skjoldene har samme navn årstall og gårdsbetegnelse, noe vi 
opprinnelig ikke helt forsto. Årsaken var så enkel at det ble båret 
lyskjold både foran og bak gravfølget.

Tyding og dokumentering av hvilken person og gård som lysskjoldene 
tilhørte er i hovedsak utført av Øystein Retvedt.

Jacob Anton A. Grydeland 1874.        Kart Grydelandgårdene.

       http://digitalarkivet.uib.no/cgi-
win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=14&filnamn=f60212&gardpostnr=342&merk=342#ovre

http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=14&filnamn=f60212&gardpostnr=342&merk=342#ovre
http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=14&filnamn=f60212&gardpostnr=342&merk=342#ovre
http://www.finn.no/finn/map?utmx=265881&utmy=6623438&mapTitle=ASKIMVEIEN+107,+1408,+Kr?kstad
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Jacobs gravstein Kråkstad kirkegård.

Her har vi bare navn på baksiden. Her står det Hauge.
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Anne K. Kristiansdatter Jar 1881     Kart Jar.

http://digitalarkivet.uib.no/cgi-
win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=21&filnamn=f60212&gardpostnr=459&personpostnr=2712&
merk=2712#ovre

Marie Midsem 1872.                      Kart Midsem.

http://digitalarkivet.uib.no/cgi-
win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=17&filnamn=f60212&gardpostnr=413&personpostnr=2454&
merk=2454#ovre

http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=17&filnamn=f60212&gardpostnr=413&personpostnr=2454&merk=2454#ovre
http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=17&filnamn=f60212&gardpostnr=413&personpostnr=2454&merk=2454#ovre
http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=17&filnamn=f60212&gardpostnr=413&personpostnr=2454&merk=2454#ovre
http://www.finn.no/finn/map?utmx=269111&utmy=6623099&mapTitle=S?RUMVEIEN+14,+1408,+Kr?kstad
http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=21&filnamn=f60212&gardpostnr=459&personpostnr=2712&merk=2712#ovre
http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=21&filnamn=f60212&gardpostnr=459&personpostnr=2712&merk=2712#ovre
http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=21&filnamn=f60212&gardpostnr=459&personpostnr=2712&merk=2712#ovre
http://www.finn.no/finn/map?utmx=267885&utmy=6618561&mapTitle=HOLTVEIEN+13A,+1408,+Kr?kstad
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Ole Larsen Næs 1877.                        Kart Nes.

http://digitalarkivet.uib.no/cgi-
win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=4&filnamn=f60212&gardpostnr=475&personpostnr=2792&m
erk=2792#ovre

Nøkleby 167?.                                          Nøkleby 1875 

http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=4&filnamn=f60212&gardpostnr=475&personpostnr=2792&merk=2792#ovre
http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=4&filnamn=f60212&gardpostnr=475&personpostnr=2792&merk=2792#ovre
http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=4&filnamn=f60212&gardpostnr=475&personpostnr=2792&merk=2792#ovre
http://www.finn.no/finn/map?utmx=269742&utmy=6627521&mapTitle=GR?STADVEIEN+7,+1400,+Ski
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Nøkleby 1876 og på baksiden står det Sørum. 

Anton Johannesen 1878 med 2 forskjellige skjold, samme begravelse.
Kart Rud.

http://digitalarkivet.uib.no/cgi-
win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=9&filnamn=f60212&gardpostnr=389&personpostnr=2350&m
erk=2350#ovre

http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=9&filnamn=f60212&gardpostnr=389&personpostnr=2350&merk=2350#ovre
http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=9&filnamn=f60212&gardpostnr=389&personpostnr=2350&merk=2350#ovre
http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=9&filnamn=f60212&gardpostnr=389&personpostnr=2350&merk=2350#ovre
http://www.finn.no/finn/map?utmx=269824&utmy=6624713&mapTitle=TOMTERVEIEN+54A,+1408,+Kr?kstad
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Baksiden av det første skjoldet 1878 Rud.

Ole Rasmussen Rådim 1874         Kart Rådim.

http://digitalarkivet.uib.no/cgi-
win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=14&filnamn=f60212&gardpostnr=378&personpostnr=2295&
merk=2295#ovre

http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=14&filnamn=f60212&gardpostnr=378&personpostnr=2295&merk=2295#ovre
http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=14&filnamn=f60212&gardpostnr=378&personpostnr=2295&merk=2295#ovre
http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=14&filnamn=f60212&gardpostnr=378&personpostnr=2295&merk=2295#ovre
http://www.finn.no/finn/map?utmx=268889&utmy=6624813&mapTitle=TOMTERVEIEN+41,+1408,+Kr?kstad
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Jens Jensen Sigtun 1871.                Kart Sigtun.

http://digitalarkivet.uib.no/cgi-
win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=20&filnamn=f60212&gardpostnr=317&personpostnr=1913&
merk=1913#ovr

http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=20&filnamn=f60212&gardpostnr=317&personpostnr=1913&merk=1913#ovr
http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=20&filnamn=f60212&gardpostnr=317&personpostnr=1913&merk=1913#ovr
http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=20&filnamn=f60212&gardpostnr=317&personpostnr=1913&merk=1913#ovr
http://www.finn.no/finn/map?utmx=268368&utmy=6623684&mapTitle=L?KENVEIEN+17,+1408,+Kr?kstad
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Kurs i bildebehandling
I slutten av september / begynnelsen av oktober ble det 
i regi av Ski slektshistorielag holt kurs i 
bildebehandling for medlemmene i laget. Et av 
medlemmene, Lars Lund, loset oss gjennom de fleste 
mulighetene Adobe Photoshop Elements 5.0 i løpet av 
3 tirsdagskvelder, og gjorde oss bedre i stand til å ta 
vare på våre bilder og å kunne presentere dem på en 
kreativ måte. Takk til Lars. 
 

Bjørg Brynildsen
 

 

Mange nye bygdebøker på Ski bibliotek
Slektshistorielaget har i år konsentrert seg om å skaffe tilveie 
bygdebøker for Akershus og Østfold. Med noen få unntak er 
disse to fylkene komplette. Det er også bygdebøker fra andre 
fylker men detter er foreløpig mer tilfeldig hva vi har kommet 
over.
Sitter du med bygdeboker i bokhyllen din som ikke er i bruk? 
Da tar laget gjerne imot disse og plasserer dem på Ski 

bibliotek slik at de kan være til glede for mange.
 

 

 

 

Mandagstreff på biblioteket
Som mange vet er vi til stede på Ski bibliotek hver 
mandag mellom klokken 17 og 19. Dette er etter hvert 
blitt et hyggelig samlingspunkt for medlemmene. Her 
går slektspraten, og mang en fersk slektsgransker har 
fått hjelp og gode råd.
Kom innom en mandag og bli bedre kjent!
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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
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Knut Iversen     
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Knut Haugen  

Velferdskomite: Kari Johnsen                      y

It-ansvarlig og materialforvalter:
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